
வ"தி%ைறக) ம+,- நிப0தைனக) 
 

1. இ3ச5ைகயான8 ச5ைக இட-ெப,- கால<ப=திய"> கா?கி>@ வAகி லிமிBெடB 

கடனBைட வாCDைகயாள?கFD= (இதG ப"Gன? “அBைட வாCDைகயாள?” என 

வ"ழிDக<பKவ?) மBKேம ெச>5பCயா=-. 
 
2. ப"GவM- ேஹாBட>களO> தA=வத+கான %+பதிPகFD= ச5ைகக) கிைடDக<ெப,-. 
 
ேசைவைய வழA=- 

ேஹாBட> 
ச5ைக ஊD=வ"<S ச5ைக 

இட-ெப,- 

கால<ப=தி  

ெதாட?S ெகா)F- 

வ"பரAக) 

சிBர@ வ@கKவ Half Board (காைல 

ம+,- இரP 

உணPகFடG 

தA=- அைற)  

ம+,- Full Board 

(bG, ேவைள 

உணPகFடG 

தA=- அைற) 

அC<பைடய"> 

தA=வத+= 40% 

ேசமி<S  

Cச-ப? 30 ஆ- திகதி 

வைர 
034-7 634 634 

சிBர@ ஹிDகKவ  Half Board (காைல 

ம+,- இரP 

உணPகFடG 

தA=- அைற)  

ம+,- Full Board 

(bG, ேவைள 

உணPகFடG 

தA=- அைற) 

அC<பைடய"> 

தA=வத+= 25% 

ேசமி<S 

Cச-ப? 30 ஆ- திகதி 

வைர 
091-5 560 005 
 

	
3. Cச-ப? 24 ஆ- திகதிய"> தA=வத+காக ேம+ெகா)F- %+பதிPகFD= இeத)FபCக) 

வழAக<பட மாBடா8. 
 
4. %தலி> வMபவMDேக %Gfgைம எGற அC<பைடய"> %+பதிPக) 

ஏ+,Dெகா)ள<பKவ8டG, கjC<பாக அைறக) கிைட<பைத சா?0த8. 
 
5. எ0த வ"தeதிலான ேமலதிக ேசைவக) ம+,- உ+பeதிகFD= இeத)FபCக) 

ெச>5பCயாகா8. 
 
6. ேம+=றி<ப"Bட ெதாைலேபசி இலDகAகைள அைழ<பதG bலமாகேவ %+kBCேய 

அைறகFDகான %+பதிPக) ேம+ெகா)ள<பட> ேவjK-. %+பதிைவ ேம+ெகா)F- 

சமயeதி> அBைட வாCDைகயாள? தன8 கா?கி>@ வAகி கடனBைடைய உபேயாகிe8 

%+பண ெகாK<பனெவாGைற ேம+ெகா)ள ேவjCய8 அவசியமா=-. 



 
7. இ3ச5ைக ஆர-ப"<பத+= %Gன? ேம+ெகா)ள<பBK)ள, எ0தெவாM உ,தி<பKeத<பBட 

%+பதிPகFD=- இ3ேசமி<SDக) ெச>5பCயாகா8. 
 
8. இைணயeதிG bலமான %+பதிPகFD= இ3ச5ைக ெச>5பCயாகா8. 
 
9. ெகாK<பனP ெச5eத<பBட ப"Gன? ெபய? மா+றAக) ஏ+,Dெகா)ள<படமாBடா8, 

அe8டG தAகிய"MD=- கால<ப=திய"> அBைட வாCDைகயாள? ேநரCயாக ேஹாBடலி> 

ப"ரசGனமாகிய"Meத> ேவjK-. 
 
10. =றிeத ஒmெவாM ேஹாBடலின8- வழDகமான ெகா)ைகD= அைமவாக 

ஒMவ?/இMவ?/bவ? தA=- அC<பைடய"> அைறகைள %+பதிP ெசoவ8டG %ைறேய Half 

Board (காைல ம+,- இரP உணPகFடG தA=- அைற)  ம+,- Full Board (bG, ேவைள 

உணPகFடG தA=- அைற) அC<பைடய"> தA=வத+ேக ெச>5பCயா=-. 
 
11. சி,வ?க) தA=வ8 ெதாட?ப"> ேஹாBட>களO> நைட%ைறய"5)ள வழDகமான 

ெகா)ைககFD= உBபBடதாகேவ இ3ச5ைகp- ெச>5பCயா=-. 
  
12. உ)நாBKD கBடணAகளOG அC<பைடய"ேலேய ேசமி<SDக) வழAக<பKவ8டG, 

இலAைக< ப"ரைஜக) ம+,- வதிவ"ட வ rசாைவD ெகாjK)ள ெவளOநாBK< ப"ரைஜகFD= 

மாeதிரேம இ8 ெச>5பCயா=-. 
 
13. வழA=னgடமிM08 கிைடDக<ெப,கிGற உ+பeதிக) ெதாட?பாக எ0தெவாM காரணeைத 

%GனOBK- அBைட வாCDைகயாளMD= ஏ+பKகிGற அ>ல8 ெபாMBக) ம+,- 

ேசைவகளOG தர- ெதாட?பான இழ<ப sKக), நBடAக) ம+,- ேசதAகFD= கா?கி>@ வAகி 

லிமிBெடB எmவ"தeதி5- ெபா,<ேப+,Dெகா)ளா8. 
 
14. இ3ச5ைக ெதாட?பான வ"தி%ைறக) ம+,- ஒtA=%ைறகளO> எmவ"தமான 

திMeதeைதேயா அ>ல8 மா+றeைதேயா எmவ"தமான %Gனறிவ"eத>கFமிGறி 

ேம+ெகா)F- uரண உgைமைய வAகி ெகாjK)ள8.  
 
15. ஊD=வ"<S3 ச5ைக இட-ெப,- கால<ப=திய"> ேஹாBடலி> அBைடைய %ைறய+ற 

வைகய"> உபேயாகி<ப8 கjடறிய<பBடா>, ஊD=வ"<S இட-ெப,கிGற இDகால<ப=திய"> 

அBைடய"G பாவைனைய வAகி தன8 த+8ண"ப"G ப"ரகார- கBK<பKeதலா-. 
 
16. வAகி தன8 த+8ண"ப"G ப"ரகார- இ3ச5ைகய"> திMeதAகைள 

ேம+ெகா)F-/ம vள<ெப,- உgைமையD ெகாjK)ள8.  
 

17. எmவ"தமான ப"ணD=கF- எtகிGற பBசeதி> வAகிய"G த r?மானேம இ,தியானதாக 

கMத<பK-. 
 
18. இ0த ஊD=வ"<S3ச5ைகைய பணமாக மா+றிDெகா)ள %Cயா8 அ>ல8 ேஹாBட> 

வழA=- ேவ, எ0த ச5ைகpடf- இைணe8 உபேயாகிDக %Cயா8. 
 

19. கா?கி>@ வAகி கடனBைட ெகாKDக>வாAக> நடவCDைகக) ெதாட?பான ெபா8வான 

வ"தி%ைறக) ம+,- நிப0தைனக) ெதாட?08- நைட%ைறய"> இMD=-. 


