
எங்்கள் தள்ளுபடி்கள் 
குறித்து 
சோ�ோலோர் விகசோடோரியோவின் Solar Homes 

திட்டம் மின் கட்டணங்களைச் சோ�மிகக 

விகசோடோரியவோ�ிகளுககு உதவுவதற்கோக 

சோ�ோலோர் சோேனல்களை, மின்கலங்களை மற்றும் 

ஆற்்றல் தி்றனுள்ை வவந்நீர் அளமப்புகளை 

நிறுவுவதற்கு தள்ளுேடிகளை வழங்குகி்றது.

சோ�ோலோர் சோேனல் (PV) தள்ளுேடி 

தகுதியுள்ை வீடுகள் சோ�ோலோர் சோேனல்களை 

(PV) நிறுவும் வ�லவில் $1,400 வரை தள்ளுபடி 

பபறலாம். இந்த சோ�ோலோர் PV தள்ளுேடி 

கட்டுமோனப் ேணியில் இருககும் வீடுகளுககும் 

கிளடககி்றது.

வட்டியில்லோக கடன்களும் அங்கீகரிககப்ேட்ட  

விண்ணப்ேதோரர்களுககு வழங்கப்ேடுகின்்றன. 

வோடகைச் சொ�ோத்துக்ைளுக்ைோன சோ�ோலோரில் 

தள்ளுேடி 

தகுதிவோய்ந்த வோடளகககு விடுேவர், ஒரு 

நிதியோண்டுககு இரு வோடளகச் வ�ோத்துககள் 

வளரயிலும் சோ�ோலோர் சோேனல்களை (PV) 

நிறுவுவதில் $1,400 வரையிலும் தள்ளுபடி 

பபறலாம்.

வட்டியில்லோக கடன்களும் அங்கீகரிககப்ேட்ட  

விண்ணப்ேதோரர்களுககு வழங்கப்ேடுகின்்றன.

சொவந்நீர் தள்ளுேடி 

தகுதிவோந்த வீடுகள் சோ�ோலோர் வவந்நீர் அல்லது 

சூடுேடுத்தும் ேம்ப் வவந்நீர் அளமப்புககோன 

வ�லவில் $1,000 வரையிலும் தள்ளுபடி 

பபறலாம்.

தகுதிவோய்ந்த வீடுகள் சோ�ோலோர் சோேனல் 

(PV) தள்ளுேடியுடன் சோ�ர்த்து வவந்நீர் 

தள்ளுேடிககும் விண்ணப்ேிககலோம்.

சோ�ோலோர் மின்ைலத்ததில் தள்ளுேடி 

தகுதியுள்ை வீடுகள் சோ�ோலோர் மின்கலச் வ�லவில் 

$2,950 வரை தள்ளுபடி பபறலாம்.

நான் எவ்்வாறு 
்விண்்ணப்பிப்பது? 
ேடி 1: உங்ைள் தகுததிகைச் �ரிேோருங்ைள் 
தள்ளுேடிககு உங்கள் தகுதிளய 
உறுதிப்ேடுத்துங்கள் - அடுத்த ேககத்தில் தகுதி 
வரன்முள்றப் ேட்டியளல நீங்கள் கோணலோம்.

ேடி 2: விகலக்குறிப்கேப் சொேறுங்ைள் 
நீங்கள் ஓர் அங்கீகரிககப்ேட்ட சோ�ோலோர் 
விகசோடோரியோ விற்ேளனயோைளரத் 
வதோடர்புவகோண்டு விளலககு்றிப்பு வே்ற 
சோவண்டும். அவர்கைது விேரங்களை  
சோ�ோலோர் விகசோடோரியோ இளணயதைமோன  
solar.vic.gov.au/retailers-ல் கோணலோம்

ஒரு சோ�ோலோர் விற்ேளனயோைளர நீங்கள் 
வதோடர்புவகோள்ளும்சோேோது, நீங்கள் சோ�ோலோர் 
விகசோடோரியோ தள்ளுேடிககு விண்ணப்ேிகக 
ஆர்வம் வகோண்டிருப்ேளத அவர்களுககுத் 
வதரியப்ேடுத்துங்கள்.

ஒரு தள்ளுேடிககு தகுதிவே்ற, சோ�ோலோர் 
விகசோடோரியோ அங்கீகரித்த தயோரிப்புகைின் 
ேட்டியல்2-ல் உள்ை தயோரிப்புகள் இருகக 
சோவண்டும்.

ேடி 3: உங்ைள் தள்ளுேடிக்கு 
விண்்ணப்ேித்தல் 
ஓர் அங்கீகரிககப்ேட்ட சோ�ோலோர் 
விற்ேளனயோைரிடமிருந்து விளலககு்றிப்ளே 
நீங்கள் ஏற்றுகவகோண்டதும், நீங்கள் சோ�ோலோர் 
விகசோடோரியோ வோடிகளகயோைர் இளணயவோயில் 
வோயிலோக தள்ளுேடிககு விண்ணப்ேிககலோம். 
இங்சோக நீங்கள் வட்டியில்லோக கடனுககும் 
விண்ணப்ேிககலோம்.

உங்கள் �ோர்ேோக உங்கள் சோ�ோலோர் 
விற்ேளனயோைர் தள்ளுேடிளயப் 
வேற்றுகவகோள்வோர். உங்கள் ஒட்டுவமோத்த 
அளமப்பு மற்றும் நிறுவல் வ�லவிலிருந்து 
தள்ளுேடித் வதோளக கழிககப்ேடும். 
நிறுவப்ேட்டதும் மீதி நிலுளவத் வதோளகளய 
சோநரடியோக உங்கள் சோ�ோலோர் விற்ேளனயோைரிடம் 
வ�லுத்துவது உங்கள் வேோறுப்பு.

தொதாடர்புக்கு
இந்தத் திட்டம் கு்றித்த கூடுதல் 
விேரங்களை solar.vic.gov.au என்்ற 
இளணயதைத்திசோலோ அல்லது எங்கள் 
வோடிகளகயோைர் சோ�ளவககுழுளவ 1300 376 
393 (வர்த்தக சோநரத்தின்சோேோது) அளழத்து 
அ்றிந்துவகோள்ைலோம். 

உங்்கள் மொ�ொழியில் நீங்்கள் எங்்களுடன் பேச 
விரும்ேினொல் பேசிய மொ�ொழிமொேயர்ப்பு �ற்றும் 
உரைமொேயர்ப்புச் பசரவரய 131 450 என்்ற 
எண்்ணில் அரழத்து இலவச மொேொரலபேசி 
மொ�ொழிமொேயர்ப்புச் பசரவரய நீங்்கள் 
அணு்கலொம்.

அணுைல் உரிகம

மோற்று வடிவில் இந்த வவைியீட்ளட 

நீங்கள் வே்ற விரும்ேினோல்: 

சோ�ோலோர் விகசோடோரியோளவ நீங்கள் 

வதோடர்புவகோள்ை சோவண்டிய முகவரி:  

comms@team.solar.vic.gov.au

இளணயத்தில் ேின்வரும் தைத்திலும்  

இந்த ஆவணம் கிளடககப்வேறுகி்றது: 

solar.vic.gov.au

சூைிய ஆற்்றலுடன் 
பச�ியுங்்கள். 
இது அத்ேரன 
எளிர�யொனது.
சைொசைியொ்க ஒவபவொர் ஆண்டும் சூைிய ஆற்்றல் 

மூலம் $1,0001-க்கும் அேி்க�ொ்க ஒரு வீட்டில் 

�ிச்சப்ேடுத்ே முடியும். 200,000-க்கும் அேி்க�ொன 

விக்படொைியவொசி்களுடன் இர்ணயுங்்கள். உங்்கள் 

இல்லத்ேில் அல்லது வொடர்க வீட்டில் பசொலொர் 

நிறுவுவேற்கு ேள்ளுேடி மொேறுங்்கள்.

பலன்்கள்

உங்்கள் �ின் 
்கட்ட்ணங்்கரளக்
குர்றயுங்்கள்

உங்்கள் �ின் 
வழங்்கரல
அேி்கைியுங்்கள்

பசொலொர் துர்ற 
பவரல்கரள
உருவொக்்க 
உேவுங்்கள்

ேருவநிரல 
�ொற்்றத்ரேத்
ேடுத்து  
நிறுத்துங்்கள்

1 வழககமோன 6.16 Kw கூளர அளமப்பு அடிப்ேளட
2 www.solar.vic.gov.au/approved-products

http://solar.vic.gov.au/retailers
http://www.solar.vic.gov.au/approved-products
http://www.solar.vic.gov.au/approved-products
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சோ�ாலார் சோபனல் (PV) தள்ளுபடி – $1,400 ்வரை
பின்்வரும் தகுதி்கள் இருந்தால் நீங்்கள் சோ�ாலார் சோபனல் (PV) தள்ளுபடி தொபறலாம்:

 » அளமப்பு நிறுவப்ேடும் இடத்தில் தற்சோேோது இருககும் வ�ோத்தின் உளடளமயோைரும்-ஆககிரமிப்ேோைரும் நீங்கள் எனில் அல்லது 

கட்டுமோனத்தில் இருககும் வீட்டின் உரிளமயோைர் எனில்

 » அளனத்து உரிளமயோைர்கைின் ஒருங்கிளணந்த குடும்ே வமோத்த வரி வருவோய் ஆண்டுககு $180,000-ககுக குள்றவோக இருந்தோல்1 

 » நீங்கள் ஏற்வகனசோவ ஒரு உளடளமயோைர்-ஆககிரமிப்ேோைரோக Solar Homes திட்டத்தில் சோ�ோலோர் சோேனல் (PV) அல்லது சோ�ோலோர் மின்கலத் 

தள்ளுேடிளயப் வேற்்றிருககவில்ளல எனில்

 » இருககி்ற வ�ோத்தின் மதிப்பு $3 மில்லியனுககுக கீழ் இருந்தோல் அல்லது கட்டுமோனத்தில் இருககும் வீடு முடிககப்ேடும்சோேோது $3 

மில்லியனுககுக கீழ் மதிப்ேிடப்ேடுவமன்்றோல்

 » வ�ோத்து முகவரி Solar Homes திட்டத்தின்கீழ் ஏற்வகனசோவ சோ�ோலோர் சோேனல் (PV) தள்ளுேடிளய அல்லது சோ�ோலோர் மின்கலத் தள்ளுேடிளயப் 

வேற்்றிருககவில்ளல எனில்2

 » வ�ோத்தில் இதற்கு முன்பு ஏற்வகனசோவ சோ�ோலோர் PV அளமப்பு நிறுவப்ேட்டு இருககவில்ளல எனில் (2009 நவம்ேர் 1ம் சோததிககு முன்ேோக 

இல்லோதவளர).

்வாடர்கச் தொ�ாத்துக்்களுக்்கான சோ�ாலார் சோபனல் (PV) தள்ளுபடி - $1,400 ்வரையிலும்
நீங்்கள் ்விக்சோடாைியா்வில் ்வாடர்கக்கு ்விடுப்வர் எனில், பின்்வரும் தகுதி அடிப்பரடயில் நீங்்கள் தள்ளுபடி தொபற முடியும்:

 » வோடளக வ�லுத்துசோவோரின் ஒட்டுவமோத்த குடும்ே வருவோய் ஆண்டுககு $180,000-ககுக குள்றவோக இருந்தோல்1 

 » வ�ோத்து மதிப்பு $3 மில்லியனுககுக குள்றவோக இருந்து ஏற்வகனசோவ சோ�ோலோர் சோேனல் (PV) நிறுவப்ேட்டிருககவில்ளல எனில்

 » வ�ோத்து முகவரி Solar Homes திட்டத்தின்கீழ் ஏற்வகனசோவ சோ�ோலோர் சோேனல் (PV) தள்ளுேடிளய அல்லது சோ�ோலோர் மின்கலத் தள்ளுேடிளயப் 

வேற்்றிருககவில்ளல எனில்2

 »  வோடளகககு விடுேவருககும் வோடளகதோரருககும் இளடசோய ஒரு Solar Homes திட்ட ஒப்ேந்தமோனது வோடளகககு விடுேவரோலும் அளனத்து 

வோடளக வ�லுத்துசோவோரலும் ளகவயோப்ேமிடப்ேடுகி்றது

 » ஒரு வோடளக ஒப்ேந்தம் நளடமுள்றயில் இருகக வ�ோத்து தற்சோேோது வோடளகககு விடப்ேட்டிருகக சோவண்டும்.

தொ்வந்நீர் தள்ளுபடி - $1,000 ்வரையிலும்
ஓர் அங்கீ்கைிக்்கப்பட்ட சோ�ாலார் தொ்வந்நீர் அல்லது தொ்வந்நீர் பம்ப் அரைப்புக்கு பின்்வரும் தகுதி அடிப்பரடயில் நீங்்கள் தள்ளுபடி 

தொபறலாம்:

 » அளமப்பு நிறுவப்ேடும் வ�ோத்தின் உளடளமயோைரும்-ஆககிரமிப்ேோைரும் நீங்கள் எனில்

 » அளனத்து உரிளமயோைர்கைின் ஒருங்கிளணந்த குடும்ே வமோத்த வரி வருவோய் ஆண்டுககு $180,000-ககுக குள்றவோக இருந்தோல்1

 » நீங்கள் ஏற்வகனசோவ Solar Homes திட்டத்தில் சோ�ோலோர் மின்கலம் அல்லது வவந்நீர் தள்ளுேடிளயப் வேற்்றிருககவில்ளல எனில்

 » இருககககூடிய வ�ோத்தோக, அதன் மதிப்பு $3 மில்லியனுககுக கீழ் மதிப்ேிடப்ேட்டிருந்தோல்

 » வ�ோத்து முகவரி Solar Homes திட்டத்தின்கீழ் ஏற்வகனசோவ சோ�ோலோர் மின்கலத் தள்ளுேடிளய அல்லது வவந்நீர் தள்ளுேடிளய உளடளமயோைர்-

ஆககிரமிப்ேோைரோகப் வேற்்றிருககவில்ளல எனில்2

 » வோங்கிய சோததியிலிருந்து குள்றந்தது மூன்று ஆண்டுகைில் வவந்நீர் அளமப்பு மோற்்றப்ேட சோவண்டும்

சோ�ாலார் ைின்்கலத் தள்ளுபடி - $2,950 ்வரையிலும்
பின்்வரும் தகுதி்கள் இருந்தால் நீங்்கள் சோ�ாலார் ைின்்கலத் தள்ளுபடி தொபறலாம்:

 » அளமப்பு நிறுவப்ேடும் வ�ோத்தின் உளடளமயோைரும்-ஆககிரமிப்ேோைரும் நீங்கள் எனில்

 » அளனத்து உரிளமயோைர்கைின் ஒருங்கிளணந்த குடும்ே வமோத்த வரி வருவோய் ஆண்டுககு $180,000-ககுக குள்றவோக இருந்தோல்1

 » நீங்கள் ஏற்வகனசோவ Solar Homes திட்டத்தில் உளடளமயோைர்-ஆககிரமிப்ேோைரோக தள்ளுேடிளயப் வேற்்றிருககவில்ளல எனில்

 » இருககககூடிய வ�ோத்தோக, அதன் மதிப்பு $3 மில்லியனுககுக கீழ் மதிப்ேிடப்ேட்டிருந்தோல்

 » Solar Homes திட்டத்தின்கீழ் வ�ோத்து முகவரியில் ஏற்வகனசோவ தள்ளுேடி வேற்்றிருககவில்ளல எனில்2

 » இந்தச் வ�ோத்தில் ஏற்வகனசோவ 5Kw-ககுச் �மமோன அல்லது அளதவிட அதிகமோன சோ�ோலோர் PV சோேனல்கள் உள்ைன அல்லது சோ�ோலோர் மின்கல 

நிறுவுளகசோயோடு ஒன்்றோக நிறுவ ஏற்ேோடு வ�ய்யப்ேடுகி்றது

 » மின்கலத்ளத மின்கட்டளமப்புடன் ேோதுகோப்ேோக இளணப்ேதற்கு உங்கள் விநிசோயோகிககப்ேட்ட வளலத்வதோடர்புச் சோ�ளவ வழங்குநர் 

(Distributed Network Service Provider (DNSP)) வ�மிருந்து முன் ஒப்புதல் வே்றப்ேட்டுள்ைது

 » இந்தச் வ�ோத்தில் தற்சோேோது மின் சோ�மிப்பு அளமப்பு இல்ளல

 » உரிளமயோைர்/கள் தனது விநிசோயோகிககப்ேட்ட வளலத்வதோடர்புச் சோ�ளவ வோங்குநரிடமிருந்து வே்றககூடிய மதிப்ளே அதிகரிப்ேதில் மின்கல 

முன்சோனோட்டங்கைில் ேங்கு வேறுவதற்கோன தகவல்களைப் வே்ற ஒப்புகவகோள்கி்றோர்.

ேள்ளுேடி வர்க்களும் ேகுேி வைன்முர்ற்களும்

1 கடந்த இரு ஆண்டுகைின் வரி வருவோய் ஏசோதனுவமோன்்றின் அடிப்ேளடயில் 

2 எங்கள் வோடிகளகயோைர் சோ�ளவக குழுளவ 1300 376 393 என்்ற எண்ணில் வதோடர்புவகோண்டு ஒரு வ�ோத்தோனது இதற்கு முன்ேோக Solar Homes திட்டத்தில் 

ேங்கு வேற்றுள்ைதோ என்ேளத உறுதிப்ேடுத்தலோம்
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தொபாறுப்புத்துறப்பு: இந்ே மொவளியீடு உங்்களுக்கு உேவக்கூடியேொ்க இருக்்கலொம். ஆனொல் விக்படொைியொ �ொ்கொ்ணமும் அேன் ஊழியர்்களும் 

இந்ே மொவளியீட்டில் எந்ேவிே குர்றயும் இல்ரல என்ப்றொ அல்லது உங்்கள் கு்றிப்ேிட்ட பநொக்்கங்்களுக்கு முழுக்்கவும் ஏற்்றது என்ப்றொ 

உத்ேைவொே�ளிக்்கவில்ரல. எனபவ இந்ே மொவளியீட்டிலுள்ள ே்கவல்்கள் எரேபயனும் சொர்ந்ேிருப்ேேொல் எழக்கூடிய ஏபேனும் ேிரழ்கள்,  

இழப்பு அல்லது ேி்ற விரழவு்களுக்்கொன மொேொறுப்பு்கரளத் து்றக்்கி்றது.

solar.vic.gov.au   SolarVictoriaAU  பசொலொர் விக்படொைியொ


