
 

ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਂ 
ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਬੈਟਰ ਹੋਮਜ਼ (CleanBC Better Homes) ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀ ੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਹੇਠ 
ਕਲਕਿਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਉਹਨਾੀਂ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਹੋ: 
 
ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਬੈਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਬੈਸਾਈਟ ਅਤ ੇਐਨਰਜੀ ਕੋਚ, ਕਸਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸੌਕਲਉਸ਼ਨਜ਼ (City Green Solution), ਇਕੱ ਗ੍ੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ 
ਸੁਸਾਇਟੀ (“ਕਸਟੀ ਗ੍ਰੀਨ”) ਦਆੁਰਾ ਸੂੰਚਾਕਲਤ ਅਤ ੇਡਕਲਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਕਬਰਕਟਸ਼ ਕੋਲੂੰਬੀਆ ਪਰਾੀਂਤ ("ਸ ਬਾ") ਅਤ ੇਕੈਨੇਡਾ 
ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਫੂੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਕਟਸਬੀਸੀ ਇੂੰਕ. (FortisBC Inc.), ਫੋਰਕਟਸਬੀਸੀ ਐਨਰਜੀ ਇੂੰਕ. (FortisBC Energy 
Inc.), ਬੀਸੀ ਹਾਈਡਰੋ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਅਥਾਰਟੀ (BC Hydro and Power Authority), ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਬੈਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਬੈਸਾਈਟ ਜਾੀਂ 
ਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਨ ੂੰ  ਫੂੰਡ ਜਾੀਂ ਸੂੰਚਾਕਲਤ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਲਾੀਂਕਕ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤ ੇਕਲੀਨਬੀਸੀ ਬੈਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਬੈਸਾਈਟ ਦੇ 
ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਮਾਰਕਕਕਟੂੰਗ੍ ਅਤ ੇਆਊਟਰੀਚ ਚੈਨਲਾੀਂ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਉਨਾ੍ੀਂ ਦੀਆੀਂ ਆਪਣੀਆੀਂ ਵਬੈਸਾਈਟਾੀਂ ਅਤ ੇ
ਕਨਊਜ਼ਲੈਟਰਾੀਂ ਰਾਹੀ ੀਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਬੈਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਬੈਸਾਈਟ ਨ ੂੰ  ਨੈਵੀਗੇ੍ਟ ਕਰਨ ਅਤ ੇਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚਣ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹਾਇਤਾ ਐਮਪਾਵਰਮੀ 
ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ("ਐਮਪਾਵਰਮੀ") (EmpowerMe program (“EmpowerMe”)) ਰਾਹੀ ੀਂ ਕੈਂਬ ੋਐਨਰਜੀ ਗ੍ਰੁੱਪ (Kambo Energy 
Group) ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਹ।ੈ ਅਨੁਵਾਕਦਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆੀਂ ਸ਼ਰਤਾੀਂ ਕਵਚ ਕਈੋ ਕਵਵਾਦ ਜਾੀਂ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਕਵਚ, ਅਸਲ 
ਅੂੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਰਜ਼ਨ ਪਰਬਲ ਹੋਵੇਗ੍ਾ। 
 

ਗੋਪਨੀਯਤ  
ਪਰਾੀਂਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਸਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸੌਕਲਉਸ਼ਨਜ਼, ਬੀਸੀ ਫਰੀਡਮ ਅਵ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐੀਂਡ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਵ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ (ਐਫੱ ਓ ਆਈ ਪੀ ਪੀ 
ਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤ ੇਮੁਲਾੀਂਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾੀਂ ਲਈ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਉਸਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈੋ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਕਸਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਅਫਸਰ ਨ ੂੰ  
ask@betterhomesbc.ca, 1-844-881-9790 ਜਾੀਂ #214-620 View Street, Victoria, B.C. 'ਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 
ਸ ਬੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੈਂਬੋ ਐਨਰਜੀ ਗ੍ਰੁੱਪ, ਐਫੱ ਓ ਆਈ ਪੀ ਪੀ ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਬੈਟਰ ਹਮੋਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤ ੇਐਨਰਜੀ ਕੋਚ 
ਸਰਕਵਸ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾੀਂ ਲਈ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸਦਾ ਿਲੁਾਸਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਕੈਂਬੋ ਐਨਰਜੀ ਗ੍ਰੁੱਪ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤ ੇਸਪਾੀਂਸਰਕਸ਼ਪ 
ਕਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ info@empowerme.ca, 778-819-0462 ਜਾੀਂ 131-409 Granville Street, 
Vancouver, B.C. 'ਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ।  
 
ਤੁਸੀ ੀਂ ਕਸਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸੌਕਲਉਸ਼ਨਜ਼, ਕੈਂਬੋ ਐਨਰਜੀ ਗ੍ਰੁੱਪ ਜਾੀਂ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾੀਂ ਕਬਲਕਡੂੰਗ੍ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾੀਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਰਗ੍ਾਈਡ ਰੇਕਟੂੰਗ੍ 
ਕਸਸਟਮ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਰ ਸਮੇਤ, ਤਾਕਕ ਕਸਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸੌਕਲਉਸ਼ਨਜ਼, ਕੈਂਬੋ ਐਨਰਜੀ ਗ੍ਰੁੱਪ ਜਾੀਂ ਮੂੰਤਰਾਲਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰ ਸਕਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਬੈ ਫਾਰਮ, ਈਮੇਲ ਜਾੀਂ ਫੋਨ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 
ਪਕਹਲੀ ਪੁੱਛਕਗ੍ੱਛ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਦੋ ਸਾਲਾੀਂ ਲਈ ਰੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ। 
 
ਉਨ੍ਾੀਂ ਮਾਮਕਲਆੀਂ ਕਵੱਚ ਕਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਐਡਵਾੀਂਸਡ ਕੋਕਚੂੰਗ੍ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਬੈਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਬੈਸਾਈਟ ਦੇ "ਸਾਡੇ ਬਾਰ"ੇ ਭਾਗ੍ ਕਵੱਚ 
ਦੱਕਸਆ ਕਗ੍ਆ ਹੈ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਲਾਗ੍  ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਕਸਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸੌਕਲਉਸ਼ਨਜ਼ ਜਾੀਂ ਮੂੰਤਰਾਲਾ, ਨੈਚਰੁਲ ਰੀਸੋਰਕਸਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ 
(Natural Resources Canada) ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਰਗ੍ਾਈਡ ਰੇਕਟੂੰਗ੍ ਕਸਸਟਮ ਡੇਟਾ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਗ੍,ੇ 
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ਤਾੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਐਡਵਾੀਂਸਡ ਕੋਕਚੂੰਗ੍ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕਹਲੀ ਪੁੱਛਕਗ੍ੱਛ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾੀਂ ਲਈ 
ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗ੍ੀ। 
 
ਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕਹਲੀ ਪੁੱਛਕਗ੍ੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾੀਂ ਤੱਕ ਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਦੇ ਸਾਰ ੇਤੱਤਾੀਂ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਨ, ਮੁਲਾੀਂਕਣ ਅਤ ੇਿੋਜ ਦੇ 
ਉਦੇਸ਼ਾੀਂ ਲਈ ਕਸਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸੌਕਲਉਸ਼ਨਜ਼, ਕੈਂਬੋ ਐਨਰਜੀ ਗ੍ਰੁੱਪ, ਜਾੀਂ ਪਰੋਕਵੂੰਸ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਨੋ, ਈਮੇਲ, ਕਸੱਧੀ ਮੇਲ ਜਾੀਂ ਸਮਾਨ ਢੂੰਗ੍ 
ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ੀਂ ਕਸਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸੌਕਲਉਸ਼ਨਜ਼, ਕੈਂਬੋ ਐਨਰਜੀ ਗ੍ਰੁੱਪ, ਜਾੀਂ ਪਰੋਕਵੂੰਸ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਕਜਵੇਂ ਵੀ 
ਲਾਗ੍  ਹੁੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੂੰਚਾਰ ਬੂੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਗ੍ਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਸਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸੌਕਲਉਸ਼ਨਜ਼ ਅਤ ੇਪਰਾੀਂਤ, ਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ ਕਕ ਲੋਕ ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਬੈਟਰ ਹੋਮਜ਼ 
ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਕਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਕਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤ ੇਦ ਜੇ ਟਰੈਕਕੂੰਗ੍ ਟ ਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕਦਆੀਂ ਅਕਗ੍ਆਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗ੍ ੇਤਾੀਂ ਜੋ 
ਉਹ ਵਬੈਸਾਈਟ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨ ੂੰ  ਕਬਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। 

ਜ ਿੰਮੇਵ ਰੀ ਦੀਆ ਂਸੀਮ ਵ ਂ 
ਤੁਸੀ ੀਂ ਉਤਪਾਦਾੀਂ, ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਅਤ ੇਠੇਕੇਦਾਰਾੀਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤ ੇਛ ਟ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਅਤ ੇਲਾਗ੍  ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤ ੇਐਨਰਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 
ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰ ੇਲਾਗ੍  ਕਾਨ ੂੰ ਨਾੀਂ, ਕਨਯਮਾੀਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਾਨ ੂੰ ਨਾੀਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾੀਂ ਕਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ ਹ।ੋ 
 
ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਬੈਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਬੈਸਾਈਟ ਅਤ ੇਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਐਨਰਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਨਰਗ੍ਾਈਡ ਘਰਾੀਂ ਦੇ ਮੁਲਾੀਂਕਣ, ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਸਲਾਹ ਜਾੀਂ ਲਾਇਸੂੰਸਸੁ਼ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾੀਂ ਦੇ ਹਵਾਕਲਆੀਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾੀਂ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਬੈਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾੀਂ ਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸੇ਼ਵਰਾੀਂ ਨਾਲ ਪਸੁ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਅਤ ੇਘਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾੀਂ ਲਈ ਕਵਕਸ਼ਸ਼ਟ ਕਸਫਾਰਸ਼ਾੀਂ ਅਤ ੇ
ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ੍। 
 
ਸ ਬਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਸਟੀ ਗ੍ਰੀਨ, ਕੈਂਬੋ ਐਨਰਜੀ ਗ੍ਰੁੱਪ, ਫੋਰਕਟਸਬੀਸੀ ਇੂੰਕ., ਫੋਰਕਟਸਬੀਸੀ ਐਨਰਜੀ ਇੂੰਕ., ਬੀਸੀ ਹਾਈਡਰੋ ਅਤੇ 
ਪਾਵਰ ਅਥਾਰਟੀ (ਇਕਠੇੱ, “ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਐੀਂਕਟਟੀਜ਼” (Program Entities)), ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਬੈਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾੀਂ ਕਕਸੇ ਵੀ 
ਕਲੂੰਕਡ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾੀਂ ਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਕਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾੀਂ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਦੀ ਯਥਾਰਥਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ੍ਤਾ, ਮੁਦਰਾ, 
ਜਾੀਂ ਪ ਰਨਤਾ ਬਾਰ ੇਕਈੋ ਪਰਤੀਕਨਧਤਾ ਜਾੀਂ ਵਾਰੂੰਟੀ ਨਹੀ ੀਂ ਕਦੂੰਦੇ। ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਬੈਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਬੈਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦ ਜੀਆੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾੀਂ ਦੇ ਕਲੂੰਕ 
ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਸਾਈਟਾੀਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਜਾੀਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸੂੰਬੂੰਕਧਤ ਸੂੰਗ੍ਠਨ, ਉਤਪਾਦ ਜਾੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀ ੀਂ 
ਕਰਦੇ। 
 
ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਬੈਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਬੈਸਾਈਟ ਅਤ ੇਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀਆੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆੀਂ 
ਅਤੇ/ਜਾੀਂ ਸਥਾਕਪਤ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਣਾੀਂ ਲਈ ਪ ਰੀ ਕਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਕਕਸੇ ਵੀ ਕਕਸਮ ਦੇ ਦਾਅਕਵਆੀਂ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਕਕਸੇ ਵੀ ਪਰਕਾਰ ਦੀ 
ਸੱਟ ਜਾੀਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੋ ਕਕ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਕਲੀਨਬੀਸੀ ਬੈਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਬੈਸਾਈਟ ਜਾੀਂ ਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਕਵੱਚ ਕਦੱਤੀ ਗ੍ਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜਾੀਂ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗ੍ੀਦਾਰੀ ਜਾੀਂ ਫੂੰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜਾੀਂ ਕਕਸੇ 
ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾੀਂ ਸੂੰਚਾਲਨ ਦਆੁਰਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਤੁਸੀ ੀਂ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਐੀਂਕਟਟੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਕਰਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਐੀਂਕਟਟੀਜ਼, ਕਲੀਨਬੀਸੀ 
ਬੈਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਬੈਸਾਈਟ ਜਾੀਂ ਐਨਰਜੀ ਕੋਚ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਕਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾੀਂ ਸਮੱਗ੍ਰੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ 
ਕਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਈੋ ਕਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ੀਂ ਲੈਂਦੇ। 
 


