
ਜਾਣੋ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਲ ਕਿੰਨਾ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾ ਂ
ਦੀ ਮਦਦ ਜਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਵਾਲੇ 
Smart Energy GB ਜਵਖੇ, ਅਸੀਂ Carers UK ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆ ਂਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾ ਂ
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾ ਂਜਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਂਦੀ ਉਹ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਜਕਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਜਹਨਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾ ਂਲਈ 
ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਿਤ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਡੇ ਜਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਨਰਿੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਬੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਜਚੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਜਬੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਜਿਤੀ ਜਵੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨ-ਹੋਮ ਜਡਸਪਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ-ਹੋਮ ਜਡਸਪਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ IHD ਵੀ ਜਕਹਾ 
ਿਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਡਸਪਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਘਰ ਜਵੱਚ ਐਨਰਿੀ ਦੀ ਜਕੰਨੀ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਕੰਨਾ 
ਖਰਚ ਪੈ ਜਰਹਾ ਹੈ। 

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਊਰਿਾ ਜਬੱਲ ਜਕੰਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਬਿਟ ਬਣਾਉਣ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾ ਂਜਿਹਨਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਕ ਹੀਜਟੰਗ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਧਾਇਆ ਿਾਵੇ ਤਾ ਂਿੋ ਉਹ ਜਨੱਘੇ ਰਜਹਣ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਜਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਪਕਰਣ ਚਾਲੂ ਤਾ ਂਨਹੀਂ ਰਜਹ ਜਗਆ ਹੈ – ਤਾ ਂਿੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੋ ਜਕ ਜਿਹਨਾ ਂਦੀ 
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਐਨਰਿੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।
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ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਹੋਰ ਵੀ ਿਈ ਤਰੀਕਿਆ ਂਨਾਲ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ  
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਜਬਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਿੂਦਾ ਮੀਟਰਾ ਂਵਾਗਂ ਜਰਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਕੰਨੀ ਜਬਿਲੀ ਿਾ ਂਗੈਸ 
ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਰੀਜਡੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਰਿੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ 
ਭੇਿ ਜਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ – ਿਾ ਂਜਿਸ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ – ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਕਸੇ ਨੂੰ 
ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਿਾ ਂਪੌੜ੍ੀ ਚੜ੍ ਕੇ ਰੀਜਡੰਗ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇ ਿੋਈ ਆਪਣੇ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਮੈਂ 
ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ 
ਕਦਆਗਂੀI ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਂਉੱਤੇ ਕਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਕਵੱਚ ਮੇਰੀ 
ਮਦਦ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾ ਂਨੂੰ ਵੀ 
ਿੋਈ ਕਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਿਰਨੀ ਪੈਂਦੀ।”

ਸਾਰਾਹ, ਆਪਣੀ ਮਾ ਂ"ਿੀਨ" ਦੀ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ“
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ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਿੰਮ ਕਿਵੇਂ ਿਰਦਾ ਹੈ

4. ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜਬਿਲੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
ਜਬੱਲ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

2. IHD ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਕੰਨੀ ਐਨਰਿੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, 
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

1. ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਿਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਊਰਿਾ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

3. ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੀਜਡੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਰਿੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ 
ਭੇਿ ਜਦੰਦਾ ਹੈ। 
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ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਇਟੰਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ-ਹੋਮ ਜਡਸਪਲੇ ਵੀ ਇਟੰਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜਸਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਹਨਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਐਨਰਿੀ ਸਪਲਾਇਰ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ 
ਐਨਰਿੀ ਦੀ ਜਕੰਨੀ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਐਨਰਿੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਜਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਭਿੇੀ ਿਾਦਂੀ ਹ ੈਜਕ ਜਕੰਨੀ ਐਨਰਿੀ ਵਰਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹ ੈਅਤ ੇਕਦੋਂ। 
ਸਪਲਾਇਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਕ ਜਕਹੜਾ ਉਪਕਰਣ ਚਲਾਇਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹ ੈਿਾ ਂਵਾਜ਼ੰਗ ਮ਼ੀਨ ਕਦੋਂ ਚਾਲੂ ਹੁਦੰੀ ਹ!ੈ

ਪ੍ੀ-ਪੇਅ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ
ਜਿਹਨਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ੀ-ਪੇਅ ਮੀਟਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾ ਂਉਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ੀ-ਪੇਅ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਿਾ ਂਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਟੌਪ-ਅੱਪ 
ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ੀ-ਪੇਅ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ-ਹੋਮ ਜਡਸਪਲੇ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਿੋ ਜਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਕਦੋਂ ਟੌਪ-
ਅੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
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ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਹੈ
ਇਨ-ਹੋਮ ਜਡਸਪਲੇ ਜਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਜਕੰਨੀ ਐਨਰਿੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਸਦਾ ਜਕੰਨਾ ਖਰਚ ਪੈ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਕ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਅੱਿ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਿਾ ਂਇਸ ਮਹੀਨੇ 
ਜਕੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿੇਕਰ ਉਹਨਾ ਂਕੋਲ ਜਸਰਫ਼ ਗੈਸ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਜਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਇਨ-
ਹੋਮ ਜਡਸਪਲੇ ਜਸਰਫ਼ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਜਦਖਾਏਗੀ। ਿੇਕਰ ਉਹਨਾ ਂਕੋਲ ਜਸਰਫ਼ ਜਬਿਲੀ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ 
ਲੱਜਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਇਨ-ਹੋਮ ਜਡਸਪਲੇ ਜਸਰਫ਼ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਜਬਿਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜਦਖਾਏਗੀ। 

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਘਰਾ ਂਜਵੱਚ ਐਨਰਿੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆ ਂਲਈ ਇਨ-ਹੋਮ ਜਡਸਪਲੇ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਂਦੀ 
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਵਰਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਐਨਰਿੀ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ 
ਤਾ ਂਿੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਮਲ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੋ ਜਕ ਐਨਰਿੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਜਕੱਿੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। 
 
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਾਹ, ਿੋ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂ"ਿੀਨ" ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਜਕਹਾ ਸੀ:

ਇਹ ਜਚੱਤਰ ਜਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨ-ਹੋਮ ਜਡਸਪਲੇ ਜਕਵੇਂ ਦੀ ਜਦਖਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਡਸਪਲੇ ਕਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਵੱਚ 
ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਿੋਈ ਉਪਿਰਣ 
ਚਾਲੂ ਰਕਹ ਕਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਿਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਿ ਸਾਡੇ 
ਕਿਆਨ ਕਵੱਚ ਨਾ ਆਏ ਪਰ ਇਨ-ਹੋਮ ਕਡਸਪਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਆਨ ਕਵੱਚ ਆ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਡਸਪਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾ ਂ
ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਿਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।”“
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ਇਹ ਜਚੱਤਰ ਜਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਆਮ ਐਕਸੈੱਸਏਬਲ ਇਨ-ਹੋਮ ਜਡਸਪਲੇ ਜਕਵੇਂ ਦੀ ਜਦਖਦੀ ਹੈ। 

ਐਿਸੈੱਸਏਿਲ ਇਨ-ਹੋਮ ਕਡਸਪਲੇ (AIHD)
ਕਈ ਐਨਰਿੀ ਸਪਲਾਇਰਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈੱਸਏਬਲ ਇਨ-ਹੋਮ ਜਡਸਪਲੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ  AIHD ਵੀ 
ਜਕਹਾ ਿਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਵ਼ੇ਼ਤਾਵਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਾ ਂਜਿਹਨਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ 
ਹੋ ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਜਵੱਚ ਵੱਡੇ ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

AIHD ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾ ਂਜਿਹਨਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹ 
ਪਰੇ਼ਾਨੀਆ ਂਹਨ:

•  ਨੇਤਰਹੀਣ ਹਨ ਿਾ ਂਘੱਟ ਜਦਖਾਈ ਜਦੰਦਾ ਹੈ
•  ਆਪਣੇ ਹੱਿਾ ਂਅਤੇ ਬਾਹਾ ਂਨੂੰ ਵਰਤਣ ਜਵੱਚ ਮੁ਼ਜਕਲਾ ਂਪੇ਼ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਾਂ
•  ਯਾਦਦਾ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ

ਐਕਸੈੱਸਏਬਲ ਇਨ-ਹੋਮ ਜਡਸਪਲੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਨਰਿੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
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ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜਬਿਲੀ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾ ਂਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਿਾਦਂੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਸ ਅਤੇ 
ਜਬਿਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾ ਂਦੀ ਿਾ ਂਲਗਾਏ ਿਾਦਂੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾਦਂਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। 

ਇਹ ਿੰਮ ਇਝੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
1. ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾ ਂਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਨਰਿੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ।  

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਜਖਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾ ਂਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਿਾਚਂ ਕੀਤੀ 
ਿਾਵੇਗੀ ਜਕ ਗਾਹਕ ਦੀ – ਿਾ ਂਜਿਹਨਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜਾ ਂਹਨ, ਜਿਵੇਂ 
ਜਕ ਮੀਟਰ ਇਸੰਟਾਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾ ਂਕੋਲ ਮੌਿੂਦ ਰਜਹਣਾ। 

2. ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਵਅਕਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾ ਂਜਿਹਨਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ 
ਹੋ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈ.ਡੀ. ਜਦਖਾਏਗਾ। ਿੇ ਉਹ ਆਈ.ਡੀ. ਨਹੀਂ ਜਦਖਾਉਂਦਾ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਈ.ਡੀ. 
ਜਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

3. ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਿੂਦਾ ਮੀਟਰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਿਾ ਂਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। 

4. ਿਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਂਦੀ 
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਜਕ ਇਨ-ਹੋਮ ਜਡਸਪਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਅਿੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੋਲਆਉਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਂਉਹ ਸਮਾਰਟ 
ਮੀਟਰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਰਿੀ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਿਹਨਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਾ ਂਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਕ ਜਕੰਨੀ ਛੇਤੀ 
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ
•   ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਜਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਘਰ ਜਵੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ, ਜਿਹਨਾ ਂ

ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਾ ਂਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

•   ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਸੂਜਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ 
ਇਸੰਟਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਿੂਦ ਰਜਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਿੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾ ਂਸਪਲਾਇਰ 
ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਇਸੰਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ 

•   ਿੇਕਰ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜਬਿਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਦਲੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਇਸ ਜਵੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। 
ਿੇਕਰ ਜਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਿੋੜ੍ਾ ਘੱਟ ਸਮਾ ਂਲੱਗੇਗਾ 

•   ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਿੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਜਿਹਨਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿੇਕਰ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਜਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਕਸੇ ਜ਼ਕਾਇਤ ਕਾਰਨ ਜਬਿਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਐਨਰਿੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ
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ਕਜਹਨਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਿਰਨਾ 
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ – ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ – ਐਨਰਿੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਾਲ 
ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਟ ਸੰਭਾਲਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ 
ਿਾਣਦੇ ਹਾ ਂਜਕ ਿਦੋਂ ਐਨਰਿੀ ਸਪਲਾਇਰਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਿੋੜ੍ੀ 
ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ।

ਇੱਿ ਨਾਮੀ ਤੀਜੀ ਕਿਰ (ਨੇਮਡ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ) ਿਣੋ  
ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ 
ਜਬੱਲਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੇ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜਮਤ ਤੀਿੀ ਜਧਰ (ਨੇਮਡ ਿਰਡ ਪਾਰਟੀ) ਬਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਮਦਦ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਿਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਨਰਿੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਇਸੰਟਾਲੇਸ਼ਨ  
ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਾਹਕਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਲਈ, ਕਈ ਐਨਰਿੀ ਸਪਲਾਇਰ ਪਾਸਵਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਮੀਟਰ ਇਸੰਟਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਤੈਅ ਕਰਦੇ 
ਹੋ। ਮੀਟਰ ਇਸੰਟਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ – ਿਾ ਂਜਿਹਨਾ ਂਦੀ 
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
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ਪ੍ਾਈਓਕਰਟੀ ਸਰਕਵਕਸਜ਼ ਰਕਜਸਟਰ (PSR) (ਪ੍ਾਥਕਮਿਤਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਰਕਜਸਟਰ) 
ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਿਰੋ  
ਜਿਸ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਾਈਓਜਰਟੀ ਸਰਜਵਜਸਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ (PSR) ਲਈ ਸਾਈਨ 
ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਵਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

PSR ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵਲੰਟਰੀ ਜਸਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਨਰਿੀ ਸਪਲਾਇਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਗਾਹਕਾ ਂਨੂੰ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਵੱਚ ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਐਡਵਾਸਂ 
ਨੋਜਟਸ ਿਾ ਂਜਬਿਲੀ ਕੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਜਵੱਚ ਪ੍ਾਿਜਮਕ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਦੋਂ ਕੋਈ PSR ਜਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਵੱਡੇ-ਫਾਰਮੈਟ ਿਾ ਂਬਰੇਲ ਜਲਖਤ ਜਵੱਚ ਜਬੱਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਾ ਂਜਫਰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ – ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਬੱਲ ਭੇਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਿਹਨਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, PSR ਜਵੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਮਦਦ ਜਮਲੇਗੀ ਤਾ ਂ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਐਨਰਿੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ 
Carers UK ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 
ਵਾਜਲਆ ਂਲਈ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾ ਂਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
carersuk.org/tips-from-carers

ਅੱਗੇ ਿੀ ਿਰਨਾ ਹੈ  
ਅਿੱ ਹੀ ‘get a smart meter’ ਖੋਿੋ ਿਾ ਂਜਿਹਨਾ ਂਦੀ ਤਸੁੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹ ੋਉਹਨਾ ਂਦੇ ਐਨਰਿੀ ਸਪਲਾਇਰ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤ ੇਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਪੱੁਛੋ ਜਕ ਕੀ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਜਬੱਲ ਉੱਤੇ ਜਮਲ ਿਾਵੇਗੀ ਿਾ ਂਸਪਲਾਇਰਾ ਂਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਫ਼ੋਨ 
ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਾਓ: 
smartenergyGB.org/supplier-free-phone-numbers

Carers UK ਇਕ ਚੈਜਰਟੀ ਹੈ ਿੋ ਇਗੰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ (246329) ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ (SC039307) ਜਵੱਚ 
ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਗੰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ (864097) ਜਵੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਲਜਮਟਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।

http://carersuk.org/tips-from-carers
http://smartenergyGB.org/supplier-free-phone-numbers


ਕਜਹਨਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦੇ 
ਹੋ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ 
ਲਗਵਾਉਣ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਿਰਨ ਲਈ

ਅਪ੍ੈਲ 2022 ਤੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਟੀਕ ਹੈ


