
MEGALINE

BROADBAND

CR NO. ACCT NO.

1.

1.1 ாற்மப்படவலண்டி தற்வபாதத ததாதயவபசி இயக்கம்: 

1.2 தற்வபாதுள்ர ததாதயவபசி இதைப்தப துண்டிக்கவலண்டி திகதி: D D M M Y Y Y Y

1.3 தற்வபாதத வசதலகள் (தபாருத்தான தபட்டிக்குள் புள்ரடிிடுக)

அ) தற்வபாதுள்ர சகய வசதலகதரபம் உடனடிாக துண்டிக்கவும் அல்யது

ஆ) புதி இதைப்பு கிதடக்கும்லத பின்லரும் வசதலத தலத்திருக்க லிரும்புகிவமன்

உள்லரும் அதறப்புக்கள் ட்டும் தலரிச்தசல்லும் அதறப்புக்கள் ட்டும் அகயப்பட்தட பிவா டிலி

1.4 தற்வபாதத எண்ணுக்கு லரும் அதறப்புக்கதர புதி எண்ணுக்கு ாற்றும் லசதி வததலா? ஆம் இல்தய

ஆம் எனில், இந்த லசதிதப் தபம லிரும்பும் காயம்: ாதங்கள்

1.5 கட்டைப்பட்டில் அனுப்பப்படவலண்டி புதி பகலரி:

அ)

ஆ) புதி பகலரி நதடபதமக்கு லருலது: i) உடனடிாக ii) புதி பகலரிக்கு இதைப்பு லறங்கப்பட்ட பின்பு

1.6 வசதல லறங்கப்படவுள்ர பகலரி (கட்டைப்பட்டில் அனுப்பும் பகலரிியிருந்து வலறுபட்டிருந்தால்)

அ)

குமிப்பு: 1) புதி இடத்திற்கு இதைப்பதற்கான பரிலர்த்ததன நிதயம் வலறு எனில், ததாதயவபசி இயக்கபம் ாமக்கூடும்
2) வசதல கிதடக்கும் தன்ததப் தபாறுத்வத வசதல லறங்கப்படும்

ஆ) வசதல லறங்கவலண்டி புதி பகலரிக்கான பாததத லதக:

இ) புதி பகலரிக்கு அருகாதிலுள்ர இண்டு ஸ்ரீயத கம்பிிதைப்பு ததாதயவபசி எண்கள்:

i) ii)

1.7 ததாடர்புதகாள்ளும் லிபம்

அ) ததாடர்புதகாள்ரவலண்டி நபரின் தபர்:

ஆ) ததாடர்பு இயக்கங்கள்: ததா.வப: தக.ததா.வப:

ின்னஞ்சல் ததா.நகல்:

......................................................................................................................................................................................................................................................................

இங்வக கிறிக்கவும்

பயப்பிதி MEGALINE
லாடிக்தகாரரின்  லிண்ைப்பம்  ஏற்றுக்தகாண்டதக்கான  பற்றுச்சீட்டு BROADBAND

அன்பார்ந்த லாடிக்தகாரருக்கு,

ஸ்ரீயத உங்கள் லிண்ைப்பத்தத ஏற்றுக்தகாள்கிமது.  எதிர்காய ததாடர்புகளுக்கு பின்லரும் குமிப்பு இயக்கத்ததப் பன்படுத்துக:

CR இய: லாடிக்தகாரர் தபர்:

CPE ததா.வபசி இய

ததாடர் இய: ததாடர்புதகாள்ளும் இய:

.... ....................................................................................................................... ....... ....................................................................................................................

லாடிக்தகாரர் ஸ்ரீயங்கா தயிதகாம் பிஎல்சி
............................................................. (அதிகாம்தபற்ம உத்திவாகத்தரின் தகதாப்பம்/பத்தித
திகதி

வயதிக தகலல்களுக்கான ஸ்ரீயத ததாடர்பு இய:

ஸ்ரீயத இன் உத்திவாகபூர்ல தகதாப்பம் அல்யது பத்தித இருந்தாவய தசல்லுபடிாகும்

CPMD/FCL - MEGA:BB/011/V.2

 தபாது லிபம்  (கட்டாாக பூர்த்திதசய்ப்படவலண்டும்)

தகாதயன்  FTTH/LTE வசதலகரின்  இடத்தத  ாற்றுலதற்கான  லிண்ைப்ப படிலம்

ஸ்ரீயங்கா தயிதகாம்  பிஎல்சி
பதிலியக்கம் : PQ 7

ஸ்ரீயத அலுலயால் நிப்பப்படவலண்டும்



2.0 லாடிக்தகாரர்  உடன்படிக்தக
 இங்வக 1.1 இல் குமிப்பிடப்பட்ட ஸ்ரீயத ததாதயவபசி வசதலின் சட்டரீதிான உரிதாராகி நான்/நாம், இங்வக லறங்கப்பட்ட தகலல்கள்
சரிானதல என்றும் உண்தானதல என்றும் உறுதிப்படுத்துலதுடன்,  ஏற்கனவலபள்ர ததாதயவபசி வசதலக்கானதும் புதி வசதலக்கும்
ததாடவுள்ர ததாதயத்ததாடர்பாடல் வசதல உடன்படிக்தகிலுள்ர நிதிகள் ற்றும் நிபந்ததனகளுக்கும் கீழ்ப்படிகிவமன்/ கீழ்ப்படிகிவமாம்.

புதி இடத்திற்கு ாற்மப்படவுள்ர வசதலக்கான நிதிகள் ற்றும் நிபந்ததனகதர நான்/நாம் லாசித்தமிந்துள்வராம். எதிர்காயத்தில் 

ஸ்ரீயங்கா தயிதகாம் பிஎல்சிால் ஏற்படுத்தப்படும் ாற்மங்களுக்கும் உடன்படுவலன்/உடன்படுவலாம்.

பதற வசதலகதர புதி இடத்திற்கு ாற்மபடிாதக்கு அல்யது அவ்லிதம் ாற்றும்வபாது ஏற்படும் வசதங்கள், இறப்புக்களுக்கு ஸ்ரீயத ஐ
நாம் தபாறுப்பாக்காட்வடாம் என்றும் உறுதிரிக்கிவமன்/உறுதிரிக்கிவமாம்.

தபர்: .................................................................................. தகதழுத்து (க்கள்): 1: ................................................................................

(சட்டரீதிான உரிதாரர்)

திகதி : .......................................................... பத்தித:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

அலுலயக  பாலதனக்கு  ட்டும்

வசதல         தற்வபாதத  இடத்தில்  கிதடப்பதல *    புதி  இடத்தில்  கிதடக்கக்கூடிதல **

தகாதயன் / FTTH சிங்கிள் டபிள் (BB) ட்ரிப்பிள் சிங்கிள் டபிள் (BB) ட்ரிப்பிள்
டபிள் (பிவா டிலி) டபிள் (பிவா டிலி)

LTE சிங்கிள் டபிள் தபாருத்த- சிங்கிள் டபிள் தபாருத்த-

(BB ட்டும்) (அகயப்பட்தட+ குல்லறி) ற்மது (BB ட்டும்) (அகயப்பட்தட+ குல்லறி) ற்மது
குல்லறி VAS bundle சிங்கிள் டபிள் ட்ரிப்பிள் சிங்கிள் டபிள் ட்ரிப்பிள்
அகயப்பட்தட (BB) அகயப்பட்தட தபாதி அகயப்பட்தட தபாதி
பிவா டிலி பிவா டிலி தபாதி பிவா டிலி தபாதி

தபறுதிவசர்  வசதலகள்
CLI ஆம் இல்தய ஆம் இல்தய
SMS ஆம் இல்தய ஆம் இல்தய
SLT Plus ஆம் இல்தய ஆம் இல்தய
IDD ஆம் இல்தய ஆம் இல்தய
TeleLife ஆம் இல்தய ஆம் இல்தய
Metering Pulses ஆம் இல்தய ஆம் இல்தய
Sisu Connect ஆம் இல்தய ஆம் இல்தய
Web Guard ஆம் இல்தய ஆம் இல்தய

ஆம் இல்தய ஆம் இல்தய

* வசதல கிதடக்கக்கூடிதாக இருக்கிமதா என்று பார்க்க. ** தபாதி ாற்மம் லாடிக்தகாரரின் அனுதிபடன் ட்டுவ வற்தகாள்ரப்படவலண்டும்.

அதற்கு புதி இதைப்பு லிண்ைப்ப படிலம் பூர்த்திதசய்ப்படவலண்டும்

வயதிக  நிலுதல :

D D M M Y Y Y Y அன்று நிலுதல; ரூ.

இங்வக குமிப்பிட்ட லாடிக்தகாரரின் நிலுதல சரிானததனவும், அதத அலர் பழுதாகச் தசலுத்திபள்ரார் எனவும் நான் உறுதிப்படுத்துகிவமன்.

CCO/CSU: ………………………………………………………………………………………………………………..வசதல இயக்கம்:

.......................................................................................................................... ............................................................

தகதாப்பம்  திகதி
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

புதி  இடத்திற்கான  தபாதி  லிபங்கள்  (தபாருத்தான தபட்டிக்குள் புள்ரடி இடுக)

பிம ................. (குமிப்பிடுக)


