கட்டுமான உடன்படிக்கக ஆவணம்

__________ம் வருடம் ______________மாதம் ____ம் தததி, _______________
_________________________________________________________
திரு_______________அவர்களின்

குமாரர்

சுமார்

___

வசிக்கும்
வயதுள்ள

திரு.__________

(அடடயாள அட்டட ______) (டகதேசி எண்.______) (இதுமுதற்ககாண்டு இவர்
ேில்டர் என்று அடைக்கப்ேடுவார்)
___________________________________________________________
வசிக்கும்

திரு.____________________________

வயதுள்ள

திரு._________________

அவர்களின்

(அடடயாள

குமாரர்

அட்டட

சுமார்

______)

_____

(டகதேசி

எண்.______) (இதுமுதற்ககாண்டு இவர் வாங்குேவர் என்று அடைக்கப்ேடுவார்)
(ேில்டர்,

வாங்குேவர்

என்ேது

இவர்களுடடய

வாரிசுகள்,

நிடைதவற்றுேவர்கள், ஆட்சிடக கோருந்தியவர்கள், சட்டமுடைப் ேிரதிநிதிகள்
மற்றும் ஒப்ேளிப்தேற்ைவர்கள் என இன்ன ேிைடரயும் உள்ளடக்கும்).
ஆக

நாம்

இருவரும்

சம்மதித்து

எழுதிக்

ககாண்ட

கட்டுமான

உடன்ேடிக்டக ேத்திரம் என்னகவன்ைால்:

இதனடியில்
உரிடமயாளரான

“ஏ”

கெட்யூலில்

விவரிக்கப்ேட்ட

திரு.___________க்கு

எண்.______/______ன்ேடி

உரிடமயானதில்

__________

கசாத்தானது
சார்ேதிவக,

______________

சதுரடி

அதன்
ஆவண

ேிரிேடாத

மடனடய அன்னாரிடமிருந்து வாங்குேவர் கிடரயம் கேை உத்ததசித்துள்ளார்.

தமலும் _____________ தேரூராட்சி அலுவலகத்தில் விவரப்ேடிக்கு அடுக்குமாடி
கட்டிடங்கள்

கட்ட

கட்டப்ேட உள்ளது.

அங்கீ காரம்

கேற்று

தமற்ேடி

இடத்தில்

கட்டிடங்கள்

தமற்ேடி அடுக்குமாடி கட்டிடத்தில் தனித்தனியாக வரும் குடியிருப்பு
வடுகளுக்கு
ீ
ஏற்ே விகிதாச்சார முடையில் “ஏ” கெட்யூலில் கசால்லப்ேட்ட
கமாத்த
ோகம்

கசாத்துக்கு

அதாவது

ேிரிக்கப்ேடாத

_______

அடிமடன

சதுரடிக்கு

என்று

விகிதாச்சார

கணக்கிடப்ேட்டு,

முடையில்

தமற்ேடி

“ஏ”

கெட்யூலில் கசால்லப்ேட்ட கமாத்த கசாத்தில் கட்டப்ேட்டுள்ள அடுக்குமாடி
கட்டிடத்தில் ________ மாடியில் என்று குைிக்கப்ேட்ட குடியிருப்புக்கு ________
விஸ்தீரணமுள்ள வட்டட
ீ
கட்டி ககாடுக்க சம்மதப்ேட்டு, இதன் கேயரில் நாம்
இருவரும்

ஒப்புக்

ககாண்டு

இந்த

கட்டுமான

உடன்ேடிக்டக

நம்மால்

இன்டைய தததியில் எழுதி டககயாப்ேமிடப்ேடுகிைது.

இந்த கட்டுமான உடன்படிக்ககயின் கீ ழ் நாம் இருவரும் ஒப்புக் ககாண்ட
நிபந்தகனகள் விவரம் பின்வருமாறு :-

கெட்யூல்
(எழுத்தால்

“சி”ல்

ரூோய்

விவரித்து

கசால்லப்ேட்டேடி

__________________

மட்டும்)

ரூ.__________/-ஐ

வாங்குேவர்

ேில்டரிடம்

கசலுத்தப்ேட தவண்டும் என்று முடிவு கசய்யப்ேட்டுள்ளது.

இந்த

கட்டிடத்துக்கு

ஏற்ைேடியும்,

கசாத்துக்கு

சுத்தமானதும்,

ேத்திரங்களும்

வாங்குேவருக்கு உறுதி கூறுகிைார்.

மார்க்ககட்

சுத்தமாக

உள்ளது

நிலவரத்திற்கு
என்று

ேில்டர்,

இது சம்மந்தமான தோட்தடா காேிகள்,

வில்லங்க சான்ைிதழ்கள், இதர அடனத்து ரிக்கார்டுகளும், இன்று தததியில்
வாங்குேவரிடம்

வைங்கப்ேட்டுள்ளது.

இதததோல்,

கட்டிட

வடரேடமும்

வைங்கப்ேட்டுள்ளது.

“சி”

கெட்யூலில்

(எழுத்தால்
அடுக்குமாடி

ரூோய்
கட்டிடம்

நிர்ணயிக்கப்ேட்டுள்ளது.

கசால்லப்ேட்ட

கமாத்த

____________________
கட்ட

அடனத்து

கதாடக

மட்டும்)

ரூ._________/-ல்

_________

கசலவுகடளயும்

சதுரடி
தசர்த்தத

தமலும்,

கட்டிட

நிர்மான

ேணிகள்,

இதற்கு

ஆகும்

அடனத்து

கசலவுகள், தண்ணர்ீ குைாய்கள், மின்சார கசலவுகள், மும்முடன இடணப்பு
வாங்கிக்

ககாடுக்கும்

கசலவுகள்,

கைிவு

நீர்

கவளிப்புைத்தில்,

உட்புைத்தில்

கசய்து ககாடுப்ேது, மதில்சுவர், _________ அடி அகலமுள்ள தகட் டவத்துக்
ககாடுப்ேது,

மின்சார

எடவதயனும்

சம்மந்தமான

டிோசிட்டுக்கள்

இடணப்புகள்

கசய்ய

கேறும்

தவண்டியிருந்தால்,

விெயத்தில்
அடத

ஏற்ேது,

இடவ அடனத்தும் ேில்டதர ஏற்க தவண்டும்.

“சி”

கெட்யூலில்

கதாடககடள

ேில்டரிடம்

கசால்லப்ேட்ட

விவரப்ேடிக்கு

வைங்கும்தோது

அவ்வப்தோது

வாங்குேவர்
ேில்டர்

இது

சம்மந்தமான ரசீதுகடள வாங்குேவரிடம் வைங்கப்ேட தவண்டும்.

இந்த கட்டுமான உடன்ேடிக்டகக்கு இன்று முதல் ______ மாத கால
ககடு நிர்ணயிக்கப்ேட்டுள்ளது.

இந்த

கால

ககடுவுக்குள்

ேில்டர்

அவர்கள்

இதில்

கசால்லப்ேட்டேடி

கட்டிடத்டத கட்டி முடித்து வாங்குேவர் குடியிருக்க ஏதுவாக வாங்குேவரிடம்
ஒப்ேடடக்கப்ேட தவண்டும்.

இதததோல்,
கெட்யூலில்

வாங்குேவர்_______

கசால்லப்ேட்டேடி

மாத

கதாடககடள

கால

ககடுவுக்குள்

எந்தவிதமான

“சி”

தாமதமும்

கசய்யாமல் ேில்டரிடம் ககாடுக்கப்ேட தவண்டும்.

தமற்ேடி

காலககடுவுக்குள்

வாங்குேவர்

மீ தம்

கதாடகடய

“சி”

கெட்யூலில் கசால்லப்ேட்ட விவரப்ேடிக்கு ககாடுக்கத் தவைினால், அல்லது
ேணப்ேற்று விவரத்தில் ஏதாவது தாமதம் அல்லது வாங்குேவரால் கடன் கேை
முடியாத

நிடல ஏற்ேட்டால்

தோவதுடன்,

தமற்ேடி

இந்த

கட்டுமான உடன்ேடிக்டக கசல்லாமல்

கசால்லப்ேட்ட

ரூ._____________/-ல்

(எழுத்தால்

ரூோய்__________________

மட்டும்)

இைப்ேீடாக

ரூ._______/-ஐ

(எழுத்தால்

ரூோய்_____________ மட்டும்) ேில்டர் நஷ்ட ஈடாக எடுத்துக் ககாண்டு மீ தி
ரூ._____________/-ல்
வாங்குேவரிடம்

(எழுத்தால்
கசலுத்தி

விட்டு

ரூோய்__________________
இந்த

கட்டுமான

மட்டும்)

உடன்ேடிக்டகடய

இருதரப்ேினரும் சம்மதித்து ரத்து கசய்துவிட தவண்டும்.
அதாவது
மட்டும்)

ரூ._____________/-ல்

ேில்டருக்கு

(எழுத்தால்

அதிகாரபூர்வமாக

ரூோய்__________________

தசர்ப்ேிக்கப்ேட்டவுடன்தான்,

கட்டிடத்டத ஒப்ேடடக்கும் தருவாயில்தான் வாங்குேவருக்கு பூரண உரிடம
தசரும்ேடி இந்த உடன்ேடிக்டகயில் அர்த்தம் கதானிக்கப்ேட்டுள்ளது.
பூரா

கதாடகயும்

குடியிருப்டே

ேில்டருக்கு

உடனுக்குடன்

தசர்ந்தவுடன்

வாங்குேவரிடம்

அந்த

தசர்ப்ேிக்க

காலகட்டத்தில்
ேில்டர்

உறுதி

அளிக்கிைார்.

இந்த
துஷ்ேிரதயாக

அடுக்குமாடி

குடியிருப்ேில்

உேதயாகத்திற்கு

வாங்குேவர்

உேதயாகப்ேடுத்த

அளிக்கிைார்.

“ஏ” கெட்யூல்

“ேி” கெட்யூல்

மாட்தடன்

எந்தவிதமான
என்று

உறுதி

“சி” கெட்யூல்

ேணப்ேற்று விவரம் :-

1.

முன்ேணமாக

ரூோய்__________________

இன்று

தததியல்

மட்டும்)

_____________/-ல்

வாங்குேவரால்

(எழுத்தால்
ேில்டரிடம்

வைங்கப்ேட்டுள்ளது.

2.

மீ தி

கதாடக._____________/-ல்

(எழுத்தால்

ரூோய்__________________

மட்டும்) இன்று முதல் மூன்று மாத காலககடுவுக்குள் ேில்டர் அவர்களிடம்
வாங்குேவர் வைங்கப்ேட ஒப்புக் ககாள்கிைார்.

“டீ” கெட்யூல்

குடியிருப்பு கட்டிட நிர்மான விவரங்கள் :-

கடகால் :

முடையான ஆைம் எடுக்கப்ேட்டு மணல் 1 1/2 அங்குல ஜல்லி கருங்கல்
கட்டிடம், அதன் மீ து ேிளிந்த் ேீம்.

தடரவிவரம் :

ேில்டரின் முடிவுக்கு ஏற்ே பூராவும் கசராமிக் டடல்ஸ்.

சுவர் பூச்சு விவரம் :

ேில்டரின்

முடிவுேடி

உள்புைம்,

கவளிப்புைம்

சூப்ேர்கசம்

கேயிண்ட்

சிகமண்ட் நிைம் தகுந்தவாறு.

கதவுகள் :

தடலவாசல் கதவு ததக்குமரச்சட்டம், இத்துடன் ப்களஷ் தடார், மற்ை
கதவுகள்

அடனத்தும்

தண்ணரால்
ீ

ோதிக்கப்ேடாத

கமர்ெியல்

ப்களஷ்

தடார்ஷ் டாய்கலட் உள்ேட.

ஜன்னல் கதவுகள் :

அலுமினியம் சட்டம் இடடயில் எம்.எஸ்.கிரில்ஸ் கண்ணாடி கதவுகள்.

கப்தோர்டு :

ஒவ்கவாரு ரூம்களிலும் ஒரு கப்தோர்டு மற்றும் ேரண்.

சடமயல் அடை :

அடி அகலமுள்ள கடப்ோ ஸ்லாப், கடப்ோ சிங்க், டாப்புக்கு

அடி

உயரத்திற்கு கசராமிக் டடல்ஸ் ஒட்டப்ேட்டது.

டாய்கலட் :

ோத்ரூம்

மற்றும்

டாய்கலட்ஸில்

தடரயில்

க்ளாஸ்டு

டடல்ஸூம்,

டாய்கலட்டில்

அடி உயத்திற்கு டடல்ஸூம், சடமயல் அடையில்

அடி

ேில்டரின்

உயரத்திற்கும்

கவண்ணர்ீ

குைாய்

இடணப்பு,

முடிவுேடி
குதளகசட்

அடமக்கப்ேட

ஏசியன

தவண்டும்.

முடைப்ேடி

1ம்,

கவஸ்டர்ன் முடைப்ேடி 1ம், வாஷ்தேசின் 1ம், இதில் இடணக்கப்ேட்டுள்ள
இடணப்புகள் அடனத்தும் குதராமியம் ேிதளட்டில் கசய்யப்ேட தவண்டும்.

ேிளம்ேிங் குைாய் இடணப்பு :

அடனத்து

குைாய்களும்

ேி.வி.சி.தயாரிப்பும்,

இதததோல்

கைிவுநீர்

இடணப்பும், ேி.வி.சி.டேப்ோகதவ இருக்க தவண்டும்.

குடிநீர் விவரம் :
தமல்நிடலத்

கதாட்டி

1ம்,

ஆழ்துடள

கிணறு

1ம்,

இந்த

அடியில் உள்ள நீர்நிடலக்கு ஏற்ே அடமத்துத் தரப்ேட தவண்டும்.

மடனக்கு

கேயிண்டிங் :

எல்லா கதவுகளுக்கும், 2முடை எனாமல் கேயிண்ட் பூசப்ேடும். கமயின்
கதவுகளுக்கு மட்டும் 2 முடை வார்னிஷ் தோடப்ேடும்.

இடவ

அடனத்தும்

அடுக்குமாடி

கட்டிட

அடனத்து

உரிடமயாளர்களுக்கும் விகிதாச்சாரப்ேடி கசாந்தம்.

மின்சார இடணப்புகள் :

மும்முடன
சுவிட்சுகள்,

இடணப்பு,

கன்சீல்டு

கடோசிட்டுகள்

ஒயரிங்,

தனி

மீ ட்டர்,

கசலுத்துதல்,
ததடவயான

தரமான
அளவுக்கு

ோயிண்டுகள், சடமயல் ரூமில் மற்றும் டாய்கலட்டில் முடைதய தலா 1
ேவர்

ேிளக்

ோயிண்ட்,

சடமயல்

அடையில்

உள்காற்று

கவளத்தளும்

எக்ஸாஸ்ட் தேன் நிர்மானிக்க 1 ோயிண்ட் அடமத்துத் தருதல், ஹாலுக்கு 1
கடலிதோன் ோயிண்ட் மற்றும் 2 டிவி ஆண்கடனா ோயிண்ட் நிர்மானித்து
தருதல்.

தமற்ேடி
விருப்ேித்திற்கு

இனங்கள்
ஏற்ே

தவிர

எடவதயனும்

ததடவப்ேட்டால்

வாங்குேவருக்கு

அதற்குண்டான

கசலவிடன

வாங்குேவர் ேில்டரிடம் ககாடுத்து கசய்து ககாள்ள தவண்டும்.

இந்தப்ேடிக்கு நாம் இருவரும் சம்மதித்து எழுதிக் ககாண்ட கட்டுமான
உடன்ேடிக்டக ஆவணம்.

சாட்சிகள்

ேில்டர்

1.

2.

வாங்குேவர்

