
             
        

   
 

                                                                              யருடம்................. 

கநத்ததொமில் நற்ரம் கநக் கொப்புரதிச் சப 

இக்கம் 117, சுத்பொபொந நொயத்த, கங்தகொடயி, நுககதகொட.   

ததொ.க.: 011 5384000   க்ஸ்: 011 2812573 

 

னிர்ச்கசதஅியித்தல் யிண்ணப்ப்த்திபம் 
 

(கசதகநற்ட்ட கொப்புரதிதசய்த ஒவ்தயொரு னிருக்கொகவும் தித்தினொ இமப்பீட்டுப் திகயடுகப பூர்த்திதசய்தல் கயண்டும்) 

 

 கந கசபயகள் ிபனம் :......................................  க.ஆ.உ.உ. ிொிவு/னிர்ச்தசய்பக தசனற்ிட்டம்......................... 

 

1. கநக்கொபொின் தனர்  :.......................................................................................................... 

2. கசதநபடந்த உங்கின் தசய்பகக்கொக கொப்புரதிக் கொப்பீடு தப்ட்டுள்தொ?                        

ஆதநில் கொப்புரதி சொன்ிதழ் இக்கம்  ....................................................   ஆம்                                        இல்ப                 

3. (யி.ஆ.உ.உ. அல்து நகொயர அகு பகொபநனொர் அல்து ீர்ப்ொச கருத்திட்ட பகொபநனொர் அல்து சபனின் 

உத்திகனொகத்தபொல் பப்ிபதிபனப் ொர்த்து அத்தொட்சிப்டுத்தப்ட்ட ிபதிதனொன்ப இபணக்கவும்) 

4. பகயொி : ................................................................................................................................................ 

5. ததொபகசி இக்கம் :.........................................  6.1கத.அ.அ.இ. : .......................................  

6. தசய்பக ...................... 7.1 தசய்பக ண்ணின இம் : ........................... 7.2 கொகம் 

8.   னிொிட்ட திகதி:............................................................. 

9.   யனற்கொணினின்/கநட்டுிக் கொணினின் /யனற்பப்ின் தனர்:.......................         

      இக்கம்:..............................................              

10.  கசதகநற்ட்ட திகதி   :......................................... 

11.  கசதத்திற்கொ கொபணம்  (√ இடுக) 

 

12.  கசதத்தின் தன்பந (√ இடுக) 

 
 

13. உங்கின் கொணிபன அண்டின கொணிகள் 

அக்கொபணத்திொல் கசதநபடந்துள்யொ ?                            ஆம்           இல்ப 

14. ககொருகின் இமப்பீட்டுத் ததொபக:ரூ ............................................................ 

15.  கொப்புரதி இமப்பீட்டுத்ததொபக யபவு பயக்க கயண்டின யங்கி கணக்கிக்கம்:.......................        

  (யங்கி கணக்குப் திவுின் பதற்க்கத்தின் ிமற்ிபதிபன இபணக்கவும்)  

16.  ீங்கள் கொப்புரதிச் சொன்ிதபம ிபணனொக பயத்து கடன் தற்ரள்ீர்கொ?                                      ஆம்                         இல்ப                                  

ஆதநில் யங்கினின் தனர் ............................................................ யங்கி கணக்கிக்கம் :.......................   
        

ிபகதசத்துடன் ததொடர்புபடன னிர்ச்தசய்பக கொஅட்டயபணனில் யிதந்துபபக்கப்ட்ட யிபதகள்/ொற்ரகள் தசய்பகண்ணப்ட்டகதொடு 

சிந்த தயிக்க பகொபநத்துயத்துடன் தசய்பக கணியபப்ட்டது .  கநற்டி கொப்புரதிதசய்த தசய்பக நற்ரம் அதற்கு கர்ந்த கசதத்பத 

ொிகசொதிக்குநொர இத்தொ ல் அியிப்கதொடு ொன் அி ந்தயபகனில் உண்பநனொக யிபங்கள் சொினொக சநர்ப்ிக்கப்ட்டுள்ததன்பதயும்  

இந்த கொப்புரதிக் கொப்பீட்டின் கீழ் இமப்பீட்டுக்கொக  யிண்ணப்ிக்க எக்கு தபகபந உள்ததன்பதயும் உரதிப்டுத்துகிகன் . 

தொய்னொ தகயல்கப சநர்ப்ித்தொது இமப்பீட்டு உொித்துயம் கிபடனொநல்கொக  கொபணநொக அபநயுதநன்பதயும் ொன் அிகயன் . 

இந்தக் கொணினின் கசதத்பத அியிப்தற்கொக கயர கசத அியித்தல்கப சநர்ப்ிக்கயில்ப என்பதயும் கநலும் அியிக்கிகன்.  
 

திகதி :............................       .................................................................. 

                  கநக்கொபொின் பகதனொப்ம்              

A. யியசொன அபநப்ின் யிதப்புபப  

சிந்த தயிக்க பகொபநயுடன் கணியபப்ட்டுள்/ கணியபப்ட்டிபொத கநற்டி தசய்பக கநக இக்கம் 11 இன் கீழ் குிப்ிட்டுள் 

ஏது கொபணநொக இக்கம் 12 இன் ிபகொபம் கசதநபடந்துள்து. எகய கநற்டி யிபங்கள் உண்பநனொபய எவும் சொினொபய எவும் 

அத்தொட்சிப்டுத்தி சநர்ப்ிக்கிகொம்.   
 
...............................................                                                                                             ............................. 

தபயர்  (பகதனொப்பம் உத்திகனொகபூர்ய இச்சிபயும் அல்து தனரும் )    தசனொர் 

                                                                                       

திகதி:................................................   திகதி: .................................................. 

ததொபகசி இக்கம்:...............................  ததொபகசி இக்கம்:................................... 

*குிப்பு – திடீர் அர்த்தங்கள் அதொயது கொட்டு னொபகள் , ததொடர்ச்சினொ தயள்ப்தருக்கு ிபபந தயிர்ந்த ஏபன அொனக ர்வுகொல் இடம்தரகின் 

னிர்ச்கசதத்திற்கொ கொப்புரதினொது தயபணப் ணம் தசலுத்தப்ட்டு 21 ொட்கள் கமிந்த ின்கப ஆபம்ிக்கும் .  இமப்பீட்டுத் ததொபகபனப் தற்ரக்தகொள் பன்ர் 

தசய்நதி ததொமில்நுட்ம் பநொக தற்ரக்தகொண்ட தகயல்கின் அடிப்படனில் கசதகநற்ட்ட கொப்குதிபன ிர்ணனித்து அபத்து இமப்பீடு தசலுத்துயதற்குநொ இரதி 

தீர்நொம் கநற்தகொள்ப்டும்.  

               (ங்கநற்து) 

 
 

நொதிொிப்டியம் CI00007 A 

கசொம்  உருபக் 

கிமங்கு 

 தொின 

தயங்கொனம் 

 கசொனொ  நி

கொய் 
 ி  

தரும்  சிர இபடப்ட்ட  

   

கொணி ஏக்கர் ரட் ர்ச்சஸ் 
கொணினின் அவு    

னிொிட்ட யிஸ்தீபணம்    

 னிொிட அனுநதிஅிக்கப்ட்ட 

யிஸ்தீபணம்  

   

கொப்புரதிதசய்த யிஸ்தீபணம்    

தயள்ப் 

தருக்கு 

 *யட்சி  கொட்டு 

னொபகள் 

 *தீப்ற்ல்  *கொய்களும் 

பீபடகளும்  

 *சிற்ரனிர்கின் 

ததொல்பகள் 

 ி ய யிங்குகள் 

(எழுதுக)..................    

 

பழுபநனொ கசதம்  குதினயிொ 

கசதம் 

சிினயிொ கசதம் 

   

  

  

   



 

B. யி.ஆ.உ.உ. / நகொயர அகு பகொபநனொர்/ ீர்ப்ொச கருத்திட்ட பகொபநனொொின் யிதப்புபப  

 

கநக யிபங்கள் குிப்ிட்டுள் திரு/திருநதி .....................................................................................................................................சிந்த தயிக்க  

பகொபநயுடன் தசய்பகபனப் கணியந்துள் கநற்டி தசய்பகனொ து இந்த யனத்தின் னிர்ச்தசய்பக கொஅட்டயபணக்கிணங்க 

கநற்தகொள்ப்ட்டுள்து. இந்த யி .ஆ.உ.உ. ஆளுபகப் ிபகதசத்தில் /நகொயர யனத்தில் /னிர்ச்தசய்பக தசனற்ிட்டத்தில் (ிவுகின் 

கொகத்தில் ) தசய்பககள் யட்சினொல் /தயள்ப்தருக்கிொல்/கொட்டுனொபகொின் அட்டகொசத்திொல்   

................................................................................................................................................................. கசதகநற்ட்டுள்து.  கநற்டி கொப்புரதி 

தசய்துதகொண்டயொின் னிர்ச்தசய்பகயும் கநற்டி அொனகர்யின் கீழ் கசதநபடந்துள்து. கசதத்துடன் ததொ டர்புபடன கொப்புரதி உொித்துக் 

ககொபலுக்கொ யிண்ணப்ப் த்திuத்பத யிதப்புபபதசய்து சநர்ப்ிக்கிகன் / யிண்ணப்ப் த்திuத்பத யிதப்புபபதசய்னயில்ப. 
 

யிதப்புபபதசய்னொபநக்கொ கொபணம்:................................................................................................................................................................................... 

 
 

திகதி :.........................       ........................................................................................  

    யி.ஆ.உ.உ. / நகொயர அகு பகொபநனொர்/ ீர்ப்ொச  

                                                                                    கருத்திட்ட பகொபநனொர் 

          (பகதனொப்பம் உத்திகனொகபூர்ய பத்திபபயும் ) 
 

C. கந அியிருத்தி தரும்ொக உத்திகனொகத்தொின் யிதப்புபப 

இந்த கந கசபயகள் ஆளுபகப் ிபகதசத்தில் /நகொயர யனத்தில் /னிர்ச்தசய்பக தசனற்ிட்டத்தில் (ிவுகின் கொகத்தில்) னிர்கள் 

யட்சினொல்/தயள்ப்தருக்கிொல்/கொட்டு னொபகின் அட்டகொசத்திொல் .............................................................................................................. 

கசதநபடந்த. கநற்டி கொப்புரதி தசய்துதகொண்டயொின் னிர்ச்தசய்பகக்கும் அது ொதிப்ப ஏற்டுத்தினததன்பத இத்தொல் 

அியிக்கிகன். எவு A நற்ரம்  B ிொியில் குிப்ிட்டுள் கொப்புரதி தசய்துதகொண்டயொின்  னிர்கசதம் ததொடர்ொ யிண்ணப்ப் 

த்திபத்பத யிதப்புபபதசய்து ிபகதச னிர்ச்கசத நதிப்பீட்டுக் குழுவுக்கு சநர்ப்ிக்கிகன் . / யிண்ணப்ப் த்தித்பத யிதப்புபப  

தசய்னயில்ப. 

யிதப்புபபதசய்னொபநக்கொகொபணம்: :.................................................................................................................................................................................. 

 

திகதி :.................................              .................................................................. 

                                                       க.அ.தரும்ொக உத்திகனொகத்தர்/நகொயர அகு/ 

                                         ீர்ப்ொச கருத்திட்ட பகொபநனொர் 

    (பகதனொப்பம் உத்திகனொகபூர்ய பத்திபபயும்) 

 

D. ிபகதச னிர்கசத நதிப்பீட்டுச்சபனின் யிதப்புபப  
 

1. கசதத்தின் தன்பந : 

 

 பழுபநனொ கசதம்                           குதினயிொ கசதம்                       சிினயிொ கசதம்      

 

2. னிர்ச்தசய்பகனின் கட்டம் : 

 

      பதொம் கட்டம்           இபண்டொம்  கட்டம்                                    பன்ொம் கட்டம் 

        

யிகசட யிடனங்கள்:.............................................................................................................................................................................................. 

 

3. யிதந்துபபத்த ணத்ததொபக :  ரூ.......................................................................................................................................................................... 

கநக குிப்ிட்ட திரு / திருநதி ................................................................................ …………………………………………இன் னிர்ச்தசய்பகக்கு  

ஏற்ட்டுள் கசதத்திற்கொக னிர்ச்கசத இமப்பீட்டுத் ததொபகபன யிடுயிக்குநொர யிதப்புபபதசய்து நதிப்பீட்டிக்பகபன இத்துடன் 

சநர்ப்ிக்கிகொம். 
 

     நதிப்பீட்டுக் குழு   

அங்கத்தயர் தனர்  தயி பகதனொப்ம் 

   

   

   

   

2017/12/13 ஆந் திகதி தயினிடப்ட்ட கநத்ததொமில் அபநச்சின் 7/1 இக்கபபடன சுற்ிக்பககிணங்க   நதிப்பீட்டுக்குழு அபநந்திருத்தல் 

கயண்டும். 

 

2017/12/13 ஆந் திகதி தயினிடப்ட்ட கநத்ததொமில் அபநச்சின் 7/1 இக்கபபடன சுற்ிக்பககிணங்க  தற்ரக்தகொள்க்கூடின 

ணத்ததொபக ரூ............................................. …………………………………………………………எ யிதப்புபப தசய்கிகன்/ தசய்னயில்ப.  

 
 

திகதி :......................................                    ...................................................... 

                             ிபகதச தசனொர் (குழுயின் தபயர்) 

                                                                                             (பகனொதனொப்பம் உத்திகனொகபூர்ய பத்திபபயும்) 
 

   

   


