
ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 
ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਵਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਕਾਿੂ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ, ਜਲਿਾਯੂ ਤਿਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਲਰ 
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀਆਂ 
ਲਈ ਇਕ ਸਾਫ਼, ਵਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?

ਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵਕਰਾਏ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਿਾਲੇ solar panel (PV) ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜੇ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ solar panel (PV) ਦੀ ਛੋਟ ਿਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਹੈ। Solar Victoria Portal ਰਾਹੀਂ ਛੋਟ ਿਾਲੀ ਅਰਜੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਜੇ ਿਾਸਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਿਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਕਰਜੇ ਨੰੂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਿਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Solar hot water, solar batteries ਜਾਂ solar for businesses ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਕਉਂ ਲਗਿਾਉਣੀ 
ਹੈ? 

ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਵਿੱਲਾਂ 
ਨੰੂ ਘਟਾਓ 

ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ 
ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਦਓ

ਸੋਲਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 
ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਜਲਿਾਯੂ ਤਿਦੀਲੀ 
ਨਾਲ ਨਵਜੱਠੋ

Solar Homes ਅਤੇ Solar for Business ਪ੍ੋਗਰਾਮ 
ਯੋਗ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਿਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਵਿਜਲੀ ਵਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ, 
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਫ਼, ਵਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Solar panels (PV), solar hot water ਅਤੇ solar 
batteries ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ solar panels (PV) 
ਲਈ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਵਜਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ 
ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਿਣਾਉਂਦੇ 
ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਿਾਲਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਛੋਟ 
ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਣਾਲੀ 
ਅਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕੱਟ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਕ 
ਿਾਰ ਲਗਾ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜੀ 
ਊਰਜਾ ਿਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੰੂ ਵਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਿਕਾਇਆ 
ਰਵਹੰਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਹੋ।

ਉਪਲਬਧ ਛੋਟਾਂ

Solar panel (PV) rebate (ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਛੋਟ)
ਵਕਰਾਏ ਿਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਯੋਗ 
ਪਵਰਿਾਰ solar panels (PV) ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਪਰ ਛੋਟ 
ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Solar for rental rebate (ਵਕਰਾਏ ਲਈ ਸੋਲਰ 
ਵਿੱਚ ਛੋਟ) 
ਵਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦਾਂ solar panels (PV) 
ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 
ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ 
ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Solar hot water rebate (ਸੋਲਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 
ਦੀ ਛੋਟ)
ਯੋਗ ਪਵਰਿਾਰ solar hot water ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 
ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Solar battery rebate (ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀ ਛੋਟ)
ਯੋਗ ਪਵਰਿਾਰ solar battery ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਦਾ 
ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Solar for business (ਿਪਾਰਾਂ ਲਈ ਸੋਲਰ)
ਯੋਗ ਕਾਰੋਿਾਰ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਵਕਰਾਏ 
ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, solar panels (PV) ਦੀ 
ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਛੋਟ ਦੀ ਹਰੇਕ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਤਾ 
ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਦੀ 
ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਲਈ solar.vic.gov.au ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ 
ਕਰੋ। 

ਇਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਜਾਇਦਾਦ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਉੱਤਰਦੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਵਕਹੜੇ ਸੋਲਰ 
ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ 
ਲਈ ਅਵਧਕਾਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਸਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ www.solar.vic.gov.au  ਵਿਖੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਿਾਰੇ 
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ 
ਟੀਮ ਨੰੂ 1300 376 393 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
(ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਘੰਵਟਆਂ ਦੌਰਾਨ)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ National Translating and 
Interpreting Service (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਿਾ) ਨੰੂ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫ਼ੋਨ 
ਅਨੁਿਾਦ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

© ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਿਾਤਾਿਰਣ, ਭੂਮੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ 
2021

ਬੇਦਾਅਿਾ
ਇਹ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 
ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦੇ ਵਕ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਵਕਸੇ 
ਵਕਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸ ਤੋਂ ਵਿਨਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਿਾਂ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਗਲਤੀ, ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਤੀਵਜਆਂ ਿਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 
ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ 
ਵਨਰਭਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ:  
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਸਮਝ ੋ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ 
ਛੋਟ 

ਵਕਰਾਏ ਲਈ 
ਸੋਲਰ ਵਿੱਚ 

ਛੋਟ 

ਸੋਲਰ ਗਰਮ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੋਟ

ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀ 
ਛੋਟ 

ਿਪਾਰਾਂ ਲਈ 
ਸੋਲਰ

ਵਿਨੈਕਾਰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਵਜੱਥੇ ਪ੍ਣਾਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਵਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ Solar Homes ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਮਾਲਕ 
ਿਜੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 180,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ 
ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ (ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਟ੍ੇਲੀਅਨ ਟੈਕਸ ਆਵਫਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ)

ਇਹ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਵਜਸਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ

ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ solar PV ਪ੍ਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (1 ਨਿੰਿਰ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ)

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪਤੇ ਨੇ ਪਵਹਲਾਂ Solar Homes Program* ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵਲਆ ਹੈ। 

*ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਕ ਕੀ ਵਕਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ ਪਵਹਲਾਂ Solar 

Homes Program ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਵਲਆ ਹੈ

ਵਕਰਾਏ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ Solar Homes 
Program ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਵਕਰਾਏ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਸਾਰੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 180,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਤੀ 
ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ (ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਟ੍ੇਲੀਅਨ ਟੈਕਸ ਆਵਫਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਵਟਸ/ਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 
ਉੱਤੇ)

ਜੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਿਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਮਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਤੰਨ 
ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਿੀਂ ਨਹੀਂ ਿਣੀ ਹੈ

ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਸੋਲਰ PV ਪੈਨਲ ਹਨ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 5kW ਦੇ ਿਰਾਿਰ 
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਿੈਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਿੰਧ ਕਰ 
ਰਹੀ ਹੈ 

ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਿੰਡਣ ਿਾਲੇ ਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਤੇ (DNSP) ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮਨਜਰੂੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਿੰਡਣ ਿਾਲੇ ਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੈ/ਹਨ

ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਹੱਲ ਸਾਡੀ ਮਨਜਰੂਸ਼ੁਦਾ ਿੈਟਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਿੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਕਾਰੋਿਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 20 
ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰੁਜਗਾਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ
ਿੱਖਰਾ ਮੀਟਰ ਲੱਵਗਆ ਹੈ

http://www.solar.vic.gov.au/approved-products

