
 

 

   

   

     

   

    

 

 

 

  

உஙகள்  
எரிெக்திககொகும  
்ெலவுகவைச்  
்ெமிதது, 
சுற்றுபபுறச்சூழவலப  
்பொதுகொகக உ்வுஙகள் 
விக்டோரிய எரிசக்தி ்ெம்போடடுத் (Victorian  
Energy Upgrades (VEU))  ்திடடத்்தின் மூலம், நீஙகள் 
்ள்ளுபடி சசயயபபடட எரிசக்தி-சசயல்திறனுள்ள  
்யோரிபபுக்ளப  சபறறு உஙகள் எரிசக்தி கடட்ச் 
சீடடுகளில  ்செிககலோம். 

Tamil | தமிழ் 

விக்டோரிய எரிசக்திச் சசயல்திறன் இலககுத் ்திடடம் 
நுகர்வோரககோன செயத்்கவல அறிக்க  (factsheet) 

விக்டோரிய எரிசக்தி ்ேம்ோடுகள் (VEU) என்து ஒரு ்ன்ோரவ விக்டோரிய அரசோஙக முன்்டுப்ோகும, 
இது விக்டோரியவோசிகளுககு அவரகளின வீடுகள் ேற்றும வணிகஙகளில் எரிசக்தி-்சயல்்திறனுள்ள 

்ேம்ோடுகளளச் ்சயவ்ற்கு ஊககச் சலுளககளள வழஙகுகதிறது. இது ேின கடடணஙகளளக குளறககவும, 
்சுளே இல்்ல வோயு ்வளி்யற்றஙகளளயும (greenhourse gas emissions) குளறககவும உ்வுகதிறது. 

்கு்தி  

ஒவ்வொரு விக்டொரியக குடும்பமும, வணிகமும இத்திடடத்தில் ்பங்கற்று, ்ள்ளு்படி ்ெயயப்படட எரிெக்தி-்ெயல்்திறன் 

்கொணட ்யொரிபபுகள் மற்றும ்ெவவகவைப ்்பறலொம. உஙகள் ்ங்கற்பு உஙகள் ்சோந் விருப்த்துககுட்டடது. 

இத்்திடடத்்தில பங்கறபது எளிது 

்டிமுளற 1. கதிவடககககூடிய ்யொரிபபுகவைத ்்டிப ்பொரககவும. 

்டிமுளற 2. உஙகள் எரிெக்திககொகும ்ெலவுகவைக குவறகக, நீஙகள் நதிறுவ விருமபும ்யொரிபபுகவைத ்்ர்ந்்டுககவும. 

்டிமுளற 3. அஙகீகொரம ்்பற்ற வழஙகுநர ஒருவவர ஈடு்படுத்வும. எரிெக்தி ்ெயற்்திறன்்கொணட விக்டொரிய எரிெக்தி 

்மம்பொடுகைின் (VEU) ்யொரிபபுகவை நதிறுவ, அஙகீகொரம ்்பற்ற வழஙகுநர ஒருவருடன் நீஙகள் ்வவல ்ெயய 

்வணடும. அஙகீகொரம ்்பற்ற வழஙகுநரகள், நீஙகள் நதிறுவ விருமபும எ்ந்்வொரு ்யொரிபபுகளுககுக கழிவு 

அல்லது ்ள்ளு்படிவய ஏற்்பொடு ்ெயவ்ற்கும ்்பொறுப்பொவொரகள். 

• நீஙகள் என்்ன ்யொரிபபுகவை ்பயன்்படுத்லொம 

• நீஙகள் ்்ர்ந்்டுககும ்யொரிபபுகவை யொர நதிறுவ முடியும என்்பவ் அவரகள் உஙகளுககுச் 

்ெொல்வொரகள். 

கதி்டககககூடிய ்யோரிப்ப அலலது அஙகீகோரம் சபறற வழஙகுந்ரக  
கணடறிய 
விக்டோரிய எரிசக்தி ்ெம்போடுகள் (VEU) உ்வி ்ெயத்்்  

(03) 9032 1310  என்ற எண்ில அ்ழககவும் 

ெின்சோரம், எரிசக்தி ்ெம்படுத்்ல பறறிய ்கவலகளுககுத் 
்யவுசசயது 1-ஐ அழுத்வும. இ்ந்த  ்்ரிவுககொ்ன  
இவணபவ்ப நீஙகள் ்கடட  ்பிறகு, 0 -ஐ அழுத்்வும். 

கோது ்களோளே, ்சவித்்திறன அல்்லது ்்ச்சுத்்திறன  
குளற்ோடு உள்ள்ோ? 

்்சிய அஞசல  ்ச்வ்ய  (National Relay Service) 133 677   
என்ற எண்ி்லோ அலலது www.relayservice.gov.au  என்ற   
இ்்ய்ளத்்தின் மூலெோக்வோ ச்ோடரபு சகோள்ளவும் 

https://www.infrastructure.gov.au/media-communications-arts/phone/services-people-disability/accesshub


    
     

 

  
    

   
   

     
 

  
 

   

   
  

   
 

    

 

விக்டோரிய எரிசக்தி ்ெம்போடுகள் (VEU) மூலம் உஙகள் எரிசக்திககோன 
கடட்ச் சீடடு்ளச் ்செிககவும் 

குடும்பங்கள் வணி்கங்கள் 

ஒரு ஆணடுககோ்  ்ற்்்ோள்ய 

்சேிபபு 

்மம்படுத்ல்/கவைப  ்்பொறுதது, ஒரு 

ெரொெரிக குடும்பம ஆணடு ஒன்றுககு 

120 டொலரகள் மு்ல் 1,100 டொலரகள் 

வவர எரிெக்திககொகும  ்ெலவுகவைச் 

்ெமிகக முடியும. 

உஙகள் வணிகத்தின் அைவு மற்றும  

்மம்படுத்ல்/கள் ஆகதியவற்வறப  

்்பொறுதது, நீஙகள் ஆணடுககு 500  

டொலரகள் மு்ல் 74,000 டொலரகள் வவர  

்ெமிககலொம. 

விக்டோரிய எரிசக்தி ்ெம்போடுகள் (VEU)  ்திடடத்்தின் கீழ் உஙகள் உரி்ெகள் 

விக்டோரிய எரிசக்தி ்ேம்ோடுகள் (VEU) ்திடடேோ்து நுகர்வோளரப ்ோதுகோப்ள் ் ோககேோகக ்கோணட, 
ஒழுககத்துககோ் குளறந்்டச ்ர திள்லகளள அளேககும  டத்ள் ் றிமுளற (Code of Conduct) ஒனறிள்க 
்கோணடுள்ளது. வழஙகு்ல் அல்்லது சநள்ப்டுத்்ள்ல ்ேம்டுத்து்லில் ஈடு்டடுள்ள அள்வருககும இது 
்்ோருநதும. 

சந்்பபடுத்்ல நடவடிக்ககள் 

அஙகீகொரம ்்பற்ற வழஙகுநர அல்லது அவரகைின் ெொர்பொக ்ெயல்்படும மூன்றொம ்ரப்பி்னர, விக்டொரிய எரிெக்தி 
்மம்பொடுகள் (VEU) ்திடடதவ்ப ்பற்றறி உஙகவைத ்்ொடரபு ்கொணடொல், அவரகள் ்பின்வருவ்னவற்வறக கணடிப்பொகப 
்பின்்பற்ற்வணடும: 

• நீஙகள் 18 வயதுககு ்மற்்படடவரொகவும, வழஙகப்படட ்கவவலப புரி்நது்கொள்ை முடி்ந்வரொகவும இரு்ந்ொல் மடடு்ம 
விக்டொரிய எரிெக்தி ்மம்பொடுகள் (VEU) ்திடடம ்மம்படுத்வலச் ெ்நவ்ப்படுத்/விற்்பவ்ன்ெயய ்வணடும. 

• இத்திடடம ்ெொ்ந் விருப்பததுககுட்படடது, அததுடன் நீஙகள் கடடொயம ்பங்கற்க ்வணடும என்ற அவெறியமில்வல 
என்்பவ் விைகக ்வணடும 

• அவரகள் உஙகள் முகவரிவய எப்படிப ்்பற்றொரகள், ்மலும அவரகள் ஏன் உஙகள் வீடடிற்்கொ அல்லது 
வணிகத்லத்திற்்கொ வருகதிறொரகள் என்்பவ் விைகக ்வணடும 

• அவரகள் எ்ந் வணிகததுககொகப ்பணிபுரிகதிறொரகள் என்்பவ் உஙகளுககுக கூற ்வணடும 

• ஒரு புவகப்படம, அவரகைது முழுப ்்பயர, ்்ொடரபு விவரஙகள், ஆஸ்தி்ரலிய வணிக எண (ABN) மற்றும முககதிய 
ஒப்ப்ந்்ொரர விவரஙகள் அடஙகதிய அவடயொை அடவடவய எப்்பொதும அணி்ந்திருகக ்வணடும 

• ்்பொருடகள் அல்லது ்ெவவகவை விற்க்வொ அல்லது ெ்நவ்ப்படுத்்வொ அ்திகமொக அழுத்ம ்கொடுககும 
்்ந்திரஙகவைப ்பயன்்படுத்க கூடொது 

• வழஙகப்படும ்்பொருடகள் அல்லது ்ெவவகள் மற்றும அவற்றறின் ்்பொருத்ம ்பற்றறிய துல்லியமொ்ன ்கவல்கவை 
வழஙக்வணடும 

• ்வறொ்ன அல்லது ஏமொற்றும கொரியஙகவைக  ்ெொல்லககூடொது - இ்தில் அவரகள் விக்டொரிய அரசுககொக அல்லது 
அத்தியொவெறிய ்ெவவகள் ஆவணயததுககொக ்வவல  ்ெயகதிறொரகள் என்்பது அல்லது ெ்நவ்ப்படுத்ல் 
்நொககஙகளுககொக விக்டொரிய அரசு ்்னிப்படடத  ்்ொடரபுத  ்கவல்கவை (்்ொவல்்பெறி எணகள் ்்பொன்றவவ) 

வழஙகுவது ்்பொன்றவவ அடஙகும. 

கதி்டககககூடிய ்யோரிப்ப அலலது அஙகீகோரம் சபறற வழஙகுந்ரக  
கணடறிய 
விக்டோரிய எரிசக்தி ்ெம்போடுகள் (VEU) உ்வி ்ெயத்்்  

(03) 9032 1310  என்ற எண்ில அ்ழககவும் 

ெின்சோரம், எரிசக்தி ்ெம்படுத்்ல பறறிய ்கவலகளுககுத் 
்யவுசசயது 1-ஐ அழுத்வும. இ்ந்த  ்்ரிவுககொ்ன  
இவணபவ்ப நீஙகள் ்கடட  ்பிறகு, 0 -ஐ அழுத்்வும். 

கோது ்களோளே, ்சவித்்திறன அல்்லது ்்ச்சுத்்திறன  
குளற்ோடு உள்ள்ோ? 

்்சிய அஞசல  ்ச்வ்ய  (National Relay Service) 133 677   
என்ற எண்ி்லோ அலலது www.relayservice.gov.au  என்ற   
இ்்ய்ளத்்தின் மூலெோக்வோ ச்ோடரபு சகோள்ளவும் 

https://www.infrastructure.gov.au/media-communications-arts/phone/services-people-disability/accesshub


   
 

 

   
  

    

  
  

   
  

  
 

    
 

   
 

   
 

    
    

     

      
  

   

    

   
 

     
  

விக்டோரிய எரிசக்தி ்ெம்போடுகள் (VEU)  ்திடடத்்தின் கீழ் உஙகள் உரி்ெகள் - 
ச்ோடரகதிறது 

ஒபபந்ஙகள் 

நீஙகள் அஙகீகொரம ்்பற்ற வழஙகுநருட்்னொ அல்லது அவரகைின் ெொர்பொக ்ெயல்்படும மூன்றொம ்ரப்பி்னருட்்னொ 
்பணிபுரி்ந்ொல், அவரகள் ்பின்வருவ்னவற்வறக கணடிப்பொகப ்பின்்பற்ற ்வணடும: 

• 18 அல்லது அ்ற்கு ்மற்்படட வயதுவடயவருடன் மடடு்ம ஒப்ப்ந்ம ்ெயது்கொள்ை ்வணடும 

• ்ெயய ்வணடிய எ்ந்்வொரு ்வவலவயப்பற்றறியும அவரகள் உஙகளுககுச் ்ெொல்கதிறொரகைொ என்்பவ்யும, அததுடன் 
்வவலவயத ்்ொடஙகுமுன் இவ்ப புரி்நது்கொள்கதிறீரகைொ என்்பவ்யும உறு்தி ்ெயது ்கொள்ை்வணடும 

• எரிெக்தி ்மம்பொடுகள் (VEU) ்திடடத்தின் கீழ் உஙகள் உரிவமகள் மற்றும கடவமகள், அ்்்்பொல் அவரகள் வழஙகும 
்மம்படுத்ல் மற்றும ஒப்ப்ந்ம ்பற்றறிய ்கவல்கவை உஙகளுககு வழஙக ்வணடும. ்யொரிபபு/்ெவவ, ம்திபபீடடு 
விவல (quote) மற்றும ஏ்்னும கூடு்ல் கடடணஙகள், விலககைிககும நவடமுவறகள் (decommissioning procedures) 
மற்றும மி்மொகு கொல அைவுகள் (cooling-off periods) ஆகதியவற்வற ஒப்ப்ந்ம விவரிகக ்வணடும 

• எ்ந் ்வவலயும ்்ொடஙகும முன், அவ்ப்பற்றறி உஙகளுககுச் ்ெொல்லி, நீஙகள் புரி்நது ்கொணடீரகைொ என்்பவ் 
உறு்தி்ெயது ்கொள்ை ்வணடும 

• ஒரு ்யொரிபபு அல்லது ்ெவவவயத ்்ொடர நீஙகள் விரும்பி்னொல், ்மம்படுத்வல யொர நதிறுவுகதிறொரகள் என்்பவ் 
உஙகளுககுச் ்ெொல்ல ்வணடும 

• ்மம்படுத்வல நதிறுவும ந்பர அல்லது நதிறுவ்னதவ்த ்்ொடரபு்கொள்வ்ற்கொ்ன ஒரு ்்ொவல்்பெறி எணவண 
உஙகளுககு வழஙக ்வணடும. 

ப்ி்ய  ்ெறசகோள்ளு்ல 

அஙகீகொரம ்்பற்ற வழஙகுநருட்்னொ அல்லது அவரகைின் ெொர்பொக ்ெயல்்படும மூன்றொம ்ரப்பி்னருட்்னொ ்பணிவயத 
்்ொடஙகும்்பொது, அவரகள் ்பின்வருவ்னவற்வறக கணடிப்பொகப ்பின்்பற்ற ்வணடும: 

• உஙகள் ெமம்தவ்ப ்்பற்ற ்பிறகு்ொன் ்வவலவயத ்்ொடஙக ்வணடும 

• அ்ந் ்வவலயின் விவரஙகவைப ்பற்றறி அவரகள் உஙகளுககுத ்்ரிவிககவில்வல என்றொல் எ்ந் ்வவலவயயும 
்்ொடஙகக கூடொது. ்நரம மற்றும ்்்தி, நதிறுவப்பட ்வணடிய ்யொரிபபு/்ெவவ மற்றும ்ெயலில் ஈடு்படும ந்பரின் 
்கவல்கள், அவரகைின் அஙகீகொரம ்்பற்ற வழஙகுநர மற்றும ்்ொடரபு விவரஙகள் ்்பொன்றவவ உட்பட அவ்னததும 
இ்தில் அடஙகககூடும. 

• 18 வயதுககு ்மற்்படடவருடன் மடடு்ம ்்பெ ்வணடும 

• ்வவல முழுவமயொக முடி்ந்தும, அவரகைின் ்்ொடரபு விவரஙகவைக ்கொடுகக ்வணடும, அப்்பொது்ொன் 
்்வவப்படடொல் நீஙகள் அவரகவைத ்்ொடரபு ்கொள்ைலொம 

• ெரச்வெ தீரவுககொ்ன (dispute resolution) ்கவல்கள் மற்றும நதிறுவப்படட ்யொரிபபு/்ெவவகளுககொ்ன ஏ்்னும 
வழிகொடடல்கள் (instructions) மற்றும உத்ரவொ்த ்கவல்கவை (warranty information) உஙகளுககு வழஙக ்வணடும. 

எரிசக்தி ்ெம்போடுகள் (VEU)  ்திடடத்்்ப பறறி எஙகளுடன் ்பச 
விரும்புகதிறீரகளோ? 

்யவுசசயது (03) 9032 1310  என்ற எண்் அ்ழககவும் அலலது veu@esc.vic.gov.au  என்ற முகவரிககு  
எஙகளுககு ெின்னஞசல சசயயவும் 

ஒரு நுகர்வோர என்ற மு்றயில உஙகள் உரி்ெகளுககோன உ்விககு ்வறு எஙகு சசலல  ்வணடும்? 

நீஙகள் ்்ொவல்்பெறி வழி ெ்நவ்ப்படுத்ல் (telemarketing)  
அவழபபுகவைப  ்்பற விரும்பவில்வல என்றொல், நீஙகள்  
'அளழகக்வணடோம எனும  ்்தி்வடடில்' (Do Not Call  
register)  ்ப்திவு ்ெயயலொம, இது வி்திவிலககு இல்லொ்  
ஆஸ்தி்ரலிய அல்லது ்வைிநொடடிலிரு்நது ்்ொவல்்பெறி  
வழி ெ்நவ்ப்படுதது்வொர  (telemarketer) உஙகவைத  
்்ொடரபு்கொள்வவ்ச் ெடடவி்ரொ்மொககுகதிறது.  

www.donotcall.gov.au/ என்ற இவணய்ைததுககுச் ்ெல்லவும  
அல்லது 1300 792 958  எனற எணளண அளழககவும. 

்்ோயயோ் அல்்லது ்வறோக வழி டத்தும  ்கோரிகளககள்,  
்்ோள்ல்்சி வழி சநள்ப்டுத்்ல் அல்்லது க்ளவத்  
்டடு்ல்  ்பற்றறிய ஒரு முவறயீடு உஙகைிடம இரு்ந்ொல்,  
'விக்டொரிய நுகர்வொர விவகொரஙகள்' (Consumer Affairs  
Victoria) அவமபவ்பத  ்்ொடரபு ்கொள்ைவும.  

www.consumer.vic.gov.au/contact-us என்ற இவணய்ைததுககுச்  
்ெல்லவும அல்லது 131 450 எனற எணளண அளழககவும. 

விக்டொரிய எரிெக்தி ்மம்பொடடுத (Victorian Energy Upgrades) ்திடடத்திற்கொ்ன 
நடதவ் வி்திகைின் (Code of Conduct) கீழ், நுகர்வொருககு இ்ந் ்மயத்கவல் 
அறறிகவக (factsheet) வழஙகப்பட ்வணடும. 

https://www.donotcall.gov.au/
http://www.consumer.vic.gov.au/contact-us
mailto:veu@esc.vic.gov.au
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