ின் துணம / ELECTRICITY DEPARTMENT
புதுணல அசு / GOVERNMENT OF PUDUCHERRY
அலுலயக பன்

ககோட்டம் பபர்/

Name

of Division

I

IV

V

பதிவு எண்
/Registration Number
பதிவு பசய்யும் கததி /
Date of Receipt

IX

லிண்ைப்பம் எண்

துணைக் ககோட்டம்
பபர் /
Name of
Sub-Division

For Office Use only

/Application Number
பதிவு கததி /
Date of Receipt

புதி குணமந்த அழுத்த ின் இணைப்பு பபறுலதற்கோன லிண்ைப்பம்
APPLICATION FORM FOR NEW LT SERVICE CONNECTION

குமிப்பு :லிண்ைப்பெர் பெெபடன் ணகபப்படவும் .லிண்ைப்பம் பெரிலக

இருக்கபலண்டும் .பெணலற்மணெ லிட்டுலிடவும் .

Note: Applicants /Transferee are requested to fill the form clearly and legibly and sign with date before submitting to the department. Please strike out
words or clauses which are not applicable.
உதலி பசற்பபோமிோரர்/உதலி பபோமிோரர் / The Assistant Executive Engineer/The Assistant Engineer
ின் துணம / Electricity Department,
புதுச்கசரி / Puducherry
ஐோ / Sir
நோன் /நோங்கள் ின் இணைப்பு / பபர் ோற்மம் கலண்டி கீ ழ் கூமியுள்ர கதணலக்கு லிண்ைப்பத்ணத சர்ப்பிக்கிகமோம் , இதணன
தோங்கள் சரி போர்த்து ின் இணைப்பு / பபர் ோற்மம் பசய்து தருோறு ககட்டுக்பகோள்கிகமோம்

I/we intend to avail low tension supply / change in name, for the purpose as detailed below.Accordingly,an application in the prescribed
format is submitted for scrutiny and sanction of the power supply.

ின்சோ பன் லணக
(கதணலோனணத

குமிிடவும்)

Category of
Electricity Usage(Tick
as applicable)

1

லடு
ீ / Domestic

6

திமன் அதிகரித்தல் /
Enhancement of Load

2

லர்த்தகம் / Commercial

7

திமன் குணமத்தல் /
Reduction of Load

3

பதோறியகம் /Industrial

8

உபகோக திட்டம்
ோற்மல் /
Change of Category

4

லிலசோம் / Agriculture

9

று இணைப்பு
/Reconnection

5

பபர் ோற்மம்/ Change of Name*

10

தற்கோயிக / Temporary

இணைக்கப்பட பலண்டி ன் சுணின் லிபங்கணர ெனிக
பட்டியடவும்

Demand Details/Connected Load - Statement of Connected Load to be
enclosed in a separate sheet -Refer Supply Code

(புெ பஸ்பபர்ட் அரவு
புணகப்படம் ஒட்டவும்,அெல்
குறுக்பக ணகபப்பம்
இடவும் )

லட்டு
ீ
உபபகத்ெற்கு- கபய லட் ,
லர்த்ெகத்ெற்கு ற்றும் பெறற்சணயகளுக்குகுெணெமன்

To be expressed in KW for domestic &
commercial and in HP for Industrial
(1HP =0.746 KW)

லிண்ைப்பெர் பபர்

1

2
3

Name of the Applicant
பபர் ற்ம லிரும்புபலர்

/
Transferee in case of Name Change
ெந்ணெ /கைலர் பபர்

Father's / Husband's Name
பெறல்/Occupation
பெலி

/ Designation
Address where supply
change of name is required

ன் இணைப்பு /பபர் ற்மம் லியசம்

கட்டிடம்/அடுக்கு லடு
ீ பபர்

Flat Name/Building Name
பெரு / நகர் பபர்

4

Street /Village Name
/Land Mark
நகம் / City
நயக்கும

பெணயபபச ண் /

Phone Number/
இணை பகலரி

e-mail Address/

அஞ்சல் ண்/Pin
பெணயபபச

Land Line

ணக பபச /
Mobile No.

Code

(Affix recent passport size
photograph and sign across)

கபய லட்
/குெணெமன்
/பக.லி.

KW/HP/KVA

5

நந்ெ பகலரி

Permanent Address/

அஞ்சல் ண்/Pin
Land Line

6

அலுலயக பகலரி

Office Address

அஞ்சல் ண்/Pin
பெணயபபச

சு சன்பமப்பட்ட நகல்
ஆலைம்
இணைக்கவும் /
இணைப்ணப
குமிடவும்)

Self Attested copy of any
one document Attached
(Please tick)/
சு சன்பமப்பட்ட
நகல் உரிண (அ)
லடணக ஆலைம்
இணைக்கவும் /
(

இணைப்ணப குமிடவும்)

கடவு சட்டு

ஆெர் அட்ணட /

/ Passport

Driving License
புணகப்பட அணடர அட்ணட / Photo Identity Card
லக்கரர் அணடர அட்ணட / Election I.D
பன் அட்ணட / Pan card

குடிண பபருள் அட்ணட /

பெவு பசய்பட்ட லிற்பணன பத்ெம் /

பெவுபசய்பட்ட கூட்டண்ண ஒப்பலைம்

Registered sale Deed
Registered partnership Deed

Registered Partition Deed
/
ஒதுக்கல் ஆணை / Allotment Order

பெவு பசய்பட்ட லறஉரிண சன்மெழ்/

நய லருலய் /லரி சது /

பெவு பசய்பட்ட கூட்டண்ண ஒப்பலைம்

Ration Card

Registered Sucessionship Certificate

Land Revenue /Tax reciept

சட்டப்பூர்ல லரிசு சன்மெழ்

குடிண பபருள் அட்ணட / Ration Card

Proof of Ownership Self பெவு பசய்ப்பட்ட உில்
பக ஆள் பசலுரிண/
Attested copy of any one
document Attached (please Registered power of Attorney
tick) or Proof of Occupancy புெ லடணக சது / Latest Rent Receipt
Self Attested copy of any
குத்ெணக ஒப்பலைம் / Lease Deed
one document Attached
(Please tick)
லடணக ஒப்பந்ெம் / Rent Agreement

9

Aadhar Card

ஓட்டுநர் உரிம்/

/Legal Heir certificate
/ Registered will

8

Code

ணக பபச /
Mobile Number

Land Line

7

Code

ணக பபச /
Mobile Number

பெணயபபச

பெர்ெல் அட்ணட / Voter
ஆெர் அட்ணட /

/

Identity

Aadhar Identity Card

ஈட்டுறுெ பிணைபம பத்ெம்

Deed of Indeminity

லிண்ைப்பெர் லடணகெக இருப்பின், நய உரிணரரிடம் இருந்து ஒப்புெலும், உரிணரரின் இடத்ெற்கன
பத்ெபம் இணைக்கபடபலண்டும்.நய உரிணரர் ஒப்புெல் பபம இயெ நணயில், இரு டங்கு ணலப்பு பெணகண
பசலுத்ெ சம்ெக்கபமம். பலும் ன்துணமண இெனல் ற்படும் லறக்கு ெலலியருந்து லிடுலிக்கும்
உறுெபறபம் அரிக்க சம்ெக்கபமம்.

In case of tenant, permission of landlord with proof of ownership of premises along with landlord's full name & address be attached. In
case the owner is not available or if the owner refuses to give consent, I agree to pay twice the noramal amount of security deposit and
also to execute a Deed of Indeminity in favour of the Department.
10

கூட்டண்ண நறுலனக இருப்பின் , கூட்டண்ண ஒப்பலைம் ற்றும் ஒப்படும் அெக பத்ெம்
இணைக்கபடபலண்டும்

In case of partnership firm, partnership deed and authorization in the name of the applicant be attached (please tick)

11

12

லிண்ைப்பெர் பபதுத்துணம/ ெனிர் கூட்டு நறுலனக இருப்பின் குமப்பணை, கறக அணப்பு லிெகள் ,
ஒருங்கணைந்ெ சன்மெழ் ற்றும் அெக பத்ெம் இணைக்கப்படபலண்டும்

In case of public/Private ltd firm,Memorandum,article of association, certificate of incorporation and authorization in the name of the
applicant be attached (Please tick)
லிண்ைப்பெர் லட்டு
ீ
லசெ சங்கத்ென் பயம்
சன்மெழ் இணைக்கபலண்டும்

ஒதுக்க டு பபற்மலின்,லடு
ீ

ஒதுக்க டு சன்மெழ் ற்றும் பெவு

In case of Cooperative Group Housing Society, certified copies of the registration of the society to be attached.(Pl. Tick)
13

14

லிண்ைப்பெர்

லிலச ன் இணைப்பு பகரினல் நயத்ெடி நீர் ெணட நீக்க சன்மெழ் இணைக்கபலண்டும்

In case of Agriculture services Ground Water Clearance Certificate from the competent Authority to be enclosed
று ன் இணைப்பு / ன்ெமன் உர்த்துெல் / குணமத்ெல் அல்யது பபர் ற்மத்ெற்கக லிண்ைப்பிப்பபரின்
ெற்பபணெ ன் பயச ண்

Existing Policy No. for reconnection/extension/ reduction of load or change of name:
15

பபர் ற்மம் பெணலபனில் ,பபர் ற்மம் பபறுபலரின் பபர்
லிண்ைப்பெர் புதுச்பசரிில் பலறு ன் இணைப்பு
பபற்மருந்ெல் அென் லிபங்கள்

16
Details of any other existing connection in the name of applicant at any
other premises in Puducherry. #

. Name of the Transferee, in case of Change of Name
16 (a) லணக /Category

16 (b) ன் இணைப்பு ண்

Service connection
Number
16 (c)பகலரி/Address

2

பலறு ன் இணைப்பு பபற்மருந்ெல் அென் லிபங்கள்

Details of any other service connection, in the same premises, if any. #
17 (a) லணக /Category

17

17 (b) ன் இணைப்பு
ண்/ Service Connection
Number

17 (c)பகலரி /Address

18(a) ன்
லிண்ைப்பெர் புதுச்பசரிில் பலறு ெலது ன் இணைப்பு
துண்டிக்கப்பட்டல

இணைப்பு

துண்டிப்பு பெெ /

Date of
Disconnection
18(b)லணக / Category
18(c) ன் இணைப்பு
ண் /Service Connection No.

18
Details of any other disconnected electricity connection in the name of
applicant/transferee anywhere in UT of Puducherry #

18(d)பகலரிAddress
ன்ச அணப்பு பசய்ெ ஒப்பந்ெெர் சன்மெழ்

19

The wiring carried out / certified by the following Licensed Electrical Contractor
பபர் / Name

பகலரி /Address

பெணயபபச

ண் /

Phone Number

ணக பபச /
Mobile Number

பெணயபபச

Land Line

ன் அஞ்சல் / E-mail ID
பகடுக்கும் அணப்பு /

Issuing authority
உரிம் ண் /
License Number

20

ன்

அரணல பசந்ெக

பபருத்துலெற்கன ெங்கள் லிருப்பத்ணெ பெரிலிக்கவும் ( ஆம் / இல்ணய) /

Mention your option to procure your own meter (yes/No)
21

ன் இணைப்பு

கட்டுன பலணயகணர பசய்லெற்கன

ெங்கள் லிருப்பத்ணெ பெரிலிக்கவும் ( ஆம்/இல்ணய)/

Mention your option to carryout line extension work by yourself (yes/no)
22

ன் அணப்பு ஆய்லமக்ணக இணைக்கபட்டுள்ரது

( ஆம்/இல்ணய)/

Installation Test Report attached (Yes/No)

லிணயப்பட்டில் & லசூயித்தல் Billing & Collection

23

ெங்கள் பபம லிரும்பும் பசணலகணர : லிணயபட்டில் நகல் / லிணயபட்டில் நணனவூட்டல் /பக்கபசய்ெ ஆகலற்ணம
குறுஞ்பசய்ெ/ன் அஞ்சல் பயக பெரிந்துபகள்ரயம் ?

Do you prefer to receive copy of your bill/payment reminder/important message through SMS/ e-mail ?
24

ஆம் ன்மல் ெங்கரின் ன் அஞ்சல் லியசம் ற்றும் ணகபபச ண்ணை ல .ண் 4 -ல்பெரிலிக்கவும்./

25

லிண்ைப்பெர் ன்பன ீட்டு பட்டிணய உங்களுக்கு லிநபகக்க செை ெபல் பட்டுலட / பெவு ெபல் பட்டுலட /
ெனிர் லிணவு ெபல் பட்டுலட (இந்ெ கட்டைங்கள் நுகர்பலர் கைக்கல் பசர்க்கப்படும் )

If yes mention the e-mail address and mobile number at Sr. No. 4

Prefferred mode of despatch of bills by ordinary post or registered post /courier (cost to be borne by the consumer)
26

லிண்ைப்பெர் பெவு ெபல் பட்டுலட / ெனிர் லிணவு ெபல் பட்டுலட பபமலிரும்பினல் கடிெம் ெபலண்டும்

In case of Registered post/courier, whether necessary written request has been made.
பபர் ற்றும் லிண்ைப்பத்ெல் ற்மம் பபறுபலர்

ற்றும்

பகடுப்பலர் ணகபப்படபலண்டும் அவ்லறு இயெ

* பட்சத்ெல் ற்மம் பபறுபலர் ணகபப்பம் ட்டுப பபதுனது.
*
#

In the case of change of name the application shall be submitted jointly by the Transferer and the Transferee with all the above details.
In case the Transferer is not available the application shall be submitted by the Transferee
ஒன்றுக்கு பற்பட்ட இணைப்புகளுக்கு, ெனித்ெனிப லிண்ைப்பித்ெல் பலண்டும்

In case of multiple services separate applications shall be given..
3

உறுதிபோறி/

Declaration & Undertaking

நன் /நங்கள் பபய கூமபள்ர குமப்புகள்/நபந்ெணனகணர ற்று க பற பகடுக்கபட்டுள்ர உறுெபறண அரிக்கபமம்.

a)
I /we have read and agreed to the notices/conditions above and make following declaration/undertaking.
b)

நன் /நங்கள் ன்ச சட்டம் 2003 ற்றும் இணை ன்ச ஒழுங்குபணம ஆணைத்ென் சட்டலிெகளுக்கும் அவ்லப்பபது
மலரும் லிெகளுக்கும் கட்டுப்படுகபமம்.

I / we agree to abide by the provisions of Electricity Act 2003 and Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) (Electricity Supply
code) Regultions 2010, and other conditions of supply made from time to time

c)

நன்/நங்கள் நணடபணமிலுள்ர ன்கட்டைத்ணெ புதுணல ன்துணமக்கு பசலுத்ெ உறுெரிக்கபமம்.

d)

நன்/ நங்கள் நணடபணமில்லுள்ர லிெகரின்படி இெ ன் இணைப்பு கட்டைங்கள் ற்றும் அங்க கரிகப்ப்பட்ட
அட்டலணை கட்டைங்கணரபம் பசலுத்ெ உறுெரிக்கபமம்.

e)

நன்/நங்கள் ன்ச சட்டம் ற்றும் ன்ச ஆணைத்ென் லணணமப்படி ன் இணைப்புக்கன ணலப்புத்பெணகண
புதுணல ன்துணமக்கு பசலுத்ெ உறுெரிக்கபமம்

I/we agree to pay for the supply of electricity based on the prevailing tariff rates of Puducherry Electricity Department.

f)

h)

I /we agree to pay for all other charges as become due in accordance with the above regulations and approved schedule of charges of
Electricity Department.

I/we agree to deposit such security as Puducherry Electricity Department, may be entitled to request from me under the above act and
regulations.
இத்துடன் இணைக்கபட்டுள்ர ஆலைங்கரில் பபய்ன/பசடின ஆலைங்கள் இருப்பின் , அெனல் ற்படும்
குற்மலில் /நீென்ம நடலடிக்ணகக்கு நன்/நங்கள் பபறுப்பபற்க்கபமம். ன்துணமப அல்யது அென் ஊறர்கபர
பபறுப்பில்ணய ன்பெற்கும் உறுெரிக்கபமம்.

In case of any fraudulent document submitted by me/us . I /we agree that I shall be solely and exclusively responsible for the criminal
proceedings or any court proceedings initiatedand that the Electricity Department and any employee thereof, shall not be responsible for
the same.
நன்/நங்கள் இந்ெ படிலத்ெல் பகடுக்கப்பட்ட ெகலல்கரில் பெனும் பபய்க இருப்பின் அல்யது பகடுக்கப்பட்ட
உறுெபறண ீ றும் பட்சத்ெல் ,லறக்கு பலண்டி / லறங்கப்பட்ட ன் இணைப்பு துண்டிப்பெற்கும் ,அெற்கக பசலுத்ெ
ணலப்புத் பெணகண இறப்பெற்கும் உறுெரிக்கபமம்.

I/we also undertake that the above information is correct and in case, I/we violate any undertaking /instructions or any other information
is found to be false at any stage ,my/our electric connection may not be released and if released, It may be disconnected without any prior
notice and all charges deposited by me/us be fortified.
லிண்ைப்பத்ெற்கக பைம்
பசலுத்ெக்ெற்கன லிபம்

Details of Application fees paid

27

பசலுத்ெ பைம் (ரூ)

சது ண் ற்றும் பெெ

Reciept No and Date :

Amount Paid Rs.

லிண்ைப்பெர் / பபர் ற்மக்பகள்பலர்
ணகபப்பம்
Signature of Applicant/Transferee

பெெ /

Date

பபர் /

Name:
பபர் ற்றுபலர் ணகபப்பம்

Signature of Transferor in case of change of
Name

for office use only (ின்துணம

அலுலயக பன்)

For and on behalf of PED,Puducherry
Signature of Load sanctioning Authority
Dated
Office seal
(To be signed after release of load)
Signature of the officer/officials verifying the correctness of the application
Name
Dated
(To be signed after release of load)
குணமந்ெ அழுத்ெ

லடு
ீ /லடு
ீ அல்யெ நுகர்பலருக்கு ,லிண்ைப்பப ஒப்பந்ெக கருெப்படும்.

In case of domestic and non domestic LT consumers,the application form itself shall be treated as agreement
4

ின் துணம / ELECTRICITY DEPARTMENT
புதுணல அசு / GOVERNMENT OF PUDUCHERRY
குணமந்த அழுத்த

ின் இணைப்பு கலண்டி லிண்ைப்பிக்கும் முணம

For Prospective Consumers Regarding Processing of the Case for Release of LT Electricity Connection

1

புெ ன் இணைப்பு பபம லிரும்புபலர் ,இரநணய /உெலிப் பபமரர் அலுலயகத்ணெ அணுக லிண்ைப்ப/ஒப்பந்ெ
படிலத்ணெ பபற்றுக்பகள்ரயம். அல்யது ன் துணம இணைெரம் பயகவும் லிண்ைப்ப படிலத்ணெ பெலிமக்கம்
பசய்துபகள்ரயம்.

The applicant shall contact the O/o the JE/ O&M/AE/O&M to obtain an application and agreement form. The form can also be downloaded
from website of the department.
2

பூர்த்ெ பசய்ப்பட்ட லிண்ைப்பங்கணர உெலிப் பபமரர் அலுலயகத்ெபய அல்யது ன் நுகர்பலர் நய ணத்ெபய
சர்பிக்கயம்.

The application forms shall be submitted in duplicate either at the O/o the AE O&M or at the Customer Care Centre
3

லிண்ைப்பம் பபற்மெற்கன ஒப்புணக சன்மெழ்

உடன் லறங்கப்படும்.

The Reciept of the application forms will be duly Acknowledged
லிண்ைப்ப பரிசயணன கட்டைம் லசூயக்கும்பபது லிண்ைப்ப பெவு ண் ெப்படும் .

4

Application No. shall be allotted after deposit of security amount and agreement finalization.
அணனத்து கட்டைங்களும் பசலுத்ெபின் லிண்ைப்ப லரிணசண் ெப்படும்.

Registration No. shall be allotted at the time of receipt of application processing charges.
6

7

லிண்ைப்பெர்க்கு

லறங்கபடும்

பைம் பசலுத்ெ அணனத்து சதுகளும்

பதுகப்பக ணலத்ெருத்ெல் பலண்டும்

The Applicant shall keep the original receipt(s) with him/ her
ன்ச ஒழுங்குபணம ஆணைத்ெல் லகுக்கபட்ட ன் லிநபக ஒழுங்குபணம லிெகள் 2010, லிெ
பகட்புஅமலிப்பு அனுப்பி ணலக்கப்படும்.

ண் 3.7-ன் படி

Demand Notice shall be issued as per the clause of 3.7 of Electricity Supply Code Regulations 2010 notified by JERC
8

பெணலப்பட்டல் லிண்ைப்பத்பெடு சர்பிக்கப்படும் ஆலைங்கரின் பயப்படி

பகண்டு நகல்கள் சரிபர்க்கப்படும்.

The department can ask for the original documents from the applicant, if required for verification.
9

குணமந்ெ அழுத்ெ ன் இணைப்புகரின் லிண்ைப்பங்கபர ஒப்பந்ெக கருெப்படும்.

In case of all LT connections the application form itself shall be treated as agreement.
10

ன் அணப்பு பசய்ெ ஒப்பந்ெரிடருந்து, ன் அணப்பு ற்றும் ன் பளுலிற்கன

பசெணன சன்மெழ் இணைக்க பலண்டும்

The applicant shall furnish test report issued by licensed electrical wiring contractor, after completion of installation giving full details of load/ machinery.
11

12

நுகர்பலர் பசணல நலனக்கும்
ீ
பபழுது ,பன ீட்டு பட்டில் / கட்டை சது / கயக்பகடு நணனவூட்டல் / ன்துணம பக்க
அமலிப்புகள் ஆகணல ன் அஞ்சல்(அ) ணகபபச குறுஞ்பசய்ெ பயக பெரிலிக்கபடும்.

Facility regarding "receiving copy of bill/ payment reminder/ important messages through email/SMS" and services of Customer Care Centre
shall be available after the implementation of R-APDRP Scheme.
பபர் ற்மெற்கக லிண்ைப்பிக்கும் பபழுது ,லிண்ைப்பெர் ன் இணைப்பில் உள்ர அணனத்து
பின்னப பபர் ற்மம் பற்பகள்ரப்படும்.

நலுணலகளும் பசலுத்ெ

In case of change of name, applicant shall clear all outstanding arrears aganist the service connection for which change of name is sought for
before the change of name is effected.
13

லிண்ைப்பெர் பபரில் உள்ர பலறு
இணைப்பு லறங்கப்படும் .

ன் இணைப்புகளுக்கன

நலுணலகள் இருப்பின் , அணல

சரிபசய்ெ பின்னப

புெ

No new service will be released unless all outstanding dues in the name of the applicant in any other services, if any, are cleared

5

ின் துணம / ELECTRICITY DEPARTMENT
புதுணல அசு / GOVERNMENT OF PUDUCHERRY
1

2

3

லிண்ைப்பெர் பபர்/ Name of
Consumer

பகலரி

/Address

ன் இணைப்பு ண் (பணற )

Policy Number (for existing

connection)

4

இணைக்கப்படலிருக்கும் ன் உபகைங்கரின் லிபப்பட்டில் ( இணைக்கப்படலிருக்கும் ன் பளுணல நர்ைம் பசய்
க ழ்கண்ட அட்டலணைணப் பூர்த்ெ பசய்வும். பபதுலக இணைக்கபடும் ஒவ்பலரு ன் உபகைத்ென் அமலிக்கபட்ட ன்
பளு கைக்கல் டுத்துக்பகள்ரப்படும். அமலிக்கப்பட்ட ன் பளு கணடக்கெ நணயில் க ழ்கண்ட ன் பளுணல பகண்டு
இணைக்கபடும் ன் பளு கைக்கடப்படும்.

Electrical equipments proposed to be put in use:(please fill-up the following table to enable determination of the connected load.Normally the
actual load of each item will be considered to determine the connected load at the premises.In case of non-availabilty of the rated capacity af
any item,the load shown below shall be considered)
லிபம்

ன் சுண /
Load per item (watts)

/ Items

ின் லிரக்கு /Bulb
ன் லிரக்கு / 'ன்குற (நணம ஒயக்கயம்) Tube light 4' (Fluroscent)
ன் லிரக்கு / 'ன்குற (நணம ஒயக்கயம்)Tube

லிசம

light 2'(Fluroscent)

/ Fan

ஒயநடப்பெலி/ இணசக் கருலி /Tape-recorder/Music
பெணயக்கட்ச பபட்டி (லண்ைம்)

System

/ Television Colour

பெணயக்கட்ச பபட்டி (கருப்பு பலள்ணர)

Television Black & White

க்ஸ/ Mixie
குரிர்செனப் பபட்டி
குரிர்செனம்

/Refrigerator

Cooler

/Heater (for cooking and bathing)
/ Washing Machine

ஹீட்டர்(சணல் /குரில்
சயணல இந்ெம்
சுடுநீக்க/ Geyser
ணக்பபலவ் ஓலன்
குரிர்நணய இந்ெம்

Microwave Oven 2000
/ Air conditioner (1 ton/1.5 ton/ 2ton)

பிரிவு குரிர்நணய இந்ெம்

Split Air-conditioner 1.5 ton

கைிைி/ Computer

/Printer
/Water lifting pump set
கூடுதல் பிரக் போிண்ட் /Spare plug point
a) 5 Amps
b) 15 Amp
ற்ம இந்ெங்கள் Other on Actual
அச்சு இந்ெம்

நீபற்றும் இந்ெம்

போத்தம்
குமப்பு

a)

ண்ைிக்
ணக

/Numbers

பத்ெ ன்

சுண /

Total Load (Watts)

As per actual rating
40
20
60
25
100
60
60
200 or actual
201 or actual
1000
750 or as actual
1500/2000 or as actual
2000
1500/2000/2250
2250
100
150
375 or actual
100
1000

Total

/ Note:-

ன் பளு கைக்கடும் பபது இணைப்பில் உள்ர, உபபகத்ெல் இல்யெ பிரக் பிண்ட்கள்,லடுகளுக்கு
ீ
பன்மல் ஒரு
பங்கும், ற்ம இணைப்புகளுக்கும்,லர்த்ெக இணைப்புகளுக்கும் 50% ட்டுப கைக்கல் டுத்துக்பகள்ரப்படும்.

1/3rd of total unused plugs in case of domestics and general purpose supply and 50% (half) of the plug points of the commercial category
shall be counted for computing connected load.
b)

பபய குமப்பிடப்படெ ன் உபகர்ைங்கள் பெனும் இருப்பின் அலற்மற்கன ன் பளு
அறுெபடு டுத்துக்பகள்ரபடும்

ெரிப்பரரின்

லெ
ீ

Any other item of load not included above shall be taken as per manufactures rating
c)

ன் கட்டை கைக்க ட்டில் ஒரு கபய லட்டுக்கு குணமலக உள்ர ன் சுண ஒரு கபய லட்டக கருெப்படும்

Fraction of load in KW shall be taken as next higher whole number for the purpose of billing or as otherwise provided in the tariff order.

இடம்
பெெ

/ Place:
/ Date
6

