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நியாயமான நபெமுபைகளுக்கான விதித்டதாகுப்பு 

(கம்டைனியின் மைார்ட் ஆஃப் பெரக்ெர்களால் ஏப்ரல், 2018 முதல் 

நபெமுபைப்ைடுத்த ஒப்புதல் டைற்ைது) 

 
1. அைிமுகம் 

 

மநஷனல் ஹவுசிங் மைங்க் அவர்களது நியாயமான நபெமுபைகளுக்கான விதித்டதாகுப்பை அைிவிப்புகள்/சுற்ைைிக்பக 

எண். NHB (ND)/DRS/Pol-No.16/2006 மததி டசப்ெம்ைர் 5,2006 டவளியிட்டு அது ைின்னர் அவர்களின் திருத்தப்ைட்ெ 

விதிமுபைகள் சுற்ைைிக்பககள் எண். NHB/ND/DRS/Pol. No. 34/2010 -11 மததி 11 அக்மொைர், 2010, NHB 

(ND)/DRS/REG/MC-03/2017 மததி 1 ஜுபை, 2017, NHB (ND)/DRS/REG/MC-03/2018 மததி 2 ஜூபை, 2018 

வாயிைாகவும் மற்றும் அவ்வப்மைாது அைிவிக்கப்ைடும் திருத்தங்கள் வாயிைாகவும் மாற்ைங்கள் டைற்றுள்ளன. ஆதார் 

ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் (ஏடஹச்எஃப்எல்), (முன்னர் டிடஹச்எஃப்எல் பவஸ்யா ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் 

லிமிடெட் என்று அைியப்ைட்ெது.) ஆகச்சிைந்த கார்டைாமரட் நபெமுபைகள் மற்றும் டவளிப்ைபெத்தன்பமபய 

வாடிக்பகயாளர் மசபவயில் அனுசாிக்க, விதிமுபைகபளத் தமது நியாயமான நபெமுபைகளுக்கான விதித்டதாகுப்பை 

ஏற்றுள்ளார்கள், அது கம்டைனியின் மைார்ட்  ஆஃப் பெரக்ெர்களால் அவர்களது 24 ஏப்ரல் 2018 கூட்ெத்தில் ஒப்புதல் 

தரப்ைட்டு மைார்ட் கூட்ெம் 30 ஏப்ரல் 2019ல் சீராய்வு டசய்து திருத்தப்ைட்டுள்ளது. 

 

மமலும் மைார்ட் ஆஃப் பெரக்ெர்ஸ் தமது மம 28 2021 கூட்ெத்தில், நான் மைங்கிங் பைனான்ஸ் கம்டைனி – ஹவுசிங் 

ஃபைனான்ஸ் கம்டைனி (ாிசர்வ் மைங்க்) வழிகாட்டுமுபைகள், 2021 (இனிமமல் ஆர்ைிஐ வழிகாட்டுதல்கள் எனக் 

குைிப்ைிெப்ைடும்) என்ைபத ஒட்டித் தமது டகாள்பகபய சீராய்வு டசய்து மாற்ைங்கபளக் டகாண்டு வந்தார்கள். 

சம்ைந்தப்ைட் ெ ாிசர்வ் மைங்க் ஆஃப் இந்தியா சுற்ற்ைிக்பக எண். RBI/2020-21/73 

DOR.FIN.HFC.CC.No.120/03.10.136/`2020-21 மததி 17 ைிப்ரவாி,2021. 

 

மமற்குைிப்ைிட்ெ விதியானது நல்ை மற்றும் நியாயமான நபெமுபைகபள மமம்ைடுத்துவபதக் பகயாள்கிைது, அதிகமான 

டவளிப்ைபெத்தன்பம, சந்பத வல்ைபமகளுக்கு உற்சாகம் அளிப்ைது, கென் டைறுைவர் /வாடிக்பகயாளர் மற்றும் 

கம்டைனி இபெமய நியாயமான மற்றும் நட்புமுபையான உைபவ உறுதி டசய்வது மற்றும் வாடிக்பகயாளருக்கு 

கம்டைனியின் வீட்டுக்கென் டசயற்ைாட்டில் நம்ைிக்பக ஊட்டுவது. அந்த விதித்டதாகுப்ைில் முக்கியமான அம்சங்கள் 

ைின்வருமாறு: 

1.2 மநாக்கங்கள் 

 

 வாடிக்பகயாளருெனான மசபவப்ைாிவர்த்தபனகளில் குபைந்தைட்ச தரத்பத இைக்காக்குவதன் மூைம் நல்ை 

மற்றும் நியாயமான டசயல்முபைகபள மமம்ைடுத்துவது; 

 வாடிக்பகயாளர் நியாயமாக மசபவகளில் எபத எதிர்ைார்க்கைாம் என்ைது ைற்ைிய மமம்ைட்ெ புாிதல் டகாள்ளும் 

வபகயில் டவளிப்ைபெத் தன்பமபய அதிகாிப்ைது: 

 சந்பத வல்ைபமகபளப் மைாட்டியின் மூைம் உற்சாகப்ைடுத்துவது, அதிக இயங்கு தரங்கபள எட்டுவதற்காக; 

 நியாயமான மற்றும் நட்பு முபையான உைபவ வாடிக்பகயாளர் மற்றும் ஏடஹச்எஃப்எல் இபெமய 

மமம்ைடுத்துவது; மமலும் 

 டசயல்முபை மீது நம்ைிக்பகபய உருவாக்குவது. 

 

1.3 

 

விதிமுபைகபள டசயற்ைடுத்தல் 
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  இந்த விதிகள் எல்ைா தயாாிப்புகள் மற்றும் மசபவகளுக்கும் டைாருந்தும், அபவ ஏடஹச்எஃப்எல் வழங்குவமதா, 

அல்ைது அவர்களது துபண நிறுவனங்கமளா அல்ைது மின்னணு கென்வழங்கு தளங்கமளா (தனது டசாந்தம் 

மற்றும்/ அல்ைது புைஒப்ைபெப்பு ஏற்ைாட்டில் உள்ளமதா) மநரடி ஜன்னல்வழியான ைாிவர்த்தபனமயா, 

டதாபைமைசி வழிமயா, தைால் வழிமயா, ைாிமாற்ை வசதி உள்ள மின்னணு சாதனங்கள் வழிமயா, 

இபணயதளத்திமைா அல்ைது மவறு எந்த வழியிமைா. 

 

 இந்த விதிகள் டசயல்களின் எல்ைா ைாிமாணங்களுக்கும், சந்பதப்ைடுத்தல், கென் உருவாக்குதல் டசயைாக்கம் 

மற்றும் மசபவகள் மற்றும் வசூல் நெவடிக்பககள் மற்றும் ைைமவறு ஏடஹச்எஃப்எல் நியமித்துள்ள மசபவ 

நிறுவனங்கள். நியாயமான டசயல்முபை விதிகளின் மீதான எங்கள் கெப்ைாடு ைணியாளாின் டைாறுப்பு, திைபம, 

கண்காணிப்பு மற்றும் தணிக்பகத் திட்ெங்கள், ையிற்சி மற்றும் டதாழில்நுட்ைம் எல்ைாவற்ைிலும் 

டவளிப்ைடுத்தப்ைடும். 

 சீரான ையிற்சித் திட்ெங்கள், கூட்ெங்கள், ஆய்வரங்குகள், சுற்ைைிக்பககள் மற்றும் ைிை வழிகளிைான 

டதாெர்புகளின் வாயிைாக ஊழியர்களுக்கு விதிகள் ைற்ைிய விழிப்புணர்வு ஏற்ைடுத்தப்ைடும், அது நியாமான 

மற்றும் தரமான கென்வழங்குதல் மற்றும் திைபமயான மற்றும் நியாயமான மசபவகளுக்கான கெப்ைாடுக்கு வழி 

வகுக்கும். 

1.4 கெப்ைாடுகள் 
 

ஏடஹச்எஃப்எல் விதிகளுக்கு உட்ைட்டு இயங்கும் மற்றும் நியாயமாகவும் ஏற்கக் கூடிய வழியிலும் தமது வணிக 

நெவடிக்பககள் அபனத்திலும் டசயற்ைடும், மநர்பம மற்றும் டவளிப்ைபெத்தன்பம என்னும் அைடநைிக் மகாட்ைாட்டின் 

அடிப்ைபெயில்,வீட்டுக்கென் டதாழில்துபையில் இருக்கும் தரவபரயபைபய எட்டும் டசயற்ைாடுகபள எட்டும் வபகயில். 

 
ஏடஹச்எஃப்எல் தாம் முன்பவக்கும் தயாாிப்புகள் மற்றும் ைணியாளாின் டசயற்ைாடுகள் மற்றும் டசயல்முபைகளில் மற்றும் 

இந்த விதிகளின்ைடியான கெப்ைாடுகள் மற்றும் தரவபரயபைகபள எட்டும். 

 
ஏடஹச்எஃப்எல் தமது தயாாிப்புகள் மற்றும் மசபவகள் சம்ைந்தப்ைட்ெ சட்ெங்கள் மற்றும் ஒழுங்குவிதிகபள அவற்ைின் 

எழுத்து மற்றும் உணர்பவ ஒட்டிப் ைின்ைற்றுவபத உறுதி டசய்யும். 

 
ஏடஹச்எஃப்எல் தமது வாடிக்பகயாளர்களுென் வணிக நெவடிக்பககபள அை டநைிக்  மகாட்ைாடுகளான மநர்பம மற்றும் 

டவளிைபெத்தன்பமயுென் டசய்யும். 

 
ஏடஹச்எஃப்எல் டதளிவான விவரத்பத எந்த மழுப்ைலும் இல்ைாமல் வாடிக்பகயாளருக்குப் புாியும் வபகயில் வழங்குவது 

விதிகள் மற்றும் நிைந்தபனகளுென் தயாாிப்புக்ள் மற்றும் மசபவகள் வட்டி மற்றும் மசபவக்கட்ெணங்கள். 
தயாாிப்புகள் மற்றும் மசபவகள் அவற்றுக்கான விதிகள் மற்றும் நிைந்தபனகளுென்  வட்டிவிகிதம் மற்றும் மசபவக் 

கட்ெணங்களுென். 

 
வாடிக்பகயாளருக்குக் கிபெக்கும் நன்பமகள் 

 

இந்த விதிகளின் மநாக்கத்பதக் கருத்தில் டகாண்டு ஏடஹச்எஃப்எல் தமது தவறுகள், ஏமதனும் இருப்ைின், அவற்பைத் 

திருத்திக் டகாள்வதிலும் மற்றும் வாடிக்பகயாளர் புகார்கபளப் ைாிசீலிப்ைதிலும் விபரவாகவும் கருபணயுெனும் நெந்து 

டகாள்ளும். 
ஏடஹச்எஃப்எல் எல்ைாத் தனிப்ைட்ெ விவரங்கபளயும் அந்தரங்கமானதாகவும் இரகசியமானதாகவும் பகயாளும் மமலும் 

எமதனும் ஒரு சட்ெத்தின் மதபவ இருந்தால் ஒழிய அல்ைது அரசாங்கத்தின் ஆபணயங்கள் ஓழுங்குமுபையாளர் அல்ைது 

வாடிக்பகயாளர் விவரம் ைகிர அனுமதித்த கென்வசதி முகபம உட்ைட்மொபரத் தவிர்த்து மவறு யாருக்கும் டவளியிொது. 
 

ஏடஹச்எஃப்எல் மகாாிக்பகயின் மைாில், விதிகளின் நகபை நெப்ைில் உள்ள கென் டைற்மைார் மற்றும் புதிய 

வாடிக்பகயாளருக்கு வணிகப் ைாிவர்த்தபன துவங்கும் முன்ைாக வழங்கும். 

 



ஆதார் ஹவுசிங் பைனான்ஸ் லிமிடெட் 

 

5 | P a g e 

 

 

 

 

 ஏடஹச்எஃப்எல் தமது வாடிக்பகயாளர்களுக்கு இபெமய வயது, இனம், ஜாதி, ைால், திருமண நிபை, மதம் அல்ைது 

உெற்குபைைாடு அடிப்ைபெயில் ைாகுைாடு காட்ொது. இருப்ைினும் கென் தயாாிப்புகளில் ஏமதனும் கட்டுப்ைாடுகள் 

இருப்ைின், அபவ டதாெர்ந்து நெப்ைில் இருக்கும். 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2A 

டதாியப்ைடுத்துதல் மற்றும் டவளிப்ைபெத்தன்பம 
 

ஏடஹச்எஃப்எல் வட்டி விகிதங்கள், டைாதுவான வசதிக் கட்ெணங்கள் மற்றும் மசபவக் கட்ெணங்கள் ைற்ைிய விவரத்பத 

அளிக்கும் வழிகள்: 

(a) வாடிக்பகயாளர் முபையாக ஒப்ைம் இட்ெ எம்ஐடிசி ைடிவம்; 

(b) கிபளகளில் அைிவிப்புப்ைைபககளில் பவத்தல்; 

(c) மசபவ வழிகாட்டி/ கட்ெனப்ைட்டியல் வழங்கல்; 
(d) டதாபைமைசி அல்ைது உதவி எண்கள் 
(e) ஏடஹச்எஃப்எல் இபணயதளம்; மமலும் 

(f) ைணிக்டகன்மை அபெயாளமிட்ெ ைணியாளர் / உதவிமமபஜ. 

 
ஏடஹச்எஃப்எல் டவளிப்ைபெயாக் கென் விண்ணப்ை டசயல்முபைகளுக்காக வாடிக்பகயாளர் கட்ெமவண்டிய வசதிக் 

கட்ெணங்கள் / மசபவக்கட்ெணங்கள், கென் ஒப்புதல் டைைாவிட்ொல் / ைட்டுவாொ ஆகாவிட்ொல் திரும்ைத் தரக்கூடிய 

வசதிக் கட்ெணங்கள், முன்கூட்டிப் ைணம் திரும்ைச் டசலுத்தும் விருப்ைத்மதர்வுகள் மற்றும் மசபவக்கட்ெணங்கள் , 

ஏமதனும் இருப்ைின், காைங்கெந்த திரும்ைச்டசலுத்தலுக்கான அைராதம் ஏமதனும் இருப்ைின்,, நிபையான வட்டிவிகிதம் 

விட்டு மிதக்கும் வட்டிவிகித்துக்கு அல்ைது இதிலிருந்து அதற்கு மாற்றுதல் கட்ெணங்கள், வட்டி மறு-வபரவு நிைந்தபன 

வாசகம் ஏமதனும் இருக்கிைதா மற்றும் கென் டைறுமவாாின் நைபன ைாதிக்கும் மவறு எந்த விஷயம், ஆகியவற்பை 

டவளிப்ைபெயாகத்  டதாியப்ைடுத்தும். மவறு விதமாகக் குைிப்ைிெடவன்ைால், ஏடஹச்எஃப்எல் கென் விண்ணப்ை 

டசயல்முபைகள்/ ஒப்புதலுக்கான  ‘அபனத்து டசைவீனத் டதாகுப்பு’ எல்ைா மசபவக்கட்ெணங்களும் உட்ைெ 

டவளிப்ைபெயாகத் டதாிவிக்கும். மமலும் இத்தபகய வசதிக் கட்ெணங்கள் / மசபவக்கட்ெணங்கள் ைாகுைாெற்ைபவயாக 

இருப்ைதும் உறுதி டசய்யப்ைடும். 

3. விளம்ைரம், சந்பதப்ைடுத்தல் மற்றும் விற்ைபன: 

ஏடஹச்எஃப்எல் : 
(a) விளம்ைரம் மற்றும் உயர்வுக்கான ைிரதி டதளிவானதாகவும் & உண்பமவிவரமானதாகவும், மற்றும் ைிைழ்வானவழி 

காட்ொததாகவும் இருப்ைபத உறுதி டசய்யும். 
(b) ஒரு தயாாிப்பு அல்ைது மசபவபய மநாக்கிக் கவனத்பத ஈர்ப்ைதும் மற்றும் ஒரு வட்டிவிகித்பதக் குைிப்ைிடுவதானது 

ஆகவும் எந்த ஊெகத்திலும் வரும் அதன் எந்த விளம்ைரத்திலும் மற்றும் உயர்வு இைக்கியத்திலும் அது மவறு எந்த 

வசதிக் கட்ெணங்கள் மற்றும் மசபவக்கட்ெணங்கள் உாித்தானபவயா என்ைபதக் குைிப்ைிடும் மற்றும் 

டதாெர்புபெயதான எந்த விதிகள் மற்றும் நிைந்தபனகள் மகாாிக்பகயின் மைாில் கிபெப்ைதாக இருக்கும். 
(c) ஆதரவு மசபவகள் தருவதற்காக மூன்ைாம் நைர்களின் மசபவபய அது ையன்ைடுத்தும் ைட்சத்தில் அப்ைடிப்ைட்ெ 

மூன்ைாம் நைர்கள் வாடிக்பகயாளாின் தனிப்ைட்ெ விவரங்கள் எவற்பைமயனும் பகயாண்ொல் (அப்ைடி ஏமதனும் 

மூன்ைாம் நைர்களுக்குக்குக் கிபெத்திருந்தால்) அவற்பை அவர்கள் கம்டைனி எந்த அளவு இரகசியம் மற்றும் 

ைாதுகாப்புென்  அமத அளவு பகயாள்வார்கள். 

(d) அவ்வப்மைாது, வாடிக்பகயளருக்கு அவர்கள் எடுத்துக்டகாண்ெ தயாாிப்புக்களின் ைைமவறு அம்சங்கள் ைற்ைி தகவல் 

ைகிரப்ைடும். ைிை தயாாிப்புகள் அல்ைது தயாாிப்புகளின் உயர்வுக்கான சலுபககள் /மசபவகள் ைற்ைிய விவரம் 

வாடிக்பகயாளருக்கு அவர்/அப்டைண்மனி அத்தபகய விவரத்பதப் டைறுவதற்கு சம்மதத்பத மின்னஞ்சல் அல்ைது 

ஏடஹச்எஃப்எல் இபணயதளத்தில் ைதிவு அல்ைது வாடிக்பகயாளர் மசபவ எண்ணில் டதாிவித்திருந்தால் மட்டுமம 

அனுப்ைப்ைடும். 

(e) தயாாிப்புக்கபள / மசபவகபள சந்பதப்ைடுத்துவதற்கான மசபவகளுக்காக நியமிக்கப்ைடும் மநரடி விற்ைபன 

முகபமகளுக்கு (டிஎஸ்ஏ) ஒரு நெத்பத விதி கட்ொயம் ஆக்கப்ைடும், அவர்கள் தயாாிப்புகள்/மசபவகள் 

விற்ைபனக்காக வாடிக்பகயாளபர அணுகும் மைாது தம்பம அபெயாளப்ைடுத்திக் டகாள்வது அவசியம் என்ைது 

அதனுள் ஒன்ைாகும். 
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 (f) ஏமதனும் புகார் வாடிக்பகயாளாிெம் இருந்து கம்டைனியின் ைிரதிநிதி/ கூாியர் முகபம அல்ைது டிஎஸ்ஏ முபையற்று 

நெந்து டகாண்ொர் அல்ைது ஒழுக்கவிதிபய மீைி நெந்தார் என்னும் புகார் வரும் ைட்சத்தில், அபதத் துப்ைைிய 

மற்றும் புகாபரக் பகயாளவும் நஷ்ெத்பத மீட்கவும் முபையான நெவடிக்பககள் எடுக்கப்ைடும். 

4. கென்கள் 

4.1.1 கென் விண்ணப்ைங்கள் மற்றும் அவற்ைின் டசயைாக்கம். 

 
கென் விண்ணப்ைம் டதாெர்ைான வசதிக் கட்ெணங்கள் மற்றும் மசபவக்கட்ெணங்களுக்கு முபையான கட்ெணப் ைட்டியல் 

/ கென் விண்ணப்ை டசயல்முபைகள்/ ஒப்புதலுக்கான  ‘அபனத்து டசைவீனத் டதாகுப்பு’ எல்ைா மசபவக்கட்ெணங்களும் 

உட்ைெ, எந்தப்ைகுப்ைில் அந்தக் கணக்கு வருகிைது என்ைபதப் டைாருத்தது. இது எல்ைா உத்மதசக் கென் டைறுமவாருக்கும் 

டவளிப்ைபெயான விதத்தில் தரப்ைடும். அமதமைாை விண்ண்ப்ைம் ஏற்கப்ைொத  ைட்சத்தில் கட்ெணத் டதாபக திரும்ை 

வழங்கப்ைடுமா இல்பையா, முன்கூட்டி திருப்ைிச் டசலுத்தும் விருப்ைத் மதர்வுகள் மற்றும் வாடிக்பகயாளாின் நைபன 

ைாதிக்கும் மவறு எந்த ஒரு விஷயமும் விண்ணப்ைத்பதத் சமர்ப்ைிக்கும் மைாது வாடிக்பகயாளருக்குத் டதாிவிக்கப்ைடும். 

கென் விண்ணப்ைம் எந்த ஆவணங்கள் சமர்ப்ைிக்கத் மதபவ என்னும் ைட்டியபைக் குைிப்ைிடும். பூர்த்தி டசய்த 

விண்ணப்ைங்கள் வரவு முபைப்ைடி அபழப்பு/எஸ் எம் எஸ்/ மின்னஞ்சல் வழி அத்தாட்சி டசய்யப்ைடும். 

 
அத்தாட்சியில் கம்டைனிபய விண்ணப்ைதாரர், மதபவப்ைடும் ைட்சத்தில் பூர்வாங்க கைந்தாய்வுக்காக டதாபைமைசியில் 

அபழக்க மவண்டிய உத்மதசமான மததியும் இருக்கும். 

 
எல்ைா முழுபமயாகப் பூர்த்தி டசய்த அதாவது, எல்ைா விவரங்கள்/ ஆவணங்களுென்,கென் விண்ணப்ைங்களும் 

வரப்டைற்ை மததி முதல் 4 வாரங்களுக்குள் பைசல் டசய்யப்ைடும் 

 
கென் விண்ணப்ைம் நிராகாிக்கப்ைடும் ைட்சத்தில், எந்தப் ைகுப்ைில் கென் இருந்தது என்னும் மைதம் இல்ைாமல், 

எழுத்துபூர்வமாக எதனால் விண்ணப்ைம் நிராகாிக்கப்ைட்ெமதா அந்த முக்கியமான காரணங்கள்(பள) சுட்டிக்காட்டி, ைதில் 

அனுப்ைப்ைடும். 

 

கென் டைறுைவருக்கு எல்ைா டசய்திகளும் தாய்டமாழியில் அல்ைது கென் டைறுைவர் புாிந்து டகாள்ளக்கூடிய 

டமாழியிமைமய இருக்கும். 
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4.1.2 கென் மதிப்பீடு மற்றும் விதிகள்/ நிைந்தபனகள் 

ஏடஹச்எஃப்எல்லின் அைாய அடிப்ைபெயிைான மதிப்பீட்டு டசயல்முபைகளில், ஒவ்டவாரு விண்ண்ணப்ைமும் 

மதிப்ைிெப்ைட்டு டைாருத்தமான வரம்பு/ைிபணகள் அந்த மதிப்பீட்டின் அடிப்ைபெயில் மற்றும் ஏடஹச்எஃப்எல்லின் 

நெப்ைிலுள்ள விதிமுபைகபள ஒட்டி  நிைந்தபனயாக்கப்ைடும், எவ்வாைாயினும் மதபவயான கவனத்தில் குபை இருக்காது. 

 

a) இயல்ைாக கென் விண்ணப்ை ைாிசீைபன டசயற்ைாட்டுக்குத் மதபவப்ைடும் எல்ைா விவரங்களும் விண்ணப்ைம் 

டகாடுக்கும் மைாது ஏடஹச்எஃப்எல்லினால் மசகாிக்கப்ைடும். ஒரு மவபள அதற்கு கூடுதைாக ஏமதனும் விவரம் 

மதபவப்ைட்ொல், வாடிக்பகயாளாிெம் அவர் உெனடியாக மீண்டும் டதாெர்பு டகாள்ளப்ைடுவார் என்று டதாிவிக்க 

மவண்டும். 

b) ஏடஹச்எஃப்எல் கென் டைறுைவருக்கு எழுத்துப் பூர்வமாக, தாய்டமாழியில் அல்ைது கென் டைறுைவர் புாிந்து 

டகாள்ளக்கூடிய டமாழியில் ஒப்ைாபண வாயிைாகமவா அல்ைது மவறுவிதமாகமவா, ஒப்புதைான கென் டதாபகபய 

விதிகள் மற்றும் நிைந்தபனகளுென் மசர்த்து வருொந்திரமாக்கப்ைட்ெ வட்டி விகிதம், ஈஎம்ஐ அபமப்பு, முன்கூட்டிக் 

கட்டினால் உள்ள கட்ெணங்கள், அைராத வட்டி (ஏமதனும் இருப்ைின்)  உட்ைெ டதாிவிக்க மவண்டும் மற்றும் இந்த விதிகள் 

மற்றும் நிைந்தபனகபள கென் டைற்ைவர் ஒப்புக்டகாண்ெபதத் தமது ஆவணங்களுள் மசர்க்க மவண்டும். 

 

c) ஏடஹச்எஃப்எல் காைதாமத திரும்ைச் டசலுத்துதலுக்கான அைராத வட்டிபயக் கென் ஒப்ைந்தத்தில் டகாட்பெ 

எழுத்துக்களில் குைிப்ைிெ மவண்டும். 

 

 

d) ஏடஹச்எஃப்எல் கென் ஒப்ைந்தத்தின் ஒரு நகபை கென் ஒப்ைந்தத்தில் குைிப்ைிட்டுள்ள் அபனத்து இபணப்புக்களின் 

ஒவ்டவாரு நகலுென் ஒவ்டவாரு கென் டைறுைவருக்கும் கென் ஒப்புதல்/ ைட்டுவாொவின் மைாது வழங்க மவண்டும். 

 

e) கென் விண்ணப்ை நிராகாிப்புத் தகவபை எஸ்எம்எஸ்/மின்னஞ்சல்/கடிதம் வாயிைாகத் டதாிவிக்கைாம். 

4.1.3 கென் ைட்டுவாொ விதிகள் மற்றும் நிைந்தபனகளில் மாற்ைங்கள் உட்ைெ 
 

ஒப்புதைான கென்களுக்கான ைணப்ைட்டுவாொ உெனடியாக இத்தபகய ஒப்புதபை மமைாளும் கென் ஆவணங்கபள 

நிபைமவற்ைபையும் மசர்த்து விதிகள் மற்றும் நிைந்தபனகளுக்கு முழுபமயாக உட்ைட்டு டசய்யப்ைெ மவண்டும். 

 
விதிகள் மற்றும் நிைந்தபனகளில் உண்ொகும் எந்த ஒரு மாற்ைத்பதயும், வட்டிவிகிதம் மற்றும் மசபவக் கட்ெணங்கள் 

உட்ைெ கென் டைறுமவார் ஒவ்டவாருவருக்கும் கணக்குக்குக் குைிப்ைான கட்ெணங்கள் ைற்ைித் தனித்தனியாகத் டதாிவிக்க 

மவண்டும். ைிைவற்பை அைிவிப்புப்ைைபகயில் கிபளகளில் காட்சிப்ைடுத்த மவண்டும்/ ஏடஹச்எஃப்எல் 

இபணயதளம்/அச்சுவழியில் மற்றும் அல்ைது ஊெகங்கள் மூைமாக அவ்வப்மைாது. 

 
வட்டிவிகிதம் மற்றும் மசபவக் கட்ெணங்கள் வரும் மாற்ைங்கள் அைிவிப்புக்குப்ைின்னமர நபெமுபைப்ைடுத்த மவண்டும். 

 
இது மைான்ை மாற்ைங்களின் விபளவாக ஏமதனும் கூடுதல் ைத்திரங்கள் ஆவணங்கள் அல்ைது எழுத்துபூர்வமானபவ 

நிபைமவற்ைப்ைெ மவண்டும் என்ைால், அபவகளும் அைிவுறுத்தப்ைெ மவண்டும். மமலும், வசதி கிபெப்ைது இப்ைடியான 

ைத்திரங்கள் ஆவணங்கள் அல்ைது எழுத்துபூர்வமானபவ ஆகியற்பை நிபைமவற்றும் நிைந்தபனயில் மட்டுமம. 

4.1.4 ைட்டுவாொவுக்குப் ைின் மமற்ைார்பவ 
 

ைட்டுவாொவுக்குப் ைின் மமற்ைார்பவ, குைிப்ைாக க் கென்கபளப் டைாறுத்தவபர, கென் டைற்ைவர் எதிர்டகாள்ளும் 

உண்பமயான சிரமங்கபளக் கருத்தில் டகாண்டு ஆக்கபூர்வமான ஒன்ைாக இருக்கும். 
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a) ைிை டைாது விதிமுபைகள் 
 

ஏடஹச்எஃப்எல் கென் டைறுமவாாின் தனிப்ைட்ெ விஷயங்களில் தபையிடுவபதத் தவர்க்கும், கென் ஒப்ைாபணயில் 

குைிப்ைிட்டுள்ள விதிகள் மற்றும் நிைந்தபனகள் மட்டும் இதற்கு விதிவிைக்காகும். (ஏடஹச்எஃப்எல்லின் கவனத்துக்கு ஒரு 

கென் வழங்குைவராகப் புதிய விவரம், ஏற்கனமவ கென் டைற்ைவர் ைகிராத ஒன்பைத் தமது கவனத்தில் டைைாத வபரயில்.) 

இருப்ைினும் இதன் டைாருள் ஏடஹச்எஃப்எல்லின் கென் வசூல் உாிபம மற்றும் ைிபணகபள சட்ெவழியில் 

உாிபமப்ைடுத்திக் டகாள்வது  ஆகியபவ அல்ை. 

 
ஏடஹச்எஃப்எல் தனது கென்வழங்கு டகாள்பகயிமைா அல்ைது டசய்பகயிமைா ைால், ஜாதி, அல்ைது  மத அடிப்ைபெயில் 

ைாகுைாடுகள் காட்ெமாட்ொர்கள். மமலும் ஏடஹச்எஃப்எல், ைார்பவக் குபைைாடு அல்ைது உெைபமப்ைில் சவாபைக் 

டகாண்ெ விண்ணப்ைதாரர் அவர்களிபெமய தயாாிப்புகள், மசபவகள், வசதிகள் ஆகியவற்பைத் தருவதில் ைாகுைாடு 

காட்ெமாட்ொர்கள். இருப்ைினும் இது வீட்டுக்கென் நிறுவனங்கள் சமுதாயத்தின் ைைமவறு ைிாிவினருக்காக வகுக்கப்ைடும் 

திட்ெங்களில் ைங்மகற்ைபதத் தவிர்க்காது. 

 
வசூல் டசய்வதில் , ஏடஹச்எஃப்எல் வழக்கமான நெவடிக்பககபளமய வகுக்கப்ைட்ெ வழிகாட்டுதல்களின்ைடியும் நெப்ைில் 

உள்ள சட்ெதிட்ெங்கள் ைடியும் சட்ெ அபமப்புக்கு உட்ைட்மெ இயங்கும். ஏடஹச்எஃப்எல் ஏற்கனமவ ஒரு முன்மாதிாிக் 

டகாள்பகபய நிலுபவ வசூல் மற்றும் ைிபணபய மீட்டுடசாந்தமாக்குதலுக்காக பவத்துள்ளது. 

 
கென் டைற்ைவாின் கணக்குகபள மாற்ைித் தருவபதப் டைாருத்த அளவில், அது கென் டைற்ைவரது விண்ணப்ைமமா 

அல்ைது வங்கி/ நிதிநிறுவன விண்ணப்ைமமா, ஏடஹச்எஃப்எல்லின் ஒப்புதல் அல்ைது மாைானது மவண்டுமகாள் 

டைைப்ைட்ெ 21 நாட்களுக்குள் டதாியப்ைடுத்தப்ைடும். 

 
 

ஏடஹச்எஃப்எல் கீழ்க்கண்ெ சூழ்நிபைகளில் முன்கூட்டி-திரும்ைச்டசலுத்தியதற்கான கட்ெணம் அல்ைது முன்கூட்டி-

அபெத்தற்கான அைராதம் ஆகியவற்பை விதிக்காது: 

 
a. வீட்டுக்கென் மிதக்கும் வட்டி விகிதத்தில் மற்றும் முன்கூட்டி-அபெப்பு எந்த வபகயில் ஆனாலும். 

 
b. நிபையான வட்டியில் வீட்டுக்கென் இருந்து அந்தக்கென் தனது டசாந்த நிதிகளால் கென் டைற்ைவரால் முன்கூட்டி-

அபெக்கப்ைடும் மைாது. 

 
இந்த இெத்தில் ”டசாந்த நிதி” என்னும் ைதப்ைிரமயாகத்தின் டைாருள் ஒருவங்கி/டஹச்எஃப்சி/என்ைிஎஃப்சி மற்றும்/ அல்ைது 

ஒரு நிதி  நிறுவனம் இவர்களிெமிருந்து கெனாகப் டைறுவது. 

 
எல்ைா இரட்பெ/விமசஷ வட்டிவிகிதம் ( நிபையான மற்றும் மிதக்கும் கூட்டு) வீட்டுக்கென்கள்  நிபையான/மிதக்கும் 

கென்களுக்கான முன்கூட்டி-அபெப்புக்கான விதிகளுக்கு உள்ளாகும், அது முன்கூட்டி-அபெப்ைின் மைாது கென் 

நிபைவட்டியிைா இல்பை மிதக்கும் வட்டிக் காைத்திைா என்ைபத ஒட்டி மாறும். இரட்பெ/விமசஷ வட்டிவிகிதக் 

கென்கபளப் டைாறுத்த அளவில் முன்கூட்டி-அபெப்பு விதிகள் கெனானது மிதக்கும் வட்டிக்கு மாைியைிைகு, 

நிபைவட்டிக்காைம் முடிந்தைிைகு உாித்தாகும். இது இத்தபகய எல்ைா இரட்பெ/விமசஷ வட்டிவிகிதக் கென்களுக்கும் 

முன்கூட்டி-அபெக்கப்ைடும் மைாது இனி நெப்ைாகும். இங்மக நிபையான வட்டிவிகிதக்கென் என்ைது வட்டிவிகிதம் கென் 

காை-அளவு முழுதும் ஒன்மை எனப் டைாருள் ைடுவதாகும். 

 

ஏடஹச்எஃப்எல் முன்கூட்டி-அபெப்புக் கட்ெணங்கபள/ முன்கூட்டி டசலுத்த அைராதத்பத எந்த மிதக்கும் வட்டிவிகிதக் 

கெனுக்கும், வணிகமல்ைாத மநாக்கங்களுக்காக தனிநைர் கென்  டைற்ைவர்களுக்கு, உென் விண்ணப்ைிப்மைார் இருந்தாலும் 

இல்ைாவிட்ொலும் விதிக்காது. 
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 ஏடஹச்எஃப்எல்லின் டசயல்முபைகளில் டவளிப்ப்ைபெத்தன்பமபய உயர்த்த என்று  ஏடஹச்எஃப்எல் முக்கியமான 

அம்சங்களான மசபவக் கட்ெணங்கள், வட்டிவிகிதங்கள், அைராத வட்டி (ஏமதனும் இருப்ைின்), வழங்கப்ைடும் மசபவகள், 

தயாாிப்பு விவரம், ைைமவறு ைாிவர்த்தபனகளுக்கான மநரவிதிகள் மற்றும் மனக்குபை தீர்வு டசயைபமப்பு ஆகியவற்பைக் 

காட்சிப்ைடுத்தும். ஏடஹச்எஃப்எல் அந்தக் “அைிவிப்புப் ைைபக”, “பகமயடுகள்/ சிற்மைடுகள்”, “இபணயதளம்”, “ைிை காட்சி 

வழிகள்” ஆகியவற்ைில் உள்ள கட்ெபளகபள ஆர்ைிஐ வழிகாட்டுதல்களின்ைடிப் ைின்ைற்றும். 

 
ஏடஹச்எஃப்எல் தமது தயாாிப்புகள் மற்றும் மசபவகபளப் ைற்ைிப் ைின்கண்ெ டமாழிகளுள் ஒன்று அல்ைது ைைவற்ைில் 

காட்சிப்ைடுத்தும்: ஹிந்தி, ஆங்கிை மற்றும் டைாருத்தமான உள்ளூர் டமாழி. 

 
 

b) கென் ைட்டுவாொ விதிகள் மற்றும் நிைந்தபனகளில் மாற்ைங்கள் உட்ைெ 

 
a) கென் ஒப்ைந்தம்/ ஒப்ைாபணக் கடிதத்தில் உள்ள ைட்டுவாொ அட்ெவபணபய ஒட்டிப் ைணப்ைட்டுவாொ டசய்யப்ைெ 

மவண்டும். 

 
 

b) ஏடஹச்எஃப்எல் தாய்டமாழியில் அல்ைது அவர் புாிந்துடகாள்ளக்கூடிய டமாழியில் கென் டைற்ைவருக்கு ைட்டுவாொ 

அட்ெவபண, வட்டிவிகிதங்கள், மசபவக் கட்ெணங்கள், முன்கூட்டி டசலுத்தக் கட்ெணங்கள், ைிை உாித்தான 

வசதிக்கட்ெணம்/மசபவக்கட்ெணம் ஆகியபவ உட்ைெ விதிகள் மற்றும் நிைந்தபனகளில் உள்ள எந்த ஒரு மாற்ைத்பதயும் 

அைிவிப்பு டசய்ய மவண்டும். ஏடஹச்எஃப்எல் வட்டிவிகித மாற்ைங்கள் வரும்நாட்களில் மட்டுமம அமைாவபத உறுதி 

டசய்ய மவண்டும். கென் ஒப்ைந்தத்தில் டைாருத்தமான நிைந்தபன ஒன்று இது சம்ைந்தமாக வபரயறுக்கப்ைெ மவண்டும். 

c) ஒருமவபள இத்தபகய மாற்ைம் வாடிக்பகயாளருக்கு இழப்பை ஏற்ைடுத்துவதாக இருப்ைின், அவர்/அப்டைண்மணி 

எந்த ஒரு அைிவிப்புமின்ைி தமது கணக்பக மூடி விெைாம் அல்ைது எந்த ஒரு கூடுதல் கட்ெணமும் இன்ைி மாற்ைிக் 

டகாள்ளைாம். 

d) திரும்ைப் டைறும் / டசலுத்துதபைத் துாிதப்ைடுத்தல் அல்ைது ஒப்ைந்தப்ைடி டசயற்ைெல் அல்ைது மமலும் ைிபண மகட் 

ெல் ஆகிய முடிவுகள் கென் ஒப்ைந்தத்துென் ஒத்துப்மைாவதாக இருக்க மவண்டும். 

e) ஏடஹச்எஃப்எல் ைிபணகபள எல்ைா நிலுபவகபளயும் திரும்ைச்டசலுத்திய ைின் அல்ைது நிலுபவக்கென் திரும்ைச் 

டசலுத்திய ைின் திருப்ைிக் டகாடுக்க மவண்டும், அது ஏடஹச்எஃப்எல் கென் டைற்ைவர் மீது பவத் திருக்கும் சட்ெபூர்வமான 

மவறு உாிபம அல்ைது கட்டுப்ைாட்பெ ஒத்மத அபமயும். இவவாைான டசாத்பதப் ைற்றுக்கு மாற்ைாக்கும் உாிபம 

நிபைநாட்ெப் ைட்ொல், கென் டைற்ைவருக்கு ஒரு அைிவிப்பை அனுப்ைி ஏடஹச்எஃப்எல் மீதமிருக்கும் எந்த 

உாிபமமகாரல்கள் மற்றும் நிைந்தபனகள் அடிப்ைபெயில் அபவ முழுபமயாகத் திரும்ைச் டசலுத்தப்ைடும் வபர 

ைிபணகபள பவத்திருக்கைாம் என்ைது ைற்ைிய விவரங்கபள முழுதாகத் டதாிவிக்க மவண்டும். 

 

4.2 உத்தரவாதம் அளிப்மைார் 
 

ஒருவபர ஒரு கெனுக்கு உத்தரவாதம் தருைவராகக் கருதும் மைாது, ஏடஹச்எஃப்எல் அவருக்கு/அப்டைண்மணிக்கு 

கீழ்க்கண்ெவற்பை அத்தாட்சியுென் டதாிவிக்கும்- 

(a) கடிதம்/ அத்தாட்சி ஒப்ைந்தப் ைத்திரம் உத்தரவாதம் அளிப்ைவரது டைாறுப்பைப்  குைிப்ைிட்டு. 
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 (b) ஏடஹச்எஃப்எல் அவருக்கு/அப்டைண்மணிக்கு அவர்/அப்டைண்மணி உத்தரவாதம் தந்த கென் டைற்ைவாின் 

தரப்ைில் ஏமதனும் மசபவத் தவறுதல் இருப்ைின் டதாிவிக்க மவண்டும். 

 

(c) அவருக்கு/அப்டைண்மணிக்கு உத்தரவாதம் தந்தவராக உள்ள டைாறுப்பு 

 
(d) அவர்/அப்டைண்மணி கம்டைனிக்குத் தம்பம/ தம்பம கெப்ைாட்டுென் உறுதி டசய்யும் டதாபக; 

 
(e) அவர்/அப்டைண்மணி ஏடஹச்எஃப்எல் எந்தச் சூழ்நிபையில் அவபர/அப்டைண்மணிபய தாம் 

டைாறுப்மைற்ை டதாபகபய டசலுத்தும் ைடி அணுகும் 

(f) ஒருமவபள அவர்/அப்டைண்மணி உத்தரவாதம் அளித்தவராக டதாபகபய டசலுத்தத் தவைினால் 

ஏடஹச்எஃப்எல்லுக்கு கம்டைனியிெம் உள்ள ைிை ைணங்கபள எடுக்க வழிவபக உண்ொ என்ைது ைற்ைி; 

(g) உத்தரவாதம் தந்தவராக அவரது/அப்டைண்மணியினது டைாறுப்பு ஒரு குைிப்ைிட்ெ டதாபகயுென் நிற்ைதா 

அல்ைது அளவில்ைாததா; மற்றும் 

(h) உத்தரவாதம் தந்தவராக அவரது/அப்டைண்மணியினது டைாறுப்பு எப்மைாது மற்றும் எந்த சூழ் நிபையில் 

நிபைமவற்ைப்ைடும் மற்றும் ஏடஹச்எஃப்எல் எந்த முபையில் அவருக்கு/அப்டைண்மணிக்கு இது ைற்ைி 

அைிவிப்புத் தரும். 

 
(i) ஒருமவபள உத்தரவாதம் தந்தவர் கென்வசதி  வழங்கியவர்/ கென் வழங்கியவரது 

உாிபமமகாாிக்பகயின்ைடி நெக்க மதபவயான அளவு நிலுபவபயத் திரும்ைச் டசலுத்தும் வசதிவாய்ப்புகள் 

இருந்தும்  மறுத்தால், இத்தபகய உத்தரவாதம் தந்தவரும் மவண்டுடமன்மை நிலுபவ டசலுத்தத் 

தவைியவராகக் கருதப்ைெைாம். 

 
ஏடஹச்எஃப்எல் அவருக்கு/அப்டைண்மணிக்கு எந்த ஒரு காணக்கூடிய அவர் யாருக்கு உத்தரவாதம் தந்தாமரா அந்தக் 

கென் வாங்கியவரது நிதி நிபையில் ஏற்ைடும் எதிர்மபை மாற்ைம்/ங்கள் ைற்ைித் டதாிவிகும் 

4.3 அந்தரங்கம் மற்றும் இரகசியத்தன்பம 

 

அபனத்து வாடிக்பகயாளர்/ கென் டைறுைவரது தனிப்ைட்ெ விவரம் அந்தரங்கமானதாகவும் இரகசியமானதாகவும் 

(அவர்/அப்டைண்மணி எங்கள் வாடிக்பகயாளராக இல்ைாமற் மைானாலும்) கருதப்ைடும் மற்றும் கீழ்க்கண்ெ 

மகாட்ைாடுகள் மற்றும் டகாள்பககளால் வழி நெத்தப்ைடும். கம்டைனி வாடிக்பகயாளர் கணக்கு டதாெர்ைான 

விவரங்கபள எந்த ஒருவருக்கும், இந்தக்கம்டைனிக் குழுமத்தில் உள்ள ைிை கம்டைனிகள் உட்ைெ, யாருக்கும் 

டதாிவிக்காது, கீழ்க்காணும் விதிவிைக்கானவர்கபளத் தவிர்த்து: 

a) விவரம் சட்ெப்ைடி டகாடுக்கப்ைெ மவண்டியது என்ைால் அல்ைது அதிகாரவரம்புள்ள நீதிமன்ைம்/ 

ஆபணயங்கள் அவ்வாறு ஆபணயிட்ொல் 

 

b) விவரங்கபள டவளியிடுவது டைாதுமக்களுக்கு ஒரு கெபம ஆனால். 

c) ஒருமவபள ஏடஹச்எஃப்எல்லின் நைன்கள் அந்த விவரங்கபளத் தருவபதக் மகாாினால் (உதாரணத்துக்கு, ஒரு 

ஏமாற்றுமவபைபயத் தடுக்க) ஆனால் அது வாடிக்பகயாளர் அல்ைது அவரது கணக்குகள் ைற்ைிய விவரத்பத மவறு 

யாருக்கும் இந்தக்கம்டைனிக் குழுமத்தில் உள்ள ைிை கம்டைனிகள் உட்ைெ, தருவதற்கு ஒரு காரணமாகப் 

ையன்ைடுத்தப்ைெக் கூொது (வாடிக்பகயாளர் டையர் மற்றும் முகவாி உட்ைெ) 

d) ஒருக்கால் வாடிக்பகயாளர் கம்டைனிபய விவரத்பத டவளியிடும்ைடி மகாாினால், அல்ைது வாடிக்பகயாளாின் 

அனுமதி/ஒப்புதல் உென். 

e) ஒருக்கால் ஏடஹச்எஃப்எல் வாடிக்பகயாளரது விவரத்பதத் தரும்ைடி மவண்ெப்ைட்ொல், அவர்கள் 

அவர்/அந்தப்டைண்மணியின் எழுத்துபூர்வ அனுமதிபய அபதக் டகாடுக்கும் முன் டைறுவார்கள். 
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f) நெப்ைிலுள்ள சட்ெக் கட்ெபமப்புக்கு உட்ைட்டு வாடிக்பகயாளருகு அவர்/அந்தப்டைண்மணியின் உாிபமகள் 

ஏடஹச்எஃப்எல் மைணி வரும் தமது தனிப்ைட்ெ ஆவணங்கபள அபெய எபவ என்ைபதத் டதாிவிக்க மவண்டும். 

g) ஏடஹச்எஃப்எல் வாடிக்பகயாளாின் தனிப்ைட்ெ விவரங்கபள சந்பதப்ைடுத்தும் மநாக்கங்களுக்காகப் 

ையன்ைடுத்தக்கூொது, ஏடஹச்எஃப்எல் மற்றும் மவறு எவரும் உட்ைெ, வாடிக்பகயாளர் குைிப்ைாக அவர்களுக்கு 

அதிகாரம் அளிக்காத வபரயில். 

 
மமற்குைிப்ைிட்ெ நிைந்தபனகளின் அடிப்ைபெயில், வாடிக்பகயாளர் ஒருமவபள விவரத்பதப் ைகிர அனுமதிபய 

உபரத்தால் மட்டுமம, கம்டைனி ஏடஹச்எஃப்எல்லின் குழுமம்/ கூட்ொளிகளி கம்டைனிகளிெம் மவறு 

நிதித்தயாாிப்புகபள மற்றும் மசபவகபள வாடிக்பகயாளாின் நன்பமக்டகன முன்பவக்க என்று இத்தபகய 

விவரத்பத அளிக்கமவா அல்ைது வழங்கமவா இயலும். 

4.4 கென்வசதி விசாாிப்பு முகபமகள் 
 

a) ஒரு வாடிக்பகயாளர் ஒரு கணக்பகத் துவங்கும் மைாது, ஏடஹச்எஃப்எல் அவர்/அப்டைண்மணிக்கு எப்மைாது 

அவர்/அப்டைண்மணி கணக்கு விவரத்பத கென்விசாாிப்பு நிறுவனங்களுக்கு வழங்கைாம் என்ைபதயும் ஏடஹச்எஃப்எல் 

அவர்கமளாடு டசய்யப்மைாகும் மசாதபனகள் ைற்ைியும் டதாியப்ைடுத்த மவண்டும். 

b) ஏடஹச்எஃப்எல் கென்விசாாிப்பு நிறுவனங்களுக்கு வாடிக்பகயாளர் தமக்கு நிலுபவ பவத்திருக்கும் தனிநைர் 

கென்கள் ைற்ைித் டதாிவிக்கைாம் ஒருமவபள: 

i. அவர்/அப்டைண்மணி வாடிக்பகயாளர் தமது டசலுத்தல்களில் ைின்தங்கி விட்ொர் என்ைால் 

ii. ைற்ைாக பவத்திருக்கும் டதாபக சச்சரவில் இல்பைடயன்ைால்; மமலும் 

iii. வாடிக்பகயாளர் ஏடஹச்எஃப்எல் திருப்தி அபெயும் வண்ணம் அவர்/அப்டைண்மணி தமது கென் திருப்ைிச் டசலுத்தும் 

திட்ெங்கபள ஏடஹச்எஃப்எல் முபைப்ைடி மகட்ெைின்னரும் தராவிட்ொல். 

 
c) இந்த விஷயங்களில், கம்டைனி அவர்/அப்டைண்மணி நிலுபவ பவத்துள்ள கென்கள் ைற்ைிய விவரத்பத 

கென்விசாாிப்பு நிறுவனங்களுக்கு வழங்கும் முடிபவக் கம்டைனி   வாடிக்பகயாளருக்குத் டதாியப்ைடுத்தும். அமத 

மநரத்தில், கம்டைனி வாடிக்பகயாளருக்கு அந்த கென்விசாாிப்பு நிறுவனத் தின் ைணி ைற்ைியும் மமலும் அவர்கள் தரும் 

விவரம் வாடிக்பகயாளாின் கென்வசதி டைறும் திைன் மீது ஏற்ைடுத்தும் ைாதிப்பு ைற்ைியும் டதாிவிக்கும். 

 
d) ஏடஹச்எஃப்எல் கென்விசாாிப்பு நிறுவனங்களுக்கு வாடிக்பகயாளர் கணக்கு ைற்ைிய  மவறு தகவல்கபள 

வாடிக்பகயாளர் அவர்/அப்டைண்மணி ஒப்புதல் உென் தரைாம். 

 
e) ஏடஹச்எஃப்எல் கென்விசாாிப்பு நிறுவனங்களுக்குத் தந்த விவரங்களின் நகபை வாடிக்பகயாளர் மகட்ொல் 

தரமவண்டும். 

4.5 நிலுபவ வசூலிப்பு 
கென் வழங்கும் மைாடதல்ைாம், ஏடஹச்எஃப்எல்  திரும்ைச்டசலுத்தும் திரும்ைச் டசலுத்தும் டசயல்முபை,  கென் 

நிபைவுக்காைம், மற்றும் காை இபெடவளி  ைற்ைி விவாிக்கும். இருப்ைினும் வாடிக்பகயாளர் திரும்ைச்டசலுத்தும் 

அட்ெவபணபயப்  ைின்ைற்ைவில்பை என்ைால், நிலுபவகபள வசூலிக்க, ஒரு  விவாிக்கப்ைட்ெ டசயல்முபை நாட்டின் 

சட்ெங்களுக்கு உட்ைட்டு ைின்ைற்ைப்ைெ மவண்டும். அந்த டசயல்முபையில் வாடிக்பகயாளருக்கு அவர்/அப்டைண்மணிkகு  

அைிவிப்புக்கபள அனுப்புவதன் மூைம் நிபனவூட்ெல் அல்ைது மநரடி விஜயங்கள் மற்றும் / அல்ைது ைிபண ஏதுமிருப்ைின்  

அபத மீட்டு டசாந்தமாக்கிக் டகாள்ளுதல் வசூல் மற்றும் மீட்புக் டகாள்பகப்ைடி டசய்யப்ைடும் . வாடிக்பகயாளர் 

டதாெர்ைாக  ஆர்ைிஐ/ என்டஹச்ைி வழிகாட்டுதல்கள், கம்டைனியின் நெவடிக்பககளுக்கு டசல்ைத்தக்கது உறுதி   

டசய்யப்ைடும் எவ்வளவு தூரம் சம்ைந்தப்ைடுகிைமதா அவ்வளவு. 
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             நிலுபவ டதாெர்ைான சச்சரவுகபள மற்றும் கருத்து மவறுைாடுகபள ைரஸ்ைரம் ஒப்புக்டகாள்ளும் மற்றும் ஒழுங்கான   

விதத்தில் தீர்த்துக் டகாள்ள எல்ைாவிதத்திலும் உதவப்ைடும் 

 
4.5.1 கென் வழங்கும் மைாடதல்ைாம், ஏடஹச்எஃப்எல் வாடிக்பகயாளருக்குத் டதாபகயாகத் திரும்ைச் டசலுத்தும் டசயல்முபை, 

கென் நிபைவுக்காைம், மற்றும் திரும்ைச்டசலுத்தும் காை இபெடவளி  ைற்ைி விவாிக்கும். இருப்ைினும் வாடிக்பகயாளர்  

திரும்ைச்டசலுத்தும் அட்ெவபணபயப் ைின்ைற்ைவில்பை என்ைால், நிலுபவகபள வசூலிக்க, ஒரு  விவாிக்கப்ைட்ெ  

டசயல்முபை நாட்டின் சட்ெங்களுக்கு உட்ைட்டு ைின்ைற்ைப்ைெ மவண்டும். அந்த டசயல்முபையில் வாடிக்பகயாளருக்கு  

அவர்/அப்டைண்மணிkகு அைிவிப்புக்கபள அனுப்புவதன் மூைம் நிபனவூட்ெல் அல்ைது மநரடி விஜயங்கள் மற்றும் /   

அல்ைது ைிபண ஏதுமிருப்ைின் அபத மீட்டு டசாந்தமாக்கிக் டகாள்ளுதல் மூைமும்.   
 

4.5.2 ஏடஹச்எஃப்எல்லின் வசூல் டகாள்பக ைணிவன்பு, நியாயமான  நெத்துமுபை, மற்றும் டசய்யத் தூண்டுதல் ஆகியவற்ைின் 

மீது கட்ெப்ைெ மவண்டும். ஏடஹச்எஃப்எல் வாடிக்பகயாளரது நம்ைிக்பக மற்றும் நீண்ெகாை உைபவ வளர்ப்ைதில் 

நம்ைிக்பக பவக்க மவண்டும். ஏடஹச்எஃப்எல்லின் ைணியாளர் அல்ைது அபத நிலுபவ வசூலில்/ ைிபண மீட்டு 

டசாந்தமாக்குதலில் ைிரதிநிதிப்ைடுத்த அதிகாரம் டைற்ைவர் தன்பன/ தன்பன அபெயாளம் காட்டிக் டகாள்ள மவண்டும் 

மற்றும் ஏடஹச்எஃப்எல் டவளியிட்ெ அல்ைது அதன் அதிகாரத்தில் டவளியிெப்ைட்ெ அபெயாள அட்பெபயயும் 

அதிகாரத்துக்கான கடிதத்பதயும் மவண்டுமகாளின் மைாில் காட்ெவும் மவண்டும். ஏடஹச்எஃப்எல் வாடிக்பகயாளருக்கு 

நிலுபவ திரும்ை டசலுத்துதல் ைற்ைிய எல்ைா விவரங்கபளயும் தரவும் மமலும் மைாதுமான அைிவிப்புகள் தரவும் முயலும். 

 
4.5.3 ஏடஹச்எஃப்எல்லின் ைணியாளர் அல்ைது அபத நிலுபவ வசூலில்/ ைிபண மீட்டு டசாந்தமாக்குதலில் ைிரதிநிதிப்ைடுத்த 

அதிகாரம் டைற்ைவர் கீழ்க்கண்ெ விதிமுபைகபளப் ைின்ைற்றுவர்: 

 
a) வாடிக்பகயாளர் சாதாரணமாக அவர்/அப்டைண்மணியின் விருப்ைத் மதர்வான இெத்தில்தான் டதாெர்பு 

டகாள்ளப்ைடுவார், அப்ைடி ஒரு இெம் இல்ைாத ைட்சத்தில் அவர்/அப்டைண்மணியின் வீட்டில் மமலும் 

அவர்/அப்டைண்மணியின் இருப்ைிெத்தில் இல்பை என்ைால் வணிக/டதாழில் இெத்தில் சந்திக்கப்ைடுவார். 

b) முதல்முபை ஏடஹச்எஃப்எல்பைப் ைிரதிநிதிப்ைடுத்தும் நைாின் அபெயாளம் வாடிக்பகயாளருக்குத் 

டதாியப்ைடுத்தப்ைடும். 

c) வாடிக்பகயாளரது அந்தரங்கம் மதிக்கப்ைெ மவண்டும். 

d) வாடிக்பகயாளருெனான மைச்சுவார்த்பத ைண்ைட்ெ முபையில் இருக்கும். 

e) ஏடஹச்எஃப்எல்லின் ைிரதிநிதிகள் வாடிக்பகயாளபர 0700 மணியிலிருந்து 1900 மணி வபரமய டதாெர்பு 

டகாள்வார்கள், விமசஷமான சூழ் நிபைகளில் வாடிக்பகயாளாின் வணிகம் அல்ைது டதாழில் மவறுமாதிாி மகாராத 

ைட்சத்தில். 

f) அபழப்புகபளக் குைித்த மநரத்தில் அல்ைது இெத்தில் தவிர்க்கும் வாடிக்பகயாளரது மகாாிக்பக கூடுமான வபரயில் 

மதிக்கப்ைடும். 

g) அபழப்புகளின் எண்ணிக்பக மநரம் மற்றும் உபரயாெலின் உள்ளெக்கம் ஆவணப்ைடுத்தப்ைடும். 

h) நிலுபவ டதாெர்ைான சச்சரவுகபள மற்றும் கருத்து மவறுைாடுகபள ைரஸ்ைரம் ஒப்புக்டகாள்ளும் மற்றும் ஒழுங்கான 

விதத்தில் தீர்த்துக் டகாள்ள எல்ைாவிதத்திலும் உதவப்ைடும் 
 

i) வாடிக்பகயாளாின் இெத்துக்கு நிலுபவ வசூலுக்கு விஜயம் டசய்யும் மைாது, நாகாீகமும் ஒழுங்கும் மைணப்ைெ மவண்டும். 
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j) குடும்ைதுக்கம் அல்ைது விைாீதமான சந்தர்ப்ைங்களில் அபழப்புகள்/விஜயங்கபள நிலுபவ வசூலுக்காகச் டசய்வபதத் 

தவிர்க்க மவண்டும். 

4.6 புகார்கள் மற்றும் மனக்குபைகள்-  நிறுவனத்துக்குள்ளான வழிமுபைகள் 

 

 கம்டைனி விபரவாகவும் கருபணயுெனும் எந்த ஒரு ைணியாளர்/அபமப்பு/டசயல்முபை சார்ந்த தவபையும் 

திருத்த முயலும் மமலும் தவைாக உாித்தான எந்த ஒரு கட்ெணத்பதயும் நீக்கிவிடும். 

 கம்டைனி டதாழில் நுட்ைக் மகாளாறுகளால் ஏற்ைடும் ைிரச்சபனகளுக்குத் தீர்வுகாண மாற்ைான வழிகபளத் 

தரும். 

 வாடிக்பகயாளர் மனக்குபைபயத் தீர்க்க அவர்/அப்டைண்மணி சம்ைந்தப்ைட்ெ கிபள மமமனஜருக்கு எழுதி 

வாடிக்பகயாளர் மனக்குபையின் இயல்பு ைற்ைித் டதளிவாகக்  குைிப்ைிட்டு மதபவயான ஆவணங்கள், ஏமதனும் 

இருப்ைின், இபணக்க மவண்டும். வாடிக்பகயாளருக்கு ஒரு புகார் ைார்பவ எண் வழங்கப்ைடும். 

 கம்டைனி வாடிக்பகயாளாிெம் ைிரதி நிதி/கூாியர் அல்ைது மநரடி விற்ைபன முகவர் (டிஎஸ்ஏ) அல்ைது கம்டைனி 

நியமித்த பவப்புகள் உருவாக்கும் தரகர் மீது புகார் அளிக்கும்ைடி மவண்டுமகாள் விடுக்கும், ஒருமவபள 

அவர்கள் ஏமதனும் முபையற்ை டசய்பக அல்ைது நெவடிக்பகயில் ஈடுைட்டிருந்தால். கம்டைனி புகார் மீது 

முபையான துப்ைைிதல் மற்றும் நெவடிக்பக மற்றும் தீர்வு டசய்யப்ைடுவபத உறுதி டசய்யும். 

4.7 உங்கள் வாடிக்பகயாளபர அைிந்து டகாள்ளுங்கள் (மகஒய்சி) டகாள்பக: 

 
கம்டைனி கம்டைனியின் “உங்கள் வாடிக்பகயாளபர அைிந்து டகாள்ளுங்கள்” டகாள்பகயின்  கீழ் மதபவப்ைடும் சாியான 

கவனத்துென் வாடிக்பகயாளர் கணக்பகத் துவங்கும் முன்னும் மமலும் டகாள்பகபய மமடைடுத்துச் டசல்வதிலும் 

டசயற்ைடும். கம்டைனியின் உங்கள் வாடிக்பகயாளபர அைிந்து டகாள்ளுங்கள் ைணிக்கு, மணி ைாண்ொிங்குக்கு எதிரான 

மற்றும் சட்ெபூர்வ மதபவயானவற்பை மட்டுமம, டைறுவபத உறுதி டசய்யும். 

 
கம்டைனி கென் விண்ணப்ைப் ைடிவம் / கென் விண்ணப்ை துவங்கும் ைடிவம் மற்றும் ைிை விஷயங்கபள 

வாடிக்பகயாளாிெம் தரும் மற்றும் உங்கள் வாடிக்பகயாளபர அைிந்து டகாள்ளுங்கள் ைணிக்குத் மதபவயான 

அத்தியாவசியமான விவரங்கள் மற்றும் தரமவண்டிய ஆவணங்கள் சாிப்ைார்ப்பு / மமலும் அல்ைது ஆவணப்ைடுத்தலுக்காக 

அபனத்தும் அவற்ைில் இருக்கும் 
 

வாடிக்பகயாளர் கணக்பகத் துவங்கும் மைாது கம்டைனி அவர் மகட்கும் டதளிவாக்கங்கபள மற்றும் வழிமுபை 

சம்ைிரதாயங்கபளப் ைற்ைி விளக்கும். 

4.8 பவப்பு கணக்குகள்: 

 

ஏடஹச்எஃப்எல் ஒருமவபள மற்றும் எப்மைாடதல்ைாம் என்டஹச்ைி அனுமதிப்ைில்/ துவக்கமாகிைமதா அந்த 

டவவ்மவறு பவப்புத் திட்ெங்கள் ைற்ைிெ எல்ைா விவரங்கபளயும், வட்டி விகிதங்கள் உட்ைெ, முன்கூட்டி 

ைணம் எடுத்தல், நீட்டித்தல், பவப்ைின் மீது கென், நாமிமனஷன் வசதி விவர்ங்கள் ஆகியவற்பைத் தரும். 
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4.9 கிபள மூெல் / இெம் மாற்ைல் 

 
ஏடஹச்எஃப்எல் வாடிக்பகயாளருக்கு கிபள மூெல் / இெம் மாற்ைல் ஒரு மவபள நெக்குமானால் அபத அலுவைக 

அைிவிப்புப் ைைபகயில் காட்சிப்ைடுத்தித் டதாிவிக்கும். 

4.10 புகார்கள் 

 
a) ஏடஹச்எஃப்எல் ஒரு அபமப்பு மற்றும் டசயல்விதிபய புகார்கபளப் டைைவும், ைதிவு டசய்யவும் மற்றும் புகார் மற்றும் 

மனக்குபைகபளத் தீர்த்துபவக்கவும் எல்ைா அலுவைகங்களிலும் பவத்திருக்கும். 
b) ஏடஹச்எஃப்எல்லின் மைார்ட் ஆஃப் பெரக்ெர்கள் முபையான மனக்குபை தீர்வு டசயைபமப்பை எழுத்தில் வபரயறுக்க 

மவண்டும், நிறுவனத்துக்குள்ளாக மைார்டு ஒப்புதைளித்த டகாள்பகயின் ைடி புகார் மற்றும் மனக்குபைகள் தீர்வுக்காக. 

இந்த டசயைபமப்பு கென் வழங்கும் நிறுவனத்தின் ைணியாளர்களின் முடிவுகள் குபைந்தைட்சம் ஒரு மமலிெத்தால் 

மகட்கவும் மற்றும் தீர்க்கவும் ைடுவபத உறுதி டசய்ய மவண்டும். 

c) ஏடஹச்எஃப்எல்லின் மைார்ட் நிதிகளின் டசைவீனம், விளிம்பு மற்றும் அைாய ப்ாிமியம் ஆகியவற்பைக் கணக்கில் 

டகாண்டு கென் மற்றும் முன்ைணங்களின் மீது இெமவண்டிய வட்டிவிகித மாதிாிபய பகக்டகாள்ள மவண்டும். டவவ்மவறு 

ைிாிவுக்கென்களுக்கு டவவ்மவறு வட்டிவிகிதத்பத  நிர்ணயிக்கும் அைாயத்பதத் தரவாிபசயிடும் நியதி கென் வாங்குைவர் 

அல்ைது வாடிக்பகயாளருக்கு கென் விண்ணப்ைத்தில் மற்றும் ஒப்ைாபணயில் டதள்ளத்டதளிவாகத் டதாியப்ைடுத்த 

மவண்டும். 

d) அைாயத்பதத் தரவாிபசயிடும் அணுகுமுபை மற்றும் வட்டிவிகிதம், மற்றும் அைராத வட்டி    (ஏமதனும் இருப்ைின்) 

அபவ கம்டைனியின் இபணயதளத்தில் கிபெக்க மவண்டும் அல்ைது  சம்ைந்தப்ைட்ெ நாளிதழ்களில் டவளியிெப்ைெ 

மவண்டும். இபணயதளத்தில் அல்ைது மாைாக  நாளிதழ்களில் டவளியிெப்ைட்ெ விவரம் வட்டிவிகிதத்தில் மாற்ைம் நிகழும் 

மைாடதல்ைாம்   திருத்தி நெப்புவிவரத்துக்கு மாற்ைப்ைெ மவண்டும். 

e) வட்டிவிகிதம் மற்றும் அைராத வட்டி (ஏமதனும் இருப்ைின்) வருொந்திரமான விகிதமாயிருக்க மவண்டும், கென் 

டைறுைவருக்குக் கணக்கில் ைற்ைாகும் துல்லியமான விகிதங்கள் டதாிந்திருக்கும் வண்ணம். 

f) கென்டைறுைாிெமிருந்து டைைப்ைடும் தவபணகள் டதளிவாக அசல் மற்றும் வட்டிபயப் ைிாித்துக் காட்ெ மவண்டும். 

g) வாடிக்பகயாளருக்கு ஏடஹச்எஃப்எல்லின் டசயல்விதியின் விவரங்கள் எங்மக விபரவாக்க் காணக்கிபெக்கும் 

என்ைபதக்  கூை மவண்டும். ஏடஹச்எஃப்எல் தமது ஒவ்டவாரு அலுவைகத்திலும் புகார் அல்ைது மனக்குபைகள் (ஏமதனும் 

இருப்ைின்) ைதிவுடசய்ய/சமர்ப்ைிக்க வசதிகபள பவத்திருக்கும். 

h) வாடிக்பகயாளர் ஒரு புகாபர டசய்ய விரும்ைினால், அவர்/அப்டைண்மணிக்கு டசால்ை மவண்டியபவ: 

 
I. எப்ைடி இபதச் டசய்ய மவண்டும் 
II. எங்மக ஒரு புகார் டசய்ய மவண்டும் 
III. எவ்வாறு ஒரு புகார் டசய்ய மவண்டும் 
IV. ஒரு ைதிபை எப்மைாது எதிர்ைார்க்கைாம் 
V. தீர்வுக்கு யாபர அணுகைாம் 
VI. வாடிக்பகயாளருக்கு கிபெத்த விபளவில் சந்மதாஷம் இல்பை என்ைால் என்ன டசய்ய மவண்டும் 
VII. ஏடஹச்எஃப்எல்  ைணியாளர் வாடிக்பகயாளருக்கு இருக்கும் எந்தக் மகள்விகளுக்கும் உதவி டசய்வர். 
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4.11 

i) ஒரு புகார் வாடிக்பகயாளாிெமிருந்து எழுத்துபூர்வமாக வந்தால், ஏடஹச்எஃப்எல் அவருக்கு ஒரு வார காைத்துக்குள் 

அவர்/அப்டைண்மணிkகு அத்தாட்சி / ைதில் தர முயலும். 

அந்த அத்தாட்சி அந்தப் புகாபரக் பகயாளும் அலுவைாின் டையர் & ைதவிபயக் டகாண்டிருக்க மவண்டும் ஏடஹச்எஃப்எல் 

அபெயாளப்ைடுத்தி இருக்கும் உதவிமமபஜ எண் 180030042020 அல்ைது வாடிக்பகயாளர் மசபவ எண்ணில் 

டதாபைமைசி வாயிைாக ஒரு புகார் வந்தால், வாடிக்பகயாளருக்கு புகார் வாிபச எண் தரப்ைட்டு மமலும் அவருக்கு 

முன்மனற்ைம் ைற்ைிய தகவல் ஒரு ஏற்க்கூடிய காைத்துக்குள் தரப்ைடும். 

f) விஷயத்பதப் ைாிசீலித்த ைிைகு, ஏடஹச்எஃப்எல் வாடிக்பகயாளருக்கு தமது இறுதி ைதிபை அனுப்புவர் அல்ைது ஏன் 

இன்னும் டகாஞ்சம் காை அவகாசம் மதபவப்ைடுகிைது என்றும் மமலும் புகார் டைைப்ைட்ெ 30 நாட்களுக்குள்  ைதிைளிக்க 

முயலுமவாம் என்றும் டதாிவிப்ைர் மமலும் அவர்/அப்டைண்மணிக்கு தாம் எப்ைடி அவர்/அப்டைண்மணியின் புகாபர 

மமடைடுத்துச்டசல்ை மவண்டும் என்ைபதத்  டதாிவிக்க மவண்டும். 

g) ஏடஹச் எஃப் எல் தமது மனக்குபை தீர்வு விதிமுபைபய (மின்னஞ்சல் முகவாி மற்றும் டதாெர்பு விவரங்கள் எங்மக 

புகார் அளிக்கைாம் , தீர்வுக்கான காைம், மமடைடுத்துச் டசல்ைலுக்கான சட்ெகம், ஆகியபவ.) மமலும் அது இபணய தள த் 

தில் டவளியிெப் ைடுவபத உறுதி டசய்ய மவண்டும். மமலும் இபணய தளம் மற்றும் அலுவைகங்கள் கிபளகளில் 

நியாயமான காைத்துக்குள் ைதில் வராவிட்ொல் அவர் புகார் தீர்வுப் ைிாிவு, மநஷனல் ஹவுசிங் மைங்க் இபணய வழியில் 

இபணப்பு https://grids.nhbonline.org.in ைதிவு டசய்யைாம் அல்ைது http://www.nhb.org.in/ Grievance-Redressal-

System/Lodging-Complaint- Against-HFCs-NHB%E2%80% 93Physical-Mode.pdf, என்னும் இபணப்ைில் உள்ள 

ைடிவத்தில் கடிதம் வாயிைாக, புகார் தீர்வுப் ைிாிவு, டிைார்ட்டமன்ட் ஆஃப் டரகுமைஷன் & சூப்ைர்விஷன், மநஷனல் 

ஹவுசிங் மைங்க், 4வது தளம், மகார் 5ஏ, இந்தியா ஹாைிெட் டசண்ெர், மைாதி மராட், புதுடெல்லி-110003 என்னும் 

முகவாிக்கு அனுப்ைைாம். 

 
ஒருமவபள வந்தைதிலில் திருப்தி இல்பை அல்ைது ைதிமை வரவில்பை என்ைால், புகாபர கம்டைனி டசக்ரொி & டஹட் 

கம்ப்ளாயன்ஸ், மின்னஞ்சல் complianceofficer@aadharhousing.com என்னும் முகவாியில் மமடைடுத்துச் டசல்ைைாம். 

 

குபை தீர்க்கும் டைாைிமுபை 

கம்டைனி தரமான மசபவபயத் தர முயல்கிைது & வாடிக்பகயாளபரத் திருப்திப்ைடுத்த ஒழுங்காணயச் சட்ெ 

திட்ெங்களுக்கு மற்றும் மைார்ட்/ தபைபம நிர்வாக ஒப்புதல் டைற்ைடகாள்பககள், டசயல்முபைகள் மற்றும் 

வழிமுபைகளுக்கு உட்ைட்டு புகார் தீர்வு டசயைபமப்ைின் ைடி முயல்கிைது. ஏமஹஎஃப்எல் மத்தியப்ைடுத்தாத முபையில், 

ஒவ்டவாரு கிபளயும் க்ளஸ்ெர் மமமனஜர் கட்டுப்ைாட்டில் அவருக்கும் & ைின்னர் ைிராந்திய வணிகத்தபைவருக்கும் 

அைிக்பக அளிக்கக் கூடிய கிபள மமைாளர்/கிபளப் டைாறுப்ைாளர் கட்டுப்ைாட்டில் இயங்குகிைது. அவர் கார்டைாடரட் 

அலுவைகத்தின் டதாெர்ைான டசயல் தபைவருக்குக் கட்டுப்ைட்ெவர். எனமவ, வாடிக்பகயாளர்கள் சாதாரணமாக 

கிபளகபளத் தமது மனக்குபை/ புகார் தீர்வுக்கு அணுகைாம் அல்ைது கார்டைாடரட் அலுவைகம் மும்பை. 

ஏமஹஎஃப்எல்லின் மசபவகள்/கட்ெணங்கள் டதாெர்ைான எந்த ஓரு மனக்குபை அல்ைது புகார் இருப்ைின், 

வாடிக்பகயாளர் அவர்/அப்டைண்மணி புகார் அளித்து & சம்ைந்தப்ைட்ெ இெத்பத ஒட்டிய அவர்/அப்டைண்மணி கென் 

டைற்ை & கணக்கு இருப்ைில் உள்ள கிபள மமைாளர்/டைாறுப்ைாளபர அணுகி, கென் ஒப்ைாபணயில் தரப்ைட்டுள்ள கிபள 

மமைாளர் முகவாிக்குக் கடிதம் மூைமாகமவா அல்ைது கிபளக்கு மநரடியாக விஜயம் டசய்மதா,  புகார்/ மனக்குபைபய 

கிபள ைாராமாிக்கும் புகார் டரஜிஸ்ொில் ைதிவு டசய்யைாம். வாடிக்பகயாளருக்கு புகார் டைைப்ைட்ெ 7 நாட்கள் என்னும் 

காை அளவுக்குள், தீர்வுக்டகன ைதில் அனுப்ைப்ைடும். 

 

 

https://grids.nhbonline.org.in/
http://www.nhb.org.in/%20Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-
http://www.nhb.org.in/%20Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-
mailto:complianceofficer@aadharhousing.com
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ஒருமவபள வாடிக்பகயாளருக்கு மமற்குைிப்ைிட்ெ காை அவகாசத்துக்குள்ளாக எந்த ைதிலும் வரவில்பை என்ைால் அல்ைது 

கிபள அளித்த ைதிலில் அவருக்குத் திருப்தி இல்பை என்ைால், 7 நாட்களுக்குப்ைின் வாடிக்பகயாளர் தமது புகார்/ 

மனக்குபைபய மும்பையில் உள்ள தபைபம அலுவைக வாடிக்பகயாளர் மசபவ அதிகாாி 

 
வாடிக்பகயாளர் மசபவ அதிகாாி/மனக்குபைதீர்வு அதிகாாி                

ஆதார் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் லிமிெட்  

802, 8வது தளம் நட்ராஜ் பை ரஸ்மொம்ஜி,  

டவஸ்ெர்ன் எக்ஸ்ைிரஸ் பஹமவ & சர் எம்.வி. சாபை சந்திப்பு  

அந்மதாி (கி), மும்பை 400 069 

மகாராஷ்ட்ரா 
 

நாங்கள் டைைப்ைட்ெ புகார்/மனக்குபைபய மசாதித்து, நாங்கள் வாடிக்பகயாளருக்கு ஒரு  இறுதி ைதிபை வழங்குமவாம் 

அல்ைது எங்களுக்கு ஏன் இன்னும் அதிக மநரம் மவண்டும் என்று விளக்கம் தருமவாம், மமலும் ஒரு விாிவான ைதிபை 

அல்ைது டதாிவிப்பை   கம்டைனியின் தபைபம அலுவைகத்துக்குப் புகார் வந்த நாளில் இருந்து 30 நாட்களுக்குள் 

வழங்குமவாம். 

மமற்குைிப்ைிட்ெ காை அவகாசத்துக்குள்ளாக ( 30 நாட்கள்) எந்த ைதிலும் வரவில்பை   என்ைால் அல்ைது கிபள அளித்த   

ைதிலில் அவருக்குத் திருப்தி இல்பை என்ைால், அவர் புகார் தீர்வுப் ைிாிவு, மநஷனல் ஹவுசிங் மைங்க் இபணய வழியில் 

இபணப்பு https://grids.nhbonline.org.in ைதிவு டசய்யைாம் அல்ைது http://www.nhb.org.in/ Grievance-Redressal-

System/Lodging-Complaint- Against-HFCs-NHB%E2%80% 93Physical-Mode.pdf, என்னும் இபணப்ைில் உள்ள 

ைடிவத்தில் கடிதம் வாயிைாக,  

 

புகார் தீர்வுப் ைிாிவு,, 

மநஷனல் ஹவுசிங் மைங்க் 

டிைார்ட்டமண்ட் ஆஃப் டரகுமைஷன் & சூைர்விஷன் (கம்ப்டளயிண்ட் ாிட்டரசல்  டசல்) 

4வது தளம், மகார் 5-ஏ, இண்டியா ஹாப்ைிெட் டசண்ெர், 

மைாதி மராடு, புதுடெல்லி- 110003 

 
கம்டைனி ஒரு கார்டைாமரட் ஏஜண்ொக (முழுபமயான) ஐஆர்டிஏஐ ஒழுங்காணயத்தில் ைதிவடைற்று காப்பீட்டு 

வணிகத்பத விளம்ைரம் டசய்து வாடிக்பகயாளர்கபள உருவாக்க உாிபம டைற்ைது. இது ஐஆர்டிஏஐ ஒழுங்குமுபைகபளக் 

கபெப்ைிடிப்ைபத உறுதி டசய்யும், வாடிக்பகயாளர் காப்பீடு டதாெர்ப்ைான மனக்குபைதீர்வுக்கு. கம்டைனியால் 

விற்கப்ைடும் காப்பீட்டுத் தயாாிப்புக்கள் உறுதி டசய்யப்ைடும் மற்றும் ஏடஹச்எஃப்எல் குபைதீர்பவ புகார் வரப்டைற்ை 14 

நாட்களுக்குள் சம்ைந்தப்ைட்ெ காப்பீட்டு நிறுவனத்தால்(நிறுவனங்களால்) தீர்வு டசய்யப்ைடுவதற்கு உறுதுபணயாகும். 

 
எந்த ைதிலும் வரவில்பை என்ைால் தந்த தீர்வில் திருப்தி இல்பை என்ைால், எந்த அவர் அல்ைது அந்தப் டைண்மணி 

இபணயத்தில் www.igms.irda.gov.in என்னும் இபணயதளத்தில் உள்நுபழந்து புகாபர  எடுத்துச் டசல்ைைாம். 

 

 
 

https://grids.nhbonline.org.in/
http://www.nhb.org.in/%20Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-
http://www.nhb.org.in/%20Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-
http://www.igms.irda.gov.in/
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5. டைாதுவானபவ- கம்டைனி டசய்ய உறுதி பூண்ெபவ: 

 

 கென் தயாாிப்புக்களின் முக்கிய அம்சங்கபள உாித்தான கட்ெணங்கள் உட்ைெ மற்றும் ஒப்ைாபணபய 

அளிக்கும் நிபையில் உள்ள கட்ெணங்கபளப்ைற்ைி விளக்குதல். ஏடஹச்எஃப்எல் வாடிக்பகயாளருக்கு அவருக்கு 

சாத்தியமான நன்பமகள் ைற்ைியும், அத்தபகய நன்பமகபள அவர் எப்ைடி தனதாக்கிக் டகாள்ளைாம் என்றும், 

அவற்ைின் நிதி டசைவீன விபளவுசாத்தியங்கள் மற்றும் ஏமதனும் சந்மதகம் இருந்தால் அல்ைது 

விசாாிப்புகளுக்கு யாபர  அவர் டதாெர்பு  டகாள்ளைாம் என்ைபதயும் முழுபமயாக வழங்கும். 

 

 வாடிக்பகயாளாிெமிருந்து வரமவண்டிய விவரம்/ஆவணங்கள் அவர்/அப்டைண்மணி விண்ணப்ைம் சமர்ப்ைிக்க, 

மற்றும் அவர்/அப்டைண்மணிக்கு எந்தமாதிாி ஆவணங்கள் மதபவ அவரது அபெயாளம், முகவாி, ைணி 

மைான்ைபவ குைித்து, மமலும் சட்ெபூர்வ மற்றும் ஒழுங்காபணய மதபவகளாக மவறு எந்த ஒரு ஆவணமும் சட்ெ 

அதிகார அபமப்புகளால் கட்ொயமாக்கப்ைட்டிருந்தால், (உதாரணம் ைிஏஎன் விவரங்கள்) ைற்ைி எல்ைாம் 

அைிவுபர அளித்தல். 

 

 அவர்/அப்டைண்மணிபய அவரது வீடு / மமலும் வணிகத் டதாபைமைசி எண்கள் மற்றும்/ அல்ைது மநரடியாக 

அவர்/அப்டைண்மணியின் வீடு/ வணிக முகவாிகளில் இதற்டகன நியமித்த முகவர்கள் மூைமாக, மதபவயானால் 

டதாெர்பு டகாண்டு, வாடிக்பகயாளர் கென் விண்ணப்ைத்தில் தந்துள்ள விவரங்கபள சாிைார்த்தல். 

 

 வாடிக்பகயாளர் அவர்/அப்டைண்மணியின் கணக்கில் வந்த ஒரு  ைாிவர்த்தபனபய புைனாயத்  

மதபவயிருந்தால் அவபரக் காவல்துபை/ ைிை புைனாய்வு அபமப்புகளுென் இபணந்து டசயற்ைெ மவண்டும் 

என்று அவருக்குத் டதாிவித்தல் 
 

 அவர்/அப்டைண்மணி வாடிக்பகயாளருக்கு அவர் மமாசடியாக நெந்தால், அவர்/அப்டைண்மணி அவரால் 

விபளவாகும் எல்ைா நட்ெங்களுக்கும் அவர்/அப்டைண்மணிமய டைாறுப்பு என்றும் மமலும் ஒருக்கால் 

அவர்/அப்டைண்மணி  நியாயமான கனத்துென் நெக்காது நட்ெங்கபள ஏற்ைடுத்தினால் 

அவர்/அப்டைண்மணிமய டைாறுப்ைாவார் என கம்டைனி அறுவுபர வழங்கும். 

 
5.1. ஏடஹச்எஃப்எல் அவர்/அப்டைண்மணிபய அவரது வீடு / மமலும் வணிகத் டதாபைமைசி எண்கள் மற்றும்/ அல்ைது 

மநரடியாக அவர்/அப்டைண்மணியின் வீடு/ வணிக முகவாிகளில் இதற்டகன நியமித்த முகவர்கள் மூைமாக, 

மதபவயானால் டதாெர்பு டகாண்டு, வாடிக்பகயாளர் கென் விண்ணப்ைத்தில் தந்துள்ள விவரங்கபள சாிைார்த்தல். 

 
5.2. வாடிக்பகயாளர் அவர்/அப்டைண்மணியின் கணக்கில் வந்த ஒரு  ைாிவர்த்தபனபய ஏடஹச்எஃப்எல் புைனாயத்  

மதபவயிருந்தால் அவபரக் காவல்துபை/ ைிை புைனாய்வு அபமப்புகளுென் இபணந்து டசயற்ைெ மவண்டும் என்று 

ஏடஹச்எஃப்எல் அவருக்குத் டதாிவிக்க மவண்டும். 

 
5.3. அவர்/அப்டைண்மணி வாடிக்பகயாளருக்கு அவர் மமாசடியாக நெந்தால், அவர்/அப்டைண்மணி அவரால் 

விபளவாகும் எல்ைா நட்ெங்களுக்கும் அவர்/அப்டைண்மணிமய டைாறுப்பு என்றும் மமலும் ஒருக்கால் 

அவர்/அப்டைண்மணி  நியாயமான கனத்துென் நெக்காது நட்ெங்கபள  ஏற்ைடுத்தினால் அவர்/அப்டைண்மணிமய 

டைாறுப்ைாவார் என கம்டைனி அைிவுபர வழங்கும். 

 
5.4. ஏடஹச்எஃப்எல் தமது தயாாிப்புகள் மற்றும் மசபவகள் ைற்ைி ஒன்று அல்ைது அதற்கும் மமைாக்க் கீழ்க்கண்ெ 

டமாழிகளில் காட்சிப்ைடுத்தும்: 

- ஹிந்தி, ஆங்கிைம் அல்ைது டைாருத்தமான உள்ளூர் டமாழி. 
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5.5. ஏடஹச்எஃப்எல் ைால், ஜாதி மற்றும் மத அடிப்ைபெயில் கென் வழங்கும் விஷயத்தில் ைாரைட்சம் காட்ொது. 

ஏடஹச்எஃப்எல் ைார்பவக் குபையுள்ளவர் அல்ைது உெற்சவால் டகாண்ெ விண்ணப்ைதாரர்கள் ஆகிமயாாிபெமய 

தயாாிப்புகள், மசபவகள், வசதிகள் ஆகியவற்ைில் ைாரைட்சம் காட்ொது. இருப்ைினும், இது ஏடஹச்எஃப்எல் சமூகத்தின் 

டவவ்மவறு ைிாிவினருக்கான திட்ெங்கபள உண்ொக்க அல்ைது ைங்மகற்ைதில் இருந்து தடுக்காது. 

5.6. ஏடஹச்எஃப்எல் கென் கணக்பக மாற்றும் மகாாிக்பககபள, கென்  டைற்ைவர் அல்ைது ஒரு வங்கி/ 

நிதிநிறுவனத்தில் இருந்து வரும் மைாது, டசயல்முபைக்கு உள்ளாக்கும் சாதாரண நெப்பை ஒட்டி. 

 
5.7. இந்த விதிமுபைபயப் ைிரைைப்ைடுத்த, ஏடஹச்எஃப்எல்: 

 
a) இந்த ஒழுகுவிதிகளின் நகைத் தமது இபணயதளம் & கிபளகளின் அைிவிப்புப்ைைபகயில் காட்சிப்ைடுத்தும் 

 
b) இந்த ஒழுகுவிதி நகபை ைாிவர்த்தபன ஜன்னலிமைா அல்ைது மகாாிக்பகயின் மைாிமைா அல்ைது மின்னணு டசய்தித் 

டதாெர்பு வாயிைாகமவா அல்ைது மின்னஞ்சல் வழியாகமவா வாடிக்பகயாளாிெம் டகாண்டு மசர்க்கும்; 

c) தமது ஊழியர் இந்த ஒழுகுவிதி ைற்ைி சாியான விவரத்பதத் தருவதற்கும் மற்றும் இந்த ஒழுகுவிதிபய நெத்பதயில் 

டகாண்டு வருவதற்கும் ையிற்சி அளிப்ைபத உறுதி டசய்தல் 

d) நெப்பு மற்றும் புதிய வாடிக்பகயாளர்களுக்கு இந்த ஒழுகுவிதி நகபை வழங்குதல். 

5.8. ஏடஹச்எஃப்எல் மைார்ட் ஆஃப் பெரக்ெர்ஸ் குைித்தகாை இபெடவளியில் நியாயமான டசயல்முபைகளுக்கான 

விதிகள் ைின்ைற்ைப்ைடுகின்ைனவா என்ைபத சீராய்வு டசய்வதுென் மனக்குபை தீர்வு டசயைபமப்ைின் டசயைாக்கம் 

நிர்வாகத்தின் டவவ்மவறு நிபைகளில் எப்ைடி உள்ளது என்ைது ைற்ைியும் சீராய்வு டசய்து தரமவண்டும். இத்தபகய 

சீராய்வுகளின் ஒட்டுடமாத்த அைிக்பகபய மைார்டுக்கு சீரான இபெடவளிகளில் சமர்ப்ைிக்க மவண்டும், மைார்டு சுட்டும் 

விதத்தில். 

 

 

 

******************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


