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ததொடக்கததிற்கொன
எனது வழி்கொட்டி
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உள்ளடக்்கம்

எங்களின் செய்தி
உங்்களுக்கொன புததம் புதிய இல்்லததிறகு உங்்களள
இட்டுசதசெல்லும் பயணததிறகு நல்வரவு!

ஒடடுசைாத்் ைறுயைம்ொடடுத் ்திடடம் (SERS), பு்திே 99 ஆண்டு்கா்லக் குத்்ம்கயுள்ள நவை
ீ இல்்லத்்தில்
குடியேறவும், அய் ெைேத்்தில் உங்களது அண்மடவடடார்களுக்கு
ீ
அரு்கதில் வாழவும் வாயப்ெளிக்்கதிறது.
உங்களது பு்திே இல்்லம் ்ோராவ்றகு்ச ெதி்ல ஆண்டு்கள் ஆகும். இப்ெேணத்்தின் ஒவசவாரு ்கடடத்்திலும்
எங்களது SERS குழுவிைர உங்கமளக் ்கவைித்துக் ச்காள்வார்கள். இந் வழதி்காடடி, இப்ெேணத்்தில்
உங்கமளத் ச்ாடங்கதிமவத்து, உங்களுக்கும் உங்களது அன்புக்குரிேவர்களுக்கும் ஆ்க்செதிறந் ச்ரிமவ்ச
செயவ்றகுத் ய்மவோை விவரங்கமள வழஙகு்கதிறது. உங்கள் வெ்திக்்கா்க, இய் ்்கவம்ல வவ்க
ீ
இன்ஃயொசவப் www.hdb.gov.sg/eSERS இமணேத்்ளத்்திலும் வழஙகு்கதியறாம்.
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எைது SERS ெேணம்
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எைக்குரிே இழப்ெபீடு

உங்களது SERS ெேணம் கூடுைாைவமர சுமு்கைா்க ஈயடற எங்கள் குழுவிைர உங்களுக்குத் துமண
புரிவார்கள். உங்களுக்கு எப்யொது உ்வி ய்மவப்ெடடாலும், ்ேங்காைல் உங்களது SERS ெேண
அலுவ்லருடன் ச்ாடரபு ச்காள்ளுங்கள் அல்்லது ெின்வரும் ச்ாடரபு முமற்களின்மூ்லம் எங்கமள

38

SERS குழு

45

அணுகுங்கள். ெதிறப்புைதிக்்க இப்ெேணத்்தில் உங்களுக்குத் துமணவர ஆவலுடன் ்காத்்திருக்்கதியறாம்.

எங்்களின் ததொடர்புத த்கவல்
MyRequest@HDB
www.hdb.gov.sg/MyRequest

SERS ்்கவல் ச்ாம்லயெெதி
யெமவ

HDB InfoWEB
eSERS
www.hdb.gov.sg/eSERS

(்திங்கள் மு்ல் சவள்ளி,
்காம்ல 8 ைணிேி்லதிருநது
ைாம்ல 5 ைணி வமர)
1800 866 3070

அங யைா ்கதியோவில் எைது பு்திே வடு
ீ

எைது பு்திே வடடுக்குப்
ீ
ெணம்
செலுத்து்ல்

46

எைது பு்திே வடமடத்
ீ
ய்ரநச்டுத்்ல்

47

எைது ைறுகுடியேறறத் ச்ரிவு்கள்

49

எைது ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்கள்

57

கூடு்ல் விளக்்கம்

60

முக்்கதிே ்்கவல்

© 2022 வடமைப்பு
ீ
வளர்செதிக் ்கழ்கம்.
வவ்க-விடம்
ீ
எழுத்துபூரவ முன் அனுை்தி செறாைல் இந்க் ம்கயேடமட நீங்கள் ைாறறதிேமைக்்கயவா அல்்லது
ைறுெ்திப்பு செயேயவா கூடாது. அமைத்து உரிமை்களும் ொது்காக்்கப்ெடடமவ.
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உங்்களது
மறுகுடி்யறறத
ததரிளவத
்தர்்நததடுததல்
அறிவிபபு
7 ஏபரல் 2022
உங்கள் வடு
ீ SERS ்திடடத்்திறகுத்
ய்ரநச்டுக்்கப்ெடடுள்ளது!
உங்களது SERS ெேணம்
இப்யொது ச்ாடஙகு்கதிறது.

உங்்கள் வட்டின்
ீ
மதிபபபீடு
2-வது ்கொ்லொண்டு/
3-வது ்கொ்லொண்டு 2022
ச்ாழதில்முமற ்ைிோர
ை்திப்ெபீடடாளர உங்களுடன்
ச்ாடரபுச்காண்டு, உங்கள்
வடடுக்கு
ீ
வரும்கேளித்து வடடின்
ீ
ெநம் ை்திப்மெக் ்கணிக்்க ய்்தி
குறதிப்ொர.

அக்கம்பக்க
இடங்்களளக
கூட்டொ்க
வடிவளமக்க்லொம்
3-வது ்கொ்லொண்டு 2022
அக்்கம்ெக்்க வெ்தி்கமளயும்
உங்களது பு்திே இல்்லத்்தின்
செேமரயும் ்ீரைாைிக்்க உங்கள்
்கருத்ம்க் கூறுங்கள்!

1-வது ்கொ்லொண்டு/
2-வது ்கொ்லொண்டு 2023
அங யைா ்கதியோவில்
அல்்லது சொது விறெமை
நடவடிக்ம்கேின்்ககீ ழ் யவறு
எங்காவது பு்திே ைாறறு வடு்கள்
ீ
யவண்டுைா அல்்லது விற்கயவா,
உரிமைமே ைாறறல் செயேயவா
அல்்லது SERS ைறுகுடியேறற்ச
ெலும்க்களுக்குப் ெ்தி்லா்கப் ெரிவுத்
ச்ாம்க செறயவா யவண்டுைா?
உங்களுக்்காை ைறுகுடியேறறத்
ச்ரிமவத் ய்ரநச்டுங்கள்.

SERS

புதிய வட்ளடத
ீ
்தர்்நததடுததல்
4-வது ்கொ்லொண்டு 2023/
1-வது ்கொ்லொண்டு 2024
வடமடத்
ீ
ய்ரநச்டுக்கும்
நடவடிக்ம்க 4-வது ்கா்லாண்டு
2023 மு்ல் ச்ாடஙகுவ்றகு
முன்ொ்க, ய்ரநச்டுப்புத் ய்்திமே
உங்களிடம் ச்ரிவித்து, விறெமை
ெதிறயறடு்கமளயும் விம்லப்
ெடடிேம்லயும் உங்களுக்குத்
்ருயவாம்.
உங்களது பு்திே வடமடப்
ீ
வடமடத்
ீ
ய்ரவு செயே ய்லாயராங 6 ய்ா
ொயோவில் அமைந்திருக்கும் வவ்க
ீ
மைேத்்திறகு யநரில் வாருங்கள்!

வடு
ீ மொறுதல்
1-வது ்கொ்லொண்டு/
2-வது ்கொ்லொண்டு 2028
உங்களது பு்திே வடமடப்
ீ
புதுப்ெித்து
குடியேற நான்கு ைா்க் ்கா்ல அவ்காெம்
்ரப்ெடும்.
உங்களது SERS வடமடத்
ீ
்திருப்ெிக்ச்காடுத்து, ைீ ்திேிருக்கும்
இழப்ெபீடமட (இருந்ால்) செறறுக்
ச்காள்ள்லாம்.

ெல்யவறு ்கா்லக்ச்கடுக்்கமளக்
்கவைத்்தில் ச்காள்ளுங்கள்.

SERS இளணபபில்
பங்்்கறபு
2-வது ்கொ்லொண்டு /
3-வது ்கொ்லொண்டு 2022

ப்கிர்வு அங்்கததில்
பங்்்கறபு
9 முதல் 14 ஏபரல் 2022
உங்களுக்கு அரு்கதில் SERS
ச்ாடரொை ெ்கதிரவு அங்கங்கள்
நடத்்ப்ெடும். உங்களது பு்திே
வடமடப்
ீ
ெறறதி யைலும்
ச்ரிநது ச்காள்ள வாருங்கள்!

ய்லாயராங 6 ய்ா ொயோவில்
அமைந்திருக்கும் வவ்க
ீ
மைேத்்திறகு
வரும்கேளித்து, உங்கள் வடடின்
ீ
உரிமையுமடமைமே நாங்கள்
ெரிொரக்்க வசூ்லதிப்ொளரின்
விொரமணேில் ்க்லநது
ச்காள்ளுங்கள்.
உங்களுக்்காை உத்ய்ெ நதி்தித்
்திடடத்ம் நாங்கள் ்கணக்்கதிடடுத்
்ருயவாம்.

இழபபபீட்டு
அறிகள்களயப
தபறுதல்
4-வது ்கொ்லொண்டு 2022
உங்களுக்கு எவவளவு இழப்ெபீடு
்கதிமடக்கும் என்ெம் நாங்கள்
ச்ரிேப்ெடுத்துயவாம்.

உங்்களது புதிய
வட்ளடப
ீ
பதிவு
தசெயதல்
1-வது ்கொ்லொண்டு 2023
உங்களுக்்கா்க வழங்கப்ெடும்
அக்்கம்ெக்்கத்்தில் பு்திே வடு
ீ
வாங்க நீங்கள் விரும்ெிைால்,
நீங்கள் எங்களிடம் விண்ணப்ெம்
ெைரப்ெிக்்க யவண்டும்.

உங்்களது செொவிளயப
தபறறுக த்கொள்ளுதல்
4-வது ்கொ்லொண்டு 2027/
1-வது ்கொ்லொண்டு 2028
உங்களது பு்திே வடு
ீ ்கடடி
முடிக்்கப்ெடடுவிடடது! வவ்க
ீ
மைேத்்தில் ொவிமே உங்களிடம்
ஒப்ெமடப்ெ்தில் நாங்கள் ை்கதிழ்்செதி
அமட்கதியறாம்.
உங்களது SERS வடடுக்்காை
ீ
ொக்்கதிக் ்கடமை அமடத்்ெிறகு,
ைீ ்ைதிருக்கும் இழப்ெபீடமடப்
ெேன்ெடுத்்தி பு்திே வடடுக்கு
ீ
நீங்கள் ெணம் செலுத்்்லாம்
அல்்லது வடமடப்
ீ
புதுப்ெிக்்க
உ்விோ்க $35,000 வமர
முன்ெணம் ய்கட்க்லாம்.

வடு
ீ மொறியதற்கொன
த்கொண்டொட்டம்
உங்களது SERS ெேணம்
நதிமறவமடந்து. பு்திே இல்்லத்்தில்
குடியேறதிே உங்களுக்கு எங்களின்
வாழ்த்துக்்கள்!.
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SERS ்திடடம் அறதிவிக்்கப்ெடடயொது நதி்லவிே உங்கள் வடடின்
ீ
ெநம் ை்திப்மெ அடிப்ெமடோ்கக் ச்காண்டு இழப்ெபீடு

SERS

SERS வடு்களுக்கு
ீ
வழங்கப்ெடும் உத்ய்ெ இழப்ெபீடடுத் ச்ாம்க வரம்பு்கள் ்ககீ யழ ்காடடப்ெடடுள்ளை.

வழஙகுயவாம். அய்ாடு, நீங்கள் வடு
ீ ைாறதி்சசெல்்ல ெதி்ல நதிோேைாை செ்லவு்கமளயும் ்ருயவாம்.

SERS அறிவிபபின்்பொது
வட்டின்
ீ
செ்நளத மதிபபு

3-அளற வட்டு
ீ
உரிளமயொளருக்கொன உத்தசெ தமொதத இழபபபீடு
வட்டின்
ீ
உள் தளரப பரபபளவு

உரிைம் செறற ச்ாழதில்முமற ்ைிோர ை்திப்ெபீடடாளர ஒவசவாரு வடடின்
ீ
ெநம் ை்திப்மெயும் ை்திப்ெிடுவார.

SERS வடடின்
ீ
ெநம் ை்திப்பு

்கவைத்்தில் ச்காள்ளப்ெடும் ெதி்ல அம்ெங்கள் ்ககீ யழ இடம்செறறுள்ளை.

நதிோேைாை செ்லவு்கள்

வட்டின்
ீ
வள்க மறறும் அளவு

தமொததம்

68 செதுர மீ ட்டர்

82 செதுர மீ ட்டர்

$290,000 மு்ல் $340,000

$340,000 மு்ல் $390,000

$14,300 மு்ல் $15,300

$15,300 மு்ல் $16,700

$304,300 முதல் $355,300

$355,300 முதல் $406,700

மொடி உயரம்
ஒபபிடததக்க மறுவிறபளன
வடு்களின்
ீ
பரிவர்ததளன
தசெயயபபட்ட விள்ல்கள்

மறறும்

எஞசெிய குததள்கக ்கொ்லம்
நீ ங்்கள் தசெயதிருககும்
புதுபபிபபின் அளவு
வடு
ீ எ்நதத திளசெ ்நொக்கி
அளம்நதிருக்கிறது

தமொதத SERS
இழபபபீடு

=

+

4-அளற வட்டு
ீ
உரிளமயொளருக்கொன உத்தசெ தமொதத இழபபபீடு
92 அல்்லது 93 செதுர மீ ட்டர்

வட்டின்
ீ
உள் தளரப பரபபளவு

$380,000 மு்ல் $450,000

SERS வடடின்
ீ
ெநம் ை்திப்பு

$16,300 மு்ல் $18,500

நதிோேைாை செ்லவு்கள்

$396,300 முதல் $468,500

தமொததம்

நியொயமொன தசெ்லவு்கள்
குத்்ம்கமேத்
ஒவதவொரு
வட்டுககும்
ீ
$10,000 இடமொறறச
Removal
allowance
at $10,000தசெ்லவுதததொள்க
per flat

்திருப்ெி

வாஙகும்

்திடடத்்திலுள்ள

குடும்ெங்களுக்கும்

அடுத்்டுத்துள்ள

வாங்கதிேிருக்கும் குடும்ெங்களுக்கும் உரிே உத்ய்ெ சைாத்் இழப்ெபீடடுத் ச்ாம்க ்ைிோ்கத் ச்ரிவிக்்கப்ெடும்.

+
Stamp
and்கட்டணங்்கள்
legal fees (see
note 1 below)
முததிளர மறறும்
செட்டக
(்கீ ழக்கொணும்
குறிபபு 1 பொர்க்கவும்)

(உங்களது
வடடின்
ீ a flat
ை்திequivalent
ப்புக்கு நதி்கராை
ப்புள்ள
டமட
ீ
வாஙகுவ்ற்கா்க)
(for SERS
buying
inை்தி
value
to வ
your
SERS
flat)

குறதிப்பு
1 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 57ல் குறதிப்பு 1 ொரக்்கவும்.

வடு்கமள
ீ

வடு்களில்
ீ
அமைக்்கப்ெடடுள்ள அம்ெங்கள், சொருத்துைாைங்கள் (்ககீ ழ்க்்காணும் குறதிப்பு 2 ொரக்்கவும்) எம்யும்
உங்கள் வடடி்லதி
ீ
ருநது நீங்கள் அ்கறறக்கூடாது. ஏசைைில் அமவ ை்திப்ெபீடடில் உள்ளடக்்கப்ெடடுள்ளை.

குறதிப்பு
2 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 57ல் குறதிப்பு 2 ொரக்்கவும்.
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அங யைா ்கதியோவில் எைது பு்திே வடு
ீ

New Beginning
with

SERS

புதிய, துடிபபொன வொழகள்கமுளறககுத தயொரொகுங்்கள்!

நவை
ீ
்கடடடக்்கம்ல வடிவமைப்புடன், அடரந் நதி்லவைப்பு்ச சூழ்லதில், நீங்கள் ய்ரநச்டுக்்க 1,065 பு்திே
வடு்கள்.
ீ
உங்களது பு்திே வடடுக்கு
ீ
அரு்கதிலுள்ள வெ்தி்கமளக் ்கண்டறதிே வமரெடத்ம்ப் ொருங்கள்!

உங்களது பு்திே வடடுக்குப்
ீ
ெக்்கத்்தில் அமைநதுள்ள ச்ாழதில்நுடெக் ்கல்விக்்கழ்க ைத்்திே ்கல்லூரிேில் ெல்யவறு
உணவுக்்கமட்களும் யெரங்காடியும் உள்ளை. அரு்கதிலுள்ள செங ொன் ெநம், ெமைத்் உணவு நதிம்லேத்்தில் இன்னும்
ெ்ல உணவு வம்க்களும் ெமைப்ெ்றகுத் ய்மவோை உணவுப் சொருட்களும் ்கதிமடக்கும்.

1

1

2
2
அங யைா ்கதியோ ைறறும் இயோ சூ ்காங செருவிமரவு இரேில் நதிம்லேங்கள் (வடக்கு-ச்றகு இரேில்ொம்), ைத்்திே
விமரவு்சொம்ல,

செே்லாறறல்ைதிக்்கப்

யெருநது

யெமவ்கள்,

நன்கு

இமணக்்கப்ெடட

ொம்ல்கள்

ஆ்கதிேவறறுடன்

விமரவா்கவும் எளி்ா்கவும் ெேணம் செயே்லாம்.

3

3

அரு்கதிலுள்ள இயோ சூ ்காங விமளோடடு நதிம்லேத்்தில் உள்ள உடறெேிறெதிக் கூடம், விமளோடடு ைண்டெம்,
நீ்செல் குளம் உள்ளிடட ெ்ல்ரப்ெடட வெ்தி்களுடன் சுறுசுறுப்ொை வாழ்க்ம்கமுமறக்குத் ்ோராகுங்கள்.

அளமதியொன ஓயவிடச சூழல்

6

நாசளல்்லாம் ொடுெடடு உமழத்் ெிறகு, ந்கரப்ெகு்திேின் ெரெரப்ொை சூழம்ல ைறநது, இமளப்ொறவும், ்க்லநதுறவாடவும்,

5

ெந்ம் வளரக்்கவும் ெசுமைோை இடப்ெரப்பு்கள் ச்காண்ட அமை்திோை சூழ்லதில் வடடுக்கு்ச
ீ
செல்லுங்கள்.

4

அக்்கம்ெக்்க ைாடங்கள், உடறெேிறெதிக் கூடங்கள், நதி்லவைப்புைதிக்்கத் ய்ாடடங்கள் யொன்ற ெமூ்க, சொழுதுயொக்கு
வெ்தி்கள் நதிமறந்திருக்கும் வம்கேில் உங்களது பு்திே சுறறுப்புறம் ்கவைைா்க வடிவமைக்்கப்ெடடுள்ளது. உங்கள்
ெிள்மள்கள் அல்்லது யெரப்ெிள்மள்கள் அரு்கதிலுள்ள விமளோடடுத் ்திடல்்களில் ய்களிக்ம்கோ்க விமளோடுவம்க்
்கண்டு பூரிப்ெமடந்திடுங்கள். ைமழேிலும் சவேி்லதிலும் நீங்கள் எளி்தில் நடைாட, ்கடடடங்களுக்கு இமடேி்லாை
கூமரயுள்ள இமணப்புப்ொம்்களும் நதிழல்்ரும் வா்கை நதிறுத்துைதிடமும் துமண புரியும்.

6

5

4

1. யைற்காணும் அமைவிட வமரெடம் அளவு வி்கதி்ப்ெடி வமரேப்ெடவில்ம்ல.
2. வழங்கப்ெடடுள்ள விவரங்கள் ெம்ெந்ப்ெடட அரொங்க அமைப்பு்களின் ்றயொம்ே ்திடடமைப்பு யநாக்்கத்்தின் அடிப்ெமடேி்லாைமவ என்ெ்ால்,
இவவிவரங்கள் உத்ய்ெைாைமவ ைடடுயை, இமடேிமடேில் ைாறறத்்திறகும் உடெடக்கூடிேமவ.
3. குடிேிருப்ொளர்களின் ைறுகுடியேறறத் ய்மவ்கமள நதிமறயவறற வடடு
ீ
வம்க்களின் ்க்லமவமே ைாறறதிேமைக்்க யவண்டிே அவெதிேம் இருந்ால்,
்கடடப்ெடவிருக்கும் பு்திே வடு்களின்
ீ
எண்ணிக்ம்க ைாறக்கூடும்.
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அங யைா ்கதியோவில் எைது பு்திே வடு
ீ

with

SERS

அளற்க்லனுடன் கூடிய வட்டின்
ீ
அளமபபுமுளற மொதிரிவடிவங்்கள்

்கிளடக்கககூடிய வட்டு
ீ
வள்க்கள்
நாங்கள் SERS அறதிவிப்ெின்யொது முடக்்கதி மவக்்கப்ெடட ெலும்க விம்ல்களில் பு்திே வடு்கமள
ீ
விறயொம். வருங்கா்ல்ச
ெநம் ஏறற இறக்்கங்களால் விறெமை விம்ல்களில் ைாறறம் இருக்்காது என்ெ்ால், நீங்கள் அ்தி்க நதி்செேத்்ன்மை
அமடவர்கள்.
ீ

2-அளற ஃபிளக்ி தளர அளமபபுமுளற
உத்ய்ெ ்மரப் ெரப்ெளவு 38 ெதுர ைீ டடர
(36 ெதுர ைீ டடர உள் ்மரப் ெரப்ெளவும் குளிரொ்ைத்்திற்காை சவளித்்திண்டும்
உள்ளடஙகும்)

2-அளற ஃபிளக்ி தளர அளமபபுமுளற
உத்ய்ெ ்மரப் ெரப்ெளவு 48 ெதுர
(46 ெதுர உள் ்மரப் ெரப்ெளவும் குளிரொ்ைத்்திற்காை சவளித்்திண்டும் உள்ளடஙகும்)

உத்ய்ெ நதிமறவு: 3-வது ்கா்லாண்டு 2027

அங் ்மொ ்கி்யொவில் உள்ள புதிய வடு்கள்
ீ
(1,065 வடு்கள்)
ீ
வட்டு
ீ
வள்க

(உள் தளரப பரபபளவு)

(்கீ ழக்கொணும் குறிபபு 3 பொர்க்கவும்)

உத்தசெ செலுள்க விள்ல

(SERS மொனியததிறகு முன்)
(்கீ ழக்கொணும் குறிபபு 4 பொர்க்கவும்)

2-அமற ஃெிளக்்தி (36/46 ெதுர ைீ டடர)

$169,000 மு்ல் $247,000

3-அமற (65 ெதுர ைீ டடர)

$292,000 மு்ல் $384,000

4-அமற (80 ெதுர ைீ டடர)

$396,000 மு்ல் $487,000

4-அமற (90 ெதுர ைீ டடர)

$438,000 மு்ல் $563,000

3-அளற தளர அளமபபுமுளற
உத்ய்ெ ்மரப் ெரப்ெளவு 67 ெதுர
(65 ெதுர உள் ்மரப் ெரப்ெளவும் குளிரொ்ைத்்திற்காை சவளித்்திண்டும் உள்ளடஙகும்)

4-அளற தளர அளமபபுமுளற
உத்ய்ெ ்மரப் ெரப்ெளவு 82 ெதுர
(80 ெதுர உள் ்மரப் ெரப்ெளவும் குளிரொ்ைத்்திற்காை சவளித்்திண்டும் உள்ளடஙகும்)
குறதிப்பு
3 வடடு்ச
ீ
சுவரின் நடுைத்்திக் ய்காடடின் அடிப்ெமடேில் ்கணக்்கதிடப்ெடட வடடின்
ீ
உத்ய்ெ ெரப்ெளமவ இது குறதிக்்கதிறது.
4 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 57ல் குறதிப்பு 3 ொரக்்கவும்.

4-அளற தளர அளமபபுமுளற
உத்ய்ெ ்மரப் ெரப்ெளவு 92 ெதுர
(90 ெதுர உள் ்மரப் ெரப்ெளவும் குளிரொ்ைத்்திற்காை சவளித்்திண்டும் உள்ளடஙகும்)
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அங யைா ்கதியோவில் எைது பு்திே வடு
ீ

with

எனது புதிய வட்டின்
ீ
உட்புறம்

வர்வறபளற /உணவளற, படுகள்கயளற, மொடி
முடிவு்கள்

எல்்லா பு்திே வடு்களும்
ீ
ெின்வரும் வழக்்கைாை அம்ெங்கமளக் ச்காண்டிருக்கும்.

வெதிப்ெமறேிலும் உணவமறேிலும் ய்லைதியைடடட யுெிவிெதி
ஓரவிளிம்புடன் சைருய்கறறப்ெடட ெபீங்கான் ்கற்கள் ெ்திப்பு.
ெடுக்ம்கேமறேில் ய்லைதியைடடட யுெிவிெதி ஓரவிளிம்புடன்
மவைல் ்மரப்ெ்திப்பு்கள்.

வழக்்கைாை அம்ெங்கள்

வர்வறபளற / உணவளற

2-அமற ஃெிளக்்தி வடு்களின்
ீ
வெதிப்ெமற / உணவமற,
ெடுக்ம்கேமற ஆ்கதிேவறறதில் ய்லைதியைடடட யுெிவிெதி
ஓரவிளிம்புடன் மவைல் ்மரப்ெ்திப்பு்கள்.

படுகள்கயளற

செளமய்லளற /
குளிய்லளற்க ளுககு சுவர்
மறறும் தளரக ்கற்கள்

வொசெல் ்கதவு மறறும்
்கம்பிக்கதவு

சுவரில் மின்னிளணபபுப
தபொறி்கள்

SERS

வட்டு
ீ
வள்க

சென்னல்்கள்

வடமடப்
ீ
புதுப்ெிக்கும் ெதிரைத்ம்த் ்விரக்்க, எங்களின் விருப்ெத்்திறய்கறெத் ய்ரவு செயயும் ்திடடத்்தின்்ககீ ழ் (OCS)
குளிே்லமற ைறறும் ெடுக்ம்கேமறக் ்க்வு்கள், வெதிப்ெமற, ொப்ொடடு அமற ைறறும் ெடுக்ம்க அமற்களில் ்மரக் ்கற்கள்,
்கழதிவமற சொருத்துைாைங்கள் ஆ்கதிேவறமற நீங்கள் ய்ரநச்டுக்்க்லாம்.
உங்கள் வடமடத்
ீ
ய்ரநச்டுக்கும்யொது உங்கள் விருப்ெத்்திறய்கறெ இந் அம்ெங்கமள நீங்கள் ய்ரநச்டுக்்க்லாம்.
உங்களது பு்திே வடடின்
ீ
விறெமை விம்லயுடன் இவறறுக்்காகும் செ்லமவ நாங்கள் யெரத்துவிடுயவாம். அ்தி்கைாை
சொருத்துைாைங்கமளயும் யவம்லப்ொடு்கமளயும் நீங்கள் ய்ரநச்டுக்கும்யொது, உங்களது பு்திே வடமட
ீ
எளி்தில்
புதுப்ெித்்திட்லாம்!

OCS திட்டததின்்கீ ழ எல்்லொ
ததொகுபபு்களளயும்
்தர்்நததடுபபதற்கொகும் உத்தசெ
தசெ்லவு

2 அ மற ஃெிளக்்தி
(36 ெதுர ைீ டடர)*

2 அமற ஃெிளக்்தி
(46 ெதுர ைீ டடர)*

3 அமற
(65 ெதுர ைீ டடர)

4 அமற
(80 ெதுர ைீ டடர)

4 அமற
(90 ெதுர ைீ டடர)

$3,100

$3,600

$6,100

$7,600

$8,200

* 2-அமற ஃெிளக்ெதி வடு்கள்
ீ
வாஙகுயவார, வெதிப்ெமற/ொப்ொடடு அமற, ெடுக்ம்கேமற ஆ்கதிேவறறதில் ்மரக்்கற்கள் ெ்திக்்கப்ெடுவம்த் ய்ரநச்டுத்்ால்,
வெதிப்ெமறமேயும் ெடுக்ம்கேமறமேயும் ெிரிப்ெ்றகு 3 ெறுக்குக்்க்வு்கள் ச்காண்ட ்டுப்பு அமைக்்கப்ெடும். ்மரக்்கற்கள் ெ்திப்மெத் ய்ரநச்டுக்்கா்வர்களுக்கு
வெதிப்ெமறமேயும் ெடுக்ம்கேமறமேயும் ெிரிப்ெ்றகு 2 ெறுக்குக்்க்வு்கள் ச்காண்ட ்டுப்பும் குடமடோை சுவரும் அமைக்்கப்ெடும்.

உங்்களது புதிய வட்டுக்கொன
ீ
்யொசெளன்கள்
ஒரு பு்திே வடு
ீ உங்கமள சவளிப்ெடுத்்திக் ச்காள்வ்ற்காை இடம் ைடடுைல்்ல. புதுப்ெிப்புக்குப் ெிறகு உங்களது பு்திே வடு
ீ
எவவாறு ்காடெதிேளிக்்கக்கூடும் என்ெ்ற்காை ெதி்ல யோெமை்கள் இமவ!
வடடின்
ீ
இடப்ெரப்பு விொ்லைா்க இருப்ெதுயொன்ற உணரமவ உண்டாக்்கவும், அமற்க்லன்்களின் அமைப்புமுமற,
வடிவமைப்பு ஆ்கதிேவறறதில் அ்தி்க நீக்குப்யொக்ம்க வழங்கவும், எல்்லா வடு்களிலும்
ீ
்டுப்பு்ச சுவரறற ெமைே்லமற
அமைக்்கப்ெடடிருக்கும்.

விருப்ெத்்திறய்கறெத்
ய்ரவு செயயும்
்திடடம்

உள் ்கதவு்கள்
ெடுக்ம்கேமற்களுக்கு
ய்லைதியைடடட யுெிவிெதி
்க்வு்கள் ைறறும்
குளிே்லமற்களுக்கு
ய்லைதியைடடட யுெிவிெதி
ைடக்குக் ்க்வு்கள்.

குறதிப்பு
எல்்லா ெடங்களும் விளக்்கத்்திற்காைமவ ைடடுயை.
நமடமுமறப்ெடுத்்ப்ெடும் விவரக்குறதிப்பு்கள் யவறுெட்லாம்.

்கழிவளற
தபொருததுமொனங்்கள்
குழாய இமணக்்கப்ெடட
ம்க ்கழுவும் ச்ாடடி,
குளிேல் நீரூறறுவிமெ
இமணக்்கப்ெடட குளிேல்
ொ்ைங்கள்.

குறதிப்பு
எல்்லா ெடங்களும் விளக்்கத்்திற்காைமவ ைடடுயை.
நமடமுமறப்ெடுத்்ப்ெடும் விவரக்குறதிப்பு்கள் யவறுெட்லாம்.
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அங யைா ்கதியோவில் எைது பு்திே வடு
ீ

எைது பு்திே வடடுக்குப்
ீ
ெணம் செலுத்து்ல்

சைாத்்த்்தில், உங்கள் வடடுக்்காை
ீ
இழப்ெபீடடுத் ச்ாம்கமே ஒரு பு்திே வடு
ீ
வாஙகுவ்றகுப் ெேன்ெடுத்்்லாம்.

உங்களது SERS வடடுக்கு்ச
ீ
செலுத்்யவண்டிே ெணத்ம்க் ்கடடி முடிக்்க உங்களது சைாத்் இழப்ெபீடடுத் ச்ாம்கமேயும்

கூடு்்லாை ச்ாம்கமே சராக்்கம் ச்காடுத்து அல்்லது ையெநதி யெைதிப்மெப் ெேன்ெடுத்்தி செலுத்்்லாம், அல்்லது

ெேன்ெடுத்்திே ெிறய்க, ைீ ்திேிருக்்கக்கூடிே இழப்ெபீடடுத் ச்ாம்கமே சராக்்கைா்கப் செறுவர்கள்.
ீ
உங்களது பு்திே வடமடப்
ீ

நீங்கள் ்கு்தி செறறால் ்கடன் எடுக்்க்லாம்.

புதுப்ெிக்்க உ்விோ்க, நீங்கள் பு்திே வடடின்
ீ
ொவிமேப் செறறுக்ச்காண்ட ெிறகு உங்களது இழப்ெபீடடுத் ச்ாம்கேி்லதிருநது
$35,000 வமர ($1,000 ெிடிப்புத்ச்ாம்கமே ஒதுக்்கதிமவத்் ெிறகு) நாங்கள் முன்ெணைா்கத் ்ரமுடியும். ஆைால், அந்ப்
ெணம் பு்திே வடடுக்குப்
ீ
ெணம் செலுத்் உங்களுக்குத் ய்மவப்ெடா்திருக்்க யவண்டும்.

3-அளற வட்டுரிளமயொளரின்
ீ
எடுததுக்கொட்டு

ெடுவது

்றயொதுள்ள வடடின்
ீ
உள் ்மரப்
ெரப்ெளவு

68 செதுர மீ ட்டர்

6வது ைாடிேிலுள்ள வடடின்
ீ
உத்ய்ெ
ெநம் ை்திப்பு
பு்திே ைாறறு வடடின்
ீ
வம்க
(உள் ்மரப் ெரப்ெளவு)
$30,000 SERS ைாைிேத்்திறகுப் ெிறகு
6வது ைாடிேிலுள்ள, பு்திே 99 ஆண்டு
குத்்ம்கயுள்ள வடடின்
ீ
உத்ய்ெ
ெலும்க விம்ல
எஞசெியிருககும் தரொக்கம் மறறும்/
அல்்லது ம்செநி

செலுத்்ப்

$315,000
3-அளற வடு
ீ
( 65 செதுர மீ ட்டர்)

2-அளற ஃபிளகசெி வடு
ீ
( 46 செதுர மீ ட்டர்)

$308,000

$202,000

SERS வட்டுக்கொன
ீ
தமொதத
இழபபபீட்டுத
ததொள்க

ொக்்கதிேிருக்கும்

வட்டுக
ீ
்கடன்
்திருப்ெித் ்ரப்
ெடுவது

ததொள்க
(ஏய்னும்
இருந்ால்)

குறிபபு: நீ ங்்கள் செொவிளயப
தபறறுகத்கொண்ட பிறகு, இழபபபீட்டுத
ததொள்கயி்லிரு்நது $35,000 வளர
(இரு்நதொல்) முன்பணமொ்கப தபற்லொம்

ம்செநி

(யெரந்திருக்கும் வடடியுடன்)

ெணம் இல்்லாவிடடால், செலுத்்ப்ெடா் ொக்்கதித் ச்ாம்க எஞெதிேிருக்கும்.

$7,000

$113,000

4-அளற வட்டுரிளமயொளரின்
ீ
எடுததுக்கொட்டு

SERS
மொனியம்
்கழிதது
(்கு்திசெறறால்)

+

முததிளர மறறும் செட்டக
்கட்டணங்்கள்

(உங்களது பு்திே வடடுக்்காைமவ)
ீ

-

வட்டுரிளமயொளர்்கள்
ீ
அளனவரது ம்செநி
செொதொரணக ்கணக்கிலுள்ள
்செமிபபு
(்திருப்ெித் ்ரப்ெடட ையெநதி ெணம்
உடெட, இருந்ால்)

92 அல்்லது 93 செதுர மீ ட்டர்
மீ தியிருககும் இழபபபீட்டுத ததொள்க

6வது ைாடிேிலுள்ள வடடின்
ீ
உத்ய்ெ
ெநம் ை்திப்பு

($1,000 ெிடிப்புத் ச்ாம்க உள்ளடங்கவில்ம்ல)

$415,000
4-அளற வடு
ீ
(80 செதுர மீ ட்டர்)

3-அளற வடு
ீ
(65 செதுர மீ ட்டர்)

$30,000 SERS ைாைிேத்்திறகுப் ெிறகு
6வது ைாடிேிலுள்ள, பு்திே 99 ஆண்டு
குத்்ம்கயுள்ள வடடின்
ீ
உத்ய்ெ
ெலும்க விம்ல

$402,000

$308,000

எஞசெியிருககும் தரொக்கம் மறறும்/
அல்்லது ம்செநி

$13,000

$107,000

இமவ எடுத்துக்்காடடு்கள் ைடடுயை. நீங்கள் பு்திே வடமட
ீ
வாங்க உங்களது ையெநதி ்கணக்்கதில் ்திருப்ெிப் யொடப்ெடும் ெணம்
முழுவம்யும் ெேன்ெடுத்துவர்கள்
ீ
என்றும், $30,000 SERS ைாைிேத்்திறகுத் ்கு்தி செறுவர்கள்
ீ
என்றும், உங்கள் வடடுக்கு
ீ
எந்வி் வடடுக்
ீ
்கடனும் ொக்்கதி இருக்்காது என்றும் நாங்கள் ஊ்கதித்்திருக்்கதியறாம். உங்களது உண்மைோை நதிம்லமை
உங்களின் நதி்தி நதிம்லமேப் சொறுத்்திருக்கும்.

ெடுவது

மீ தியிருககும் இழபபபீட்டுத
ததொள்க
($1,000 ெிடிப்புத்ச்ாம்க உடெட)

மீ தித

அடுத்து, உங்களது பு்திே வடடுக்குப்
ீ
ெணம் செலுத்் உங்களது ையெநதி ொ்ாரணக் ்கணக்்கதிலுள்ள ெணம் அமைத்ம்யும்

விறபளன விள்ல

பு்திே ைாறறு வடடின்
ீ
வம்க
(உள் ்மரப் ெரப்ெளவு)

அமடக்்கப்

(்திருப்ெிப் யொடப்ெடடதும் யெைதிப்பும்) நீங்கள் ெேன்ெடுத்்்லாம். பு்திே வடடுக்குப்
ீ
ெணம் செலுத்் ையெநதி ்கணக்்கதில் யொ்திே

புதிய வட்டின்
ீ

்றயொதுள்ள வடடின்
ீ
உள் ்மரப்
ெரப்ெளவு

தசெொதது வரி

=

புதிய வட்டுக்கொன
ீ
பொக்கித
ததொள்க

இவறளறக
த்கொண்டு
தசெலுதத்லொம்

தனிபபட்ட ்செமிபபு

புதிய வட்டுக
ீ
்கடன்

உங்களது பு்திே வடடுக்குப்
ீ
ெணம் செலுத்்திே ெிறகு, ொக்்கதிேிருக்கும் இழப்ெபீடடுத் ச்ாம்கமேயும் (இருந்ால்)
ெிடிப்புத்ச்ாம்கமேயும், SERS வடமடத்
ீ
்திருப்ெித் ்ரும்யொது செறுவர்கள்.
ீ
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எைது பு்திே வடமடத்
ீ
ய்ரநச்டுத்்ல்
செேல்

1

எைது ைறுகுடியேறறத் ச்ரிவு்கள்
நீங்கள் ெரிெகீ்லதிக்்கக்கூடிே ெதி்ல ச்ரிவு்கள் இமவ.

ெ்திவு

நடவடிக்ம்கேின்யொது,

அடிப்ெமடேில்
வம்க

இறு்திோைது.

நீங்கள்

ய்ரநச்டுத்்

இருந்ால்,
ய்ரவு

உங்கள்

ஒன்றுக்கு
வடடு
ீ

உங்களுக்குக்

செயயும்யொது

உங்களின்

்கு்தி

விண்ணப்ெத்ம்்ச
யைறெடட

வம்கேில்

ச்காடுக்்கப்ெடட

ைீ ்திேிருக்கும்

ைறறும்

ெைரப்ெிக்்கவும்.

வழங்கப்ெடும்
நீங்கள்

அக்்கம்ெக்்கங்கள்

ஒன்றுக்கு
வரிமெ

வழங்கப்ெடடால்

யைறெடட

எண்ணின்ெடி,

அக்்கம்ெக்்கங்களி்லதிருநது

வடடு
ீ

வம்கேின்

ய்ரநச்டுக்கும்

அளவு்களில்
நீங்கள்

அல்்லது

வடடு
ீ

்கிளடக்கககூடிய ததரிவு்கள்

அல்்லது
வடு்கள்
ீ

1.

வடமடத்
ீ

வழங்்கபபடும் இடததில் 99 ஆண்டு்கொ்லக குததள்கயுடன் புதிய வ ட்ளட
ீ
வொங்குங்்கள்

வடு்களின்
ீ

அளவு்களி்லதிருநது நீங்கள் ய்ரநச்டுக்்கயவண்டும்.

்கொ்லகத்கடு

1
-வது ்கொ்லொண்டு
2023

வட்டு
ீ
வசெதி செலுள்களயப பயன்படுததுதல்
ைாறறு வடு
ீ வாஙகுவம் தனிதயொரு வடடு
ீ
வெ்தி ெலும்கோ்க நாங்கள் ்கருதுயவாம்.

செேல்

2

தனியொர் தசெொதது வொங்குதல் அல்்லது மொறறு வட்ளட
ீ
மறுவிறபளன தசெயதல்

பு்திே வடடுக்குப்
ீ
ெ்திவு செயே நீங்கள் அமழக்்கப்ெடும் வரிமெமே எய்்சமெ முமறேில்

SERS அறதிவிக்்கப்ெடட ய்்திக்குப் ெிறகு நீங்கள் ்ைிோர சொத்து வாங்கயவா அல்்லது ெஙகுரிமை செறயவா அனுை்தி ்கதிமடோது

்ீரைாைிக்்க ்கணிைி குலுக்்கல் நடத்துயவாம். வடடுரிமைோளர்கள்
ீ
அமைவருக்கும்

(்ககீ ழ்க்்காணும் குறதிப்பு 5 ொரக்்கவும்). நீங்கள் ொவிமேப் செறறுக்ச்காண்ட்தி்லதிருநது குமறந்து ஐநது ஆண்டு்கள் ைாறறு வடடில்
ீ
வாழ்ந்

நாங்கள் ெை முன்னுரிமை வழஙகுயவாம்.

ெிறகு ைடடுயை ்ைிோர வடமட
ீ
வாங்கயவா ெஙகுரிமை செறயவா அல்்லது ைாறறு வடமட
ீ
விற்கயவா முடியும்.
மொறறு வட்ளட
ீ
வொடள்கககு விடுதல்

செேல்

3

நீங்கள் (ெதிங்கப்பூர குடிைக்்கள் ைடடும்) ொவிமேப் செறறுக் ச்காண்ட்தி்லதிருநது குளற்நதது ஐநது ஆண்டு்கள் ைாறறு வடடில்
ீ
குடிேிருந் ெிறகு

உங்களுக்குத் ்ரப்ெடட ய்்திேிலும் யநரத்்திலும் வ.வ.்க.
ீ
மைேத்்திறகு யநரில் வநது,
விறெமைக்குள்ள வடமடத்
ீ
ய்ரநச்டுத்து ெ்திவு செயயுங்கள்.

ைடடுயை முழு வடமடயும்
ீ
வாடம்கக்கு விட முடியும். முழு வடமடயும்
ீ
வாடம்கக்கு விட நீங்கள் எங்களிடம் அனுை்தி செறயவண்டும்.

2.

SERS மறுகுடி்யறறச செலுள்க்களுடன் ்வறு இடததில் வட்டுககு
ீ
விண்ணபபம்
தசெயய்லொம்

31 ்ம 2023

நீங்கள் SERS ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்களுடன் ய்மவக்ய்கறெ ்கடடித்்ரப்ெடும் வடு்கள்
ீ
(BTO), ைீ ்திேிருக்கும் வடு்களின்
ீ
விறெமை (SBF), அல்்லது

்்கள்வி பதில்

சொது வடடுத்
ீ
ய்ரவுத் ்திடடங்களின்்ககீ ழ் யவறு இடத்்தில் வடடுக்கு
ீ
விண்ணப்ெிக்்க்லாம். BTO, SBF ்திடடங்களுக்கு, SERS குடிேிருப்ொளர்களுக்கு

உங்்களுககு இருக்கககூடிய மறற செி்ல ்்கள்வி்கள்.

10% முன்னுரிமை ஒதுக்்ககீ டு இருக்கும் (்ககீ ழ்க்்காணும் குறதிப்பு 6 ொரக்்கவும்). உங்களது BTO அல்்லது யவறு இடத்்தில் ைீ ்திேிருக்கும் வடு
ீ உங்கள்
ம்கக்குக் ்கதிமடக்கும் ய்்தி 31 ைார்ச 2029 ய்்திக்குள் இருந்ா்கயவண்டும்.

புதிய வட்டில்
ீ
என் அண்ளடவட்டொருககு
ீ
ய்க1 எனது
அரு்கில் வசெிபபளத நொன் ்தர்்நததடுக்க
முடியுமொ?

ெ

ய்க2
ெ

ஒரு ெிர்செமையும் இல்ம்ல! எங்களது கூடடுத்
ச்ரிவுத் ்திடடத்்தின்மூ்லம் ஒயர நாளில்
ஆறு குடும்ெங்கள் வமர புது வடு்கமளத்
ீ
ய்ரநச்டுக்்க்லாம்.
நீங்களும்
உங்களது
அண்மடவடடாரும்
ீ
உங்கள் வடடு
ீ
விண்ணப்ெத்்தில் கூடடுத்
ச்ரிவுத்
்திடடத்்திறகுக்
ய்காரிக்ம்க
செய்திருந்ால்,
அமைவருக்கும்
ஒயர
வரிமெ
எண்மணத்
்ருயவாம்.
இந்க்
குடும்ெங்களுக்கு
இமடேில்,
்ைித்்ைி
வரிமெத் ச்ாடர இருக்்காது. நீங்களும் உங்கள்
அண்மடவடடார்களும்
ீ
அரு்கரு்கதில்
பு்திே
வடு்களுக்குப்
ீ
ெ்திவு செயே முடியுைா என்ெது,
நீங்கள்
வடமடத்
ீ
ய்ரநச்டுக்கும்யொது
விறெமைக்குள்ள வடு்கமளப்
ீ
சொறுத்்து.
பு்திே
வடமடத்
ீ
ய்ரநச்டுக்்க
முன்னுரிமையும் அளிக்்கப்ெடாது.

எந்வி்

நொன்
விருபபபபடும்
வட்டு
ீ
்கண்டிபபொ்கக ்கிளடககுமொ?

வள்க

எனககுக

நீங்கள் BTO அல்்லது SBF ்திடடத்்தின்்ககீ ழ் வடடுக்குப்
ீ
ெ்திவு செயே ய்ரநச்டுக்்கப்ெடடிருநது, அல்்லது சொது வடடுத்
ீ
ய்ரவுத் ்திடடத்்தின்்ககீ ழ் ஒரு
வடமடத்
ீ
ய்ரநச்டுத்து இருந்ால், அ்ன்ெிறகு உங்களது சொது விறெமை விண்ணப்ெத்ம் நதிமறயவறற யவண்டாசைைத் ்ீரைாைித்்ால்,
SERS ்திடடத்்தின்்ககீ ழ் உங்களுக்கு வழங்கப்ெடட இடத்்தில் பு்திே வடு
ீ வாஙகுவ்ற்காை வரிமெேின் ்கமடெதிேில் நீங்கள் மவக்்கப்ெடுவர்கள்.
ீ

விறெமைக்குள்ள வடு்களின்
ீ
அடிப்ெமடேில் பு்திே
வடு்கள்
ீ
ஒதுக்்ககீ டு செயேப்ெடும். எங்கள் அனுெவத்்தின்
அடிப்ெமடேில், வடடுரிமைோளர்கள்
ீ
விண்ணப்ெம்
செய்திருக்கும் வடடு
ீ
வம்கமேப் செற முடிந்திருக்்கதிறது.

தனியொர் தசெொதது வொங்குதல் அல்்லது மொறறு வட்ளட
ீ
மறுவிறபளன தசெயதல்
SERS அறதிவிக்்கப்ெடட ய்்திக்குப் ெிறகு நீங்கள் ்ைிோர சொத்து வாங்கயவா அல்்லது ெஙகுரிமை செறயவா அனுை்தி ்கதிமடோது (்ககீ ழ்க்்காணும்
குறதிப்பு 5 ொரக்்கவும்). நீங்கள் ொவிமேப் செறறுக் ச்காண்ட்தி்லதிருநது குமறந்து ஐநது ஆண்டு்கள் ைாறறு வடடில்
ீ
குடியிரு்நத பிறகு மட்டு்ம
்ைிோர சொத்து வாங்கயவா அல்்லது ெஙகுரிமை செறயவா அல்்லது ைாறறு வடமட
ீ
விற்கயவா முடியும்.

ய்க3
ெ

மொறறு வட்ளட
ீ
வொடள்கககு விடுதல்

திருமணமொன என் பிள்ளளயும் வழங்்கபபடும்
அக்கம்பக்கததில் வடு
ீ வொங்்க முடியுமொ?

வழங்கப்ெடும் அக்்கம்ெக்்கத்்தில் உள்ள வடு்கள்
ீ
்றயொது SERS வடடுரிமைோளர்களுக்கு
ீ
ைடடுயை.
உங்களது ்திருைணைாை ெிள்மள எங்களிடைதிருநது
யநரடிோ்க வடு
ீ வாங்க ்கு்திசெறறால் (குடியுரிமை
இல்்லா் வாழ்க்ம்கத்துமண ச்காண்ட குடும்ெங்கள்
உள்ளடங்கவில்ம்ல),
அவர்கள்
SERS
்ளத்்தில்
ைறுவிறெமை வடு
ீ வாங்க்லாம். இ்ன்வழதி, அவர்கள்
SERS ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்கமளப் செறுவய்ாடு,
உங்களுக்கு அரு்கதில் ைாறறு வடும்
ீ
வாங்க முடியும்.

குடிேிருந் ெிறகு
நீங்கள் (ெதிங்கப்பூர குடிைக்்கள் ைடடும்) ொவிமேப் செறறுக் ச்காண்ட்தி்லதிருநது குளற்நதது ஐநது ஆண்டு்கள் ைாறறு வடடில்
ீ
ைடடுயை முழு வடமடயும்
ீ
வாடம்கக்கு விட முடியும். முழு வடமடயும்
ீ
வாடம்கக்கு விட நீங்கள் எங்களிடம் அனுை்தி செறயவண்டும்.

3.

SERS மறுகுடி்யறறச செலுள்க்களுடன் உங்்கள் வட்ளட
ீ
விற்க்லொம் அல்்லது
உரிளமளய மொறறிக த்கொடுக்க்லொம் (இ்நதத ததரிவு 7 ்ம 2022 முதல் ்கிளடககும்)

31 மொர்ச 2023

SERS ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்களுடன் உங்கள் வடமட
ீ
விற்க அல்்லது உரிமைமே யவசறாருவருக்கு ைாறறதிக்ச்காடுக்்க ்ீரைாைிப்ெ்றகுமுன்
SERS ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்கள் ெறறதி நீங்கள் யைல்விவரம் ச்ரிநதுச்காள்ள கூடு்ல் ்கா்ல அவ்காெம் அளித்்திட, உங்கள் வடடின்
ீ
ைறுவிறெமை அல்்லது உரிமை ைாறறம் ஒரு ைா்்கா்லத்்திறகு முடக்்கதி மவக்்கப்ெடடிருக்கும். நீங்கள் 7 யை 2022 மு்ல் 31 ைார்ச 2023
வமர, ைறுவிறெமைக்்காை ச்காள்மு்ல் உரிமைமே வழங்கதி ைறுவிறெமை விண்ணப்ெத்ம்்ச ெைரப்ெிக்்க்லாம்; அல்்லது உரிமை ைாறறல்
விண்ணப்ெத்ம்்ச ெைரப்ெிக்்க்லாம்.

குறதிப்பு
5 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 57ல் குறதிப்பு 4 ொரக்்கவும்.
6 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 57ல் குறதிப்பு 5 ொரக்்கவும்.

48

49

எைது ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்கள்

எைது ைறுகுடியேறறத் ச்ரிவு்கள்
Options available

Deadline

வட்டு
ீ
வசெதி செலுள்களயப பயன்படுததுதல்
SERS ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்களுடன் SERS வடு
ீ விறெமை தனிதயொரு வடடு
ீ
வெ்தி ெலும்கோ்க நாங்கள் ்கருது்கதியறாம். நீங்கள் SERS வடமட
ீ

சொதுவா்க, குடும்ெங்களின் நதிம்லமேப் சொறுத்ய் SERS ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்கள் வழங்கப்ெடு்கதின்றை (்ககீ ழ்க்்காணும்
குறதிப்பு 7 ொரக்்கவும்).

இ்நத நிரல்படததின் வழியொ்கச தசென்று நீங்்கள் என்ன தபறுவர்்கள்
ீ
என்பளதக ்கண்டறியவும்!

எங்களிடைதிருநது யநரடிோ்கயவா அல்்லது ையெநதி வடடு
ீ
ைாைிேத்துடன் சொது்ச ெநம்ேிய்லா வாங்கதிேிருந்ால், SERS ைறுகுடியேறற்ச

ஆரம்பம்

ெலும்க்களுடன் SERS வடமட
ீ
விறறெிறகு நீங்கள் இரண்டு வடடு
ீ
வெ்தி ெலும்க செறறதிருப்ெ்ா்கக் ்கருதுயவாம். அய்ாடு, நீங்கள் ஒரு SERS
ெலும்க செறறதிருப்ெ்ா்கவும் ்கருதுயவாம்.

நீ ங்்கள் தற்பொது தனியொர் தசெொததின்

SERS மறுகுடி்யறறச செலுள்க்களுடன் SERS வட்ளட
ீ
விறபளன தசெயதல்

உரிளமயொளரொ?

எங்களிடைதிருநது 99 ஆண்டு குத்்ம்கயுள்ள வடமட
ீ
யநரடிோ்க வாங்கத் ்கு்திசெறும் குடும்ெங்களிடம் (குடியுரிமை இல்்லா் வாழ்க்ம்கத்துமண
ச்காண்ட குடும்ெங்கள் உள்ளடங்கவில்ம்ல) ைடடுயை SERS வடமட
ீ
விற்க நீங்கள் அனுமதிக்கபபடுவர்்கள்.
ீ
சொதுவா்க, உங்களுக்்காை

ீ வாஙகுயவாருக்குத் ்ரப்ெடும் SERS ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்களின் முன்யைாடடக் ்கணிப்மெ www.hdb.gov.sg/eSERS
உங்களிடைதிருநது வடு

நீ ங்்கள் இதறகுமுன் SERS மறுகுடி்யறறச

இமணேத்்ளத்்தில் நீங்கள் செற்லாம். SERS வடமட
ீ
நீங்கள் விற்க விரும்ெிைால், வடமட
ீ
வாஙகுயவாருக்குக் ச்காள்மு்ல் உரிமை

செலுள்க்களளப தபறறிருக்கிறீர்்களொ?

வழஙகுவ்றகு முன்ொ்க, ைறுவிறெமைக்்காை ்கு்தி்ச ொன்றதி்மழ எங்களிடைதிருநது ய்கடடுப் செற்லாம்.

உங்களது SERS வடமடத்
ீ
்கு்திசெறும் குடும்ெ உறுப்ெிைருக்கு நீங்கள் ைாறறதிவிட விரும்ெிைால், வ.வ.்க.
ீ
்கதிமளேிலுள்ள சொறுப்ெ்தி்காரிேிடம்

ெஙகுரிமை செற்லாம் (்ககீ ழ்க்்காணும் குறதிப்பு 5 ொரக்்கவும்)

4.

SERS மறுகுடி்யறறச செலுள்க்களுககுப பதி்லொ்க, இழபபபீ ட் டுத ததொள்க்யொடு
பரிவுத ததொள்கயும் தபறுங்்கள்

நீ ங்்கள் எங்்களிடமிரு்நது ஒன்றுககு
்மறபட்ட வட்ளட
ீ
்நரடியொ்க
வொங்்கியிருக்கிறீர்்களொ, அல்்லது ம்செநி
வட்டு
ீ
மொனியம் தபறறு எங்்களிடமிரு்நது
குளற்நதது ஒரு வட்ளட
ீ
்நரடியொ்க
வொங்்கியிருக்கிறீர்்களொ?

-

நீங்கள் (i) SERS வடடுக்்காை
ீ
குமறந்ெடெக் குடிேிருப்புக் ்கா்ல்கடடத்ம் நதிமறயவறறதிேய்ாடு (ii) ெரிவுத் ச்ாம்கக்கு விண்ணப்ெம் செய்

நீ ங்்கள் ஒரு குடும்பமொ்க SERS வட்ளட
ீ

ய்்திக்கு முந்திே 30 ைா்ங்களுக்குள் ்ைிோர சொத்ம் விற்கா்திருநது, ெரிவுத் ச்ாம்கக்குத் ்கு்திசெறறால், நாங்கள் SERS ைாைிேத்துடன்

ைீ ்தி 50% ையெநதி ொ்ாரணக் ்கணக்்கதில் யொடப்ெடும்.

இந் வழஙகுச்ாம்கமே தனிதயொரு வடடு
ீ
வெ்தி ெலும்கோ்கக் ்கருதுயவாம். நீங்கள் SERS வடமட
ீ
எங்களிடைதிருநது யநரடிோ்கயவா அல்்லது

தனியொர் தசெொதது வொங்குதல்

a.

ஆம்

a.

b.

99 ஆண்டு குத்்ம்கயுள்ள வடமட
ீ

யநரடிோ்க வாங்கத் ்கு்திசெறும்

குடும்ெங்கள்

அன்புகூர்்நது பக்கம் 50 பொர்க்கவும்

கூட்டு ஒறளறயர்்கள் திட்டக குடும்பங்்கள்
செிங்்கபபூர் குடியுரிளமயுள்ள ஒறளறயர்
திட்டக குடும்பங்்கள்

குடியுரிளம இல்்லொத
வொழகள்கததுளண திட்டக
குடும்பங்்கள்

அன்புகூர்்நது பக்கம் 51 பொர்க்கவும்

c.

செிங்்கபபூர் நிர்நதரவொசெிக
குடும்பங்்கள்

அன்புகூர்்நது பக்கம் 52 பொர்க்கவும்

அன்புகூர்்நது பக்கம் 54பொர்க்கவும்

d.

5 ொரக்்கவும்).

முதல் மறறும் இரண்டொம்
முளறயொளர்்கள்
SERS சொருடடில்்லாைல் எங்களிடைதிருநது

அன்புகூர்்நது பக்கம் 53பொர்க்கவும்

நீங்கள் SERS வடமட
ீ
எங்களிடம் ்திருப்ெிக் ச்காடுத்் பிறகு மட்டு்ம ்ைிோர சொத்து வாங்க்லாம் அல்்லது ெஙகுரிமை செற்லாம் (குறதிப்பு

எஞசெியிருககும் ஒறளறயர்்கள்
SERS வ ீடமடக் குடும்ெைா்க்ச

யெரநது வாங்கதிேெின், ்கணவன்

எங்்களிடமிரு்நது வொடள்கககு வடு
ீ எடுததல்

அல்்லது ைமைவி, செறயறார(்கள்)

அல்்லது ெிள்மள்கள் ்கா்லைாை்ால்

நீங்கள் SERS வடமடத்
ீ
்திருப்ெிக் ச்காடுத்து 30 ைா்ங்களுக்குப் பிறகு மட்டு்ம எங்களிடைதிருநது வாடம்கக்கு வடு
ீ எடுக்்க விண்ணப்ெம்

ஒயர உரிமைோளரா்க இருக்கும்

செயே்லாம் (இமடேிமடேில் ைாறக்கூடிே எங்களது வாடம்க ச்காள்ம்கமேப் சொறுத்்து).

ஒறமறேர்கள்.

அன்புகூர்்நது பக்கம் 53 பொர்க்கவும்

வருங்்கொ்ல வவ்க
ீ
வட்டுக
ீ
்கடன் ்கட்டுபபொடு்கள்

நீங்கள் வருங்கா்லத்்தில் எடுக்கும் வவ்க
ீ
வடடுக்
ீ
்கடன் ச்ாம்கேில் (உங்களது ்கு்தி ைறறும் ்கடன் ை்திப்ெபீடமடப் சொறுத்்து), நீங்கள்

சராக்்கைா்கப் செறற ெரிவுத் ச்ாம்கேின் அளமவ நாங்கள் குமறத்துத் ்ருயவாம்.

குறதிப்பு
5 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 57ல் குறதிப்பு 4 ொரக்்கவும்.

அன்புகூர்்நது பக்கம் 55 பொர்க்கவும்

b.

மறுவிறபளன தீர்ளவ தசெலுததுதல்

நீங்கள் அடுத்்முமற எங்களிடைதிருநது ெலும்கயுள்ள வடு
ீ வாஙகும்யொது அல்்லது நதி்ல யைம்ொடடாளரிடைதிருநது எக்ெதி்கதியூடடிவ கூடடுரிமை

மூன்றொம் முளறயொளர்்கள்

இல்ள்ல

வட்டு
ீ
வசெதி செலுள்களயப பயன்படுததுதல்

வடு
ீ வாஙகும்யொது (்கு்திசெறறால்), உங்களது SERS வடடு
ீ
வம்கேின் அடிப்ெமடேில் ைறுவிறெமை ்ீரமவ செலுத்் யவண்டும்.

ஆம்

வொங்்கின ீர்்களொ?

$30,000 வழஙகுயவாம். நீங்கள் SERS ைாைிேத்்திறகுத் ்கு்தி செறாவிடடால், உங்களது ெரிவுத் ச்ாம்க $30,000. இ்தில் 50% சராக்்கைா்கத் ்ருயவாம்.

ெலும்கமேப் செறறதிருப்ெ்ா்கக் ்கருதுயவாம். அய்ாடு, நீங்கள் ஒரு SERS ெலும்க செறறதிருப்ெ்ா்கவும் ்கருதுயவாம்.

அன்புகூர்்நது பக்கம் 55 பொர்க்கவும்

இல்ள்ல

பரிவுத ததொள்க

ையெநதி வடடு
ீ
ைாைிேத்துடன் சொது்ச ெநம்ேிய்லா வாங்கதிேிருந்ால், SERS வடமடத்
ீ
்திருப்ெிக்ச்காடுத்் ெிறகு நீங்கள் இரண்டு வடடு
ீ
வெ்தி

இதறகுமுன் SERS செலுள்க்கள்
தபறறிருககும் குடும்பங்்கள்

ஆம்

இல்ள்ல

SERS வட்டின்
ீ
உரிளமளய மறுகுடி்யறறச செலுள்க்களுடன் ்வதறொருவருககு மொறறிவிடுதல்

SERS வடடின்
ீ
விறெமை அல்்லது உரிமை ைாறறம் ெடடப்ெடி நதிமறவமடந் பிறகு மட்டு்ம நீங்கள் ்ைிோர சொத்து வாங்க்லாம் அல்்லது

அன்புகூர்்நது பக்கம் 56 பொர்க்கவும்

இல்ள்ல

குடிேிருப்புக் ்கா்ல்கடடத்ம் நதிமறயவறறாவிடடால் அல்்லது (ii) SERS அறதிவிப்புத் ய்்திக்கு முந்திே 30 ைா்ங்களுக்குள் ்ைிோர சொத்ம்
விறறதிருந்ால், வடமட
ீ
வாஙகுெவருக்கு SERS ைாைிேம் எதுவும் ்ரப்ெடாது.

தனியொர் தசெொதது வொங்குதல்

தனியொர் தசெொதது உரிளமயொளர்்கள்

(்கீ ழக்கொணும் குறிபபு 5 பொர்க்கவும்)

அய் SERS ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்கமள உங்களிடைதிருநது வடு
ீ வாஙகுயவாருக்கும் ்ருயவாம். நீங்கள் (i) SERS வடடுக்்காை
ீ
குமறந்ெடெக்

யெெதி யைல்விவரம் ச்ரிநது ச்காள்ளுங்கள்.

ஆம்

குறதிப்பு
5 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 57ல் குறதிப்பு 4 ொரக்்கவும்.
7 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 57ல் குறதிப்பு 6 ொரக்்கவும்.
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எைது ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்கள்

with

முதல் முளற வடு
ீ வொங்கு்வொர் அல்்லது இரண்டொம்
முளற வடு
ீ வொங்கு்வொர்

குடியுரிளம இல்்லொத வொழகள்கததுளண உள்ள குடும்பம்

மு்ல் முமற வடு
ீ
வாஙகுெவர என்ெது எங்களிடைதிருநது யநரடிோ்க வடு
ீ
வாங்கா், அல்்லது நதி்ல யைம்ொடடாளரிடைதிருநது
எக்ெதி்கதியூடடிவ கூடடுரிமை வடு
ீ
அல்்லது வடிவமைத்து, ்கடடி விறெமை செயயும் வடு
ீ
(DBSS) வாங்கா், அல்்லது இ்றகுமுன்
எந்வி் ையெநதி வடடு
ீ
ைாைிேம் அல்்லது யவறு வம்கோை வடடு்ச
ீ
ெலும்க செறா் குடும்ெத்ம்க் குறதிக்்கதிறது.
இரண்டாம் முமற வடு
ீ
வாஙகுெவர என்ெது எங்களிடைதிருநது யநரடிோ்க ஒரு வடு
ீ
வாங்கதிே, நதி்ல யைம்ொடடாளரிடைதிருநது ஓர
எக்ெதி்கதியூடடிவ வடு
ீ அல்்லது வடிவமைத்து, ்கடடி, விறெமை செயயும் ஒரு வடு
ீ (DBSS) வாங்கதிே, அல்்லது இ்றகுமுன் ையெநதி வடடு
ீ
ைாைிேம் அல்்லது யவறு வம்கோை வடடு்ச
ீ
ெலும்க செறற குடும்ெத்ம்க் குறதிக்்கதிறது.

SERS மறுகுடி்யறறச செலுள்க்கள்
SERS மொனியம்

(்கீ ழக்கொணும் குறிபபு 4 பொர்க்கவும்)

வட்டு
ீ
வள்க

ெலும்க
விம்லேில்
புது
வாஙகுவ்றகு $30,000 ைாைிேம்

பு்திே 5-அளற அல்்லது நீங்கள் கூடு்ல்
்கு்தி நதிெந்மை்கமள நதிமறயவறறதிைால்
3 தள்லமுளற வடு
ீ வமர (்ககீ ழ்க்்காணும்

குறதிப்பு 8 ொரக்்கவும்)

்கட்டணத தள்ளுபடி

முதல் முளற வடு
ீ வொங்கும்
செிங்்கபபூரர் / செிங்்கபபூர்
நிர்நதரவொசெிககு வட்டின்
ீ
விள்லயில் ்செர்க்கபபடும்
கூடுதல் ததொள்க தள்ளுபடி

(்கீ ழக்கொணும் குறிபபு 9 பொர்க்கவும்)

வவ்க-வுககுப
ீ
பணம்
தசெலுததுவளதத தள்ளிப
்பொடுதல்

ைாறறு வடடுக்்காை
ீ
நதிரவா்க ைறறும்
ெ்திவுக்
்கடடணங்கள்
்ள்ளுெடி
செயேப்ெடும்

எங்களிடைதிருநது
யநரடிோ்க
வடு
ீ
வாஙகும்யொது வடடின்
ீ
விம்லேில்
யெரக்்கப்ெடும் கூடு்ல் ச்ாம்கேில்
$10,000 வமர ்ள்ளுெடி செயேப்ெடும்

ைறுவிறெமை ்ீரமவக்கு அல்்லது விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கக்கு $30,000
வரம்பு வி்திப்யொம். ெலும்க விம்லேி்லாை உங்களது மு்ல் வடமட
ீ
1985
ஜூம்ல ைா்த்்திறகும் 1997 யை ைா்த்்திறகும் இமடேில் நீங்கள் விறறதிருநது,
விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கமே்ச செலுத்துவ்ா்கத் ய்ரநச்டுத்்திருந்ால்,
ைறுவிறெமை ்ீரமவ ($30,000 வமர) அ்தி்க ொ்்கைா்க இருக்குைாேின்,
அ்மை்ச செலுத்் உங்கள் ச்ரிமவ நீங்கள் ைாறறதிக் ச்காள்ள்லாம்.

குறதிப்பு
4 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 57ல் குறதிப்பு 3 ொரக்்கவும்.
8 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 57ல் குறதிப்பு 7 ொரக்்கவும்.
9 SC=ெதிங்கப்பூர குடிைக்்கள். SPR=ெதிங்கப்பூர நதிரந்ரவாெதி. SC/SPR குடும்ெத்்தில்
நீங்கள் குடியுரிமை உள்ளவரா்கவும், வடடு
ீ
விண்ணப்ெத்்தில் இடம்செறும் ைறற
குடும்ெ உறுப்ெிைர்கள் நதிரந்ரவாெதி்களா்கவும் இருப்ெர.

வடமட
ீ

வவ்க
ீ

ெலும்கக்

ை்திப்ெபீடமடப்

SERS மொனியம்
பொர்க்கவும்)

வாஙகுவ்ற்காை
்கடன்

அ்தி்கெடெ

ச்ாம்க,

சொறுத்்திருக்கும்

்கடன்

வவ்க
ீ
செ்நளத விள்ல அல்்லது வங்்கிக ்கடன்
ய்மவப்ெடுைாேின்,

வங்கதிக்

்கடனுக்கு விண்ணப்ெம் செயயுங்கள்

்தளவயொன விவரங்்கள்

1

நீங்கள்

யெைநதி்தி

்கு்திசெறும்
வடடு
ீ

நதிம்லேில்,

யைம்ெடுத்்ப்ெடட

ைாைிேத்்திறகு

(EHG)

(்ககீ ழ்க்்காணும் குறதிப்பு 12 ொரக்்கவும்).

ைத்்திே

விண்ணப்ெிக்்க்லாம்.

விறெமைேின்்ககீ ழ்

்திடடத்்தின்்ககீ ழ்

அல்்லது

வடு
ீ

வாங்க

சொது

வடடுத்
ீ

ஏற்கையவ

ய்ரவுத்

விண்ணப்ெம்

செய்திருக்கும் அல்்லது வடமடப்
ீ
ெ்திவு செய்திருக்கும் மு்ல்
முமறோளர்கள்::
i.

வடடு
ீ
விண்ணப்ெத்ம் SERS ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்களுடன்
மவத்துக் ச்காள்ள்லாம்;

ii. சொது

விண்ணப்ெத்ம்ப்

சொது

விண்ணப்ெ்ாரரா்க

மவத்துக்ச்காண்டு, SERS வடமட
ீ
SERS ைறுகுடியேறற்ச
ெலும்க்களுடன்

விற்க்லாம்,

அல்்லது

SERS

வடமடத்
ீ

்திருப்ெிக் ச்காடுத்து சைாத்் இழப்ெபீடடுத் ச்ாம்கக்குயைல்

ெரிவுத் ச்ாம்கயும் செற்லாம் (SERS வடடு
ீ
வம்கேின்

2

அடிப்ெமடேில்

நீங்கள்

ைறுவிறெமை

்ீரமவ

செலுத்்யவண்டும்); அ்ன்ெிறகு நீங்கள் இரண்டு வடடு
ீ
வெ்தி ெலும்க்கள் செறற்ா்கக் ்கரு்ப்ெடும்; அல்்லது

iii சொது விறெமை விண்ணப்ெத்ம் ரத்து செயதுவிடடு,
“எைது ைறுகுடியேறறத் ச்ரிவு்கள்” ெகு்திேின்்ககீ ழ் உள்ள

ஏய்னும் ஒரு ச்ரிமவத் ய்ரநச்டுக்்க்லாம்.

இரண்டாம் முமறோளர்களுக்கும் ச்ரிவு்கள் (i) ைறறும் (iii)
சொருநதும்.

நீங்கள்

SERS

வட்டு
ீ
வள்க

்கட்டணத தள்ளுபடி

ைாறறு வடடுக்்காை
ீ
நதிரவா்க ைறறும் ெ்திவுக்
்கடடணங்கள் ்ள்ளுெடி செயேப்ெடும்

வவ்க-வுககுப
ீ
பணம்
தசெலுததுவளதத
தள்ளிப ்பொடுதல்

வட்டுக
ீ
்கடன் தபறுவதற்கொன தகுதி
வவ்க
ீ
செலுள்கக ்கடன்
SERS
பின்வருமொறு
பணம்
தசெலுததப
பட்டிரு்நதொல்:

வடமட
ீ

SERS

ைறுகுடியேறற்ச

ெலும்க்களுடன் விற்கயவா அல்்லது SERS வடமடத்
ீ
்திருப்ெிக்

ச்காடுத்து ெரிவுத் ச்ாம்க செறயவா விரும்ெிைால், நீங்கள்

இரண்டு வடடு
ீ
வெ்தி ெலும்க்கள் செறற்ா்கக் ்கரு்ப்ெடும்.

எையவ, உங்களது சொது விறெமை விண்ணப்ெத்ம் நீங்கள்
ரத்து செயே யவண்டும்.

10 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 58ல் குறதிப்பு 8 ொரக்்கவும்.
11 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 58 ஆ்கதிேவறறதில் குறதிப்பு 9 ொரக்்கவும்.
12 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 59ல் குறதிப்பு 10 ொரக்்கவும்.

நீங்கள்
SERS
வடமட
ீ
எங்களிடைதிருநது
யநரடிோ்கயவா
அல்்லது
ையெநதி வடடு
ீ
ைாைிேத்துடன் சொது்ச ெநம்ேிய்லா வாங்கதிேிருந்ால்,
ைறுவிறெமை ்ீரமவமே அல்்லது வடடின்
ீ
விம்லேில் யெரக்்கப்ெடும்
கூடு்ல் ச்ாம்கமேத் ்ள்ளுெடி செயயவாம்.

1

2

குறதிப்பு
4 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 57ல் குறதிப்பு 3 ொரக்்கவும்.
8 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 57ல் குறதிப்பு 7 ொரக்்கவும்.
10 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 58ல் குறதிப்பு 8 ொரக்்கவும்.

்கடன்

ச்ாம்க,

சொறுத்்திருக்கும்

்கடன்

(்ககீ ழ்க்்காணும்

குறதிப்பு 11 ொரக்்கவும்)

வவ்க
ீ
செ்நளத விள்ல அல்்லது வங்்கிக ்கடன்
உங்களுக்குத்

ய்மவப்ெடுைாேின்,

வங்கதிக்

ெதிங்கப்பூர குடியுரிமை உள்ளவர SERS அறதிவிப்ெின்யொது
35 வேதுக்குக் குமறவாைவரா்க இருந்ால், குடியுரிமை
இல்்லா் வாழ்க்ம்கத்துமண குமறந்து ஆறு ைா்்கா்லம்
செல்லுெடிோகும் நீண்ட்கா்ல வரும்க அனுை்தி அல்்லது யவம்ல
அனுை்தி செறறதிருந்ால் ைடடுயை $15,000 SERS ைாைிேத்்திறகுத்
்கு்தி செறமுடியும்.
நீங்கள் எங்களிடைதிருநது யநரடிோ்க வடு
ீ
வாங்காைலும், நதி்ல
யைம்ொடடாளரிடைதிருநது எக்ெதி்கதியூடடிவ கூடடுரிமை வடு
ீ
அல்்லது DBSS வடு
ீ வாங்காைலும், இ்றகுமுன் ையெநதி வடடு
ீ
ைாைிேம் அல்்லது யவறு வம்கோை வடடு்ச
ீ
ெலும்க எதுவும்
செறாைலும் இருந்ால், நீங்கள் ்கு்திசெறும் நதிம்லேில், நீங்்கள்
தகுதிதபறும் நிள்லயில், ்மம்படுததபபட்ட மததிய ்செமநிதி
வட்டு
ீ
மொனியததிறகு (EHG) விண்ணபபிக்க்லொம். (்ககீ ழ்க்்காணும்
குறதிப்பு 12 ொரக்்கவும்).

ைறுவிறெமை ்ீரமவ அல்்லது விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்க மூன்றாம்
முமறோளர்களுக்குப் சொருந்ாது. ஏற்கையவ SERS அனுகூ்லங்கமளப்
செறற மூன்றாம் முமறோளர்களும் இ்தில் உள்ளடஙகுவர.

ைறுவிறெமை ்ீரமவக்கு அல்்லது விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கக்கு
$30,000 வரம்பு வி்திப்யொம். ெலும்க விம்லேி்லாை உங்களது
மு்ல் வடமட
ீ
1985 ஜூம்ல ைா்த்்திறகும் 1997 யை ைா்த்்திறகும்
இமடேில் நீங்கள் விறறதிருநது, விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கமே்ச
செலுத்துவ்ா்கத் ய்ரநச்டுத்்திருந்ால், ைறுவிறெமை ்ீரமவ ($30,000
வமர) அ்தி்க ொ்்கைா்க இருக்குைாேின், அ்மை்ச செலுத்் உங்கள்
ச்ரிமவ நீங்கள் ைாறறதிக் ச்காள்ள்லாம்.

ெலும்கக்

ை்திப்ெபீடமடப்

்தளவயொன விவரங்்கள்

செலுள்க்கள்

ையெநதி வடடு
ீ
ைாைிேத்துடன் எங்களிடைதிருநது யநரடிோ்க வாங்கதிே
வடமட,
ீ
அல்்லது ைறுவிறெமை ெநம்ேில் வாங்கதிே வடா்க,
ீ
DBSS
வடா்க
ீ
அல்்லது எக்ெதி்கதியூடடிவ கூடடுரிமை வடா்க
ீ
இருக்்கக்கூடிே ஒரு
வடமட
ீ
நீங்கள் ஏற்கையவ விறறு, ஒத்்திமவக்்கப்ெடட ைறுவிறெமை
்ீரமவ அல்்லது விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கமே்ச செலுத்துவ்ா்கத்
ய்ரநச்டுத்்திருந்ால், நீங்கள் ஒத்்திமவக்்கப்ெடட ைறுவிறெமை
்ீரமவ அல்்லது விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கமே்ச செலுத்் யவண்டும்
(்ககீ ழ்க்்காணும் குறதிப்பு 10 ொரக்்கவும்).

வவ்க
ீ

்கடனுக்கு விண்ணப்ெம் செயயுங்கள்

பு்திே
வடடின்
ீ
ொவிமேப்
செறறுக்
ச்காள்ளும்வமர ெணம் செலுத்துவம்த் ்ள்ளிப்
யொட்லாம்

மறுவிறபளன தீர்ளவ அல்்லது புதிய வட்டுக்கொன
ீ
விள்லயில் ்செர்க்கபபடும் கூடுதல் ததொள்க
(பிரிமியம்) (தபொரு்நதுமொயின்)

ைாறறு வடமட
ீ
வாஙகுவ்ற்காை அ்தி்கெடெ

வட்டுககுப
ீ

தள்ளுபடி

SERS அறதிவிப்புத் ய்்திக்கு முன்ொ்க, எங்களின் BTO அல்்லது
SBF

ெலும்க விம்லேில் புது வடு
ீ
வாஙகுவ்றகு
$15,000 ைாைிேம்
பு்திே 5-அளற அல்்லது நீங்கள் கூடு்ல்
்கு்தி நதிெந்மை்கமள நதிமறயவறறதிைால் 3
தள்லமுளற வடு
ீ வமர (்ககீ ழ்க்்காணும் குறதிப்பு 8
ொரக்்கவும்)

(்ககீ ழ்க்்காணும்

குறதிப்பு 11 ொரக்்கவும்)

உங்களுக்குத்

தள்ளுபடி

ையெநதி வடடு
ீ
ைாைிேத்துடன் எங்களிடைதிருநது யநரடிோ்க வாங்கதிே வடமட,
ீ
அல்்லது ைறுவிறெமை ெநம்ேில் வாங்கதிே வடா்க,
ீ
DBSS வடா்க
ீ
அல்்லது
எக்ெதி்கதியூடடிவ கூடடுரிமை வடா்க
ீ
இருக்்கக்கூடிே ஒரு வடமட
ீ
நீங்கள்
ஏற்கையவ விறறு, ஒத்்திமவக்்கப்ெடட ைறுவிறெமை ்ீரமவ அல்்லது
விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கமே்ச செலுத்துவ்ா்கத் ய்ரநச்டுத்்திருந்ால்,
நீங்கள் ஒத்்திமவக்்கப்ெடட ைறுவிறெமை ்ீரமவ அல்்லது விம்லேின்
கூடு்ல் ச்ாம்கமே்ச செலுத்் யவண்டும் (்ககீ ழ்க்்காணும் குறதிப்பு 10
ொரக்்கவும்).

ைாறறு

SERS
வட்டுககுப
ீ
பின்வருமொறு
பணம்
தசெலுததப
பட்டிரு்நதொல்:

மறுவிறபளன தீர்ளவ அல்்லது புதிய வட்டுக்கொன
ீ
விள்லயில் ்செர்க்கபபடும் கூடுதல் ததொள்க
(பிரிமியம்) (தபொரு்நதுமொயின்)

செலுள்க்கள்

SERS மறுகுடி்யறறச செலுள்க்கள்

வவ்க
ீ
செலுள்கக ்கடன்

பு்திே வடடின்
ீ
ொவிமேப் செறறுக்
ச்காள்ளும்வமர ெணம் செலுத்துவம்த்
்ள்ளிப் யொட்லாம்

நீங்கள்
SERS
வடமட
ீ
எங்களிடைதிருநது
யநரடிோ்கயவா
அல்்லது
ையெநதி வடடு
ீ
ைாைிேத்துடன் சொது்ச ெநம்ேிய்லா வாங்கதிேிருந்ால்,
ைறுவிறெமை ்ீரமவமே அல்்லது வடடின்
ீ
விம்லேில் யெரக்்கப்ெடும்
கூடு்ல் ச்ாம்கமேத் ்ள்ளுெடி செயயவாம்.

ெதிங்கப்பூர குடியுரிமை உள்ள ஒருவரும், ெதிங்கப்பூர குடியுரிமை அல்்லது நதிரந்ரவாெத் ்கு்தி இரண்டுயை இல்்லா்
வாழ்க்ம்கத்துமணயும் ச்காண்ட குடும்ெம் இது.

(்கீ ழக்கொணும் குறிபபு 4

வட்டுக
ீ
்கடன் தபறுவதற்கொன தகுதி
வடு
ீ

SERS

நீங்கள் SERS அறதிவிப்புத் ய்்திக்கு முன்ொ்க, எங்களின் BTO, SBF
அல்்லது சொது வடடுத்
ீ
ய்ரவுத் ்திடடங்களின்்ககீ ழ் வடு
ீ வாங்க
ஏற்கையவ விண்ணப்ெம் செய்திருந்ால் அல்்லது வடமடப்
ீ
ெ்திவு
செய்திருந்ால், நீங்கள்:

3

i. வடடு
ீ
விண்ணப்ெத்ம் SERS ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்களுடன்
மவத்துக் ச்காள்ளவும்; அல்்லது
ii. சொது விறெமை விண்ணப்ெத்ம் ரத்து செயதுவிடடு, “எைது
ைறுகுடியேறறத் ச்ரிவு்கள்” ெகு்திேின்்ககீ ழ் உள்ள ஏய்னும் ஒரு
ச்ரிமவத் ய்ரநச்டுக்்கவும்.
நாங்கள் ச்காடுக்கும் விருப்ெத்ச்ரிவு ெடிவத்்தில், நீங்கள் விரும்பும்
ச்ரிமவ நீங்கள் குறதிப்ெிட்லாம்.

11 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 58 ஆ்கதிேவறறதில் குறதிப்பு 9 ொரக்்கவும்.
12 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 59 ஆ்கதிேவறறதில் குறதிப்பு 10 ொரக்்கவும்.
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எைது ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்கள்

with

செிங்்கபபூர் நிர்நதரவொசெிக குடும்பம்

எஞசெியிருககும் ஒறளறயர் மறறும் கூட்டு ஒறளறயர் உள்ள
குடும்பங்்கள்

ெதிங்கப்பூர குடியுரிமையுள்ள வடடுரிமைோளர
ீ
இல்்லா் குடும்ெம் இது.

செலுள்க

விறபளன
விள்ல

ெலும்க விறெமை விம்லேில் பு்திே வடு
ீ (SERS
ைாைிேம் ்கதிமடோது)
பு்திே

வட்டு
ீ
வள்க

5-அளற

்கு்தி

அல்்லது

நதிெந்மை்கமள

நீங்கள்

உங்களுக்குத் ய்மவப்ெடுைாேின், வங்கதிக் ்கடனுக்கு

வவ்க-வுககுப
ீ
பணம்
தசெலுததுவளதத
தள்ளிப ்பொடுதல்

கூடு்ல்

்தளவயொன விவரங்்கள்

நதிமறயவறறதிைால்

3 தள்லமுளற வடு
ீ வமர (்ககீ ழ்க்்காணும் குறதிப்பு 8

(a)

குடும்ெ

உறுப்ெிைரில்

ொவிமேப்

்கடடணங்கள் ்ள்ளுெடி செயேப்ெடும்

செறுவ்றகு

விண்ணப்ெத்்தில்

பு்திே வடடின்
ீ
ொவிமேப் செறறுக் ச்காள்ளும்வமர
ெணம் செலுத்துவம்த் ்ள்ளிப் யொட்லாம்

யெரக்்கப்ெடடால்,
ஆண்டு்கா்லக்

1

எல்்லா

்கு்தி

ைாைிேம்

மறுவிறபளன தீர்ளவ அல்்லது புதிய வட்டுக்கொன
ீ
விள்லயில் ்செர்க்கபபடும் கூடுதல் ததொள்க
(பிரிமியம்) (தபொரு்நதுமொயின்)

வடமட,
ீ
அல்்லது ைறுவிறெமை ெநம்ேில் வாங்கதிே வடா்க,
ீ
DBSS

ைறறும்

(b)

எங்களிடைதிருநது
வடு
ீ

நதிெந்மை்கமளயும்
உங்கள்

செறுவய்ாடு,

குடும்ெம்
வவ்க
ீ

99

வாஙகுவ்ற்காை

ெலும்க விம்லேில் புது வடு
ீ வாஙகுவ்றகு

பொர்க்கவும்)

$30,000 ைாைிேம்

(்கீ ழக்கொணும் குறிபபு 4

வட்டு
ீ
வள்க

$30,000

SERS

யொன்ற அ்த வள்க வடு
ீ வமர, இவறறுள்
எது செரிேய்ா அது

்கட்டணத தள்ளுபடி

வடடுக்
ீ
வவ்கீ
வுககுப பணம்
தசெலுததுவளதத
தள்ளிப ்பொடுதல்

ைாறறு வடடுக்்காை
ீ
நதிரவா்க ைறறும் ெ்திவுக்
்கடடணங்கள் ்ள்ளுெடி செயேப்ெடும்
பு்திே

வடடின்
ீ

ச்காள்ளும்வமர

வவ்க
ீ
செலுள்கக ்கடன்

2

ொவிமேப்
ெணம்

வட்டுககுப
ீ
பின்வருமொறு
பணம்
தசெலுததப
பட்டிரு்நதொல்:

்ீரமவ அல்்லது விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கமே்ச செலுத்துவ்ா்கத்
ஒத்்திமவக்்கப்ெடட

ைறுவிறெமை

்ீரமவ அல்்லது விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கமே்ச செலுத்் யவண்டும்
(்ககீ ழ்க்்காணும் குறதிப்பு 10 ொரக்்கவும்).
ைறுவிறெமை ்ீரமவக்கு அல்்லது விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கக்கு
விம்லேி்லாை

உங்களது

மு்ல் வடமட
ீ
1985 ஜூம்ல ைா்த்்திறகும் 1997 யை ைா்த்்திறகும்
இமடேில் நீங்கள் விறறதிருநது, விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கமே்ச
செலுத்துவ்ா்கத் ய்ரநச்டுத்்திருந்ால், ைறுவிறெமை ்ீரமவ ($30,000
வமர) அ்தி்க ொ்்கைா்க இருக்குைாேின், அ்மை்ச செலுத்் உங்கள்
ச்ரிமவ நீங்கள் ைாறறதிக் ச்காள்ள்லாம்.

3

முடிோது.
வடடுக்்காை
ீ

குமறந்ெடெக்

குடிேிருப்புக்

்கா்லத்ம் நதிமறயவறறதிே ெிறகு நீங்கள் ்ைிோர சொத்து

வாங்கதிைால் அல்்லது ெஙகுரிமை செறறால், ்ைிோர
சொத்து

ெலும்கக்

ை்திப்ெபீடமடப்

்கடன்

ச்ாம்க,

சொறுத்்திருக்கும்

்கடன்

(்ககீ ழ்க்்காணும்

குறதிப்பு 11 ொரக்்கவும்)

வவ்க
ீ
செ்நளத விள்ல அல்்லது வங்்கிக ்கடன்
உங்களுக்குத்

ய்மவப்ெடுைாேின்,

வங்கதிக்

்கடனுக்கு விண்ணப்ெம் செயயுங்கள்

செறறுக்

செலுத்துவம்த்

்தளவயொன விவரங்்கள்

்ள்ளிப் யொட்லாம்

வாங்கதிே

ய்்திேி்லதிருநது

உங்கள் வடமட
ீ
விறறா்கயவண்டும்.

6

ைா்ங்களுக்குள்

நதி்ல யைம்ொடடாளரிடைதிருநது எக்ெதி்கதியூடடிவ கூடடுரிமை

மறுவிறபளன தீர்ளவ அல்்லது புதிய வட்டுக்கொன
ீ
விள்லயில் ்செர்க்கபபடும் கூடுதல் ததொள்க
(பிரிமியம்) (தபொரு்நதுமொயின்)

தள்ளுபடி

வடு
ீ
அல்்லது DBSS வடு
ீ
வாங்காைலும், இ்றகுமுன்

1

குறதிப்பு
4 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 57ல் குறதிப்பு 3 ொரக்்கவும்.
10 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 58ல் குறதிப்பு 8 ொரக்்கவும்.

வடடு
ீ

ைாைிேம்

ைாைிேம்

அல்்லது

எதுவும்

யவறு

செறாைலும்

நீங்கள் ்கு்திசெறும் நதிம்லேில், நீங்்கள்

வம்கோை
இருந்ால்,
தகுதிதபறும்

மொனியததிறகு (EHG) விண்ணபபிக்க்லொம். (்ககீ ழ்க்்காணும்
குறதிப்பு 12 ொரக்்கவும்).

செலுள்க்கள்
ையெநதி வடடு
ீ
ைாைிேத்துடன் எங்களிடைதிருநது யநரடிோ்க வாங்கதிே
வடமட,
ீ
அல்்லது ைறுவிறெமை ெநம்ேில் வாங்கதிே வடா்க,
ீ
DBSS
வடா்க
ீ
அல்்லது எக்ெதி்கதியூடடிவ கூடடுரிமை வடா்க
ீ
இருக்்கக்கூடிே ஒரு
வடமட
ீ
நீங்கள் ஏற்கையவ விறறு, ஒத்்திமவக்்கப்ெடட ைறுவிறெமை
்ீரமவ அல்்லது விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கமே்ச செலுத்துவ்ா்கத்
ய்ரநச்டுத்்திருந்ால், நீங்கள் ஒத்்திமவக்்கப்ெடட ைறுவிறெமை
்ீரமவ அல்்லது விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கமே்ச செலுத்் யவண்டும்
(்ககீ ழ்க்்காணும் குறதிப்பு 10 ொரக்்கவும்).

ையெநதி
வடடு
ீ

நிள்லயில், ்மம்படுததபபட்ட மததிய ்செமநிதி வட்டு
ீ

நீங்கள்
SERS
வடமட
ீ
எங்களிடைதிருநது
யநரடிோ்கயவா
அல்்லது
ையெநதி வடடு
ீ
ைாைிேத்துடன் சொது்ச ெநம்ேிய்லா வாங்கதிேிருந்ால்,
ைறுவிறெமை ்ீரமவமே அல்்லது வடடின்
ீ
விம்லேில் யெரக்்கப்ெடும்
கூடு்ல் ச்ாம்கமேத் ்ள்ளுெடி செயயவாம்.

ைறுவிறெமை ்ீரமவக்கு அல்்லது விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கக்கு
$30,000 வரம்பு வி்திப்யொம். ெலும்க விம்லேி்லாை உங்களது
மு்ல் வடமட
ீ
1985 ஜூம்ல ைா்த்்திறகும் 1997 யை ைா்த்்திறகும்
இமடேில் நீங்கள் விறறதிருநது, விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கமே்ச
செலுத்துவ்ா்கத் ய்ரநச்டுத்்திருந்ால், ைறுவிறெமை ்ீரமவ ($30,000
வமர) அ்தி்க ொ்்கைா்க இருக்குைாேின், அ்மை்ச செலுத்் உங்கள்
ச்ரிமவ நீங்கள் ைாறறதிக் ச்காள்ள்லாம்.

குறதிப்பு
8 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 57ல் குறதிப்பு 7 ொரக்்கவும்.
10 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 58ல் குறதிப்பு 8 ொரக்்கவும்.
11 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 58 ஆ்கதிேவறறதில் குறதிப்பு 9 ொரக்்கவும்.

வவ்க
ீ

நீங்கள் எங்களிடைதிருநது யநரடிோ்க வடு
ீ வாங்காைலும்,

ைாறறு வடமட
ீ
நீங்கள் முழுமைோ்க வாடம்கக்கு விட

ைாறறு

ைாறறு வடமட
ீ
வாஙகுவ்ற்காை அ்தி்கெடெ

SERS

பு்திே 4-அளற வடு
ீ அல்்லது SERS வடமடப்
ீ

குடும்ெம்

ெலும்க

வட்டுக
ீ
்கடன் தபறுவதற்கொன தகுதி

SERS மொனியம்

விண்ணப்ெ்ாரரா்க்ச

ை்திப்ெபீடமடப் சொறுத்்திருக்கும் (்ககீ ழ்க்்காணும் குறதிப்பு 11

வடமட
ீ
நீங்கள் ஏற்கையவ விறறு, ஒத்்திமவக்்கப்ெடட ைறுவிறெமை

ெலும்க

கூடடு

வடடுக்்காை
ீ

வழங்கப்ெடக்கூடிே அ்தி்கெடெக் ்கடன் ச்ாம்க, ்கடன்

வடா்க
ீ
அல்்லது எக்ெதி்கதியூடடிவ கூடடுரிமை வடா்க
ீ
இருக்்கக்கூடிே ஒரு

வி்திப்யொம்.

ைாறறு

SERS மறுகுடி்யறறச செலுள்க்கள்

21

ொரக்்கவும்).

ையெநதி வடடு
ீ
ைாைிேத்துடன் எங்களிடைதிருநது யநரடிோ்க வாங்கதிே

வரம்பு

(குமறந்து

்கடன் செறுவ்றகும் ்கு்தி செறக்கூடும். உங்களுக்கு

செலுள்க்கள்

$30,000

முன்

குத்்ம்கயுடன்

நதிமறயவறறதிைால்,

நீங்கள்

ஒருவர

வேதுமடேவர) ெதிங்கப்பூர குடியுரிமை செறறு, நீ ங்கள்

ைாறறு வடடுக்்காை
ீ
நதிரவா்க ைறறும் ெ்திவுக்

ய்ரநச்டுத்்திருந்ால்,

கூடடு ஒறமறேர உள்ள குடும்ெம் என்ெது இரண்டு அல்்லது அ்றகு யை்லாை ெதிங்கப்பூர குடியுரிமையுள்ள இரண்டு
அல்்லது அ்றகு யை்லாை ஒறமறேர்கள் வடடுரிமைோளர்களா்க
ீ
இருக்கும் குடும்ெத்ம்க் குறதிக்்கதிறது.

விண்ணப்ெம் செயயுங்கள்

ொரக்்கவும்)

்கட்டணத
தள்ளுபடி

எஞெதிேிருக்கும் ஒறமறேர என்ெது, SERS வடமட
ீ
ஒரு குடும்ெைா்க்ச யெரநது வாங்கதிேெிறகு, வாழ்க்ம்கத்துமண,
செறயறார(்கள்) அல்்லது ெிள்மள(்கள்) ்கா்லைா்கதிவிடட்ால் இப்யொது ்ைி உரிமைோளரா்க இருக்கும் ெதிங்கப்பூரமரக்
குறதிக்்கதிறது.

வட்டுக
ீ
்கடன் தபறுவதற்கொன தகுதி

SERS மறுகுடி்யறறச செலுள்க்கள்

SERS

நீங்கள் SERS அறதிவிப்புத் ய்்திக்கு முன்ொ்க, எங்களின் BTO,
SBF அல்்லது சொது வடடுத்
ீ
ய்ரவுத் ்திடடங்களின்்ககீ ழ் வடு
ீ
வாங்க ஏற்கையவ விண்ணப்ெம் செய்திருந்ால் அல்்லது
வடமடப்
ீ
ெ்திவு செய்திருந்ால், நீங்கள்:

2

i. வடடு
ீ
விண்ணப்ெத்ம்
SERS
ைறுகுடியேறற்ச
ெலும்க்களுடன் மவத்துக் ச்காள்ளவும்; அல்்லது
ii. சொது விறெமை விண்ணப்ெத்ம் ரத்து செயதுவிடடு,
“எைது ைறுகுடியேறறத் ச்ரிவு்கள்” ெகு்திேின்்ககீ ழ் உள்ள
ஏய்னும் ஒரு ச்ரிமவத் ய்ரநச்டுக்்கவும்.
நாங்கள் ச்காடுக்கும் விருப்ெத்ச்ரிவு ெடிவத்்தில், நீங்கள்
விரும்பும் ச்ரிமவ நீங்கள் குறதிப்ெிட்லாம்.

11 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 58 ஆ்கதிேவறறதில் குறதிப்பு 9 ொரக்்கவும்.
12 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 59 ஆ்கதிேவறறதில் குறதிப்பு 10 ொரக்்கவும்.
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எைது ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்கள்

with

செிங்்கபபூர் குடியுரிளமயுள்ள ஒறளறயர் உள்ள குடும்பம்

SERS

மூன்றொம் முளற வடு
ீ வொங்கு்வொர் மறறும் இதறகுமுன்

ெதிங்கப்பூர குடியுரிமையுள்ள ஒறமறேர உள்ள குடும்ெம் என்ெது, ஒறமறேரா்க SERS வடு
ீ வாங்கதிே வடடுரிமைோளமரக்
ீ

SERS செலுள்க்கள் தபறறிருககும் குடும்பம்

குறதிக்்கதிறது.

மூன்றாம் முமற வடு
ீ
வாஙகுயவார என்ெது எங்களிடைதிருநது ஒன்றுக்கு யைறெடட வடு்கமள
ீ
யநரடிோ்க வாங்கதிே,
அல்்லது ையெநதி வடடு
ீ
ைாைிேத்துடன் குமறந்து ஒரு வடமட
ீ
எங்களிடைதிருநது யநரடிோ்க வாங்கதிே குடும்ெத்ம்க்

SERS மொனியம்

$15,000 ைாைிேம்

பொர்க்கவும்)

SERS

பு்திே 3-அளற வடு
ீ அல்்லது SERS வடமடப்
ீ
யொன்ற அ்த வள்க வடு
ீ வமர, இவறறுள்

வட்டு
ீ
வள்க

்கட்டணத தள்ளுபடி
வவ்கீ
வுககுப பணம்
தசெலுததுவளதத
தள்ளிப ்பொடுதல்

பின்வருமொறு
பணம்

ைாறறு வடடுக்்காை
ீ
நதிரவா்க ைறறும் ெ்திவுக்

பட்டிரு்நதொல்:

பு்திே

வடடின்
ீ

ொவிமேப்

ச்காள்ளும்வமர

்ள்ளிப் யொட்லாம்

ெணம்

தசெலுததப

செலுத்துவம்த்

செலுள்க்கள்

வடா்க,
ீ

DBSS

1

எங்களிடைதிருநது

யநரடிோ்க

2

வாங்கதிே வடமட,
ீ
அல்்லது ைறுவிறெமை ெநம்ேில் வாங்கதிே
வடா்க
ீ

அல்்லது

எக்ெதி்கதியூடடிவ

கூடடுரிமை

வடா்க
ீ
இருக்்கக்கூடிே ஒரு வடமட
ீ
நீங்கள் ஏற்கையவ விறறு,

கூடு்ல் ச்ாம்கமே்ச செலுத்துவ்ா்கத் ய்ரநச்டுத்்திருந்ால்,
ஒத்்திமவக்்கப்ெடட

விம்லேின்

கூடு்ல்

ைறுவிறெமை

ச்ாம்கமே்ச

(்ககீ ழ்க்்காணும் குறதிப்பு 10 ொரக்்கவும்).

ச்ாம்க,

்கடன்

குறதிப்பு 11 ொரக்்கவும்)

செலுள்க

வவ்க
ீ
செ்நளத விள்ல அல்்லது வங்்கிக ்கடன்

்ீரமவ

செலுத்்

அல்்லது

யவண்டும்

நீங்கள் எங்களிடைதிருநது யநரடிோ்க வடு
ீ
வாங்காைலும், நதி்ல
யைம்ொடடாளரிடைதிருநது எக்ெதி்கதியூடடிவ கூடடுரிமை வடு
ீ அல்்லது
DBSS வடு
ீ வாங்காைலும், இ்றகுமுன் ையெநதி வடடு
ீ
ைாைிேம் அல்்லது
யவறு வம்கோை வடடு
ீ
ைாைிேம் எதுவும் செறாைலும் இருந்ால்,
நீங்கள் ்கு்திசெறும் நதிம்லேில், நீங்கள் ்கு்திசெறும் நதிம்லேில்,
யைம்ெடுத்்ப்ெடட ைத்்திே யெைநதி்தி வடடு
ீ
ைாைிேத்்திறகு (EHG)
விண்ணப்ெிக்்க்லாம். (்ககீ ழ்க்்காணும் குறதிப்பு 12 ொரக்்கவும்).

3

i. வ ீடடு
விண்ணப்ெத்ம்
SERS
ைறுகுடியேறற்ச
ெலும்க்களுடன் மவத்துக் ச்காள்ளவும்; அல்்லது

ச்ாம்கக்கு $30,000 வரம்பு வி்திப்யொம். ெலும்க விம்லேி்லாை
ைா்த்்திறகும்

இமடேில்

நாங்கள் ச்காடுக்கும் விருப்ெத்ச்ரிவு ெடிவத்்தில்,
விரும்பும் ச்ரிமவ நீங்கள் குறதிப்ெிட்லாம்.

ைறுவிறெமை

்ீரமவ

்ீரமவக்கு

அல்்லது

விம்லேின்

கூடு்ல்

உங்களது மு்ல் வடமட
ீ
1985 ஜூம்ல ைா்த்்திறகும் 1997 யை
நீங்கள்

விறறதிருநது,

விம்லேின்

கூடு்ல் ச்ாம்கமே்ச செலுத்துவ்ா்கத் ய்ரநச்டுத்்திருந்ால்,
($30,000

வமர)

அ்தி்க

ொ்்கைா்க

இருக்குைாேின், அ்மை்ச செலுத்் உங்கள் ச்ரிமவ நீங்கள்
ைாறறதிக் ச்காள்ள்லாம்.

குறதிப்பு
4 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 57ல் குறதிப்பு 3 ொரக்்கவும்.
10 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 58ல் குறதிப்பு 8 ொரக்்கவும்.

விள்ல

வட்டு
ீ
வள்க

ii. சொது விறெமை விண்ணப்ெத்ம் ரத்து செயதுவிடடு,
“எைது ைறுகுடியேறறத் ச்ரிவு்கள்” ெகு்திேின்்ககீ ழ்
உள்ள ஏய்னும் ஒரு ச்ரிமவத் ய்ரநச்டுக்்கவும்.

ைறுவிறெமை

விறபளன

உங்களுக்குத் ய்மவப்ெடுைாேின், வங்கதிக்

நீங்கள் (a) ெின்ைர (i) செறயறாமர அல்்லது ெிள்மள்கமள உங்கள்
விண்ணப்ெத்்தில் யெரத்து குடும்ெ அமைப்மெ உருவாக்்கதிேிருந்ால்,
அல்்லது (ii) ொவிமேப் செறறுக் ச்காள்வ்றகுமுன் ெடடப்ெடி
்திருைணம்
செய்திருந்ால்,
ைறறும்
(b)
99
ஆண்டு்கா்லக்
குத்்ம்கயுடன் எங்களிடைதிருநது வடு
ீ
வாஙகுவ்ற்காை எல்்லா
்கு்தி நதிெந்மை்கமளயும் உங்கள் குடும்ெம் நதிமறயவறறதிேிருந்ால்
(குடியுரிமை இல்்லா் வாழ்க்ம்கத்துமண உள்ள குடும்ெங்கள்
உள்ளடங்கவில்ம்ல), உங்கள் குடும்ெம் $30,000 SERS ைாைிேத்துடன்
5-அமற வமரேி்லாை வடு
ீ வாஙகுவ்றகுத் ்கு்திசெறும் வம்கேில்
உங்களுக்்காை
SERS
ைறுகுடியேறற்ச
ெலும்க்கமள
யைலும்
ொ்்கைாக்குயவாம்.

4

நீங்கள்

உங்களது 3-அமற வடடின்
ீ
உள் ்மரப் ெரப்ெளவு, ைாறறு
இடத்்தில் ்கடடப்ெடவிருக்கும் பு்திே 3-அமற வடடின்
ீ
உள் ்மரப்
ெரப்ெளமவவிடக் குமறந்து 10% செரி்ா்க இருந்ால், ைாறறு
இடத்்தில் நீங்கள் பு்திே 4-அமற வடு
ீ வமர வாங்க்லாம். நீங்கள்
BTO, SBF அல்்லது சொது வடடுத்
ீ
ய்ரவுத் ்திடடங்களின்்ககீ ழ் யவறு
எங்காவது வடு
ீ வாங்க விண்ணப்ெம் செய்ால், நீங்கள் 3-அமற
வமரேி்லாை பு்திே வடமட
ீ
ைடடுயை வாங்க முடியும்.

11 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 58 ஆ்கதிேவறறதில் குறதிப்பு 9 ொரக்்கவும்.
12 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 59 ஆ்கதிேவறறதில் குறதிப்பு 10 ொரக்்கவும்.

முந்திே

வடு
ீ

SERS

்திடடத்்திறகு

அறதிவிக்்கப்ெடடு,

SERS மறுகுடி்யறறச செலுள்க்கள்

(்ககீ ழ்க்்காணும்

நீங்கள் SERS அறதிவிப்புத் ய்்திக்கு முன்ொ்க, எங்களின் BTO, SBF
அல்்லது சொது வடடுத்
ீ
ய்ரவுத் ்திடடங்களின்்ககீ ழ் வடு
ீ வாங்க
ஏற்கையவ விண்ணப்ெம் செய்திருந்ால் அல்்லது வடமடப்
ீ
ெ்திவு செய்திருந்ால், நீங்கள்:

ஒத்்திமவக்்கப்ெடட ைறுவிறெமை ்ீரமவ அல்்லது விம்லேின்
நீங்கள்

்கடன்

சொறுத்்திருக்கும்

்தளவயொன விவரங்்கள்

நீங்கள்
SERS
வடமட
ீ
எங்களிடைதிருநது
யநரடிோ்கயவா
அல்்லது
ையெநதி வடடு
ீ
ைாைிேத்துடன் சொது்ச ெநம்ேிய்லா வாங்கதிேிருந்ால்,
ைறுவிறெமை ்ீரமவமே அல்்லது வடடின்
ீ
விம்லேில் யெரக்்கப்ெடும்
கூடு்ல் ச்ாம்கமேத் ்ள்ளுெடி செயயவாம்.

ைாைிேத்துடன்

ெலும்கக்

ை்திப்ெபீடமடப்

செறறுக்

தள்ளுபடி

வடடு
ீ

வவ்க
ீ

குடும்ெத்்தின்

SERS

ைறுகுடியேறற்ச

ெலும்க்கள்

வழங்கப்ெடடிருந்ால், அந்க் குடும்ெம் ஏற்கையவ SERS அனுகூ்லங்கமளப் செறற்ா்கக் ்கரு்ப்ெடும்.

்கடனுக்கு விண்ணப்ெம் செயயுங்கள்

மறுவிறபளன தீர்ளவ அல்்லது புதிய வட்டுக்கொன
ீ
விள்லயில் ்செர்க்கபபடும் கூடுதல் ததொள்க
(பிரிமியம்) (தபொரு்நதுமொயின்)

ையெநதி

ைாறறு வடமட
ீ
வாஙகுவ்ற்காை அ்தி்கெடெ

வட்டுககுப
ீ

எது செரிேய்ா அது

்கடடணங்கள் ்ள்ளுெடி செயேப்ெடும்

ஒரு

வவ்க
ீ
செலுள்கக ்கடன்

ெலும்க விம்லேில் புது வடு
ீ வாஙகுவ்றகு

(்கீ ழக்கொணும் குறிபபு 4

குறதிக்்கதிறது.

வட்டுக
ீ
்கடன் தபறுவதற்கொன தகுதி

SERS மறுகுடி்யறறச செலுள்க்கள்

்கட்டணத

தள்ளுபடி
வவ்க-வுககுப
ீ
பணம்

தசெலுததுவளதத

தள்ளிப ்பொடுதல்

ெலும்க விறெமை விம்லேில் பு்திே வடு
ீ
(SERS ைாைிேம் ்கதிமடோது)
பு்திே
3-அளற வடு
ீ
(ஒறமறேர்களுக்கு),
4-அளற வடு
ீ (எஞெதிேிருக்கும் ஒறமறேர்கள்
ைறறும் கூடடு ஒறமறேர்கள்), 5-அளற வடு
ீ
(குடும்ெங்களுக்கு) அல்்லது நீங்கள் கூடு்ல்
்கு்தி நதிெந்மை்கமள நதிமறயவறறதிைால்
3 தள்லமுளற வடு
ீ (்ககீ ழ்க்்காணும் குறதிப்பு 8
ொரக்்கவும்), அல்்லது SERS வடமடப்
ீ
யொன்ற
அய் வம்க வடு
ீ
வமர, இவறறுள் எது
செரிேய்ா அது
ைாறறு வடடுக்்காை
ீ
நதிரவா்க ைறறும் ெ்திவுக்
்கடடணங்கள் ்ள்ளுெடி செயேப்ெடும்
பு்திே
வடடின்
ீ
ொவிமேப்
செறறுக்
ச்காள்ளும்வமர ெணம் செலுத்துவம்த்
்ள்ளிப் யொட்லாம்

வட்டுக
ீ
்கடன் தபறுவதற்கொன தகுதி
வவ்க
ீ
செலுள்கக ்கடன்
SERS
வட்டுககுப
ீ
பின்வருமொறு
பணம்
தசெலுததப
பட்டிரு்நதொல்:

ைாறறு வடமட
ீ
வாஙகுவ்ற்காை அ்தி்கெடெ
வவ்க
ீ

ெலும்கக்

ை்திப்ெபீடமடப்

்கடன்

்கடன்

(்ககீ ழ்க்்காணும்

குறதிப்பு 11 ொரக்்கவும்)

வவ்க
ீ
செ்நளத விள்ல அல்்லது வங்்கிக ்கடன்
உங்களுக்குத் ய்மவப்ெடுைாேின், வங்கதிக்
்கடனுக்கு விண்ணப்ெம் செயயுங்கள்

்தளவயொன விவரங்்கள்

1

நீங்கள் ஏற்கையவ SERS ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்கமளப்
செறறதிருந்ால், உங்களது SERS வடமட
ீ
நீங்கள் சொது்ச
ெநம்ேில் விற்க முடிோது.

மறுவிறபளன தீர்ளவ அல்்லது புதிய வட்டுக்கொன
ீ
விள்லயில் ்செர்க்கபபடும் கூடுதல் ததொள்க
(பிரிமியம்) (தபொரு்நதுமொயின்)
செலுள்க்கள்
ைறுவிறெமை
்ீரமவ
அல்்லது
விம்லேின்
கூடு்ல்
ச்ாம்க,
ஏற்கையவ
ைறுவிறெமை
்ீரமவமே
அல்்லது
விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கமே்ச செலுத்்திவிடட மூன்றாம்
முமறோளர்களுக்குப் சொருந்ாது.
ஏற்கையவ
SERS
அனுகூ்லங்கமளப்
செறற
இரண்டாம்
முமறோளர்கள், ையெநதி வடடு
ீ
ைாைிேத்துடன் எங்களிடைதிருநது
யநரடிோ்க வாங்கதிே வடமட,
ீ
அல்்லது ைறுவிறெமை ெநம்ேில்
வாங்கதிே
வடா்க,
ீ
DBSS
வடா்க
ீ
அல்்லது
எக்ெதி்கதியூடடிவ
கூடடுரிமை வடா்க
ீ
இருக்்கக்கூடிே ஒரு வடமட
ீ
ஏற்கையவ
விறறு,
ஒத்்திமவக்்கப்ெடட
ைறுவிறெமை
்ீரமவமே
அல்்லது விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கமே்ச செலுத்துவ்ா்கத்
ய்ரநச்டுத்்திருந்ால், நீங்கள் ஒத்்திமவக்்கப்ெடட ைறுவிறெமை
்ீரமவமே அல்்லது விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கமே்ச செலுத்்
யவண்டும். (்ககீ ழ்க்்காணும் குறதிப்பு 10 ொரக்்கவும்)
ைறுவிறெமை
்ீரமவக்கு
அல்்லது
விம்லேின்
கூடு்ல்
ச்ாம்கக்கு $30,000 வரம்பு வி்திப்யொம். ெலும்க விம்லேி்லாை
உங்களது மு்ல் வடமட
ீ
1985 ஜூம்ல ைா்த்்திறகும் 1997 யை
ைா்த்்திறகும் இமடேில் நீங்கள் விறறதிருநது, விம்லேின்
கூடு்ல் ச்ாம்கமே்ச செலுத்துவ்ா்கத் ய்ரநச்டுத்்திருந்ால்,
ைறுவிறெமை
்ீரமவ
($30,000
வமர)
அ்தி்க
ொ்்கைா்க
இருக்குைாேின், அ்மை்ச செலுத்் உங்கள் ச்ரிமவ நீங்கள்
ைாறறதிக் ச்காள்ள்லாம்.
குறதிப்பு
8 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 57ல் குறதிப்பு 7 ொரக்்கவும்.
10 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 58ல் குறதிப்பு 8 ொரக்்கவும்.

ச்ாம்க,

சொறுத்்திருக்கும்

11 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 58ல் குறதிப்பு 9 ொரக்்கவும்.

56

57

கூடு்ல் விளக்்கம்

எைது ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்கள்
தனியொர் தசெொதது உரிளமயொளர்

1.

SERS மறுகுடி்யறறச செலுள்க்கள்
ெலும்க விறெமை விம்லேில் பு்திே வடு
ீ
(SERS ைாைிேம் ்கதிமடோது)

வட்டு
ீ
வள்க

பு்திே 3-அளற வடு
ீ
(ஒறமறேர்களுக்கு),
4-அளற வடு
ீ (எஞெதிேிருக்கும் ஒறமறேர்கள்
ைறறும் கூடடு ஒறமறேர்கள்), 5-அளற வடு
ீ
(குடும்ெங்களுக்கு) அல்்லது நீங்கள் கூடு்ல்
்கு்தி நதிெந்மை்கமள நதிமறயவறறதிைால்
3 தள்லமுளற வடு
ீ
(்ககீ ழ்க்்காணும் குறதிப்பு
8 ொரக்்கவும்), அல்்லது SERS வடமடப்
ீ
யொன்ற அய் வம்க வடு
ீ வமர, இவறறுள்
எது செரிேய்ா அது

விள்ல

்கட்டணத

தள்ளுபடி
வவ்க-வுககுப
ீ
பணம்

தசெலுததுவளதத

தள்ளிப ்பொடுதல்

வட்டுக
ீ
்கடன் தபறுவதற்கொன தகுதி
உங்களுக்குத் ய்மவப்ெடுைாேின், வங்கதிக் ்கடன் செறுங்கள்

்தளவயொன விவரங்்கள்

1

2.

யவறு எங்காவது பு்திே வடு
ீ
வாங்கதிைால், பு்திே வடு
ீ
சொத்ம் மு்லீடடுக்்கா்க மவத்துக் ச்காள்ளயவண்டும்.

3.

மு்ல் $180,000-க்கு 1%, அடுத்் $180,000-க்கு 2%,
அடுத்் $640,000-க்கு 3% ைறறும் அ்ன் ெின்பு 4%

ெ்திவுக் ்கடடணம்

$38.30

ெடடக் ்கடடணங்கள் (நடப்ெிலுள்ள
சொருள், யெமவ வரிக்கு உடெடடது)

மு்ல் $30,000-க்கு, அடுத்் $30,000-க்கு $21.60 ைறறும் அ்ன் ெின்பு 0.06%.
குமறந்ெடெக் ்கடடணைா்க $20 வி்திக்்கப்ெடும்.

அளமக்கபபடும் அம்செங்்கள் மறறும் தபொருததுமொனங்்கள்

SERS மொனியம்

4.

தனியொர் தசெொதது
்ைிோர சொத்து என்ெது SERS வடமடத்
ீ
்விர ைறற எந்்ச சொத்ம்யும் (அடுக்குைாடி வடு,
ீ
்ைி வடு,
ீ
்கடடடம் அல்்லது நதி்லம்)
குறதிக்்க்லாம் (இது குடிேிருப்ொ்கயவா அல்்லது யவறு வம்கோை்ா்கயவா இருக்்க்லாம். ்ைிோரைேைாக்்கப்ெடட HUDC வடு்கள்,
ீ
எக்ெதி்கதியூடடிவ கூடடுரிமை வடு்கள்,
ீ
சவளிநாடடிலுள்ள சொத்து்கள், அன்ெளிப்ொ்க அல்்லது உேில் வாரிொ்கப் செறற சொத்து்கள்
ைறறும் உரிமையுள்ள, ெறறுைாைம் செய் அல்்லது நாைதிைி்களின்மூ்லம் விறற சொத்து்கள் ஆ்கதிேமவ உடெட ைறறமவயும் இ்தில்
உள்ளடஙகும்).
ைாறறு வடடின்
ீ
குமறந்ெடெக் குடிேிருப்புக் ்கா்ல்கடடத்ம் நதிமறயவறறதிே ெிறகு ைடடுயை நீங்கள் (குடிேிருப்ெவர்கள் ைறறும்
்றயொதுள்ள ்ைிோர சொத்து உரிமைோளர்கள்) ்ைிோர சொத்து வாங்கயவா அல்்லது ெஙகுரிமை செறயவா முடியும். இல்்லாவிடில்,
நீங்கள் வாங்கயவா அல்்லது ைாறறு வடமட
ீ
மவத்்திருக்்கயவா முடிோது.

5.

10% முன்னுரிளம ஒதுக்கீ டு
BTO அல்்லது SBF விறெமை நடவடிக்ம்க்களில் விறெமைக்கு வரும் வடு்களில்
ீ
10% வடு்கமள
ீ
ைறுகுடியேறறம், இடைாறறம், SERS,
வாடம்க்ாரர முன்னுரிமைத் ்திடடம் ஆ்கதிேவறறதின்்ககீ ழ், ்கு்திசெறும் குடும்ெங்களுக்்கா்க நாங்கள் ஒதுக்கு்கதியறாம். முன்னுரிமை
ஒதுக்்ககீ டு இல்்லா் மைே வடடாரப் சொதுக் குடிேிருப்புத் ்திடடம், சொது வடடுத்
ீ
ய்ரவுத் ்திடடம் ஆ்கதிே ்திடடங்களின்்ககீ ழ்
விறெமைக்கு வரும் வடு்களுக்்காை
ீ
விண்ணப்ெங்கள் இ்தில் உள்ளடங்காது.
இந் முன்னுரிமை ்திடடத்்தின்்ககீ ழ், எங்களுக்குக் ்கதிமடக்கும் விண்ணப்ெங்களின் எண்ணிக்ம்க 10% ஒதுக்்ககீ டடுக்குள் இருந்ால், எல்்லா
விண்ணப்ெ்ாரர்களும் வடடுக்குப்
ீ
ெ்திவு செயே முடியும். ைறற சொது விண்ணப்ெ்ாரர்களுடன் நடத்்ப்ெடும் குலுக்்க்லதின் மூ்லம்,
விண்ணப்ெ்ாரர்கமள வடடுக்குப்
ீ
ெ்திவு செயே அமழக்கும் வரிமெ ்ீரைாைிக்்கப்ெடும். வவ்க
ீ
வடு்களின்
ீ
விறெமை விம்ல, சொது
விண்ணப்ெ்ாரர்களுக்கு வழங்கப்ெடும் அய் விம்லமே ஒத்்திருக்கும்.

6.

SERS மறுகுடி்யறறச செலுள்க்களளப தபறுவதற்கொன தகுதி நிப்நதளன்கள்
SERS வடமட
ீ
்க்்கமவத்துக்ச்காள்ள ்கு்தி செறுவய்ாடு, நடப்ெிலுள்ள ைறற எல்்லா நதிெந்மை்கமளயும் நதிமறயவறறும்
வடடுரிமைோளர்களுக்கு
ீ
SERS ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்கள் வழங்கப்ெடும். SERS ்திடடம் அறதிவிக்்கப்ெடுவ்றகு முன்பு அல்்லது
ெின்பு வடமைப்பு
ீ
வளர்செதி்ச ெடடத்ம் வடடுரிமைோளர்கள்
ீ
ைீ றதிேிருந்ால், அவர்கள் SERS ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்களுக்குத் தகுதி
தபறமொட்டொர்்கள்.

7.

5-அளற வடு்கள்
ீ
மறறும்/அல்்லது 3 தள்லமுளற வடு்கள்
ீ
SERS திட்டததிறத்கன ்தர்்நததடுக்கபபட்ட மொறறு இடங்்களில் மட்டு்ம 5-அளற வடு்கள்
ீ
மறறும்/அல்்லது 3 தள்லமுளற வடு்கள்
ீ
வழங்்கபபடு்கின்றன.
•
•

குறதிப்பு
5 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 57ல் குறதிப்பு 4 ொரக்்கவும்.
8 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 57ல் குறதிப்பு 7 ொரக்்கவும்.
10 கூடு்ல் விளக்்கத்்திறகு ெக்்கம் 58ல் குறதிப்பு 8 ொரக்்கவும்.

வடடின்
ீ
விறெமை விம்லேில் குத்்ம்க
ஒப்ெந்ம் (அெல்)

ைாறறு வடடுக்்காை
ீ
விண்ணப்ெம் ரத்து செயேப்ெடடால், நாங்கள் உங்களிடைதிருநது SERS ைாைிேத்ம் (வடடியுடன்) ்திரும்ெப்
செறுயவாம்.

செலுள்க்கள்

ைறுவிறெமை ்ீரமவக்கு அல்்லது விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கக்கு
$30,000 வரம்பு வி்திப்யொம். ெலும்க விம்லேி்லாை உங்களது
மு்ல் வடமட
ீ
1985 ஜூம்ல ைா்த்்திறகும் 1997 யை ைா்த்்திறகும்
இமடேில் நீங்கள் விறறதிருநது, விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கமே்ச
செலுத்துவ்ா்கத் ய்ரநச்டுத்்திருந்ால், ைறுவிறெமை ்ீரமவ ($30,000
வமர) அ்தி்க ொ்்கைா்க இருக்குைாேின், அ்மை்ச செலுத்் உங்கள்
ச்ரிமவ நீங்கள் ைாறறதிக் ச்காள்ள்லாம்.

உங்்கள் SERS வட்டின்
ீ
செ்நளத மதிபபின் அடிபபளடயி்லொன ்கட்டணங்்களின் அளவு

SERS வடடின்
ீ
உரிமைோளரா்க இருநது (எந் வம்கேில் அ்மை மவத்்திருந்ாலும்), எங்களிடைதிருநது ைாறறு வடு
ீ
வாஙகும்
்கு்திசெறும் ெதிங்கப்பூரர்களுக்கு நாங்கள் SERS ைாைிேத்ம்்ச ெைைா்கப் ெ்கதிரந்ளிப்யொம். நாங்கள் ைாைிேத் ச்ாம்கமே உங்களது
ையெநதி யெைதிப்ெின் ஒரு ெகு்திோ்க உங்களது ையெநதி ொ்ாரணக் ்கணக்்கதில் யொடுயவாம். நீங்கள் ைாறறு வடடுக்குப்
ீ
ெணம்
செலுத்துவ்றகு ைடடுயை SERS ைாைிேத்ம்ப் ெேன்ெடுத்் முடியும். நீங்கள் ைாறறு வடமட
ீ
விறறால் அல்்லது உரிமைமே
ைாறறதிக் ச்காடுத்்ால், ைாைிேம் (வடடியுடன்) உங்களது ையெநதி ்கணக்்கதில் ்திருப்ெிப் யொடப்ெடும்.

தள்ளுபடி

ையெநதி வடடு
ீ
ைாைிேத்துடன் எங்களிடைதிருநது யநரடிோ்க வாங்கதிே
வடமட,
ீ
அல்்லது ைறுவிறெமை ெநம்ேில் வாங்கதிே வடா்க,
ீ
DBSS
வடா்க
ீ
அல்்லது எக்ெதி்கதியூடடிவ கூடடுரிமை வடா்க
ீ
இருக்்கக்கூடிே ஒரு
வடமட
ீ
நீங்கள் ஏற்கையவ விறறு, ஒத்்திமவக்்கப்ெடட ைறுவிறெமை
்ீரமவ அல்்லது விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கமே்ச செலுத்துவ்ா்கத்
ய்ரநச்டுத்்திருந்ால், நீங்கள் ஒத்்திமவக்்கப்ெடட ைறுவிறெமை
்ீரமவ அல்்லது விம்லேின் கூடு்ல் ச்ாம்கமே்ச செலுத்் யவண்டும்
(்ககீ ழ்க்்காணும் குறதிப்பு 10 ொரக்்கவும்).

முததிளர மறறும் செட்டக ்கட்டணங்்கள்

அமைக்்கப்ெடும் அம்ெங்கள் ைறறும் சொருத்துைாைங்கள் என்ெவறறதில் ென்ைல்்கள், ்க்வு்கள், ்கம்ெிக்்க்வு்கள், ென்ைல் ்கம்ெி்கள்,
உள்ளமைந் அ்லைாரி்கள், உள்ளமைந் உமட அ்லைாரி்கள், குளிரொ்ைங்கள், உடகூமர ைதின்விெதிறதி்கள், நீர சூயடறறதி்கள் யொன்றமவ
உள்ளடஙகும்.

்கடடி முடிக்்கப்ெடடவுடன் அ்தில் ்ங்கதிேிருநது, ்ைிோர

பு்திே
வடடின்
ீ
ொவிமேப்
செறறுக்
ச்காள்ளும்வமர ெணம் செலுத்துவம்த்
்ள்ளிப் யொட்லாம்

நீங்கள்
SERS
வடமட
ீ
எங்களிடைதிருநது
யநரடிோ்கயவா
அல்்லது
ையெநதி வடடு
ீ
ைாைிேத்துடன் சொது்ச ெநம்ேிய்லா வாங்கதிேிருந்ால்,
ைறுவிறெமை ்ீரமவமே அல்்லது வடடின்
ீ
விம்லேில் யெரக்்கப்ெடும்
கூடு்ல் ச்ாம்கமேத் ்ள்ளுெடி செயயவாம்.

SERS

நீங்கள் ைாறறு இடத்்தில் பு்திே வடு
ீ வாங்கதிைால் அல்்லது

BTO, SBF அல்்லது சொது வடடுத்
ீ
ய்ரவுத் ்திடடத்்தின்்ககீ ழ்

ைாறறு வடடுக்்காை
ீ
நதிரவா்க ைறறும் ெ்திவுக்
்கடடணங்கள் ்ள்ளுெடி செயேப்ெடும்

மறுவிறபளன தீர்ளவ அல்்லது புதிய வட்டுக்கொன
ீ
விள்லயில் ்செர்க்கபபடும் கூடுதல் ததொள்க
(பிரிமியம்) (தபொரு்நதுமொயின்)

with

அடடவமண 1: ்கடடணங்களின் அளவு

குறதிக்்கதிறது (்ககீ ழ்க்்காணும் குறதிப்பு 5 ொரக்்கவும்).

விறபளன

New Beginning

முததிளர மறறும் செட்டக ்கட்டணங்்கள்

்ைிோர சொத்து உரிமைோளர என்ெது SERS அறதிவிப்ெின்யொது ்ைிோர சொத்்தின் உரிமைோளரா்க இருப்ெவமரக்

செலுள்க

My Guide to
a

உங்களது செறயறார(்கள்) அல்்லது ்திருைணைாை ெிள்மளமே ைாறறு வ ீடடின் இமண விண்ணப்ெ்ாரர்களா்க அல்்லது
குடிேிருப்ொளர்களா்க்ச யெரத்துக் ச்காண்டு, ெ்ல ்ம்லமுமற குடும்ெத்ம் அமைக்்கயவண்டும்; ைறறும்
குமறந்து ஒரு செறயறார அல்்லது ்திருைணைாை ெிள்மள ெதிங்கப்பூர குடியுரிமை உள்ளவரா்க அல்்லது நதிரந்ரவாெதிோ்க
இருக்்கயவண்டும்.
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New Beginning

கூடு்ல் விளக்்கம்

with

3 ்ம்லமுமற வடு்களின்
ீ
உரிமைோளர்கள், ொவிமேப் செறறுக் ச்காண்ட்தி்லதிருநது மு்ல் 5 ஆண்டு்களுக்குப் ெடுக்ம்கேமற்கள்
எ்மையும் வாடம்கக்கு விட முடிோது.
3 ்ம்லமுமற வடு்கமளத்
ீ
்கு்திசெறும் ைறற ெ்ல ்ம்லமுமற குடும்ெங்களிடம் ைடடுயை சொது்ச ெநம்ேில் ைறுவிறெமை செயே
முடியும் (குமறந்ெடெக் குடிேிருப்புக் ்கா்ல்கடடத்ம்ப் பூரத்்தி செய்ெிறகு).
8.

எகசெி்கியூட்டிவ கூட்டுரிளம குடியிருபபு்கள்
நீங்கள் 9 டிெம்ெர 2013 அன்று அல்்லது அ்றகுப் ெிறகு விறெமைக்கு வந் நதி்லத்்தில் ்கடடப்ெடட எக்ெதி்கதியூடடிவ கூடடுரிமை
வடமட
ீ
நதி்ல யைம்ொடடாளரிடைதிருநது வாங்கதி, ஏற்கையவ விறறதிருந்ால், ையெநதி வடடு
ீ
ைாைிேம் செறாைய்லயே அந் வடமட
ீ
வாங்கதிேிருந்ாலும், ைறுவிறெமை ்ீரமவ செலுத்்திோ்கயவண்டும்.
நீங்கள் SERS அறதிவிப்புத் ய்்திக்கு முன்ொ்க எக்ெதி்கதியூடடிவ கூடடுரிமை வடடுக்கு
ீ
விண்ணப்ெம் செய்திருநது அல்்லது வடமடப்
ீ
ெ்திவு செய்திருநது, சொது விண்ணப்ெ்ாரரா்க விண்ணப்ெத்ம் மவத்துக்ச்காள்ள விரும்ெிைால், நீங்கள் மு்ல் முமறோளரா்கவும்
எக்ெதி்கதியூடடிவ கூடடுரிமை வடமட
ீ
வாஙகுவ்றகு ையெநதி வடடு
ீ
ைாைிேத்்திறகு விண்ணப்ெம் செயோ்வரா்கவும் இருந்ால்
ைடடுயை SERS வடமடப்
ீ
சொது்ச ெநம்ேில் விற்க முடியும்.

9.

வவ்க
ீ
்கடன் மதிபபபீடு

10. ்மம்படுததபபட்ட மததிய ்செமநிதி வட்டு
ீ
மொனியம் (EHG)
மு்ல்முமறோ்க வடு
ீ வாஙகும் ்கு்திசெறும் குடும்ெங்களும் கூடடு ஒறமறேர்கள் ்திடடத்்தின்்ககீ ழ் இடம்செறும் குடித்்ைங்களும்,
ைாறறு வடடுக்கு
ீ
விண்ணப்ெம் செயவ்றகு முந்திே 12 ைா்ங்களில் ்ங்களது ெராெரி சைாத்் குடும்ெ வருைாைம் $9,000
அல்்லது அ்றகுக் குமறவா்க இருந்ால், யைம்ெடுத்்ப்ெடட ைத்்திே யெைநதி்தி வடடு
ீ
ைாைிேத்்திறகு விண்ணப்ெம் செயே்லாம்.
குடியுரிமை இல்்லா் வாழ்க்ம்கத்துமண ்திடடம், எஞெதிேிருக்கும் ஒறமறேர, ெதிங்கப்பூர குடியுரிமையுள்ள ஒறமறேர ்திடடம்
ஆ்கதிேவறறதின்்ககீ ழ் இடம்செறும் மு்ல்முமறோ்க வடு
ீ வாஙகும் குடித்்ைங்களும் விண்ணப்ெிக்்க்லாம் (்கு்திசெறறால்). இ்றகுத்
்கு்தி செறுவ்ற்காை வருைாைம் $4,500.
வடடு
ீ
விண்ணப்ெ்ாரர்களில் குமறந்து ஒருவர, வடடுக்கு
ீ
விண்ணப்ெம் செயவ்றகு முந்திே 12 ைா்ங்களில் ச்ாடரநது யவம்ல
செய்திருப்ெய்ாடு, விண்ணப்ெிக்கும்யொதும் யவம்ல செயது ச்காண்டிருக்்கயவண்டும். ெலும்கயுள்ள ைாறறு வடமட
ீ
வாஙகும்யொது
வழங்கப்ெடும் SERS ைாைிேத்ய்ாடு யைம்ெடுத்்ப்ெடட ைத்்திே யெைநதி்தி வடடு
ீ
ைாைிேமும் ்ரப்ெடும். இந் ைாைிேத் ச்ாம்க,
்ககீ ழ்க்்காணும் அடடவமணேில் உள்ளெடி, வடடுக்கு
ீ
விண்ணப்ெம் செயவ்றகு முந்திே 12 ைா்ங்களின் சைாத்் ெராெரி ைா்
வருைாைத்்தின் அடிப்ெமடேி்லாைது.
அடடவமண 3: குடும்ெ வருைாைப் ெிரிவின்ெடிோை யைம்ெடுத்்ப்ெடட ைத்்திே யெைநதி்தி வடடு
ீ
ைாைிேம்

வழங்கப்ெடும் அ்தி்கெடெ வடடுக்
ீ
்கடன் ெின்வருெவறமறப் சொறுத்்திருக்கும்:
•
•

•
•

விண்ணப்ெ்ாரரின் வேது, ைா் வருைாைம், நதி்தி நதிம்லமை;
்கடைமடப்புக் ்கா்ல்கடடம் அ்தி்கெடெம் 25 ஆண்டு்கள், அல்்லது விண்ணப்ெ்ாரர 65 வேம் எடடும் வமர, அல்்லது வடடுக்கு
ீ
விண்ணப்ெம் செயயும்யொது எஞெதிேிருக்கும் வடடின்
ீ
குத்்ம்கக் ்கா்லத்்தி்லதிருநது 20 ஆண்டு்கள் ்கழதித்்ெின் ைீ ்முள்ள
ஆண்டு்கள் வமர, இவறறதில் குமறவாைது எதுயவா அது;
ைா்ாந்ர ்வமணத் ச்ாம்க விண்ணப்ெ்ாரரின் ைா் வருைாைத்்தில் அ்தி்கெடெம் 30% ஆ்க இருக்கும்;
நடப்ெி்லதிருக்கும் வடடி வி்கதி்ம் ையெநதி ொ்ாரணக் ்கணக்்கதின் (OA) வடடி வி்கதி்த்ம்விட 0.1% கூடு்்லா்க இருக்கும் (மூன்று
ைா்ங்களுக்கு ஒருமுமற ைறுஆயவு செயேப்ெடும்);
்கடன் வரம்பு ச்காள்மு்ல் விம்லேில் 85% வமரேி்லாைது (வடடுக்கு
ீ
விண்ணப்ெம் செயயும்யொது எஞெதிேிருக்கும்
குத்்ம்கக்்கா்லம் ஆ்க இமளே வடு
ீ
வாஙகுெவரின்/விண்ணப்ெ்ாரரின் 95 வேது வமர நீடிக்்காச்ன்றால், ்கடன் வரம்பு
அ்றய்கறெ ்கணக்்கதிடப்ெடும்;
விண்ணப்ெ்ாரரின் ையெநதி ொ்ாரணக் ்கணக்்கதில் உள்ள யெைதிப்பு. விண்ணப்ெ்ாரர்கள் முத்்திமர, ெடடக் ்கடடணங்கள்
செலுத்துவ்றகும், ையெநதி வடடுப்
ீ
ொது்காப்பு ்காப்புறு்தித் ்திடடக் ்கடடணம் செலுத்துவ்றகும் (சொருநதுைாேின்) ையெநதி
ொ்ாரணக் ்கணக்்கதில் உள்ள யெைதிப்மெப் ெேன்ெடுத்்்லாம். நீங்கள் உங்களது ையெநதி ொ்ாரணக் ்கணக்்கதில் $20,000 ்க்்கமவத்துக்
ச்காள்ள்லாம். இ்றகுப் ெிறகு ையெநதி ொ்ாரணக் ்கணக்்கதில் ைீ ்திேிருக்கும் யெைதிப்மெ வடு
ீ
வாஙகுவ்றகுக் ்கண்டிப்ொ்கப்
ெேன்ெடுத்்யவண்டும். அ்றகுப் ெிறய்க வவ்க
ீ
வடடுக்
ீ
்கடன் வழங்கப்ெடும்.

SERS

முதல் முளற வடு
ீ வொங்கும் குடும்பங்்கள் மறறும் கூட்டு
ஒறளறயர்்கள் திட்டததின்்கீ ழ இடம்தபறும் குடிததனங்்கள்

குடியுரிளம இல்்லொத வொழகள்கததுளண திட்டம்,
எஞசெியிருககும் ஒறளறயர், செிங்்கபபூர் குடியுரிளமயுள்ள
ஒறளறயர் திட்டம் ஆ்கியவறறின்்கீ ழ இடம்தபறும் முதல்
முளற வடு
ீ வொங்கும் குடிததனங்்கள்

மொதொ்நதர செரொசெரி தமொதத
குடும்ப வருமொனம் *

மொனியத ததொள்க #

மொதொ்நதர செரொசெரி தமொதத
குடும்ப வருமொனம் *

மொனியத ததொள்க #

$1,500 அல்்லது அ்றகுக் குமறவு

$80,000

$750 அல்்லது அ்றகுக் குமறவு

$40,000

$1,501 to $2,000

$75,000

$751 to $1,000

$37,500

$2,001 to $2,500

$70,000

$1,001 to $1,250

$35,000

$2,501 to $3,000

$65,000

$1,251 to $1,500

$32,500

$3,001 to $3,500

$60,000

$1,501 to $1,750

$30,000

நீங்கள் இரண்டாவது அல்்லது அடுத்்டுத்் வவ்க
ீ
ெலும்க ்கடனுக்கு விண்ணப்ெம் செய்ால், ைாறறு வடு
ீ
வாஙகுவ்றகுப்
ெின்வருெவறமறக் ்கண்டிப்ொ்கப் ெேன்ெடுத்்யவண்டும்:

$3,501 to $4,000

$55,000

$1,751 to $2,000

$27,500

$4,001 to $4,500

$50,000

$2,001 to $2,250

$25,000

உங்களது ையெநதி ொ்ாரணக் ்கணக்்கதிலுள்ள யெைதிப்பு அமைத்தும் (ையெநதி ொ்ாரணக் ்கணக்்கதில் $20,000 வமர ்க்்கமவத்துக்
ச்காள்ள்லாம்); அய்ாடு
ைீ ்திேிருக்கும் இழப்ெபீடடுத் ச்ாம்கேில் 50% வமர. நீங்கள், குமறந்ெடெம் $1,000 ெிடிப்புத்ச்ாம்கமேத் ்க்்க மவத்்திருந்ால்,
$35,000 வமர அல்்லது சராக்்க ஆ்ாேத்்தில் ொ்தி வமர ஆ்கதிேவறறதில் அ்தி்கைாை ச்ாம்கமே மவத்துக் ச்காள்ள்லாம்.

$4,501 to $5,000

$45,000

$2,251 to $2,500

$22,500

$5,001 to $5,500

$40,000

$2,501 to $2,750

$20,000

$5,501 to $6,000

$35,000

$2,751 to $3,000

$17,500

$6,001 to $6,500

$30,000

$3,001 to $3,250

$15,000

$6,501 to $7,000

$25,000

$3,251 to $3,500

$12,500

$7,001 to $7,500

$20,000

$3,501 to $3,750

$10,000

$7,501 to $8,000

$15,000

$3,751 to $4,000

$7,500

$8,001 to $8,500

$10,000

$4,001 to $4,250

$5,000

$8,501 to $9,000

$5,000

$4,251 to $4,500

$2,500

•

•

•
•

அடடவமண 2: 3-அமற வடடுரிமைோளர
ீ
ைாறறு வடமட
ீ
வாஙகும் எடுத்துக்்காடடு
தரொக்கப புழக்கம்

எடுததுக்கொட்டு 1

எடுததுக்கொட்டு 2

எடுததுக்கொட்டு 3

ைீ ்திேிருக்கும் இழப்ெபீடு

$20,000

$50,000

$80,000

ெிடிப்புத் ச்ாம்க

$1,000

$1,000

$1,000

ைீ ்திேிருக்கும் எஞெதிே இழப்ெபீடு

$19,000

$49,000

$79,000

$19,000
(நதி்கர சராக்்க
ஆ்ாேத்்தில் 100%)

$35,000

$39,500
(நதி்கர சராக்்க
ஆ்ாேத்்தில் 50%)

$0

$14,000

நீங்கள் மவத்துக் ச்காள்ளக்கூடிேது ($35,000 வமர
அல்்லது ைீ ்திேிருக்கும் எஞெதிே இழப்ெபீடடில் 50%, இது
சொருநதுைாேின்).
இரண்டாவது ெலும்க ்கடமைக் குமறப்ெ்ற்காை
ச்ாம்க

$39,500

ைாறறு வடமட
ீ
வாங்க வவ்க
ீ
ெலும்க ்கடன் செறுவ்றகு நீங்கள் ்கு்தி செறறு, நீங்கள் ்கடன் செற விரும்ெிைால், நீங்கள் வவ்க
ீ
்கடன்
்கு்திக் ்கடி்ம் செறயவண்டும். நாங்கள் இழப்ெபீடடு அறதிவிப்மெ உங்களுக்கு அனுப்ெிமவக்கும்யொது, ்கடன் ்கு்திக் ்கடி்த்்திறகு
விண்ணப்ெம் செயயுைாறு அமழப்யொம்.
ைாறறு வடமட
ீ
வாங்கதிே ய்்திேி்லதிருநது 30 ைா்ங்களுக்குள் நீங்கள் ைறுெடியும் எங்களிடைதிருநது வடடுக்
ீ
்கடன் செற அனுை்திக்்கப்ெட
ைாடடீர்கள்.

குறிபபு
# வடடின்
ீ
எஞெதியுள்ள குத்்ம்கக் ்கா்லம் 20 ஆண்டு்களா்க அல்்லது அம்விட அ்தி்கைா்க இருக்்கயவண்டும். வடு
ீ
வாஙகும் ஆ்க இமளேவரும்
அவரது வாழ்க்ம்கத்துமணயும் 95 வேம் எடடும் வமர நீடிக்கும் அளவுக்குப் யொ்திே குத்்ம்கக் ்கா்லம் இருக்்கயவண்டும். இல்்லாவிடடால்,
குத்்ம்கக் ்கா்லத்்தின் வி்கதி்ப்ெடிோை யைம்ெடுத்்ப்ெடட ைத்்திே யெைநதி்தி வடடு
ீ
ைாைிேத்ம்க் குடும்ெத்்திைர செறுவார்கள்.
*வடு
ீ வாஙகும் குடித்்ைம் குடியுரிமை இல்்லா் வாழ்க்ம்கத்துமண ்திடடத்்தின்்ககீ ழ் இடம்செறறதிருந்ால் அல்்லது மு்ல்முமற ைறறும் இரண்டாம்
முமற விண்ணப்ெ்ாரமரக் ச்காண்டிருந்ால், (i) உங்கள் வருைாைத்ம்; அல்்லது (ii) வடு
ீ
வாஙகுவ்றகு விண்ணப்ெம் செயவ்றகு முந்திே 12
ைா்ங்களின் ைா்ாந்ர ெராெரி குடும்ெ வருைாைத்்தில் ொ்திமே அடிப்ெமடோ்கக் ச்காண்டிருக்கும்.
மு்ல்முமற வடு
ீ வாஙகுயவார 15 மு்ல் 45 ஆண்டு்கா்லக் குறு்கதிே குத்்ம்கயுடன் 2-அமற ஃெிளக்ெதி வடு
ீ வாஙகும்யொது யைம்ெடுத்்ப்ெடட ைத்்திே
யெைநதி்தி வடடு
ீ
ைாைிேத்்திறகுத் ்கு்தி செறுவார்கள்.
ைாறறு வடு
ீ
வாஙகும் இளம் ்ம்ெ்தி்கள், ்கு்திசெறறால், யைம்ெடுத்்ப்ெடட ைத்்திே யெைநதி்தி வடடு
ீ
ைாைிேத்்திறகும் வவ்க
ீ
வடடுக்
ீ
்கடனுக்கும்
செயேப்ெடும் வருைாை ை்திப்ெபீடமட, ொவிமேப் செறறுக் ச்காள்வ்ற்காை ய்்தி வமர ஒத்்திப்யொட்லாம்.
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முக்்்க்திே ்்கவல்

சொறுப்புத்துறப்பு

உங்களது SERS ெேணத்்தின்யொது நீங்கள் ்கவைத்்தில் ச்காள்ளயவண்டிே ெதி்ல முக்்கதிே ்்கவல்்கமள இஙகு
்காண்லாம்.

1.

இந்க் ம்கயேடடில் உள்ள விவரங்கள், வமரெடங்கள், ்திடடங்கள் அமைத்்தின் ெ்திப்புரிமையும் வடமைப்பு
ீ
வளர்செதிக் ்கழ்கத்்திறகு்ச (வவ்க)
ீ
சொந்ைாைது.

2.

இந்க் ம்கயேடடின் உள்ளடக்்கம், வழங்கப்ெடவிருக்கும் SERS இழப்ெபீடடுக்்காை அல்்லது பு்திே வடு்களின்
ீ
விறெமைக்்காை வழங்ககீ யடா அல்்லது ஒப்ெந்யைா அல்்ல. உங்களுக்குப் சொதுவாை விவரைளிப்ெய்
உள்ளடக்்கத்்தின் யநாக்்கம், அமவ உண்மை நதி்லவரத்ம்ப் ெிர்திநதி்திக்்கவில்ம்ல.

பக்கம்
எண்.
-

்கவனததில் த்கொள்ள ்வண்டியளவ

with

SERS

சொதுவாைமவ

உங்கள் குடும்ெத்்தின் விவரங்களில் ஏய்னும் ைாறறங்கள் இருந்ால் வ.வ.்கீ
விடம் ச்ரிேப்ெடுத்துங்கள்.

3.

ெ்திவு

ெ்திவு நடவடிக்ம்கேின்யொது, உங்களது ்கு்தி ைறறும் வழங்கப்ெடும் வடடு
ீ
வம்க்களின்
அடிப்ெமடேில்,
நீங்கள்
ய்ரநச்டுக்கும்
வடடு
ீ
வம்க
இறு்திோைது.

ெடங்கள், ஓவிேங்கள், யொடமை்கள், விளக்்கங்கள், பும்கப்ெடங்கள், வமரெடங்கள், ைறற வமர்கம்ல ெமடப்பு்கள்
யொன்ற ்காடெதிப் ெிர்திநதி்திப்பு்கள் ்கறெமைோை ்கம்லப்ெமடப்பு்கள் ைடடுயை. உங்களுக்குப் சொதுவாை
விவரைளிப்ெய் அவறறதின் யநாக்்கம், அமவ உண்மை நதி்லவரத்ம்ப் ெிர்திநதி்திக்்கவில்ம்ல.

4.

கூடடுத் ச்ரிவுத் ்திடடம்

ஒயர நாளில் ஆறு குடும்ெங்கள் வமர கூடடா்கப் புது வடு்கமளத்
ீ
ய்ரநச்டுக்்க்லாம்.
ஆேினும்,
வடமடத்
ீ
ய்ரநச்டுக்்க
எந்வி்
முன்னுரிமையும் அளிக்்கப்ெடாது.

இந்க் ம்கயேடடில் உள்ள விவரங்கள் முன்ைறதிவிப்ெின்றதி எங்களின் ்ைி விருப்ெத்்தின்யெரில் அல்்லது
ெம்ெந்ப்ெடட சொறுப்ெமைப்பு்களின் வி்திமுமற்களின்யெரில் ைாறறப்ெட்லாம் அல்்லது ைறுஆயவு செயேப்ெட்லாம்.
இந் விவரங்களில் வடடாரங்கள், ்திடடங்கள், நதிறத் ்திடடங்கள், வரணமை்கள், விளக்்கக்கூறு்கள், வவ்க-வின்
ீ
ச்காள்ம்க்கள் ைறறும் ்திடடங்கள், SERS ைறுகுடியேறறத் ய்ரவு்கள், ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்கள் ஆ்கதிேைவும்
இஙகு குறதிப்ெிடப்ெடா் ைறறமவயும் உள்ளடஙகும்.

5.

சொது விறெமை
நடவடிக்ம்க்கள்

நீங்கள் ய்மவக்ய்கறெ ்கடடித்்ரப்ெடும் வடு்கள்
ீ
(BTO) அல்்லது ைீ ்திேிருக்கும்
வடு்களின்
ீ
விறெமை (SBF) ்திடடங்களின்்ககீ ழ் வடடுக்குப்
ீ
ெ்திவு செயே
ய்ரநச்டுக்்கப்ெடடிருநது, அல்்லது சொது வடடுத்
ீ
ய்ரவுத் ்திடடத்்தின்்ககீ ழ்
வடடுக்குப்
ீ
ய்ரவு செய்திருநது, அ்ன்ெிறகு உங்களது விண்ணப்ெத்ம்
நதிமறயவறற யவண்டாசைைத் ்ீரைாைித்்ாலும், உங்களுக்கு வழங்கப்ெடட
ைாறறு இடத்்தில் நீங்கள் புது வடு
ீ
வாங்க்லாம். ஆைால், புது வடு
ீ
வாஙகுவ்ற்காை வரிமெேின் ்கமடெதிேில் நீங்கள் மவக்்கப்ெடுவர்கள்.
ீ

இந்க் ம்கயேடடிலுள்ள விவரங்கள் ைதிகுந் ்கவைத்துடன் வழங்கப்ெடடிருந்ாலும், விவரங்கள் துல்்லதிேைா்க
இருப்ெ்ா்க நாங்கள் உத்்ரவா்ம் அளிக்்கவில்ம்ல. இந் விவரங்கமள்ச ொரந்திருந்்ால் அல்்லது இ்தில்
இருக்்கக்கூடிே ஏய்னும் ெிமழ அல்்லது விவர விடுொடடால் ோருக்ய்கனும் யநரடிோ்கயவா ைமறமு்கைா்கயவா

குமறந்ெடெக்
குடிேிருப்பு ்கா்ல்கடடம்

நீங்கள் ைாறறு வடடின்
ீ
ொவிமேப் செறறுக்ச்காண்ட ெிறகு குமறந்து ஐநது
ஆண்டு்கள் அ்தில் குடிேிருந் ெிறகு ைடடுயை அ்மை விற்க்லாம் அல்்லது
வாடம்கக்கு விட்லாம் (ெதிங்கப்பூர குடிைக்்கள் ைடடுயை). இ்றகு நீங்கள்
எங்களிடம் அனுை்தி செறயவண்டும்.

ெக்்கம்
46

ெக்்கம்
47

வடடு
ீ
வெ்தி ெலும்கமேப்
ெேன்ெடுத்து்ல்

நீங்கள் SERS ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்களுடன் புது வடு
ீ வாங்கதிைால், உங்களது
SERS வடமட
ீ
ைறுகுடியேறற்ச ெலும்க்களுடன் விறறால் அல்்லது SERS
இழப்ெபீடடுத் ச்ாம்கக்கு யை்லா்க கூடு்ல் ச்ாம்க செறறால், ஒரு வடடு
ீ
வெ்தி ெலும்கமேப் ெேன்ெடுத்்திே்ா்கக் ்கரு்ப்ெடும்.

்ைிோர சொத்து
வாஙகு்ல்

SERS அறதிவிக்்கப்ெடட ய்்திேி்லதிருநது அல்்லது அ்றகுப் ெிற்கதி்லதிருநது,
நீங்கள் குறதிப்ெிடட ெதி்ல நதிெந்மை்கமள நதிமறயவறறும்வமர, நீங்கள்
(வாழ்க்ம்கத்துமண,
குடிேிருப்ொளர்கள்,
்றயொது
்ைிோர
சொத்து
மவத்்திருப்ெவர்கள் உடெட) ்ைிோர சொத்து வாங்கயவா அல்்லது ெஙகுரிமை
செறயவா (உள்நாடடில் அல்்லது சவளிநாடடில்) முடிோது. யைல்விவரங்களுக்கு
ெக்்கங்கள் 47, 48 ொரக்்கவும்.

ெக்்கம்
47 & 48

ெக்்கம்
54

ெதிங்கப்பூர
குடியுரிமையுள்ள
ஒறமறேர்கள்
(்கு்திசெறும் வடடு
ீ
வம்க)

ெக்்கம்
57

3 ்ம்லமுமற வடு்கள்
ீ

உங்களது 3-அமற வடடின்
ீ
உள் ்மரப் ெரப்ெளவு, ைாறறு இடத்்தில்
்கடடப்ெடவிருக்கும் பு்திே 3-அமற வடடின்
ீ
உள் ்மரப் ெரப்ெளமவவிடக்
குமறந்து 10% செரி்ா்க இருந்ால், ைாறறு இடத்்தில் நீங்கள் பு்திே 4-அமற
வடு
ீ வமர வாங்க்லாம்.
ஆைால், BTO, SBF அல்்லது சொது வடடுத்
ீ
ய்ரவுத் ்திடடத்்தின்்ககீ ழ் யவறு
எங்காவது வடு
ீ வாங்க நீங்கள் விண்ணப்ெம் செய்ால், 3-அமற வமரேி்லாை
பு்திே வடமட
ீ
ைடடுயை வாங்கமுடியும்.
3 ்ம்லமுமற வடடுக்குத்
ீ
்கு்தி செறுவ்ற்காை நதிெந்மை்கமளக் (ெக்்கம் 57,
குறதிப்பு 7) ்கவைத்்தில் ச்காள்ளுங்கள்.
நீங்கள் இரண்டாவது அல்்லது அடுத்்டுத்் வவ்க
ீ
ெலும்க ்கடனுக்கு
விண்ணப்ெம் செய்ால், ெின்வருெவறமறப் ெேன்ெடுத்் யவண்டும்:

ெக்்கம்
58

New Beginning

வவ்க
ீ
ெலும்க ்கடன்

• உங்களது ையெநதி ொ்ாரணக் ்கணக்்கதிலுள்ள யெைதிப்பு அமைத்தும். இந்க்
்கணக்்கதில் $20,000 வமர ்க்்க மவத்துக்ச்காள்ள அனுை்தி உண்டு; அய்ாடு
• ைீ ்திேிருக்கும் இழப்ெபீடடுத் ச்ாம்கேில் 50% வமர. நீங்கள், குமறந்ெடெம்
$1,000 ெிடிப்புத்ச்ாம்கமேத் ்க்்கமவத்து, ைீ ்திேிருக்கும் இழப்ெபீடடுத்
ச்ாம்கேின் முன்ெணம் அல்்லது சராக்்க ஆ்ாேத்்தில் ொ்தி ஆ்கதிேவறறதில்
அ்தி்கைாை ச்ாம்கமே மவத்துக் ச்காள்ள்லாம்.

யநரக்கூடிே எந்சவாரு யெ்த்்திறகும் அல்்லது இழப்புக்கும் நாங்கள் எந் வி்த்்திலும் சொறுப்ொ்கைாடயடாம்.
இந்க் ம்கயேடடில் உள்ள விவரங்களின் துல்்லதிேம், முழுமை, நம்ெ்கத்்ன்மை, ெை்கா்ல நடப்புநதிம்ல ைறறும்/
அல்்லது ய்மவ ஆ்கதிேவறமறயும், விவரங்களின் ஏய்னும் ஒரு ெகு்திமே ஏய்னும் ஒரு ்காரணத்்திற்கா்கப்
ெேன்ெடுத்துவ்றகு ைறறும்/அல்்லது ொரந்திருப்ெ்றகு முன்ொ்க, அந் விவரம் உங்களது சூழ்நதிம்லக்குப்
சொருநதுைா என்ெம்யும் உறு்திப்ெடுத்துவ்றகு்ச சொந்ைா்க விவரங்கமள்ச ெரிொரக்கும்ெடியும் உங்களது SERS
ெேண யை்லாளரிடம் யெசும்ெடியும் உங்களுக்கு ஆய்லாெமை கூறப்ெடு்கதிறது.
6.

இந்க் ம்கயேடு ஆங்கதி்லம், ெகீைம், ை்லாய சைாழதி்களிலும் ்கதிமடக்கும். சவவயவறு ெ்திப்பு்களில் உள்ள
விவரங்களுக்கு இமடேில் ஏய்னும் முரண்ொடு்கள் இருந்ால், ஆங்கதி்லப் ெ்திப்யெ யைய்லாங்கதிேிருக்கும்.

