
Solar Homes ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਵਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਕਾਿੂ 
ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਨੌਕਰੀਆ ਂਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, 

ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੇ ਿਦਲਾਿ ਨੰੂ ਕਾਿੂ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ 

ਅਤੇ Solar Homes ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
ਸਾਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ 
ਿਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ।

Solar Homes ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਵਿਆਜ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਰੋ?

ਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਲਕ-ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਸਰੋਲਰ ਪੈਨਲ 

(ਪੀ ਿੀ) ਪਣ੍ਾਲੀਆਂ ਿਾਸਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ (ਪੀ ਿੀ) ਛੋਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 
ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਵਿਆਜ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਲਰ 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟ ਿਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਿਜੋਂ 
ਕਰਜ਼ ੇਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿੀਂ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ੇਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ – ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਨਾਉਣ ਲਈ 

ਵਕ ਇਕ ਿਾਰ ਪ੍ਣਾਲੀ ਲੱਗ ਜਾਿੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸਰਫ਼ ਿਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਦੇਣੀ 
ਪਿੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੰੂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ੇਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਿਾਪਸ ਕਰ ਵਦੱਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ। 

ਕਰਜ਼ ੇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰੋਲਰ ਗਰਮ 

ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਰੋਲਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ੇਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ

Solar Homes ਪ੍ੋਗਰਾਮ, ਯੋਗ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ 
ਵਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਕਾਿੂ ਕਰਨ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਿਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ੋਗਰਾਮ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ (ਪੀ ਿੀ), ਸੋਲਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਿੈਟਰੀਆ ਂ

ਿਾਸਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੇਂ ਲਾਭਾਂ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ (ਪੀ ਿੀ) ਿਾਸਤੇ 
ਵਿਆਜ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੰੂ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂਿੇਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੀ 
ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਤੇ ਲਗਿਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਲਈ ਜਾਿੇਗੀ। 
ਇਕ ਿਾਰ ਪ੍ਣਾਲੀ ਲੱਗ ਜਾਿੇ, ਕੋਈ ਿੀ ਿਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੋਲਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੰੂ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ।

ਉਪਲਬਧ ਛਰੋਟਾਂ

ਸਰੋਲਰ ਪੈਨਲ (ਪੀ ਿੀ) ਛਰੋਟ
ਵਕਰਾਏ ਿਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਯੋਗ ਘਰ 
ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ (ਪੀ ਿੀ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਪਰ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਿਾ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਕਰਾਏ ਿਾਲੀਆ ਂਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਸਰੋਲਰ ਪੈਨਲ 
(ਪੀ ਿੀ) ਛਰੋਟ 

ਵਕਰਾਏ ਿਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ (ਪੀ ਿੀ) 
ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਪਰ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ 
ਉਹ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਫਾਇਵਦਆਂ 
ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਸਰੋਲਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਰੋਟ
ਯੋਗ ਘਰ ਸੋਲਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਿਾਲੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 

ਉਪਰ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰੋਲਰ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਛਰੋਟ
ਯੋਗ ਘਰ ਸੋਲਰ ਿੈਟਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਪਰ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਿਾ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿੈਟਰੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 

ਵਿੱਚ ਵਸਰਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਲਾਵਕਆਂ (ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਕੋਡਾਂ ਦੇ 
ਵਹਸਾਿ ਨਾਲ) ਨੰੂ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਿਣਾ ਵਰਹਾ ਹ ੈਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਪਵਹਲਾਂ 
ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਛੋਟ ਪ੍ਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੇ ਿਦਲਾਿ 

ਨੰੂ ਕਾਿੂ ਕਰੋ 

ਸੂਰਜੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 
5,500 ਨੌਕਰੀਆਂ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ

 

ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਪੂਰਤੀ ਨੰੂ 

ਅੱਗ ੇਿਧਾਓ 

ਆਪਣੇ ਵਿਜਲੀ ਦੇ 
ਵਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਓ

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਣ੍ਾਲੀ ਵਕਉਂ ਲਗਿਾਉਣੀ ਹੈ?



ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਿਾਸਤ ੇਯਰੋਗਤਾ ਨੰੂ ਸਮਝਰੋ
ਵਿਕਟਰੋਰੀਆ ਿਾਸੀ ਛਰੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਯਰੋਗ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ

ਕਰਦ ੇਹਨ:

ਸਰੋਲਰ ਪੈਨਲ
(ਪੀ ਿੀ) ਛਰੋਟ

ਵਕਰਾਏ ਿਾਲੀਆਂ
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ
ਸਰੋਲਰ ਪੈਨਲ
(ਪੀ ਿੀ) ਛਰੋਟ

ਸਰੋਲਰ ਗਰਮ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਰੋਟ

ਸਰੋਲਰ ਬੈਟਰੀ
ਦੀ ਛਰੋਟ

ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੰੂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ-ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜੱਥ ੇਪ੍ਣਾਲੀ
ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ 180,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੋੇ
(ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਰ ਆਧਾਵਰਤ)

ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀਮਤ 3 ਵਮਲੀਅਨ (30 ਲੱਖ) ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੋੇ

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਪੀ ਿੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹਿੋੇ (1 ਨਿੰਿਰ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ)

Solar Homes ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਲਕ-ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਿਜੋਂ ਛੋਟ
ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਪਵਹਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ

ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ Solar Homes ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਮਾਲਕ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ 180,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਹਿੋੇ (ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੂਚਨਾਿਾਂ ਉਪਰ
ਆਧਾਵਰਤ)

ਜੇਕਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਿਦਵਲਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਤੰਨ
ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜਾਇਦਾਦ ਨਿੀਂ ਿਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਜਾਇਦਾਦ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਖਾਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸਵਥੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਵਕਲੋਿਾਟ ਦੇ
ਿਰਾਿਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਿਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੀ ਿੀ ਪੈਨਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਸਾਡ ੇਊਰਜਾ ਿੰਡਣ ਿਾਲੇ ਨੈੱਟਿਰਕ ਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਤਾ (ਡੀ ਐਨ
ਐਸ ਪੀ) ਕੋਲੋਂ  ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਹੱਲ ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ ਿੈਟਰੀ ਸੂਚੀ ਉਪਰ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ
ਵਿੱਚ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ

ਮਾਲਕ ਇਹ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ/ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:

•  ਊਰਜਾ ਿੰਡਣ ਿਾਲੇ ਨੈੱਟਿਰਕ ਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਕੋਲੋਂ  ਜਾਣਕਾਰੀ
•  ਜੇਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਸੁਰੱਵਖਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ

ਹਰੇਕ ਛਰੋਟ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਨਿੇਕਲੀਆ ਂਯਰੋਗਤਾਿਾਂ ਲਰੋੜਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਵ੍ਕਵਰਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਵ੍ਕਵਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇsolar.vic.gov.au ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜਾਣੂ ਕਰਿਾਓ। ਇਕ ਿਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਵਗਆ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਪਦੰਡ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ
ਠੀਕ ਿੈਠਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿਾਰੇ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ ੋਵਕ ਇਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਊਰਜਾ
ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

solar.vic.gov.au

ਸਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਾਰੇ ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ www.solar.vic.gov.au ਉਪਰੋਂ
ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਟੀਮ ਨੰੂ 1300 376 393
(ਕੰਮ ਿਾਲੇ ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ) ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਿਾ: 131 450.

© ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਿਾਤਾਿਰਣ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ 2019

ਬੇਦਾਅਿਾ
ਇਹ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ 
ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦ ੇਵਕ ਇਹ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਰਵਹਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਿਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਵਚੱਤ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰੁੱਟੀ, ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਤੀਜ ੇਜ ੋਵਕ ਇਸ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚਲੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿੇਦਾਅਿਾ ਵਦੰਦੇ ਹਨ।
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Solar Homes ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ


