
TAMIL NADU HOUSING BOARD 

 

NANDANAM DIVISION 

 

 

Conditions for the Registration of application  

 

1. Applicant who have attained the age of 21, getting Self income and belonging 

to Tamil Nadu alone are eligible for submitting the application. 

The person who have the eligibility should not own a house/house site/flat in 

any Municipal Corporation, Special Grade and ‘A’ Grade Municipality, 

Township, Town Panchayat in Tamil Nadu and in any Housing Scheme of Tamil 

Nadu Housing Board anywhere in Tamil Nadu or in any State/union Territory 

Capital Town in the country either in his/her name or in the name of the spouse 

or minor children. 

தமிழ்நாட்டைச் சார்ந்த 21 வயது நிடைவடைந்த சுய வருமானமுடைய 

நபர்கள் மட்டுமம விண்ணப்பம் சசய்ய தகுதியானவர்கள். அத்தகுதியுடைய 

விண்ணப்பதாரர்கள் தம் சபயரிம ா அல் து அவரது கணவன் / மடனவி 

மற்றும் குழந்டதகள் சபயரிம ா சசாந்த வீமைா, மடனமயா, மாநகராட்சி, 

முதல்நிட  மற்றும் சிைப்பு நிட  நகராட்சி மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள 

நகராட்சிகளில் இல் ாதவர்கள் மட்டுமம விண்ணப்பம் சசய்ய 

தகுதியுடையவர்கள்  

 

2. Allotment will be made as per the following percentage basis. 

 

a. Scheduled Caste 18% 

b. Scheduled Tribe       1% 

c. State Govt. Employees 18% 

d. Central Govt. Employees                                                     

 (excluding Public sector undertaking) 

   TNEB Staff & Staff of Local bodies 

8% 

e. Staff of Military / Ex-serviceman / Widow of 
Military staff, Border security force, INA Soldiers 
and Coast Guards. 

                       

7% 

(In this 1% will be allotted to the Ex-serviceman belonging to 
Tamil Nadu who have got Vir Chakra, Param Vir Chakra, Maha 
Vir Chakra award) awarded by the central government. 

  

f. Dhobies & Barbers                                                                             4% 

g. Working Journalist                                                                             3% 

h. Martyr of Tamil linguistic & Participant of State 

Border Struggles 

1% 

 

i. TNHB staff                                                                                    2% 

j. General Public                                                                                  38% 

 



From out of the categories in items (a),(f) and (j) 5 % for Artists 
and 1% for Political sufferers will be allotted on priority basis, 3% 
for differently abled persons is made on priority basis in all the 
categories mentioned above and 2% for judicial officers, those 
who are serving in the state of Tamil Nadu within the reservation 
of 18% made for State Government servants. 

 

 

பின்வரும் விழுக்காடுகளின் அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு சசய்யப்படும். 

 

அ. ஆதி திராவிைர்  18% 

ஆ. பழங்குடியினர்  1% 

இ. மாநி  அரசு ஊழியர்கள்  18% 

ஈ. மத்திய அரசின் மநரடி ஊழியர்கள் 

(மத்திய அரசின் சபாதுத் துடை 

நிறுவனங்கள் நீங்க ாக) தமிழ்நாடு 

மின்சார வாரிய ஊழியர்கள் மற்றும் 

உள்ளாட்சித்துடை அடமப்பு 

ஊழியர்கள். 

8% 

உ.  இராணுவ ஊழியர்கள், முன்னாள் 

இராணுவ ஊழியர்கள் அவர்களின் 

விதடவகள், எல்ட  பாதுகாப்புத் 

படையினர், சபாது மசமப் சபாறியாளர் 

படை ஐ.என்.ஏ., படைவீரர்கள் மற்றும் 

கைம ாரக் காவல் படையினர். 

7% 

     (இதில் 1% தமிழ்நாட்டை மசர்ந்த முன்னாள் இராணுவ 

மசடவயிலிருந்து வீரச்சக்கரம், பரம்வீர் சக்கரா மற்றும் மகா 

வீரச்சக்கரம் மபான்ை மத்திய அரசின் விருது சபற்மைாருக்கு 

ஒதுக்கப்படும்) 

ஊ. ச டவயாளர்கள் மற்றும் 

மருத்துவர்கள் 

4% 

எ. பணிபுரியும் பத்திரிடகயாளர்கள் 3% 

ஏ.  சமாழிப்மபார் தியாகிகள் மற்றும் மாநி  

எல்ட ப் மபராட்ைத்தில் 

பங்குசபற்மைார் 

1% 

ஐ. தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய 

ஊழியர்கள் 

2% 

ஒ. சபாது மக்கள் 38% 

(மமற்குறிப்பிட்ை வரிடச எண். (அ), (ஊ) மற்றும் (ஒ) ல் 5%  

கட குர்களுக்காகவும், 1%  அரசியலில் பாதிப்படைந்தவர்களுக்கும், 

3%  உைல் ஊனமுற்ைவர்களுக்கும் அடனத்து பிரிவுகளிலும் 

முன்னுரிடம அளித்து ஒதுக்கீடு சசய்யப்படும். சட்ைத்துடை அரசு 

அலுவ ர்களுக்கு 2%  மமற்குறிப்பிட்ை ‘இ’ இனத்தில் ஒதுக்கீடு 

சசய்யப்படும்.  

 

                                                        

                

                           

 

 

 

 



 

3. The applicant should clearly indicate the category under which the 

application is made.Otherwise the application will be processed in General 

public. 

விண்ணப்பதாரர் எந்தப் பிரிவின் கீழ் விண்ணப்பம் சசய்ய விரும்புகிைார் 

என்படத சதளிவாக குறிப்பிை மவண்டும். அப்படி சதளிவாக 

சதரிவிக்கப்பைாவிடில் அந்த விண்ணப்பம் சபாது மக்கள் பிரிவின் கீழ் 

பரிசீ டனக்கு மசர்க்கப்படும். 

 

4. The applicant should enclose certificates confirming their category, 

Scheduled caste person should get the certificate from Tahsildhar of that area, 

Scheduled Tribe person should get the certificate from Revenue Divisional 

Officers / Sub- Collector that area and the Dhobies and Barbers should get 

certificate from the Tahsildhar of that area. Working Journalist should obtain 

certificate from the Director of Information and Public Relations. 

ஆதிதிராவிைர், மட  ஜாதியினர், ச டவ சதாழி ாளர்கள் மற்றும் மருத்துவ 

சதாழி ாளர்கள், தாங்கள் அப்பிரிடவ சார்ந்தவர்கள் தாம் என்படத 

நிரூபணம் சசய்ய சான்றிதழ் தர மவண்டும். தாழ்த்தப்பட்ை மற்றும் 

மட சாதியினர் அப்பகுதி வருவாய் மகாட்ைாச்சியர் அதிகாரியிைம் 

சான்றிதழும் மற்றும் மருத்துவர் மற்றும் ச டவ சதாழி ாளி ஆகிமயார் 

அப்பகுதி வட்ைாட்சியரிைம் உரிய சான்றிதழும் சபை மவண்டும். பத்திரிக்டக 

சதாழிலிலிருபவர்கள், சசய்தி பத்திரிக்டக மற்றும் மாத இதழ் பதிவு 

அத்தாட்சி மற்றும் சமீபத்தில் அவர்களுக்கு ஆர்.என்.ஐ.யினரிைமிருந்து 

சபற்றுள்ள மபப்பர் பங்கீடு ஒதுக்கீட்டின் நகல் தர மவண்டும். 

 

5. The application without correct information, furnishing wrong information and 

submitted the application without filling verified correctly will be rejected. 

மதடவயான தகவல்கடளக் சகாடுக்காமலும், தவைான தகவல்கடளக் 

சகாடுத்தும், சரியான முடையில் பூர்த்தி சசய்யப்பைாமலும் சகாடுக்கப்படும் 

மனுக்கள் நிராகரிக்கப்படும். 

 

6. The allotted flat will be handed over to the allottee only after executing the 

Lease cum Sale agreement. 

ஒதுக்கீடுதாரர் குத்தடக மற்றும் விற்படன ஆவணத்தில் டகசயழுத்திட்ை 

பிைமக அவருக்கு ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட்ை மடன அவரிைம் 

ஒப்படைக்கப்படும். 

 

 

 



7. The allottee if residing in the Rental flats of Tamil Nadu Housing Board, 

should vacate and handover the rental flat to Tamil Nadu Housing Board/ 

Government on the receipt of allotment order of the flat. 

 ஒதுக்கீடுதாரர் வாரியத்தின் வாைடக வீடுகளில் எதிம னும் வசிப்பவராக 

இருந்தால் அவர்கள் ஒதுக்கீடு சபற்ைவுைன் அந்த வாைடக வீட்டை காலி 

சசய்ய மவண்டும் 

 

8. The allottee has to pay the scrutiny fee fixed by the Board while applying for 

the sale deed. 

விற்படன ஆவணம் சபை விண்ணப்பிக்கும் மபாது அதற்கு 

நிர்ணயிக்கப்பட்ை ஆய்வுக் கட்ைணம் சசலுத்தப்பை மவண்டும்.   

 

9. The married persons have to specifies both husband and wife name in the 

application form. Joint allotment is made in name of husband and wife. 

மணமானவர்கள், கணவன் மடனவி இருவர் சபயரிலும் இடணந்து 

ஒதுக்கீடு சசய்யப்படும். 

 

10. Unmarried persons can add their spouse’s name with supporting 

documents after their marriage without any charges. 

மணமாகதவர் தன் திருமணத்திற்குப் பிைகு தன் கணவன் / மடனவி 

சபயடரச் மசர்க்க தகுந்த ஆதாரத்துைன் கட்ைணம் இன்றி 

விண்ணப்பிக்க ாம். 

 

11.Only one application per family is allowed. The applicant shall pay the 

application fee and initial deposit amount through online or Demand Draft.      If 

payment mode is DD, receipt will be generated and application will be 

considered for acceptance only after realization of DD by TNHB. 

ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு விண்ணப்பத்திற்கு மமல் விண்ணப்பிக்கக் கூைாது.  

விண்ணப்பதாரர் விண்ணப்ப கட்ைணம் மற்றும் முன்டவப்புத் சதாடக 

ஆகியடவகடள நிகழ்நிட  வழி அல் து வடரவு காமசாட  மூ மாகமவ 

சசலுத்தப்பைமவண்டும். வடரவு காமசாட  சசலுத்தப்படும் பட்சத்தில் ரசீது 

வழங்கப்படும்.  வடரவு காமசாட  வங்கி மூ ம் வாரிய கணக்கில் வரவு 

டவக்கப்பட்ை பின்பு  தான் விண்ணப்பம் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படும்.  

 

12. The allotment for the eligible applicants will be made by Drawal of lots as 

per TNHB rules and regulations. Flat number and other details will be intimated 

to the allottees after the Drawal of lot and the allottees have to make payment 

as per the schedule intimated to them failing which further action will be taken 

as per Boards norms. 



 

தமிழ் நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தின் விதிமுடைகளின்படி 

மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ை விண்ணப்பதாரர்களுக்கு குலுக்கல் முடையில் 

ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும். தகுதி சபற்ை விண்ணப்பங்கள் வாரிய விதி 

முடைகளின்படி குலுக்கல் முடையில் ஒதுக்கீடு சசய்யப்படும்.  குலுக்கலில் 

மதர்வு சபற்ை விண்ணப்பதாரர்களுக்கு குடியிருப்பு எண். விற்படன விட  

மற்றும் இதர நிபந்தடனகள் முடையாக சதரிவிக்கப்படும்.  ஒதுக்கீடு 

சபற்ைவர்கள் இடணப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அட்ைவடணப்படி பணம் 

சசலுத்த மவண்டும்.  தவறும் பட்சத்தில் வாரிய விதிமுடைகளின் படி மமல் 

நைவைக்டக மமற்சகாள்ளப்படும். 

 

13. The date of drawal of lot will be intimated to the eligible applicants 

separately. 

மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ை விண்ணப்பதாரர்களுக்கு  குலுக்கல் நடைசபறும் மததி 

பின்னர் சதரிவிக்கப்படும். 

 

14. In case of Demand Draft payment, it has to be received and realized by 

TNHB on or before the last date of application. 

வடரவு காமசாட  மு ம் சசலுத்தப்படும் சதாடக விண்ணப்பம் சமர்பிக்க 

கடைசி மததிக்குள் வாரிய கணக்கில் வரவு வரப்பைமவண்டும். 

 

15. The copies of documents that are to be enclosed along with application. 

  

1. Certificate of Age proof. 

வயது சான்றிதழ் 

 

 

2. Certificate for Nativity. 

தமிழ் நாட்டை சார்ந்தவர் 

என்பதற்கான உறுதி 

சான்றிதழ் 

 

3.Certificate for SC / ST     

சாதி சான்றிதழ்                    

 

 

 

Certificate as per condition in 

Sl.No.4 

4.Certificate for working as 

Journalist. 

பத்தரிக்டகயாளர் 

என்பதற்கான சான்றிதழ் 

 



5. Certificate for Dhobies & 

Barbers. 

ச டவயாளர்கள் மற்றும் 

மருத்துவர்கள் 

 

6. Certificate for Staff of Military. 

இராணுவ ஊழியர்கள் 

என்பதற்கான சான்றிதழ் 

 

 

7. Income / Pay Certificate. 

வருமான சான்றிதழ் 

 

 

 

 

 


