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விண்ணப்பதாரியின்  

முழுப்பபயர்       ............................................................................................................................. ........................................................... 

முகவரி      ............................................................................................................................. ........................................................... 

பதாமைபபசி இை.  ............................................................................................................................. .......................................................... 

மின்னஞ்சல் 

காணி பற்றிய விபரம் 

காணி அமமந்துள்ள முகவரி ............................................................................................................................. .................................... 

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

காணியின் பரப்பு   ............................................................................................................................. .......................................... 

காணியின் உறுதி பதிவு இை. ........................................................................................................................... ...................................... 

நிைவளமவயாளர் சான்றிதழ் இை.   ............................................................................................................................. ................... 

(நிைவளமவயாளர் சான்றிதழ்ப்பிரதி இமணக்கப்படபவண்டும். காணி உறுதி பிரதி நீங்கள் 
விரும்பினால் இமணக்கைாம்.) 

நிைம் அமமந்துள்ள இடம் எப்படியான மண்வளம் பகாண்டது  

கடற்கமரமணல் /  சதுப்புநிைம்  /  பசம்பாட்டுமண் /  வறண்டநிைம் ................................................................. 

யுத்தத்திற்கு முன்பு இந்த காணியின் நிமை  

வடீு / பதாட்டம் /  பண்மண /  வயல் /  கமட /  வாடி /  பவறும் வளவு ...............................................................     

ஏதாவது பமைதிக விபரங்கள்  ............................................................................................................................. .................................... 

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

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

எதிர்காைத்தில் இந்த நிைத்தில் என்ன பசய்ய உத்பதசித்துள்ளரீ்கள். 

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

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

பமற்கூறிய தகவல்கள் அமனத்தும் என் அறிவுக்கு எட்டியவமர உண்மமயானமவ என 
இத்தால் உறுதிப்படுத்துகிபறன்             
          திகதி .......................இடம் ............................................. 

           மகபயாப்பம் ................................................. 
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மேற்குறிப்பிடப்படும் முகவரியில் உள்ள ................. பரப்பு  நிலத்தை  / அைில் உள்ள ஒரு 
பகுைியான ……………….பரப்பு  நிலத்தை சாம் ேரி ைாய்சா அறக்கட்டதள தேயத்ைின்  
பசுதேத்ைிட்டத்ைிற்கு பயன்படுத்துவைற்கு .............வருடங்களுக்கு குத்ைதகக்கு வழங்குவைற்கு 
முழுேனமைாடு ேனப்பூர்வோக சம்ேைிக்கிமறன். 

எனது நிலத்ைில் எல்தலகளுக்கு ஒரு ைரோன மவலிதயயும் இட்டு  ைருவைற்கும் 
சம்ேைிக்கிமறன்.    

 

ைிகைி ...................................... 

இடம் .............................................    

தகயயாப்பம் ...........................................................................................   

 

மேல் குறிப்பிடப்பட்ட நபரான.....................................................................................அவர்களிடம் இருந்து 
சாம் ேரி ைாய்சா அறக்கட்டதள தேயம் பசுதேத்ைிட்டத்ைிற்கு பயன்படுத்துவைற்கு என 
மேமல குறிப்பிடபட்ட முகவரியில் உள்ள நிலத்தை யபற்றுக்யகாள்கிறது. அத்துடன் 
மேல்குறிப்பிடப்பட்ட வருடங்களின் பின் இந்ை நிலம்  
 .................................................................................................... என்பவரிடம் ைிருப்பி ஒப்பதடக்கப்படும் 
என்பதையும் உறுைிப்படுத்ைிக்யகாள்கிமறன்.  

ைிகைி ..................................... 

இடம் .............................................   

தகயயாப்பம் ...........................................................................................   
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சாம் மரி தாய்சா மமயத்தின் ஆபைாசமன, கண்காணிப்புடன்  
சிறுபதாழில் முயற்சியில் பங்குபபற விரும்புகிறரீ்களாயின் 

இந்தப்படிவத்மதயும் நிரப்பவும். 

Org No:1057069-9 

1.என்ன ோைிரியான சிறுயைாழில் முயற்சி யசய்ய விரும்புகிறரீ்கள் என்பதை 
குறிப்பிடவும்....... 
சிறிய அளவிைான மகத்பதாழில் (பதன ீவளர்ப்பு )  / வடீ்டுத்பதாட்டம் / கால்நமட 
வளர்ப்பு / உல்ைைாச விடுதி  /  குளிர்பானக்கமட /  பதனரீ்ச்சாமை /   

2.உங்களிடம் இருக்கும் நிலத்ைின் அளவு ............................................................................ 

3.ஆகக் கூடிய முைலீட்டு யைாதக .......................................................................................... 

4.மேலைிக விபரங்கள் ஏைாவது இருப்பின் .............................................................................................. 

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

5.சாம் ேரி ைாய்சா தேயத்ைின் ைிட்டம் ஒன்தற பரீசீலிக்க விரும்புகிறரீ்களா. 
 ஆம் /  இல்தல .................... 

6. நீங்கள் சாம் ேரி ைாய்சா தேயத்ைின் அங்கத்ைவரா. (அங்கத்துவ கட்டணம் 
யசலுத்துபவரா)  ஆம் / இல்தல ........................................... 

7.சாம் ேரி ைாய்சா தேயமும் உங்களுடன் இந்ை சிறுயைாழில் முயற்சி ைிட்டத்ைில் 
முைலீடு யசய்வதை விரும்புகிறரீ்களா. ஆம் / இல்தல .............................. 

சிறுயைாழில் சம்பைோன ஆமலாசதன ஒன்தற  சாம் ேரி ைாய்சா தேயத்ைின் ஊடாக 
யபற்றுக்யகாள்வைற்கு நான் விருப்பம் யைரிவிக்கிமறன். 

நான் இந்ை ைிட்டத்தை ஒப்புயகாள்ளும் பட்சத்ைில் சாம் ேரி ைாய்சா தேயமே இந்ை 
சிறு யைாழில் முயற்சிதய கண்காணிக்கும் என்பதையும் நான் அறிமவன். அைற்கான 
முகாதேத்துவ கட்டணத்தையும் யசலுத்ைமவண்டும் என்பதையும் நான் அறிமவன். 

ைிகைி ..................................................  தகயயாப்பம் 1 ..................................................... 

ைிகைி ...............................................   தகயயாப்பம் 2.................................................... 

 

குறிப்பு: சாம் ேரி ைாய்சா தேயத்துடன் இதணயும் பட்சத்ைில்  யசலவு/வரவு  பற்றிய 
விபரங்களுடன் நீங்கள் யைரிவுயசய்யும்  ைிட்டத்ைிற்கான முழுத்ைகவல்களும்  ஒரு 
அறிக்தக வடிவில் (project proposal) உங்களுடன் ஆமலாசிக்கப்படும்.  


