
ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ  ਬਾਰੇ 
ਸੋਲਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ Solar Homes ਪ੍੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਸੋਲਰ 

ਪੈ੍ਨਲਾਂ , ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਸੁਯੋਗ ਗਰਮ ਪ੍ਾਣੀ 

ਿਾਲੀਆਂ ਪ੍੍ਰ ਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਛੋਟਾਂ  ਦੀ 

ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਜੋ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਊਰਜਾ 

ਦੇ ਖ਼ਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਬੱਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਿ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ (PV) ਛੋਟ 

ਯੋਗ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਸੋਲਰ ਪੈ੍ਨਲਾਂ  (PV) ਨੰੂ ਲਗਿਾਉਣ ਦੀ 

ਲਾਗਤ 'ਤੇ 1,400 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰਾਂ  ਲਈ ਿੀ ਸੋਲਰ PV ਿਾਲੀ 

ਛੋਟ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।

ਮਨਜੂ਼ਰਸੁ਼ਦਾ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਦੀ 

ਿੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ। 

ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਸੋਲਰ ਕਿੱਚ ਛੋਟ 

ਜਾਇਦਾਦਾਂ  ਨੰੂ ਵਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਯੋਗ ਪ੍੍ਰ ਦਾਤਾ ਪ੍੍ਰ ਤੀ ਵਿੱਤੀ 

ਸਾਲ ਵਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ  'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈ੍ਨਲ (PV) 

ਲਗਿਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 1,400 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ 

ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਨਜੂ਼ਰਸੁ਼ਦਾ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ  ਲਈ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਦੀ 

ਿੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਿੱਚ ਛੋਟ 

ਯੋਗ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਸੋਲਰ ਨਾਲ ਗਰਮ ਪ੍ਾਣੀ ਜਾਂ  ਹੀਟ ਪੰ੍ਪ੍ ਿਾਲੀ 

ਗਰਮ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਪ੍੍ਰ ਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 1,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ 

ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੋਗ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਸੋਲਰ ਪੈ੍ਨਲ (PV) ਛੋਟ ਤੋਂ  ਇਲਾਿਾ 

ਗਰਮ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਛੋਟ 

ਯੋਗ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 2,950 ਡਾਲਰ 

ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈੈਂ  ਕਿਵੇੇਂ  ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਾਂ ? 
ਿਦਮ 1: ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰੋ 

ਛੋਟ ਿਾਸਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰੋ – ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ 

ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਂ  ਦੀ ਇਕ ਸੂਿੀ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਦਮ 2: ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਿੋ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੋਲਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿੱਲੋਂ  ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਵਕਸੇ  

ਸੋਲਰ ਪ੍੍ਰ ਿੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ  

ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਿੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ  ਦੇ ਿੇਰਿੇ 

ਸੋਲਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਿੈੱ ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਥੇ  

solar.vic.gov.au/retailers ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਸੋਲਰ ਪ੍੍ਰ ਿੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ 

ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ  ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ 

ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਛੋਟ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਿ 

ਵਦਲਿਸਪ੍ੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।

ਵਕਸੇ ਛੋਟ ਿਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਹ ਉਤਪ੍ਾਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਸੋਲਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿੱਲੋਂ  ਮਨਜੂ਼ਰਸੁ਼ਦਾ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ  ਦੀ ਸੂਿੀ2 

ਵਿੱਿ ਹੋਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਿਦਮ 3: ਆਪਣੀ ਛੋਟ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦਓ 

ਇਕ ਿਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਸੋਲਰ ਪ੍੍ਰ ਿੂਨ 

ਵਿਕਰੇਤਾ ਿੱਲੋਂ  ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ 

ਤਾਂ  ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਗਾਹਕ ਪੋ੍ਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟ 

ਿਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜੇ਼ 

ਲਈ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਿਾਲਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ  ਛੋਟ ਦਾ 

ਦਾਅਿਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍੍ਰ ਣਾਲੀ ਅਤੇ 

ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱੁਿੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਿੋਂ  ਕੱਟੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਕ ਿਾਰ 

ਲਗਾ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਵਹੰਦੀ ਰਕਮ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਿਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੰੂ ਵਸੱਧੇ ਅਦਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰ ਹੋ।

ਸਾਨੰੂ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ
ਇਸ ਪ੍੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 

solar.vic.gov.au 'ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ  ਵਿਰ ਸਾਡੀ 

ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਟੀਮ ਨੰੂ 1300 376 393 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ 

(ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਵਟਆਂ ਦੌਰਾਨ)। 

ਜੇ ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੀਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ  ਤੁਸੀੀਂ National Translating and 

Interpreting Service (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ 

ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇੀਿਾ) ਨੰੂ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫੋ਼ਨ 'ਤੇ 

ਅਨੁਿਾਦ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇੀਿਾਿਾਂ  ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹੋ।

ਪਹੰੁਚ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍੍ਰ ਕਾਸ਼ਨ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਵਿਕਲਪ੍ਕ  
ਸਰੂਪ੍ ਵਿੱਿ ਪ੍੍ਰ ਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹੋ:  
ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸੋਲਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਾਲ  
comms@team.solar.vic.gov.au 
'ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱ ਟ 'ਤੇ ਿੀ ਇੱਥੇ  
solar.vic.gov.au ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।

ਸੋੀਲਰ (ਸੂੀਰਜੀ ਊਰਜਾ)  
ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਕਰੋ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌੀਖੀ ਹੈ।
ਇਕ ਔਸੀਤ ਪਵਰਿਾਰ ਹਰ ਸੀਾਲ ਸੋੀਲਰ (ਸੂੀਰਜੀ ਊਰਜਾ) ਨਾਲ 

1,000 ਡਾਲਰ1 ਤੋਂ  ਿਧੇਰੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 200,000 ਤੋਂ  ਿਧੇਰੇ 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ  ਵਕਰਾਏ 

ਿਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੋੀਲਰ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰੋ।

ਫ਼ਾਇਦੇ

ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਵਬੱਲਾਂ   

ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ 

ਸੀਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰੋ

ਸੋੀਲਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 

ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਸੀਰਜਣਾ 

ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਜਲਿਾਯੂ ਪਵਰਿਰਤਨ 

ਨਾਲ ਨਵਜੱਠੋ

1 ਰਿਾਇਤੀ 6.16 ਵਕਲੋਿਾਟ ਛੱਤ ਿਾਲੀ ਪ੍੍ਰ ਣਾਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ

2 www.solar.vic.gov.au/approved-products

http://solar.vic.gov.au/retailers
http://www.solar.vic.gov.au/approved-products
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ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ (PV) 'ਤੇ ਛੋਟ – 1,400 ਡਾਲਰ ਤੱਿ
ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ (PV) 'ਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੇਿਰ:

 » ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਮੌਜੂ਼ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਿ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ  ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਵਜੱਥੇ ਪ੍੍ਰ ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ

 » ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ  ਦੀ ਕੱੁਲ ਪ੍ਵਰਿਾਰਕ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਪ੍੍ਰ ਤੀ ਸਾਲ 180,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ  ਘੱਟ ਹੈ1 

 » ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ  ਹੀ Solar Homes ਪ੍੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲਕ-ਅਤੇ-ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਿਜੋਂ  ਸੋਲਰ ਪੈ੍ਨਲ (PV) ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਂ  ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀ ਿਾਲੀ ਛੋਟ ਪ੍੍ਰ ਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ

 » ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਵਹਲਾਂ  ਤੋਂ  ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਮੱੁਲ 3 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ  ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ  ਵਿਰ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਕ ਘਰ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਪੂ੍ਰੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ  ਇਸ 
ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ  ਘੱਟ ਹੋਿੇਗੀ

 » ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਤੇ 'ਤੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ  ਹੀ Solar Homes ਪ੍੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੋਲਰ ਪੈ੍ਨਲ (PV) ਛੋਟ ਜਾਂ  ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀ ਛੋਟ ਪ੍੍ਰ ਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ2

 » ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਿ ਪ੍ਵਹਲਾਂ  ਕੋਈ ਸੋਲਰ PV ਪ੍੍ਰ ਣਾਲੀ ਸਥਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਜਦ ਤੱਕ ਵਕ ਇਹ 1 ਨਿੰਬਰ, 2009 ਤੋਂ  ਪ੍ਵਹਲਾਂ  ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ)।

ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ  ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ (PV) 'ਤੇ ਛੋਟ - 1,400 ਡਾਲਰ ਤੱਿ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵੇਿਟੋਰੀਆ ਕਵੱੇਚ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵੇਾਲੇ ਮੈਾਲਿ ਹੋ, ਤਾਂ  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏ ਵੇਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਾਸਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੇਿਰ:

 » ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ  ਦੀ ਕੱੁਲ ਪ੍ਵਰਿਾਰਕ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਪ੍੍ਰ ਤੀ ਸਾਲ 180,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ  ਘੱਟ ਹੈ1 

 » ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੱੁਲ 3 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ  ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਿ ਪ੍ਵਹਲਾਂ  ਤੋਂ  ਹੀ ਸੋਲਰ ਪੈ੍ਨਲ (PV) ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ

 » ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਤੇ 'ਤੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ  ਹੀ Solar Homes ਪ੍੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੋਲਰ ਪੈ੍ਨਲ (PV) ਛੋਟ ਜਾਂ  ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀ ਛੋਟ ਪ੍੍ਰ ਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ2

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

 » ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ  ਵਕਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਰਾਏ 'ਤੇ ਿੜ੍ਹ ੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਗਰਮੈ ਪਾਣੀ ਵੇਾਸਤੇ ਛੋਟ – 1,000 ਡਾਲਰ ਤੱਿ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨਜੂ਼ਰਸੁ਼ਦਾ ਸੋਲਰ ਨਾਲ ਗਰਮੈ ਪਾਣੀ ਜਾਂ  ਹੀਟ ਪੰਪ ਵੇਾਲੀ ਗਰਮੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਵੇਾਸਤੇ ਗਰਮੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੇਿਰ:

 » ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਅਤੇ-ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਹੋ ਵਜੱਥੇ ਪ੍੍ਰ ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ

 » ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ  ਦੀ ਕੱੁਲ ਪ੍ਵਰਿਾਰਕ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਪ੍੍ਰ ਤੀ ਸਾਲ 180,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ  ਘੱਟ ਹੈ1

 » ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ  ਹੀ Solar Homes ਪ੍੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲਕ-ਅਤੇ-ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਿਜੋਂ  ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀ ਿਾਲੀ ਛੋਟ ਜਾਂ  ਗਰਮ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍੍ਰ ਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ

 » ਇਹ ਪ੍ਵਹਲਾਂ  ਤੋਂ  ਬਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ  ਘੱਟ ਹੈ

 » ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਤੇ 'ਤੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ  ਹੀ Solar Homes ਪ੍੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲਕ-ਅਤੇ-ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਿਜੋਂ  ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀ ਿਾਲੀ ਛੋਟ ਜਾਂ  ਗਰਮ ਪ੍ਾਣੀ ਵਿੱਿ ਛੋਟ ਪ੍੍ਰ ਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ2

 » ਜੇ ਗਰਮ ਪ੍ਾਣੀ ਿਾਲੀ ਪ੍੍ਰ ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਤੰਨ ਸਾਲ ਪੁ੍ਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਛੋਟ - 2,950 ਡਾਲਰ ਤੱਿ
ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੇਿਰ:

 » ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਅਤੇ-ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਹੋ ਵਜੱਥੇ ਪ੍੍ਰ ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ

 » ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ  ਦੀ ਕੱੁਲ ਪ੍ਵਰਿਾਰਕ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਪ੍੍ਰ ਤੀ ਸਾਲ 180,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ  ਘੱਟ ਹੈ1

 » ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ  ਹੀ Solar Homes ਪ੍੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲਕ-ਅਤੇ-ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਿਜੋਂ  ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀ ਿਾਲੀ ਛੋਟ ਪ੍੍ਰ ਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ

 » ਇਹ ਪ੍ਵਹਲਾਂ  ਤੋਂ  ਬਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ  ਘੱਟ ਹੈ

 » ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਤੇ 'ਤੇ Solar Homes ਪ੍੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਵਹਲਾਂ  ਕੋਈ ਛੋਟ ਪ੍੍ਰ ਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ2

 » ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਿ ਪ੍ਵਹਲਾਂ  ਹੀ ਸੋਲਰ PV ਪੈ੍ਨਲ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ  ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 5 ਵਕਲੋਿਾਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ  ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਹੈ ਜਾਂ  ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ 
ਪ੍੍ਰ ਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

 » ਬੈਟਰੀ ਨੰੂ ਗਵਰੱਡ ਨਾਲ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡਸਟ੍ਰ ੀਵਬਊਵਟਡ ਨੈੱ ਟਿਰਕ ਸੇਿਾ ਪ੍੍ਰ ਦਾਤਾ (DNSP) ਕੋਲੋਂ  ਪ੍ਵਹਲਾਂ  ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਪ੍੍ਰ ਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ

 » ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਿ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਿਾਲੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍੍ਰ ਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

 » ਮਾਲਕ ਆਪ੍ਣੇ ਵਡਸਟ੍ਰ ੀਵਬਊਸ਼ਨ ਨੈੱ ਟਿਰਕ ਸੇਿਾ ਪ੍੍ਰ ਦਾਤਾ ਤੋਂ  ਬੈਟਰੀ ਿਾਲੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ  ਵਿੱਿ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍੍ਰ ਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ  ਜੋ 
ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ  ਤੋਂ  ਵਮਲਣ ਿਾਲੇ ਲਾਭ ਨੰੂ ਿੱਧ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਵਕਸੀਮਾਂ  ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ

1 ਵਪ੍ਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ  ਵਿੱਿੋਂ  ਵਕਸੇ ਿੀ ਇਕ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ 
2 ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਟੀਮ 1300 376 393 'ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਵਕਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ  Solar Homes ਪ੍੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਵਿੱਿ ਵਹੱਸਾ ਵਲਆ ਹੈ

© ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੀਰਕਾਰ ਦਾ ਊਰਜਾ, ਿਾਤਾਿਰਣ ਅਤੇ ਜਲਿਾਯੂ 'ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਭਾਗ (ਦਾ ਸੀਟੇਟ ਆਫ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂ ਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ) 2023

ਬੇਦਾਅਵੇਾ: ਇਹ ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸੀਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸੀਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦੇ ਵਕ ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਨ ਵਕਸੇੀ ਿੀ ਵਕਸੀਮ ਦੀ ਨੁਕਸੀ ਤੋਂ  ਵਬਨਾਂ  ਹੈ ਜਾਂ  ਤੁਹਾਡੇ 

ਖਾਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ  ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ  ਢੁਕਿਾਂ  ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੀ ਲਈ ਵਕਸੇੀ ਿੀ ਗਲਤੀ, ਨੁਕਸੀਾਨ ਜਾਂ  ਹੋਰ ਨਤੀਵਜਆਂ ਲਈ ਸੀਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸੀ ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇੀ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸੀਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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