உங் கள் ��ம் பத்�ன் பா�காப் ைப
உ��ப் ப�த்�ங் கள்.
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ெசயல் க�டன் �ன்ேனாட்டத் ேதக்கத்

த�ப் �ப் ெபா�ையச் ேசா�த்�ப் பா�ங் கள்.
� ன் ேன ா ட் ட த் ே த க் க த் த � ப் � ப் ெ ப ா �

(RCCB)

எ ன் ப � எ ன் ன ?

�ன்ேனாட்டத் த�ப்�ப் ெபா� என்ப�, உங் கள் �ட்�ல் �ன்சாரக் க�� கண்ட�யப்பட்ட�டேன
�ன்சார �நிேயாகத்ைதத் �ண்�க்�ம் பா�காப்� க��யா�ம் . இ� உங் கைள�ம் உங் கள்
��ம் பத்தாைர�ம் �ன்சாரத் தாக்�த���ந்� பா�காக்�ற�.

TEST

��ப் �: உங் கள்

RCCB-ையச ் ேசா�த்�ப்

பார ்ப்பதற் � �ன்�, �ட்��ள் ள �ன்
சாதனங் கைளப் பா�காக்க, அவற் ைற �த�ல்
அைடத்���ங் கள்.
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RCCB-ையச ் ேசா�த்�ப்

TEST
RCCB-�ன்

பார ்க்க

ெபாத்தாைன அ�த்�ங் கள்.

�ைச �ேழ இறங் �, உங் கள் �ட்�ன் �ன்சார
�நிேயாகம் ��ைமயாகத் �ண்�க்கப்ப�ம் .

ஒவ் ேவார ் அைற��ம் �ளக்�களின் �ைசகள், �ன்
இைணப்�கள் அைனத்ைத�ம் ேசா�த்�ப் பா�ங் கள்.
�ளக்�க�ம் �ன் சாதனங் க�ம் இயங் கா�ட்டால்

RCCB சரியாக ேவைல ெசய் �ற� என்� அர ்த்தம் .
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*�க்�யம் : RCCB �ைச �ேழ தள் ளப்பட்��க்�ம்
நிைல�ல் ஏதாவெதா� �ளக்� அல் ல� �ன்

இைணப்� ெதாடர ்ந்� இயங் �னால், RCCB உங் கள்
�ட்ைட ��ைமயாகப் பா�காக்க�ல் ைல என்�
அர ்த்தம் . உடன�யாக உரிமம் ெபற் ற �ன்சார
ஊ�ய�டன் ெதாடர ்� ெகாள் �ங் கள்.

எல் லா �ளக்�கைள�ம் �ன் இைணப்�கைள�ம்
அைடத்���ங் கள்.
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RCCB-�ன்

�ைசைய

ேமேல தள் ளி �ன்சார �நிேயாகத்ைத �ண்�ம்
ெதாடங் �ங் கள். உங் க�க்�த் ேதைவயான
�ளக்�கைள�ம் �ன் சாதனங் கைள�ம்
இயக்�ங் கள்.

என்�ைடய

RCCB

எங் ேக இ�க்�ம் ?

உங் கள் �ட்�ல் உள் ள �ன்�ற்�ப் பலைக�ன் அைம�டத்ைத கண்����ங் கள். அ�ல்,
ேசா�க்�ம் ெபாத்தான் உள் ள �ைசையத் ேத�ப் பா�ங் கள். அ�தான் உங் கள�

RCCB.

உங் கள� RCCB-ையக் கண
் ���க்க ��ய�ல் ைலயா?
�டைமப்� வளர ்ச ்�க் கழக ��க�க்�, உங் கள� �டைமப்� வளர ்ச ்�க் கழக �ைள

1800-225-5432 என்ற எண்ணில் ெதாடர ்� ெகாள் �ங் கள் அல் ல�
www.hdb.gov.sg/efeedback இைணயத்தளத்�ல் உள் ள �ன்-க�த்�ைரப்�ப்
ேசைவைய

ப�வத்ைதப் பயன்ப�த்�ங் கள்.
தனியார ் ��க�க்�, QR ���ட்ைட வ�� அல் ல�

go.gov.sg/search-elise இைணயத்தளத்�ற்�ச ் ெசன்�, உரிமம்
ெபற் ற �ன்சார ஊ�ய�டன் ெதாடர ்� ெகாள் �ங் கள்.

RCCB

