
வலராண் மின் இணைப்பு விண்ைப்ப படிலம் 

பபறுநர்          அலுலயக உபவாகத்திற்கு ட்டும்  
குறிப்பிட்ட பதவிப் பபாறிாரர் பதிவு ண்  : 

(குறிப்பிட்ட பதவி பபாறிாரரின் அலுலயக முகலரி) பதிவுத் வததி : 

 பதிவுக் கட்டை ண். ற்றும் வததி : 

 லணவு காவ ாணய ண். ற்றும் வததி  

 பதிவு ப ய்யும் அதிகாரியின் 

ணகபாப்பம் 

: 

1. விண்ைப்பதார்(கள்) பபர்(கள்) தந்ணத பபருடன்/பபர்களுடன் 

   விண்ைப்பதார்(கள்) பாஸ்வபார்ட் அரவு புணகப்படம்(ங்கள்) இணைக்கவும் 

 

: 

2. விண்ைப்பதார்(கள்) முகலரி(கள்)  

    அஞ் ல் குறியீடுடன் 

: 

3. பதாடர்பு பகாள்ரவலண்டி பதாணயவபசி/ணகவபசி  

    ண் ற்றும் மின்னஞ் ல் முகலரி (இருப்பின்) 

: 

4. வதணலப்படும் வாட்டர் பம்புப ட்டின் குதிணத்திமன் : 

5. கிைற்றின் உரிணாரர் ஒருலர் ட்டும் தானா? : ஆம்/இல்ணய*  

 

இல்ணயபன்மால், பங்குதார்களின் பபர்கள்,  

அலர்களுணட தந்ணத பபர்கள் ற்றும் கிைற்றின் பங்கு  தவீதம் 

: 

      

லரிண  ண்.                       பபர்                           தந்ணத பபர்                           கிைற்றின் பங்கு  தவீதம் 

 

 

 

         

 

6. கிைறு/ ஆழ்குறாய்க் கிைறு ற்றும் நியத்திற்கான  : 

    உரிணச்  ான்று நியத்தின் புய ண்(கள்),  

    நியபப்பு, கிாம், லட்டம், ாலட்டம் வபான்ம விலங்களுடன்       

கிா நிர்லாக அலுலயர் லறங்கும் உரிணச்  ான்றிதழ் : இணைக்கப்பட்டுள்ரது 

(குறிப்பு: வலறு ஆலைங்கள் வகட்க அலசிமில்ணய.  வதணலபட்டால் விண்ைப்ப பதிவு  

அலுலயர் கூடுதல் ஆலைங்கணர தகுந்த காைங்களுக்காக வகட்கயாம்). 

 

7.  அ. கிைற்றின் உரிணாரர்கள்/  ட்ட ரீதிான லாரிசுதாகள்  

இணைந்து  விண்ைப்பித்திருக்கிறீர்கரா? 

: ஆம்/இல்ணய* 

 

  ஆ. இல்ணயபனில், கூட்டு பங்குதார்(கள்) / லாரிசுதார்(கள்) 

 ம்தக்கடிதம் இணைக்கப்பட்டுள்ரதா?  

: ஆம்/இல்ணய* 

 

  இ. இல்ணயபனில், பிணை முறிவுப் பத்திம் இணைக்கப்பட்டுள்ரதா? : ஆம் 

8.  அ. நியத்தின் புய ண்/புய ண்கள் (ஒன்றுக்கு வற்பட்ட புய ண்கள் 

இருந்தால்) 
 

 

  ஆ. நியம் பதாடர்ச்சிாக உள்ரதா?   : ஆம்/இல்ணய* 

  இ. இல்ணயபனில், தணடயில்யா  ான்று/லழித்தட அனுதி    

இணைக்கப்பட்டுள்ரதா? 

:  ஆம் 

   ஈ.    மின் இணைப்பு வகாரும் கிைறு/ஆழ்குறாய்க் கிைறு உள்ர      

   நிய புய ண் 

: 

   உ.    பா னம் ப ய்லதற்கான நியப்பப்பு (குணமந்த பட் ம் 0.5 க்கர்)  : 

 

  ஊ.   கிாத்தின் பபர் : 

 

   .   லட்டத்தின் பபர் : 

 

   .   ாலட்டத்தின் பபர் : 

 

  9.   அசுத்துணமயின் தணடயில்யாச்  ான்று வதணலப்படுகிமதா? :  ஆம்/இல்ணய* 

 

   ஆம் னில், தணடயில்யாச்  ான்றிதழ் இணைக்கப்பட்டுள்ரதா? :  ஆம் 
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  10   அ.   விண்ைப்பத்திருக்கும் நியத்தில் வலறு கிைறு உள்ரதா? : ஆம்/இல்ணய* 

   ஆ.   ஆம் னில், அந்த கிைற்றில் மின் இணைப்பு உள்ரதா? : ஆம்/இல்ணய* 

   இ.   ஆம் னில், மின் இணைப்பு விலங்கள்  

    பபர் 

 

: 

  மின் இணைப்பு ண், நிய புய ண்  

ற்றும் மின் பகிர்ானம் 

 

: 

  வாட்டார் பம்புப ட்டின் குதிணத்திமன், வீதப்பட்டில்  

 

: 

  பிரிவு அலுலயகம் : 

  11.   அ. தற்வபாது மின் இணைப்பு வகாரும் கிைற்றில் ற்கனவல வலறு மின் 

இணைப்பு உள்ரதா? 

: ஆம்/இல்ணய* 

   ஆ. ஆம் னில், அதன் விலங்கள்  : 

     பபர் 

 

 

  மின் இணைப்பு ண், நிய புய ண்   

ற்றும் பகிர்ானம் 

 

: 

  வாட்டார் பம்புப ட்டின் குதிணத்திமன், வீதப்பட்டில்  

 

: 

  பிரிவு அலுலயகம் : 

 

12. விண்ைப்பதார் ப லுத்த வலண்டி நிலுணலத் பதாணக ாநியத்தின் ந்தப் 

பகுதியிலும் விண்ைப்பதாருக்கு ப ாந்தான ந்த மின் இணைப்பியாலது 

நிலுணலயில் உள்ரதா?  

 

: ஆம்/இல்ணய* 

 ஆம் னில், மின் இணைப்பு ண், வீதப்பட்டில்,  பகிர்ானம் ற்றும்       

பிரிவு அலுலயகம் 

 

 

 குறிப்பு : ஆம்/இல்ணய* இலற்றில் வதணலற்ம லார்த்ணதயின் வல் 

வகாடிடவும் நான்/ நாங்கள், வவய பகாடுத்துள்ர அணனத்து விலங்களும் 

நான்/நாங்கள் அறிந்த லண உண்ண ன உறுதிளிக்கிவமன்/வமாம். 

 

 

     

 வததி:            விண்ைப்பதார்(கள்) ணகபாப்பம் 

                              பபர்(கள்) 

இடம்: 

 

இணைப்பு: 1.   (லரிண  ண் 6 ன்படி) 

                2. (லரிண  ண் 7 ன்படி பபாருந்தும் பட் த்தில்) 

                3.  (லரிண  ண் 8 ன்படி பபாருந்தும் பட் த்தில்) 

                4.  (லரிண  ண் 9 ன்படி பபாருந்தும் பட் த்தில்) 

 

   உரிதாரின் பன்பாட்டிற்க ட்டும்  

         ஒப்புணக 

 

விண்ைப்பதாரின் பபர்     : 

முகலரி  : 

பபற்ம வததி  : 

சுட்டுணக ண்  : 

மின்லறங்கல் லணக  : 

 

 

 

 

           மின்பகிர்ான உரிதாரின்  

                               ணகபாப்பம் ற்றும் முத்திண 

 

          பபர்  ற்றும் பதவிப்பபர் 

    

 


