
அரசாங்க நிர்வாக மற்றும் அனர்த்த முகாமமத்துவ அமமச்சு 

 வீடமமப்பு மற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவின் கீழ் உள்ள  விடுமுமை பங்களாக்கமள ஒதுக்கிக் ககாள்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவம் 

 

 பந்தி “அ” 

1. தேவையான விடுமுவை பங்களாவின் பபயர் :- ..................................................................................................... 

2. தேவையான காலப் பகுதி :-…………….. ஆந் திகதி முேல் …………….. ஆந் திகதி ைவை. இைவுகளின் எண்ணிக்வக ..…………………….. 

3. விண்ணப்போைரின் :- 

i) பபயர்                                                                   :- ............................................................................................................................................. 

ii) தேசிய அவையாள அட்வை இலக்கம்                          :- ............................................................................................................................................ 

iii) ேற்தபாது ைகிக்கும் பேவி  :- ........................................................................................... .................................................. 

iv) சம்பளக் குறியீட்டு இலக்கம் மற்றும் சம்பளத் திட்ைம்:- ....................................................................................................................................... 

v) அைசாங்க தசவையில் முேல் நியமனத் திகதி  :- ............................................................................................................................................. 

vi) பேவிநிவல உத்திதயாகத்ேைாயின் அப் 

  பேவிக்கு நியமனம் பபற்ை திகதி  :- ............................................................................................................................................. 

vii) தசவை நிவலயம்  :- ............................................................................................................................................. 

viii) கவைசியாக விடுமுவை பங்களாபைான்வை    

பயன்படுத்திய திகதி மற்றும் விடுதியின் பபயர்            :- ........................................................................................................................... 

ix) போைர்பு பகாள்ைேற்கான போவலதபசி இல.   :- அலுைலகம் ……………ேனிப்பட்ை …………………………………………. 

4. பங்களாவில் ேங்குைேற்கு எதிர்பார்க்கும் ஆட்கள் போைர்பான விபைங்கள் (10 வயதுக்கு மமற்பட்ட பிள்மளகள் இருப்பின், 

அவர்களின் கபயர்கமளயும் உள்ளடக்குதல் மவண்டும்) 

 

   பபயர்    விண்ணப்போைருைனான                         பபயர்                  விண்ணப்போைருைனான 

     உைவுமுவை                                                                               உைைமுவை 

ix) 
.................................... ..................... 

x) 
.................................... ..................... 

xi) 
.................................... ..................... 

xii) 
.................................... ..................... 

xiii) 
.................................... ..................... 

xiv) 
.................................... ..................... 

xv) 
.................................... ..................... 

xvi) 

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

 

(பமாத்ே எண்ணிக்வக ...........) 

 

தமதல குறிப்பிைப்பட்ை விபைங்கள் சரியானவை என்றும்  இங்கு “ஆ” பந்தியின் கீழ் ேைப்பட்டுள்ள நிபந்ேவனகளுைன் 

உைன்படுைோகவும் விடுதிப் பபாறுப்பாளரிைமிருந்து ேங்குமிை ைசதிவயப் பபறுைேற்கு நாதன ேனிப்பட்ை முவையில் 

பசல்ைோகவும், நான் ேனிப்பட்ை முவையில் பசல்லாேவிைத்து இங்தக பபயர் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள எைரும் ேங்குமிை ைசதி தகாரிப் 

தபாகமாட்ைார்கள் என்றும், அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள எண்ணிக்வக ேங்குநர்கள் மாத்திைம் இங்தக ேங்குைேற்கு நைைடிக்வக 

எடுக்கப்படும் என்றும், அந்ே ேங்குநர்களால் இந்ே விடுமுவை பங்களாவின் பசாத்துக்களுக்கு ஏதேனும் நட்ைங்கள் தசேங்கள் 

ஏற்பட்ைால் அேற்கான நட்ைத்வே எனது சம்பளத்திலிருந்து கழித்துக் பகாள்ைேற்கு உைன்படுகின்தைன் என்றும் இத்ோல் 

உறுதியளிக்கின்தைன். 

 

திகதி:-………………………………………       ………………………………………………… 

             விண்ணப்போைரின்வகபயாப்பம் 

 

 

 

 

 

 

சிதைஷ்ை உேவிச் பசயலாளர் (வீைவமப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி) 

இல. 03 இன் கீழ் i முேல் ix விபைம் குறிப்பட்டுள்ள விபைங்கள் சரியானவை. விடுமுவை விடுதிவய ஒதுக்குைது பபாருத்ேமானது 

என்று சிபாரிசு பசய்கிதைன். 

 

திகதி:-………………………………………       ………………………………………………… 

                     திவணக்களத் ேவலைர் 

                        (பேவி முத்திவை) 

i) 
.................................... ..................... 

ii) 
.................................... ..................... 

iii) 
.................................... ..................... 

iv) 
.................................... ..................... 

v) 
.................................... ..................... 

vi) 
.................................... ..................... 

vii) 
.................................... ..................... 

viii) 

.................................... ..................... 
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பந்தி “ஆ”        

 எனது இலக்கம் :- HD/H/HOLBG/001 
 

 திகதி :-  

 

திரு/திருமதி/பசல்வி ............................................................................................................................. ..................................................................................... 

பின்பக்கத்தில் விபைங்கள் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள ..........தபருக்கு  ......................................ஆம் திகதி மு.ப 10.00 முேல்..............................  ஆம் 

திகதி மு.ப. 09.00 ைவை  ...............நாட்கள்........................................................  விடுமுவை பங்களாவில் ேங்குைேற்கு அனுமதி 

ைழங்குகிதைன். நீங்கள் பின்ைரும் நிபந்ேவனகவளப் பூர்த்தி பசய்ய தைண்டும். 

 

I. விண்ணப்பதாரர் விடுமுமை விடுதியில் கட்டாயம் தங்கியிருக்க மவண்டும் என்பதுடன் விடுமுமை பங்களாவில் 

தங்கியிருக்கும் மபாது அமமச்சினால் அனுமதிக்கப்பட்ட விண்ணப்பத்மதயும் பணம் கசலுத்திய பற்றுச்சீட்டின் மூலப் 

பிரதிமயயும் விடுதியின் கபாறுப்பாளரிடம் கட்டாயம் ஒப்பமடத்தல் மவண்டும். 
 

II. பங்களாவில் உள்ள கபாதுச் மசமவகளுக்கான (கதாமலமபசி, மின்சாரம்) கட்டணங்கமள பங்களா கபாறுப்பாளரிடம் 

கசலுத்தி கபாது 172 படிவத்திலான பற்றுச் சீட்மடப் கபற்றுக் ககாள்ள மவண்டும். தண்ணீமரயும் மின்சாரத்மதயும் 

சிக்கனமாகப் பாவிக்க மவண்டும் என்பதுடன் பயன்படுத்திய புடமவகமளயும் உரிய கட்டணங்கமளயும் விடுதிப் 

கபாறுப்பாளரிடம் கசலுத்துதல் மவண்டும். 
 

III. பங்களா வளவுக்குள் உள்ள பூ மற்றும் பழ மரங்களுக்குச் மசதம் ஏற்படுத்தக் கூடாது என்பதுடன், பூக்கமள பறிப்பமதயும் 

தவிர்ந்து ககாள்ள மவண்டும். மமலும், பங்களாவில் வசிக்கும் காலப் பகுதியினுள் அதன் உள்மள  உள்ள அதன் 

கசாத்துக்களுக்கு மசதம் ஏற்படாத வமகயில் நடந்து ககாள்ள மவண்டும். அவ்வாைான நட்டங்களுக்கான கபறுமதிமய 

உங்களிடம் அைவிடுவதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கப்படும். 
 

IV. இந்த பங்களாக்களின் வசதிகளின் அடிப்பமடயில் அதிகபட்சமாக தங்க மவக்க முடியுமான  ஆட்களின் எண்ணிக்மகக்கு 

மமலதிகமாக ஆட்கமள அமழத்துவரக் கூடாது. 
 

V. இந்த பங்களாக்களில் விழாக்கமளயும் விருந்துகமளயும் நடாத்துவது முழுமமயாகத் தமடகசய்யப்பட்டுள்ளது.  
 

VI. விடுமுமை பங்களாக்களில் கழிக்கும் காலத்தினுள் நிகழும் ஏமதனும் முமைமகடான கசயற்பாடுகள் கதாடர்பில் உங்களுக்கு 

எதிராக ஏமதனும் முமைப்பாகடான்று கிமடக்குமாயின் எதிர்காலத்தில் விடுமுமை விடுதிகமள ஒதுக்குதல் கதாடர்பில் 

கிமடக்கும் விண்ணப்பங்கள் கவனத்தில் ககாள்ளப்படமாட்டாது. 
 

VII. ஒதுக்கிய விடுமுமை பங்களாக்கமள பயன்படுத்தாத விடத்து, அது கதாடர்பில் ஒதுக்கிய தினத்திற்கு, 07 மவமல 

நாட்களுக்கு முன்னர் சிமரஷ்ட உதவிச் கசயலாளருக்கு ( வீடமமப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி) எழுத்து மூலம் அறிவிக்க 

மவண்டும். அதற்காக எந்தகவாரு காரணத்திற்காகவும் பணம் மீளச் கசலுத்தப்பட மாட்டாது. தவிர்க்க முடியாத 

காரணங்களினால் விடுமுமை பங்களாமவ பயன்படுத்தாதவிடத்து மாத்திரம் அத்தினத்திற்குப் பதிலாக குறித்த வருடம் 

முடிவமடவதற்குள் மவறு தினகமான்மை வழங்குவது கதாடர்பில் கவனத்தில் எடுக்கப்படும். 
 

VIII. கடமமத் மதமவகளின் அடிப்பமடயில் குறுகிய அறிவித்தலின் மூலம் இந்த ஒதுக்கமல இரத்துச் கசய்ய முடியும். அத்தமகய 

சந்தர்ப்பங்களில் பணம் மீளச் கசலுத்தப்படும். 

 

 

 

சிதைஷ்ை உேவிச் பசயலாளருக்குப் பதிலாக (வீைவமப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி) 

அைச தசவைகள், மாகாண சவபகள் மற்றும் உள்ளூைாட்சி அவமச்சு 

சுேந்திை சதுக்கம் பகாழும்பு 07, 

 

பிைதி:-   I. மாைட்ை பசயலகம் - நுைபைலியா 

 பிைதேச பசயலாளர் - ஹப்புத்ேவள/ பண்ைாைைவள 
 

  II. விடுமுவை பங்களா பபாறுப்பாளர் - ............................................... 
 

 

விடுமுவை பங்களாவின் 

பபயர் 

அவமவிைம் போவலதபசி 

இலக்கம் 

அைவிைப்படும் 

கட்ைணம் ரூபா. 

அவைக

ளின் 

எண்ணி

க்வக 

அதிகபட்ச 

ேங்குதைார் 

எண்ணிக்வக 

நுைபைலியா (பவழய) 
பபாருளாோை மத்திய 

நிவலயத்திற்கு அருகில் 
052-2222363 1000.00 03 10 

நுைபைலியா (புதிய) A1 
பபாருளாோை மத்திய 

நிவலயத்திற்கு அருகில் 
052-2222363 1000.00 03 06 

நுைபைலியா (புதிய) A2 
பபாருளாோை மத்திய 

நிவலயத்திற்கு அருகில் 
052-2222363 1000.00 03 06 

நுைபைலியா (புதிய) B 
பபாருளாோை மத்திய 

நிவலயத்திற்கு அருகில் 
052-2222363 750.00 02 04 

தியத்ேலாவை -A புவகயிைே நிவலயத்திற்கு அருகில் 057-2229068 1000.00 05 11 

தியேலாவை - B புவகயிைே நிவலயத்திற்கு அருகில் 057-2229069 1000.00 03 07 

பண்ைாைைவள - 01 பிந்துனுபைை வீதி 057-2222553 1000.00 03 07 

பண்ைாைைவள - 02 பிந்துனுபைை வீதி 057-2222553 1000.00 03 07 

கதாமலமபசி: 011-2697316            கபாது இலக்கம்: 011-2696211 – நீட்சி 216                          ஃபக்ஸ் : 011-2697299 

 

 நுவகரலியா (பமழய) மற்றும் தியத்தலாமவ -A விடுமுமை பங்களாக்கமள பதவிநிமல உத்திமயாகத்தர்களுக்காக 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் விண்ணப்பங்கள் இல்லாதவிடத்து மாத்திரம் அடுத்துவரும் 07 நாட்களுக்குள் உள்ள நாட்களுக்கு மாத்திரம் 

ஏமனய உததிமயாகத்தர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும். 


