அரச மசளவகள், ோகாண சளபகள் ேற்றும் உள்ளூராட்சி அளேச்சு
வீடளேப்பு ேற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவு
அரசமசளவ ஓய்வு விடுதிகளை ஒதுக்குவதற்கான விண்ணப்பப்படிவம்
1.
2.
3.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.


அவசியப்படும் ஓய்வு விடுதியின் பபயர் :- .............................................................
தங்கி நிற்கும் கால அளவு :- ............................ஆந் திகதி முதல் ............................. ஆந் திகதி வரை - இைவுகளின் எண்ணிக்ரக ..........
விண்ணப்பதாரியின்
பபயர்
:- ..............................................................................................................................................................
ததசிய அரையாள அட்ரை இலக்கம்
:- ..............................................................................................................................................................
தற்தபாது வகிக்கும் பதவி
:-...............................................................................................................................................................
சம்பளக் குறியீட்டிலக்கம் மற்றும் சம்பள அளவுத்திட்ைம்:- .................................................................................................................................
அைச தசரவயில் நியமனம் பபற்ற திகதி : - .............................................................................................................................................................
பதவிநிரல உத்திதயாகத்தைாயின் பதவிதயற்ற திகதி :-...........................................................................................................................................
தசரவ நிரலயம்
:- ..............................................................................................................................................................
இறுதியாக இவ்வரமச்சுக்கு உரித்தான ஓய்வு விடுதிரயப் பயன்படுத்திய திகதி:- ................ ஓய்வு விடுதியின் பபயர் :- ................
பதாரலதபசி இலக்கம் :- அலுவலக :- .............................................. ரகயைக்க -........................................................
தங்குவதற்காக அவசியப்படும் அரறகளின் எண்ணிக்ரக :- ................ ( ஒரு அரற இருவருக்கு மாத்திைதம வழங்கப்படுகின்றது)
காற்றுப்பதனாக்கம் பசய்யப்பட்ை முக்கியஸ்தர்களின் அரற (VIP):- ................................................................................................................
( அைச ஊழியர்களுக்கு ரூபா.4000.00/ - தனியார் துரறயினருக்கு ரூபா. 6500.00/-)
 காற்றுப்பதனாக்கம் பசய்யப்பட்ை அரற (A/C):- ......................................................................................................................................................
( அைச ஊழியர்களுக்கு ரூபா. 2000.00/ - தனியார் துரறயினருக்கு ரூபா. 4500.00/-)
 காற்றுப்பதனாக்கம் பசய்யப்பைாத அரற (N/AC) :- ..................................................................................................................................................
( அைச ஊழியர்களுக்கு ரூபா. 1500.00/ - தனியார் துரறயினருக்கு ரூபா. 2500.00/-)
4. ஓய்வு விடுதியில் தங்குவதற்கு எதிர்பார்க்கும் நபர்களின் விபைங்கள்( 12 வயதுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகள் இருப்பின்
அவர்களின் பபயர்களை உள்ைடக்குதல் மவண்டும்.)

தங்குபவர்களின் பபயர்கள்

உறவு முரற

தத.அ.அ. இலக்கம்

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
தங்குபவர்களின் பமாத்த எண்ணிக்ரக
க.தவ. 1. இச்சலுரக அைச ஊழியர்களுக்கும் அவர்களின் கீழ் தங்கிவாழ்பவர்களுக்கும் மாத்திைம் உரித்துரையது என்பதரன
தயவுைன் கவனத்திற் பகாள்ளவும்.
2. இவ்விண்ணப்பத்ரத தங்கச் பசல்லும் தினத்திற்கு 14 நாட்களுக்கு ( இைண்டு கிழரம) முன்னர் சமர்ப்பிக்கப்பைல்
தவண்டும்.
மேற்குறிப்பிட்ட தகவல்கள் சரியானது எனவும், இங்கு “ஆ” பந்தியின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை நிபந்தளனகளுக்கு
கட்டுப்படுவதாகவும், விடுதிப் பபாறுப்பாைரிடமிருந்து தங்குமிட வசதிகளைப் பபற்றுக்பகாள்வதற்காக தான் தனிப்பட்ட
வளகயில் சமூகேளிப்பதாகவும், தான் சமூகேளிக்காது விடின் இங்கு மேமே குறிப்பிடப்பட்டவர்கள் எவரும் விடுதியில்
தங்குவதற்கு வருளக தரோட்டார்கள் என்றும், அனுேதிக்கப்பட்டுள்ை விடுகளில் ோத்திரம் தங்குவதற்கு நடவடிக்ளக
எடுப்பதாகவும், அங்கு தங்குபவர்களினால் இவ்விடுதிக்கு ஏமதனும் மசதங்கள் ஏற்படின் அதற்குரித்தான இழப்பீட்டிளன
எனது சம்பைத்திலிருந்து அறவிட்டுக் பகாள்வதற்கும் உடன்பாட்டிளன பதரிவிப்பதாக இதனால் உறுதியளிக்கின்மறன்.
திகதி :- ..............................................

ரகபயாப்பம்:.................................................

சிதைஷ்ை உதவிச் பசயலாளருக்கு (வீைரமப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி),
இவ் அரமச்சில் / திரணக்களத்தில்............................... தசரவயாற்றும் ................................................... திரு / திருமதி / பசல்வியினால்
இங்கு தமதல குறிப்பிைப்பட்டுள்ள விையங்கள் அரனத்தும் சரியானது. எனதவ, ஓய்வு விடுதிரய ஒதுக்குவது பபாருத்தமானது
என பரிந்துரைக்கின்தறன்.
திகதி : ...........................

.................................................................
திரணக்களத் தரலவர்
(உத்திதயாகபூர்வ இறப்பர் பதவி முத்திரை)

எனது இலக்கம் : HD/HR/001
திகதி : - 20............ / ............... / ...........
............................................................. திரு / திருமதி / பசல்வி,
மறுபக்கம் விபைங்கள் குறிப்பிைப்பட்ைள்ள ............................... ஆகிதயாருக்கு......................... ஆந் திகதி பி.ப. 02.00 மணி
முதல்.................................. ஆந் திகதி 10.00 மணி வரை நாட்களுக்கு .............................................................. இற்கு ..............................................
ஓய்வு ஓய்வு விடுதிகரள விடுதியில் தங்குவதற்கு அனுமதியளிக்கின்தறன். உங்களால் இங்கு கீதழ குறிப்பிைப்பட்டுள்ள
அறிவுரைகரளப் பின்பற்றிபயழுகுதல் தவண்டும்.
1.

அைச தசரவ ஓய்வு விடுதிகள் உமக்கு தைம் வாய்ந்த உயர் தசரவரய வழங்கும் தநாக்கில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. அதனால் இந்த
அறிவுறுத்தல்கரள பின்பற்றுவது உமது கைரம என்பதரன மனதிற் பகாள்ளுங்கள்.
2. ஓய்வு விடுதியில் தங்கும் தபாது தரலரம அலுவலகத்தின் அனுமதிக் கடிதம் அல்லது வங்கிக்கு அல்லது தரலரம
அலுவலகத்துக்கு பணம் பசலுத்திப் பபற்றுக்பகாண்ை பற்றுச்சீட்டின் மூலப் பிைதிகள் அல்லது ஓய்வு விடுதியின்
பபாறுப்பாளருக்கு கட்ைாயமாக சமர்ப்பித்தல் தவண்டும்.
3. நீங்கள் தங்கும் அரற / அரறகள் சுத்தமாக பயன்படுத்துவது உமது பபாறுப்பும் கைரமயுமாகும் என்பதரன கவனத்திற்
பகாள்ளவும். (அரறயின் / அரறகளின் கட்டில் விரிப்பு, துவாய் உட்பை)
4. ஓய்வு விடுதியில் தங்கும் காலத்தினுள் அதன் உள்ளக மற்றும் பவளிச் பசாத்துக்களுக்கு எவ்வித தசதங்களும் ஏற்பைாத வரகயில்
பபாறுப்புைன் நைந்து பகாள்ளவும். அவ்வாறு தசதங்கள் ஏதும் ஏற்பட்ைால் குறித்த தசதம் மற்றும் இழப்பிற்குரிய கட்ைணம்
உம்மிைமிருந்து அறவிைப்படும்.
5. அரறபயான்றில் தங்க முடியுமான அதிகபட்ச எண்ணிக்ரகயினர் இருவைாகும், அத்ததாடு, அதற்கு தமற்பட்ை
எண்ணிக்ரகயினர் அங்கு தங்குவதற்கு முற்பைக் கூைாது.
6. உமது நைத்ரத காைணமாக ஓய்வு விடுதியில் தங்கியிருக்கும் ஏரனய பிைமுகர்களுக்கு எந்த இரையூறும் இருத்தல் கூைாது.
7. நீங்கள் பயன்படுத்தும் துவாய், தரலயரண உரற, கட்டில் விரிப்பு ஆகியவற்றில் ( தரலக்கிடும் நிறப் பூச்சுக்கள் அல்லது தவறு
விதத்தில்) ஏததனுபமான்று மீண்டும் பயன்படுத்த முடியாத வரகயில் அசுத்தமரைந்து இருந்தால் அதற்காக ஓய்வு விடுதியின்
பபாறுப்பாளருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அறிவுரறக்கு ஏற்ப இழப்பீட்டிரன பசலுத்த தவண்டும்.
8. விழாக்கள் மற்றும் பகாண்ைாட்ைங்கள் நைாத்தப்படுமாயின் அது பற்றி தரலரமயத்துக்கு அறிவித்து முன்னதம அனுமதிரயப்
பபற்றிருத்தல் தவண்டும். எவ்வாறாயினும், அங்கு தங்கும் ஏரனயவர்களுக்கு எவ்விதத்திலும் இரையூறாக இருத்தல் கூைாது.
9. இவ் ஓய்வு விடுதியில் தங்கும் காலத்தினுள் ஏற்படும் முரறயற்ற பசயற்பாடுகள் குறித்து உமக்கு எதிைாக ஏததனும்
முரறப்பாடுகள் கிரைக்குமிைத்து எதிர்வரும் காலங்களில் விடுதி ஒதுக்குவது பதாைர்பில் கிரைக்கப்பபறும் விண்ணப்பங்கள்
கவனத்திற் பகாள்ளப்பை மாட்ைாது.
10. ஓய்வு விடுதியின் அரறகரள ஒதுக்கியதன் பின்னர் ஏததனும் ஒரு காைணத்தினால் இைத்துச் பசய்தால் அதற்கான பணம்
மீளளிக்கப்பை மாட்ைாது. தவிர்க்க முடியாத ஒரு காைணத்தினால் அவ்வாறு இைத்துச் பசய்யப்பட்ைதாக உறுதி பசய்தால்
மாத்திைம் அவ்வருைம் நிரறவு பபறுவதற்கு முன்னர் மற்பறாரு திகதிரய வழங்க நைவடிக்ரக எடுக்கப்படும்.
11. இவ்வறிவுரைகரள தயவுைன் பின்பற்றுவதன் மூலம் எமது ஊழியர்களுக்கு ஒத்துரழப்பு வழங்கியதற்கு நன்றிரயத் பதரிவித்துக்
பகாள்கின்தறன்.

க.மவ. நிவர்த்தியாக பூரணப்படுத்திய விண்ணப்பப்படிவத்துக்குரிய வசதிகள் என பதாளேமபசி மூேம் விசாரித்ததன் பின்னர்
ோத்திரம் உரிய பணத்ளத பின்வரும் வங்கிக் கணக்கில் வரவு ளவக்க மவண்டும். இவ்விண்ணப்பம் ேற்றும் பணம் பசலுத்திய
வங்கிப் பற்றுச்சீட்டிளன 0112697299 என்ற பதாளேநகல் இேக்கத்துக்கு அல்ேது pubadmnrest@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல்
முகவரிக்கு அனுப்பி ளவக்க முடியும். (பதாளேமபசியின் ஊடாக விசாரித்து உறுதிப்படுத்தாேல் பணம் பசலுத்துவதிலிருந்து
தவிர்ந்து இருக்கவும்.)
 இேங்ளக வங்கி, சுதந்திர சதுக்கம்- 7040712

 அரச மசளவகள், ோகாண சளபகள் ேற்றும் உள்ளூராட்சி அளேச்சு.

சிதைஷ்ை உதவிச் பசயலாளருக்குப் (வீைரமப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி) பதிலாக
அைச தசரவகள், மாகாண சரபகள் மற்றும் உள்ளூைாட்சி அரமச்சு.
சுதந்திை சதுக்கம், பகாழும்பு 07.

