ID No. / அ .எண் :

த ொல்கொப்பிப் பூங்கொ
THOLKAPPIA POONGA
CHENNAI RIVERS RESTORATION TRUST
(Wholly Owned by Government of Tamil Nadu)

‘Tholkappia Poonga’ No.6/103, Dr. D. G. S. Dinakaran Salai,
Raja Annamalai Puram, Chennai – 600 028 Tamil Nadu
Ph: 044 – 24614523 | E-mail: walkers.crrt@gmail.com | www.chennairivers.gov.in

Application Form for Walking
விண்ைப்ப படிலம் - நடடப்பயிற்சி
1. Name / தபர்:

:

2. Gender / பொலினம்

:

3. Date of Birth / பிமந்

Paste
Passport Size
Photo

த தி :

4. Residential Address / இருப்பிட முகலரி:
Door No./ க வு எண்.
Street/ த ரு:
City/ நகம்:
Pincode/ அஞ்சல் குறியீட்டு
எண்::
Mobile Number /டகதபசி எண்:
E-mail id/ மின்னஞ்சல் முகலரி:
5. Walker’s Scheme / நடடப்பயிற்சி திட்டம் :

1 month / 3 months

Morning/ கொடய ( 6.30 AM to 8.00 AM)
Evening/ ொடய (4.30 PM to 6.00 PM)

6. Walking Time / நடடப்பயிற்சி தநம் :
7. Enclosures/ இடைப்புகள்:

i. Address -Proof : Family Card / Passport / Voter’s ID / Aadhaar Card
இருப்பிடச் சொன்று : குடும்ப அட்டட /பொஸ்தபொர்ட் / லொக்கொரர் அடடொர
அட்டட / ஆ ொர் அட்டட
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ii.

A Passport photo to be pasted in the application and a stamp size photo to
be attached for Walker’s photo ID Card.
பொஸ்தபொர்ட் அரவு புடகப்படம் விண்ைப்பப் படிலத்தில் ஒட்டப்பட
தலண்டும் ற்றும் ஸ்டொம் அரவு புடகப்படம் அடடொர அட்டட
இடைக்கப்படதலண்டும்

iii. Mode of Payment: By cash / DD payable in the name of ‘’Chennai Rivers
Restoration Trust’’
பைம் தசலுத்தும் முடம: பைம் / லடதலொடயொக ‘’Chennai Rivers
Restoration Trust’’ எனும் தபரில் தசலுத் யொம்.
DECLARATION

/ உறுதிதொழி

I hereby declare that the particulars furnished by me are true to the best of my
knowledge and I agree to abide by all the terms and conditions for walkers’ in
Tholkappia Poonga. I agree to pay the fees and abide by all the conditions as
stipulated.
நொன் லறங்கி விலங்கள் எனக்குத் த ரிந்
என்றும்,

த ொல்கொப்பிப்

பூங்கொவில்

லடயில் உண்டொனடல
நடடபைம்

தற்தகொள்ர

அனுதிப்ப ற்கொன அடனத்து விதிமுடமகள் ற்றும் நிபந் டனகளுக்கும் நொன்
ஒப்புக்தகொள்கிதமன் என்றும் இ ன்மூயம் உறுதிளிக்கிதமன்.
Date/த தி:
Place/இடம்:
Signature of the Applicant
விண்ைப்ப ொரின் டகதொப்பம்
______________________________________________________________________________
FOR OFFICE USE ONLY/ /அலுலயக உபதொகத்திற்கு ட்டும்
Amount Remitted
தசலுத் ப்பட்ட
த ொடக

Rs. / ரூ.

Receipt No./
சீது எண்.

Approval Status / Approved / Denied
அனுதிக்கப்பட்டது/ Remarks
ஒப்பு ல் நிடய
றுக்கப்பட்டது
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Terms & Conditions for Walking in Tholkappia Poonga
த ொல்கொப்பிப் பூங்கொவில் நடடப்பயிற்சிக்கொன விதிமுடமகள் ற்றும்
நிபந் டனகள்
1. Children below 18 years are not allowed.
18 லதுக்குட்பட்ட குறந்ட களுக்கு அனுதி இல்டய.
2. Entry only permitted on verification of Walker’s ID card.
அடடொர அட்டடட சரிபொர்த் பின், நுடற அனுதிக்கப்படும்.
3. Advised to carry original Photo Walker’s ID card while walking
நடடப்பயிற்சி தற்தகொள்ளும்தபொது அசல் அடடொர அட்டட டலத்திருக்க தலண்டும்.
4. On loss of ID card, duplicate card will be issued on payment of Rs.100/- .
அடடொர அட்டட லம விட்டொல் ரூ .100/- தசலுத்தி ொற்று அடடொர அட்டட
தபற்றுக்தகொள்ரயொம்
5. The Walker’s Pass is not transferable.
நடடப்பயிற்சிக்கொன அடடொர அட்டட ொற்மத் க்கது அல்ய.
6. Enter / Exit is permitted only through Main Gate.
பி ொன லொயில் லழிொக ட்டுத நுடற / தலளிதம அனுதி.
7. Vehicle Parking facility is limited to the extent of the Parking space available (Main Entrance).
இட லசதிக்கு ஏற்ப லொகன
நிறுத் ம் தசய்துதகொள்ரயொம் (பி ொன நுடறலொயில்
அருகில்).
8. Walkers are not allowed beyond the time prescribed (6.30 am to 8.00 am and 4.30 pm to 6.00 pm)
நிர்ையிக்கப்பட்ட தநத்திற்கு தல் நடடப்பயிற்சி தற்தகொள்ர அனுதி இல்டய
(கொடய 6.30 மு ல் 8.00 ணி லட ற்றும் ொடய 4.30 மு ல் 6.00 லட)
9. The Management will not take any responsibility for loss of personal belongings.
ங்கரது உடடகளுக்கு நிர்லொகம் தபொறுப்பல்ய.
10. Walker’s fee once paid will not be refunded.
நடடபயிற்சி கட்டைம் தசலுத்திபின் திரும்ப லறங்கப்படொட்டொது.
11. Permit is valid only for the period subscribed.
சந் ொ தசலுத்தி கொயத்திற்கு ட்டுத அனுதி உண்டு.
.
12. Walkers should not disturb the natural harmony of the Poonga
நடடபயிற்சி தசய்பலர்கள் பூங்கொவின் இற்டக சூறடயக்கு பொதிப்பு விடரவிக்கக்
கூடொது.
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13. Walkers are permitted only at the designated path / track.
நிர்ையிக்கப்பட்ட நடடபொட யில் ட்டும் நடடபயிற்சி தற்தகொள்ர அனுதிக்கப்படும்
14. Pay attention while sitting on stone benches/seats.
கல் இருக்டககளில் கலனமுடன் அவும்.
15. Permission is denied to carry pet animals inside Poonga.
பூங்கொவிற்குள் தசல்யப்பிொணிகளுக்கு அனுதி இல்டய.
16. Littering inside the Poonga is prohibited.
பூங்கொவிற்குள் குப்டப தபொடுல ற்கு அனுதி இல்டய.
17. Don’t block the walker's track for other walkers.
நடடப்பயிற்சி தற்தகொள்தலொர், பிம நடடப்பயிற்சிொரருக்கு லழிவிட்டு நடக்கவும்.
18. Don’t touch artifacts, sculptures, educational signage or stones etc.,
கடயப்தபொருட்கள், சிற்பங்கள், கல்வி லடபடங்கள் அல்யது கற்கள் தபொன்மலற்டம
த ொடொதீர்.
19. Throwing stones, floats and stepping into water is strictly prohibited.
ண்ணீரில் கற்கடர ற்றும் மி க்கும் தபொருட்கடர எரிலது, நீர்நிடயகளுக்குள்
இமங்குலது தபொன்ம தசல்களுக்கு டடதசய்ப்பட்டுள்ரது.
20. Unlawful activity such as smoking, alcohol consumption inside Poonga would attract stringent action.
பூங்கொவிற்குள்
புடகபிடித் ல்,
து
அருந்து ல்
தபொன்ம
சட்டவிதொ
நடலடிக்டககளுக்கு அனுதி இல்டய.
21. Violation of the terms and conditions will attract cancellation of the Walker's Pass and no new card
will be issued to the concerned individual.
விதிமுடமகள் ற்றும் நிபந் டனகடர மீறும் நடட பயிற்சிொரரின் அனுதி த்து
தசய்ப்படும். புதி அட்டட லறங்கப்பட ொட்டொது.
22. The Poonga reserves the right to cancel / withdraw / suspend the facility of walking temporarily /
permanently at any time for all permit holders or any individual without assigning reasons thereof,
considering the Security of Management of the Poonga.
பூங்கொவின் பொதுகொப்டபக் கருத்தில் தகொண்டு, நடடப்பயிற்சி தற்தகொள்ர லறங்கப்பட்ட
அனுதி, எந் தநத்திலும் ற்கொலிகொக / நிந் ொக த்து தசய் / திரும்பப்தபம /
இடடநிறுத்துல ற்கொன உரிடட பூங்கொ தகொண்டுள்ரது.
***********
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