
Solar Homes திட்டம்
விக�்டோரியன� கள�  எரிசக�தி 
பில�களள தங�கள�  கட�டுப�போட�டில�  
எடுத�துக�் கோண� டு, ்ேளலகளள 
உருேோக�குகிறோர�கள� , பருேநிளல 
மோற�றத�ளத சமோளிக�கிறோர�கள�  
மற�றும�  Solar Homes திட�டத�தின� மூலம�  
அளனத�து விக�்டோரியன� களுக�கும�  
தூய�ளமயோன, சிறந�த எதிர�கோலத�ளத 
ேழங�குகிறோர�கள� .

Solar Homes திட்டம் 
குறித்த தகவல் அறிக்கக

ஒரு வட்டியில்லா-கடகை சேரக்்க 
சவண்டுமா?
்சலவுகளள ்மலும�  குளறக�க, உரிளமயோளர�-
குடியிருப�பேர�கள�  சோலார ்சேைல் (பி.வி) 
அகமே்புகளுக்காக, அேற�றின�  ்சோலோர� ்பனல�  (பி.வி) 
தள�ளுபடி ்தோளகக�கு சமமோன ்தோளகக�கு. ேட�டி இல�லோத 
கடனுக�கோக விண� ணப�பிக�கலோம� . தள�ளுபடி விண� ணப�ப 
்சயல�முளறயின�  ஒரு பகுதியோக கடனுக�கோன உங�கள�  
தகுதி குறித�து ்சோலோர� விக�்டோரியோ ்போர�ட�டல�  ேழியோக 
உங�களுக�கு அறிவிக�கப�படும� .

புதிய விண� ணப�ப ்சயல�முளறயின�  கீழ� , தள�ளுபடி மற�றும�  
கடன�  ்தோளககள�  உங�கள�  அளமப�பின�  விளலயிலிருந�து 
கழிக�கப�படும�  - அளமப�பு நிறுேப�பட�டதும�  நிலுளேயில�  
உள�ள ்தோளகளய மட�டு்ம நீங�கள�  ்சலுத�த ்ேண� டும�  
என� பளத இது உறுதி்சய�கிறது. உங�கள�  ்சோலோர� 
சில�லளற விற�பளனயோளருக�கு தள�ளுபடி மற�றும�  கடன�  
்தோளககள�  திருப�பிச� ்சலுத�தப�படும� .

கடளன நோன� கு ஆண� டுகளில�  திருப�பிச� ்சலுத�த ்ேண� டும� .
சோலார ்வாட்டர ்ஹீட்டர ்அல்லது சோலார ்
சேட்டரிகளுக்கு கடை்கள் கிகடக்காது.

இந்தத் திட்டத்கதே் ேற்றிய ஓர ்அறிமுகம்
Solar Homes திட�டம�  தகுதிேோய�ந�த விக�்டோரிய குடும�பங�களுக�கு 

அேர�களின�  மின�  கட�டணங�களுக�கு ்போறுப�்பற�கவும� , 
புதுப�பிக�கத�தக�க ஆற�றலுக�கு மோறவும�  மற�றும�  அளனத�து 

விக�்டோரியன� களுக�கும�  தூய�ளமயோன, சிறந�த எதிர�கோலத�ளத 

ேழங�கவும�  உதவுகிறது.

்சோலோர� ்பனல�கள�  (பி.வி), ்சோலோர� ஹோட� ேோட�டர� மற�றும�  
்சோலோர� ்பட�டரிகளுக�கோன தள�ளுபடியுடன�  ்சோலோளரப� 
்பறுேளதயும� , ்சோலோர� ்பனல�களுக�கோன ேட�டி இல�லோத 

கடன� கள�  (பி.வி) உள�ளிட�ட புதிய சலுளககளளப� ்பறுேளதயும�  
இந�தத� திட�டம�  எளிதோக�குகிறது.

உங�கள�  ்சோலோர� சில�லளற விற�பளனயோளர� உங�கள�  சோர�போக 

தள�ளுபடிளயக� ்கோருேோர�, ்மலும�  தள�ளுபடி ்தோளக உங�கள�  
ஒட�டு்மோத�த அளமப�பு மற�றும�  நிறுேலின�  விளலயிலிருந�து 

கழிக�கப�படும� . நிறுேப�பட�டதும�  நிலுளேத� ்தோளகளய 

உங�கள�  ்சோலோர� சில�லளற விற�பளனயோளருக�கு ்நரடியோகச� 
்சலுத�துேதற�கு நீங�கள�தோன�  ்போறுப�பு.

கிகடக்கும் தள்ளுேடிகள்

சோலார ்சேைல்கள் (பி.வி) தள்ளுேடி
ேோடளக ்சோத�து உரிளமயோளர�கள�  
உட�பட தகுதியோன குடும�பங�கள�  ்சோலோர� 
்பனல�களின�  (பி.வி) விளலயில�  தள�ளுபடி 

்கோரலோம� .

வாடகக சோத்துக்களுக்கு சோலார ்
சேைல் (பிவி) தள்ளுேடி
தகுதியோன ேோடளக ்சோத�து உரிளமயோளர�கள�  
புதுப�பிக�கத�தக�க ஆற�றலின�  நன� ளமகளள, 

குடியிருப�பேர�கள�  அணுகுேதற�கோக 

அேர�களுக�கு ேழங�கும�  ்சோலோர� 
்பனல�களுக�கோன (பி.வி) விளலயில�  
தள�ளுபடிளயக� ்கோரலோம� .

சோலார ்ஹாட் வாட்டர ்
அகமே்பிற்காை தள்ளுேடி
தகுதியோன குடும�பங�கள�  ்சோலோர� ஹோட� 
ேோட�டர� அளமப�பின�  விளலயில�  தள�ளுபடி 

்கோரலோம� .

சோலார ்சேட்டரி தள்ளுேடி
தகுதியோன குடும�பங�கள�  ்சோலோர� ்பட�டரியின�  
விளலயில�  தள�ளுபடி ்கோரலோம�

்பட�டரிக�கோன ஆரம�பத� தள�ளுபடியோனது. 

ஏற�கன்ே ்சோலோர� ்பனல�கள�  ளேத�திருந�து 

ஆனோல�  ்சோலோர� தள�ளுபடிளயப� ்பறோதிருக�கும�  
விக�்டோரியோவில�  உள�ள குறிப�பிட�ட ்போஸ� டல�  
குறியீடுகளள மட�டும�  இலக�கு ளேத�துள�ளது.

 

பருேநிளல 

மோற�றத�ளத 

எதிர�் கோள�ளலோம�
 

5,500 ்சோலோர� 
்தோழில�துளற 

்ேளலகளள 

உருேோக�க உதேலோம�

 

உங�கள�  மின� சோர 

விநி்யோகத�ளத  
அதிகரிக�கும�

 

உங�கள�  மின� சோர 

பில�களளக� குளறக�கும�

ஏை் சூரிய ேக்தி அகமே்கே நிறுவ சவண்டும்?



நீங்கள் துவங்குவதற்கு 
முை்: திட்டத்திை் 
தகுதிகயே் புரிந்து 
சகாள்ளுங்கள்.
விக்சடாரியை்கள் பிை்வரும் நிேந்தகைககளே் பூரத்்தி 
சேய்தால் தள்ளுேடிகயே் சேற தகுதியுகடயவரக்ள்:

சோலார ்

சேைல்கள் 
(பி.வி) 

தள்ளுேடி

வாடகக 

சோத்துக்களுக்கு 

சோலார ்

சேைல்(பிவி) 
தள்ளுேடி

சோலார ்

ஹாட் 

வாட்டர ்

தள்ளுேடி

சோலார ்

சேட்டரி 
தள்ளுேடி

விண� ணப�பதோரர�, அளமப�பு நிறுேப�படும�  ்சோத�தின�  உரிளமயோளர�-
குடியிருப�பேரோக இருக�க ்ேண� டும�

அளனத�து உரிளமயோளர�களின�  ஒருங�கிளணந�த ேரிக�குட�பட�ட வீட�டு 
ேருமோனம�  ஆண� டுக�கு, $180,000 க�கும�  குளறேோக இருக�க ்ேண� டும�  
(உங�கள�  ஆஸ� தி்ரலிய ேரி அலுேலக மதிப�பீட�டு அறிவிப�பின�  
அடிப�பளடயில�)

இது ஏற�கன்ே உள�ள ்சோத�து, இதன�  மதிப�பு $3 மில�லியனுக�கும�  
குளறேோனது

்சோத�தில�  ஏற�கன்ே ்சோலோர�பி.வி அளமப�பு எதுவும�  இல�ளல 
(1 நேம�பர� 2009 முதல�)

விண� ணப�பதோரர� ஏற�கன்ே Solar Homes திட�டத�தின�  கீழ�  உரிளமயோளர�-
குடியிருப�போளரோக தள�ளுபடிளயக� ்கோரவில�ளல

நில உரிளமயோளருக�கும�  குத�தளகதோரருக�கும�  இளடயிலோன ஒரு 
Solar Homes திட�டஒப�பந�தத�தில�  நில உரிளமயோளர� மற�றும�  அளனத�து 
குத�தளகதோரர�(கள� ) ளக்யழுத�திட ்ேண� டும�

அளனத�து குத�தளகதோரர�களின�  ஒருங�கிளணந�த ேரிக�குட�பட�ட வீட�டு 
ேருமோனம� , ஆண� டுக�கு, $180,000 க�கும�  குளறேோக இருக�க ்ேண� டும�  (உங�கள�  
ஆஸ� தி்ரலிய ேரி அலுேலக மதிப�பீட�டு அறிவிப�பின�  அடிப�பளடயில�)

ஹோட� ேோட�டர� அளமப�பு மோற�றப�பட ்ேண� டு்மன� றோல�  அது ேோங�கிய 
நோளிலிருந�து குளறந�தது மூன�று ஆண� டுகள�  பயன� படுத�தப�பட�டிருக�க 
்ேண� டும�

்சோத�து புதிதோகக� கட�டப�பட�டதல�ல

இந�தச� ்சோத�து ஒரு குறிப�பிடப�பட�ட அஞ�சல�  குறியீட�டிற�குள�  உள�ளது மற�றும�  
ஏற�கன்ே 5 கி்லோேோட� அல�லது அதற�கு ்மற�பட�ட திறன�  ்கோண� ட சூரிய 
பி.வி ்பனல�களளக� ்கோண� டுள�ளது

உங�கள�  டிஸ� ட�ரிபியூட�டட� ்நட�் ேோர�க� சர�வீஸ�  பு்ரோளேடர� (டி.என� .எஸ� .பி) 
இடமிருந�து முன�  ஒப�புதல�  ்பறப�பட�டுள�ளது

்சமிப�பக தீர�வு எங�கள�  அங�கீகரிக�கப�பட�ட ்பட�டரி பட�டியலில�  
பட�டியலிடப�பட�டுள�ளது மற�றும�  ்சோத�தில�  ஏற�கன்ே எந�தவித ஆற�றல�  
்சமிப�பு அளமப�பும�  பயன� படுத�தப�படவில�ளல

உரிளமயோளர�/கள�  கீழ�க�கண� டேற�ளறப� ்பற ஒப�புக�் கோள�கிறோர�கள� :
• அேர�களின�  டிஸ� ட�ரிபியூஷன�  ்நட�் ேோர�க� சர�வீஸ�  பு்ரோளேடரிடமிருந�து 

தகேல�
• ்தர�ந�்தடுக�கப�பட�டோல�  இலேச போதுகோப�பு ஆய�வு மற�றும�  / அல�லது 

தணிக�ளக.

ஒவ்சவாரு தள்ளுேடி திட்டத்துக்கும் அதை் தைித்துவமாை தகுதித் சதகவகள் மற்றும் விண்ணே்ே சேயல்முகற உள்ளது. நீங்கள் 
விண்ணே்ே சேயல்முகறகயத் சதாடங்குவதற்கு முை் solar.vic.gov.au எை்ற தளத்தில் விவரங்ககளத் சதரிந்து சகாள்ளவும். உங�கள�  
்சோத�து, தகுதிக�கோன அளவு்கோல�களுடன�  ்போருந�துகிறது என�று உறுதியோகத� ்தரிந�ததும� , எந�த ்சோலோர� ேல�லுநர�கள�  மற�றும�  தயோரிப�புகள�  
திட�டத�தில�  பங�்கற�க அங�கீகோரம�  ்பற�றுள�ளன மற�றும�  எளே உங�கள�  ஆற�றல�  ்தளேகளளப� பூர�த�தி ்சய�யும�  என� பளத நீங�கள�  ஆரோய�ச�சி 
்சய�யத� ்தோடங�கலோம� .

solar.vic.gov.au

எங்ககளத் சதாடர்பு சகாள்ளவும்
www.solar.vic.gov.au இல�  நீங�கள�  திட�டத�ளதப� பற�றிய 
கூடுதல�  தகேல�களளக� கோணலோம�  அல�லது எங�கள�  
ேோடிக�ளகயோளர� ்சளே குழுளே 1300 376 393 (ேணிக 
்நரங�களில�) என� ற எண� ணில�  அளழக�கலோம� .

சநஷைல் ட்ராை்ஸ்சலட்டிங் அண்ட் 
இண்டர்பிரட்டிங் ேரவ்ீஸ்: 131 450.

© தி ஸ� ்டட� ஆஃப� விக�்டோரியோ டிபோர�ட�் மண� ட� ஆஃப� என� விரோண� ட�் மண� ட�, ்லண� ட�,  
ேோட�டர� & பிளோன� னிங�  2019

சோறுே்புதுறே்பு
இந�த ்ேளியீடு உங�களுக�கு உதவியோக இருக�கலோம� , ஆனோல�  விக�்டோரியோ மோநிலமும�  
அதன�  ஊழியர�களும� , இந�த ்ேளியீடு எந�தவிதமோன குளறபோடும�  இல�லோமல�  இருப�பதற�கு 

அல�லது உங�கள�  குறிப�பிட�ட ்நோக�கங�களுக�கோக முற�றிலும�  ்போருத�தமோனது என� பதற�கு 

உத�தரேோதம�  அளிக�கவில�ளல, என்ே இந�த ்ேளியீட�டில�  உள�ள எந�தத� தகேளலயும�  நம�பி 

உங�களிடமிருந�து எழக�கூடிய எந�த்ேோரு பிளழ, இழப�பு அல�லது பிற விளளவுகளுக�கோன 

அளனத�து ்போறுப�புகளளயும�  மறுக�கிறது. 
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Solar Homes திட்டம் 
குறித்த தகவல் அறிக்கக


