
   

தி ஹி�� ஹா�ரா	
 ப�ரம�டா ைம�ர�� �ேசா�� ெச�ட� நி�வகி�கிற 3ஈ தி�ட�தி�காக, 
�ெட ைல� பிைர. லி�. நி$வன& தயா��த உ�ைமநிைல அறி�ைக. இ�தி�ட&, மி+ச�திைய� 
திற&பட உபேயாகி ப, -றி�த தகவ� உதவிக. தி�ட�தி+ (Energy Efficiency Information Grants Program) ஓ� 
ப-தியாக, ப2வநிைல மா�ற& ம�$& மி+ச�திைய� திற&பட உபேயாகி�த3�கான ,ைறயிலி24, 
(Department of Resources, Energy & Tourism) நிதி5தவி ெப�ற,. இ6ேக ெவளி ப
�தி5.ள க2�,�க., 
ஆ�திேரலிய ெபா,நல�தி+ (Commonwealth of Australia) க2�,�களாக இ2�க ேவ�:ய அவசியமி�ைல, 
ேம3& இ6-.ள எ4தெவா2 தகவ� அ�ல, ஆேலாசைன�-& ஆ�திேரலிய ெபா,நல அைம < 
ெபா$ ேப�$� ெகா.வதி�ைல. 221112 

 

மி�ச�தி திற�பா
� யதா�தநிைல அறி�ைக: விள��க� 
 

வியாபார�தி�, விள�-கைள எ� ப, மி+ச�தி ெசல>களி� ஓ� -றி பிட�த�க அளைவ ஏ�ப
�,கிற, 

ேம3& இ, தா+ ந@6க. மிக சிற4த Aைறயி3& மிக எளிதாக>& மி+ச�திைய5& பண�ைத5& 

மி�ச ப
�த A:கிறேதா� ப-தியா-&. ஒ2 காலா�:�, மி+ச�தி ெசல>கD�காக $2000 

ெசலவழி�கிறேதா� அ3வலக&, விள�-கD�காகேவ அ4த� காலா�:� Aைறயாக கி�ட�த�ட $800 

ெசலவழி�, வி
கிற,. ந@6க., ஓ� மி+ச�தி தணி�ைகயாள� ம�$& உ�ம& ெப�ற மி+ ெதாழி�F�ப  

பணியாள� ஆகிேயாேரா
 ேச�4, கண�கி�
  பா� ப�ீக. எ+றா�, இ�ெசலவி� 50% அள> வைரயி� 

ந@6க. மி+ச�திைய� திற&ப�ட Aைறயி� உபேயாகி பத+ வாயிலாக மி�ச ப
�தி விடலா&.   
 

இதைன� ெச�வத�கான விைரவான ம� ! எளிதான வழிக� 
 உபேயாக�தி' இ'லாத விள��கைள அைண�* ைவ+,க�. இ, எ6கD�-� ெத�யாதா, 

எ+பதாகேவ இ, ேதா+$&, ஆனா� ெப2&பா3& நா& இைத� ெச	ய மற4, தா+ ேபா	 

வி
கிேறா&. ஒ2 ப-தியிலி24, ம�க. ெவளிேய$& ேபா,, அ6-.ள விைள�-கைள 

அைண�,வி�
� ெச�வத�- அவ�கD�- நிைனH�ட, <�4, ெகா.ள எளிதான அைடயாள6கைள 

ைவ ப, அவ�கD�- உதவி <�5&.  இதைன� தானாகேவ ெச	, வி
வத�-, ஒ2 ெச+சா� 

Iவி�ைச  பய+ப
�,வ, மிக  ெப�ய -ைற4த-ெசல> ெகா�டேதா� வழியா-&. 
 இய�ைக ெவளி�ச�ைத உபேயாகி�*� ெகா�-,க�. ஜ+ன� மைற <கைள திற4, ைவ ப,, 

�ைகைல�கைள அைம ப, ம�$& ஜ+ன�கைள மைற�, ெவளி�ச& வராம� த
 பவ�ைற 

அக�$வ, ேபா+ற எளிதான கா�ய6க., மி+சார விள�ைகேய சா�4தி2�-& நிைலைய� 

-ைற�,விட� K
&.  
 விள��கைள .�தமாக ைவ�*� ெகா/�, 0சி ப1யாம' பா�*� ெகா�-,க�. 

அL�கைட4த விள�-க. ம�$& விள�- பாக6க., பிரகாச�ைத கி�ட�த�ட பாதியளவி�-� 

-ைற�,விட A:5&. ெதாட�4, அMவ ேபா, விள�-கைள I�த& ெச	, ைவ ப,, -ைற4த 

எ�ணி�ைகயிலான விள�-கைள உபேயாகி�ேத அேதயள> பிரகாசமான ெவளி�ச�ைத  

ெப$வத�- உ6கD�- வழி ஏ�ப
�தி� ெகா
�-&.  
 உ,க� ஃ34ெர5ெச/�களி' இ67* ஒ6சில ப'9கைள அக� ,க�. உ6களிட& 

இர�
 ஃ Oெர�ெச�� ப�<க. ெபா2�,கிற ஃபி�:6-க. இ24தா�, அதிகளவி�- ெவளி�ச& 

ேதைவ படாத, Iவ� ஓரமாக உ.ள ம�$& அலமா�கD�- ேந� ேமலாக உ.ள, ேபா+ற ப-திகளி� 

உ.ள ஒMெவா2 ஃபி�:6கி3மி24, ஒ2 ப�ைப அக�ற Aய�சி56க.. ம�ற ப�ேபா, தானாகேவ 

ந+றாக ேவைல ெச	, வி
&.  
 அதிகப
ச உ
9ற பிரதிபலி39. Iவ�களி3&, ேம�Kைரகளி3& இளநிற வ�ண6கைள  Pசி, 

அட�நிறA.ள ேம�பர <கைள I�தமாக ைவ�,, ெவளி�ச& பிரதிபலி பைத அதிக ப
�,6க.. 
 இர: ேநர ெவளி�ச�ைத� �ைற+,க�. எ ப:யி24தா3&, இர> ேநர�தி� :�பிேள 

ைச+கD&, :�பிேள ேக�கD& ALைமயாக ெவளி�சQ�ட பட ேவ�:யதி�ைல.   
 �/� ப'9க� அைன�ைத+! சிஎஃ3எ' ப'9களாக மா�றி வி�,க�. சிஎஃ  எ� ப�<க., 

அைவ உபேயாகி பதி� 80% -ைறவான மி+ச�திையேய உபேயாகி�,, அவ�ைற  ேபா� 10 மட6- 

ந@�ட கால�தி�- உைழ�கி+றன.    
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மி�ச�திைய� திற!ப
ட வித�தி' உபேயாகி3பதி' ?த@� ெச�+,க� 

 ேம�ென
1� ப'லா5
 ேல!3கைள, எெல�
ரானி� ப'லா5
 வைககளாக மா�றி 

வி�,க�. எெல��ரானி� ப�லா�
கைள உபேயாகி�கிற விள�-க. 20% -ைறவான ச�திையேய 

உபேயாகி�கி+றன. 
 �ைற7த பிரதிபலி39 ெகா/ட ைல
 ஃபி
1,�கைள, அதிக பிரதிபலி39 ெகா/டைவயாக 

மா�றி வி�,க�. ந+- வ:வைம�க ப�ட பிரதிபலி பா+க. ெகா�ட ைல� ஃபி�:6-கைள 

அைம ப,, ெவளிவ2& ெவளி�ச�ைத, 40% அளவி�- அதிக��க� ெச	யலா&, ேம3& அ,ேவ ம�ற 

விள�-கைள A�றி3மாக அைண�, வி
வத�-& வழிவ-�கலா&. 
 ைல
1, க/
ேரா'கைள அைம+,க�. ஆளி2 பைத� க�டறி5& ெச+சா�க., 

ெவளி�சமி2 பைத� க�டறி5& ெச+சா�க. ம�$& :&ம�க. ஆகியைவ ேதைவயி�லாத விள�- 

ெவளி�ச�ைத� -ைற�க உத>கி+றன. ந+--வ:வைம�க ப�ட ைல�:6 க��ேரா�க., 

விள�-களி� உபேயாகி�-& மி+ச�தியி� 80% அளவி�- மி�ச ப
�தி விட A:5&. 
 பல விள�� .வி
.கைள அைம+,க�. சில ப-திக., ம�ற ப-திகைள விட அதிகமான 

அளவி�- உபேயாகி�க ப
கிற ப�ச�தி�, ம�ற ப-திகைள  பாதி�காமேலேய, உபேயாகமி�லாத 

ப-திகளி� உ.ள விள�-கைள அைண�, விட A:கிற வைகயி�, பல விள�-� Iவி�Iகைள 

அைம56க..  
 மி�ச�திைய� திற!பட உபேயாகி��! தயாA39க-�� மா ,க�. உ6க. வியாபார�தி�- 

இ, இலாபகரமானதா இ�ைலயா எ+பைத ஓ� மி+ச�தி தணி�ைக த@�மானி�,வி
&. 3eproject.org.au 

எ+ற வைல�தள�தி�, ஓ� இலவச மி+ச�தி தணி�ைக�-  பதி> ெச	56க..  

உ,க-��� ெதA+மா? 
 மி+சார விள�-கைள உபேயாகி�க ேவ�:ய ேதைவைய, இய�ைக ெவளி�சேம 30% அளவி�-� 

-ைற�,விட A:5&. 

 ெப2&பாலான விள�-கைள, அைவ சீ�ேக
 அைடவத�- A+, 5000 தடைவக. வைர ஆ+ 

ெச	ய>&, ஆஃ  ெச	ய>& A:5&.  

 ேமாசமான வைகயி� வ:வைம�க ப�ட ைல� ஃபி�:6-களி�, உபேயாகமான விள�- 

ெவளி�ச�தி� 50% அள> வைர வ @ணாகி  ேபா	விட� K
&.     
 

 

 

“கைடயி� உ.ள அைன�, விள�-கைள5&,  

மி+ச�திைய� திற&பட உபேயாகி�-& விள�-களாக  

மா�றி வி�ேடா&, அதிேலேய மி+ச�தி ெசல> ஒ2  

காலா�:�- $300 அளவி�-� -ைற4, ேபா	 வி�ட,.  

நா+ ெரா&ப>& ச4ேதாஷமாக இ2�கிேற+!" 
 

- சி�வியா, ஃேப�ஃப�ீ
 ெஹயி��    
 

 
 

ேம3& தகவ�கD�-, 1800 242 845 எ+ற எ�ணி� 3ஈ தி�ட� -Lவினைர� ெதாட�< ெகா.D6க. அ�ல, info@3eproject.org.au எ+ற 
Aகவ�யி� மி+னXச� ெச	56க.. 
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