
சூரிய ஆற்றலை 
உங்கள் லககளாை் 
கடட்ுப்படுதத்வும்
விக�்டோரியர�கள�  தங�கள�  மின�  
கட�டணங�களளக� கட�டுப�படுத�தி, பருவநிளை 
மோற�றத�ளத ்நர�த�தியோகக� ளகயோண� டு, 
விக�்டோரியோவின�  ்�ோைோர� திட�டங�கள�  
மூைம� அளனத�து விக�்டோரியர�களுக�கும� 
ஒரு சுத�தமோன சூழளையும�, சிறந�த 
எதிர�கோைத�ளதயும� வழங�குகின� றனர�. 

வட�டி இை�ைோத கடன�  பபற விரும�புகிறீர�களோ?
செைவுகலள மமலும் குலறக்க, சொந்த குடியிருப்பாளரக்ள் மற்றும் வாடலகக்கு வழங்குபவரக்ள் தங்கள் மொைார ்மபனை் (PV) தள்ளுபடித ்
சதாலகக்கு ெமமான சதாலகக்கு, மொைார ்மபனை் (PV) அலமப்புகளுக்கு வடட்ியிை்ைா கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கைாம். மொைார ்
விக்மடாரியா வலைதளம் வழியாக தள்ளுபடி விண்ணப்பெ ்செயை்முலறயின் ஒரு பகுதியாக கடனுக்கான உங்கள் தகுதி வரம்பு உங்களுக்கு 
அறிவிக்கப்படும். நான்கு ஆண்டுகளிை் கடன் திருப்பிெ ்செலுதத்ப்பட மவண்டும். ச�ோலோர் வெப்ப நீர,் ச�ோலோர் மின்கலன்கள் அல்லது 
ெணிக உபச�ோகத்திற்கோன ச�ோலோர் ஆகி�ெற்றுக்கு கடன்கள் கிடடக்கோது.

ச�ோலோர் எரி�க்தி 
அடைப்டப ஏன் நிறுெ 
செண்டுை்?

உங்கள் மின் 
கடட்ணதல்தத ்
குலறதத்ிடுங்கள் 

உங்கள் ஆற்றை் 
விநிமயாகதல்த 
அதிகரிக்கவும்

மொைார ்சதாழி-
ை்துலற மவலை-
வாய்ப்புகலள 
உருவாக்க உதவு-
ங்கள்

பருவநிலை 
மாற்றதல்தக் 
லகயாளவும்

Solar Homes (மொைார ்ம�ாம்ஸ்) மற்றும் Solar for 
Business (மொைார ்ஃபார ்பிசினஸ்) திடட்ங்கள் 
தகுதி வாய்ந்த விக்மடாரிய வீடுகள் மற்றும் 
வணிகங்களுக்கு தங்கள் மின் கடட்ணங்கலள 
சபாறுப்மபற்கவும், புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றலைப் 
பயன்படுதத்வும், அலனதத்ு விக்மடாரியரக்ளுக்கும் 
ஒரு சுதத்மான சூழலையும், சிறந்த 
எதிரக்ாைதல்தயும் வழங்கவும் உதவுகின்றன.

மொைார ்மபனை்கள் (PV), மொைார ்சவப்ப நீர,் 
மொைார ்மின்கைன்கள் ஆகியவற்றிற்கான 
ெலுலககள், மொைார ்மபனை்களுக்கான வடட்ி 
இை்ைாத கடன்கள் (PV) உள்ளிடட் ெலுலககளுடன் 
மொைார ்சபறுவலத இதத்ிடட்ங்கள் 
எளிதாக்குகின்றன.

உங்கள் மொைார ்சிை்ைலற விற்பலனயாளர ்
உங்கள் ொரப்ாக தள்ளுபடிலயக் மகாருவார ்
மற்றும் தள்ளுபடித ்சதாலக உங்கள் அலமப்பு 
மற்றும் நிறுவலின் ஒடட்ுசமாதத்ெ ்செைவிை் 
இருந்து கழிக்கப்படும். மொைார ்நிறுவப்படட்ப்பின் 
நிலுலவயிை் உள்ள நிலுலவத ்சதாலகலய 
மநரடியாக உங்கள் மொைார ்சிை்ைலற 
விற்பலனயாளரிடம் செலுதத்ுவதற்கு நீங்கமள 
சபாறுப்பாவீரக்ள்.

தள�ளுபடிகள�  கிளடக�கின� றன
Solar panel (PV) rebate (ச�ோலோர் சபனல் (PV) 
தள்ளுபடி)
வாடலகக்கு இருக்கும் சொதத்ு உரிலமயாளரக்ள் 
உடப்ட தகுதியான வீடுகள், மொைார ்மபனை்களின் 
(PV) விலையிை் தள்ளுபடி மகாரைாம்.

Solar for rentals rebate (ெோடடகதோரரக்ளுக்கு 
ச�ோலோர் தள்ளுபடி)
வாடலகதாரரக்ள் புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றலின் 
நன்லமகலள அணுகும் விதமாக, தகுதியான 
வாடலகெ ்சொதத்ுரிலமயாளரக்ளுக்கு மொைார ்
மபனை்களின் (PV) விலையிை் தள்ளுபடி உள்ளது.

Solar hot water rebate (ச�ோலோர் வெப்ப நீர் 
தள்ளுபடி)
தகுதியான வீடுகள், மொைார ்சவப்ப நீர ்அலமப்பின் 
விலையிை் தள்ளுபடி மகாரைாம்.

Solar battery rebate (ச�ோலோர் மின்கலன் 
தள்ளுபடி)
தகுதியான வீடுகள் மொைார ்மின்கைனின் 
விலையிை் தள்ளுபடி மகாரைாம்.

Solar for Business (ெணிக 
உபச�ோகத்திற்கோன ச�ோலோர)்
தகுதியான வணிகங்கள், சொந்தமான அை்ைது 
வாடலக வளாகங்கள் உடப்ட, மொைார ்
மபனை்களின் (PV) விலையிை் தள்ளுபடி மகாரைாம். 

ஒவ்சவாரு தள்ளுபடிப் பிரிவிற்கும் அதன் 
தனிதத்ுவமான தகுதி வரம்புத ்மதலவகள் மற்றும் 
விண்ணப்பெ ்செயை்முலறகள் உள்ளன. நீங்கள் 
விண்ணப்பெ ்செயை்முலறலயத ்சதாடங்குவதற்கு 
முன், உங்கலளப் பற்றிய தகவை்கலள solar.vic.gov.au 
-இை் தயவுசெய்து சதரிவிக்கவும். 

உங்கள் சொதத்ானது தகுதி வரம்புகளுக்குப் 
சபாருந்தும் என்று நீங்கள் உறுதியாக நம்பினாை், 
உங்கள் ஆற்றை் மதலவகலளப் பூரத்த்ி 
செய்வதற்கு இந்தத ்திடட்தத்ிை் பங்மகற்க எந்த 
மொைார ்சதாழிை்துலற வை்லுநரக்ள் மற்றும் 
தயாரிப்புகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்படட்ுள்ளது 
என்பலத நீங்கள் ஆராயத ்சதாடங்கைாம்.



எங�களளத� பதோடர�புபகோள�க 
www.solar.vic.gov.au இை் இந்த திடட்தல்தப் 
பற்றிய கூடுதை் தகவலை நீங்கள் காணைாம் 
அை்ைது எங்கள் வாடிக்லகயாளர ்மெலவ 
குழுலவ 1300 376 393 க்கு அலழக்கவும் 
(வணிக/சதாழிை் அலுவை் மநரம்)

நீங்கள் எங்களிடம் உங்கள் சமாழியிை் 
மபெ விரும்பினாை் 131 450 என்ற எண்ணிை் 
National Translating and Interpreting Service (மதசிய 
சமாழிசபயரப்்பு மற்றும் உலரசபயரப்்பு 
மெலவ) ஐ அலழப்பதன் மூைம் இைவெ 
சதாலைமபசி சமாழிசபயரப்்புெ ்
மெலவகலள அணுகைாம்.

© விக�்டோரியோ மோநிை�� சுற�று��சூழை� , நிைம� , நீர� 
மற�றும� திட�டமிடை� திளணக�களம� 2021

வபோறுப்புத் துறப்பு:
இந�த பவளியீடு உங�களுக�கு உதவியோக 
இருக�கைோம� , ஆனோை� விக�்டோரியோ மோநிைமும� 
அதன�  ஊழியர�களும� இந�த பவளியீடு எந�தவிதமோன 
குளறபோடுமின� றி இருக�கிறது என� ்றோ, உங�கள�  
குறிப�பிட�ட ்நோக�கங�களுக�கோக முற�றிலும� 
பபோருத�தமோனது என� ்றோ உத�தரவோதம� 
அளிக�கவிை�ளை, என்வ இந�த பவளியீட�டிை�  உள�ள 
எந�தத� தகவளையும� நம�புவதோை�  உங�களுக�கு 
எழக�கூடிய ஏ்தனும� பிளழ, இழப�பு அை�ைது பிற 
விளளவுகளுக�கோன அளனத�துப� பபோறுப�புகளளயும� 
துறக�கிறது.
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நீங்கள் சதாடங்குவதற்கு முன்:  
திடட்தத்ின் தகுதிவரம்லபப் 
புரிந்து சகாள்ளுங்கள்

விக�்டோரியர�கள�  பின� வரும� தகுதி வரம�புகளளப� பூர�த�தி ப�ய�தோை�  
தள�ளுபடி பபற தகுதியுளடயவர�கள� :

ச�ோலோர் 
சபனல் 

(PV) 
தள்ளுபடி 

ெோடடக-
தோரரக்-
ளுக்கு 

ச�ோலோர் 
தள்ளுபடி 

ச�ோலோர்  
வெப்ப நீர் 
தள்ளுபடி 

ச�ோலோர் 
மின்கலன் 
தள்ளுபடி 

ெணிக 
உபச�ோ-

கத்தி-
ற்கோன 

ச�ோலோர்

விண்ணப்பதாரர ்மொைார ்அலமப்பு நிறுவப்படும் இடதத்ின் சொந்தக் 
குடியிருப்பாளரக்ளாக இருக்க மவண்டும்

விண்ணப்பதாரர ்ஏற்கனமவ Solar Homes (மொைார ்ம�ாம்ஸ்) 
திடட்தத்ின் கீழ் சொந்த குடியிருப்பாளராக தள்ளுபடி எதுவும் 
மகாரவிை்லை

அலனதத்ு வீடட்ு உரிலமயாளரக்ளுக்கும் ஒருங்கிலணந்த வீடட்ு 
வரிவிதிப்பு வருவாய் ஆண்டுக்கு $180,000க்கும் குலறவாக இருக்க 
மவண்டும் (உங்கள் ஆஸ்திமரலிய வரி அலுவைக மதிப்பீடட்ு 
அறிவிப்பின் அடிப்பலடயிை்)

இது $3 மிை்லியனுக்கும் குலறவான மதிப்புள்ள நடப்பு சொதத்ாக 
இருக்க மவண்டும்

சொதத்ிை் ஏற்கனமவ நிறுவப்படட் மொைார ்PV அலமப்பு இருக்கக் 
கூடாது (1 நவம்பர ்2009 முதை்)

மொைார ்ம�ாம்ஸ் திடட்தத்ிை் இந்த முகவரியிலுள்ள சொதத்ு முன்பு 
பங்மகற்கவிை்லை*. 
*மொைார ்ம�ாம்ஸ் திடட்தத்ிை் ஒரு சொதத்ு முன்பு பங்மகற்றுள்ளதா 
என்பலத எங்கள் வாடிக்லகயாளர ்மெலவக் குழுவாை் உறுதிப்படுதத் 
முடியும்

வாடலக வழங்குநருக்கும் வாடலகதாரருக்கும் இலடமய மொைார ்
ம�ாம்ஸ் திடட் ஒப்பந்தம் வாடலக வழங்குநர ்மற்றும் அலனதத்ு 
வாடலகதாரரக்ளாை் லகசயாப்பமிடப்படும்

அலனதத்ு வாடலகதாரரக்ளுக்கும் ஒருங்கிலணந்த வீடட்ு 
வரிவிதிப்பு வருவாய் ஆண்டுக்கு $180,000க்கும் குலறவாக இருக்க 
மவண்டும் (அவரக்ளின் ஆஸ்திமரலிய வரி அலுவைக மதிப்பீடு/களின் 
அறிவிப்பின் அடிப்பலடயிை்)

சவப்ப நீர ்அலமப்லப மாற்ற மவண்டும் என்றாை் அலத வாங்கி 
குலறந்தது மூன்று வருடங்கள் கடந்திருக்க மவண்டும்

அந்தெ ்சொதத்ானது புதிதாக கடட்ப்படட்ிருக்கக் கூடாது

சொதத்ு ஏற்கனமவ 5kW-க்குெ ்ெமமான அை்ைது அதிக திறன் சகாண்ட 
மொைார ்PV மபனை்கலளக் சகாண்டுள்ளது அை்ைது மொைார ்
மின்கைன் நிறுவலுடன் இலணந்து மொைாலர நிறுவ ஏற்பாடு 
செய்கிறது 

உங்கள் விநிமயாகிக்கப்படட் சநடச்வாரக்் மெலவ வழங்குநரிடமிருந்து 
(Distributed Network Service Provider, DNSP) முன் ஒப்புதை் சபறப்படட்ுள்ளது. 
உரிலமயாளர/்கள் தங்கள் விநிமயாக சநடச்வாரக்் மெலவ 
வழங்குநரிடமிருந்து தகவலைப் சபற ஒப்புக்சகாள்கிறாரக்ள்

எங்கள் அங்கீகரிக்கப்படட் மின்கைன் படட்ியலிை் மெமிப்புத ்தீரவ்ானது 
படட்ியலிடப்படட்ுள்ளது மற்றும் சொதத்ிை் ஏற்கனமவ ஆற்றை் மெமிப்பு 
அலமப்பு இருக்கக் கூடாது 

வணிக உரிலமயாளர ்தவிரத்த்ு, குலறந்தது ஒரு நபலர மவலைக்கு 
அமரத்த்ும் வணிகதத்ின் உரிலமயாளராக இருங்கள் மற்றும் 20க்கும் 
குலறவான நபரக்ள்

குடியிருப்பு இை்ைாத மற்றும் தனிதத்னியாக அளவிடப்படட் 
வளாகதத்ிலிருந்து செயை்படுகிறாரக்ள்

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

