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நியாயமான நைட�ைறக� ேகா�பா� 

 

எ�ெட�ைவ� ஹ
சி ஃைபனா�� லிமிெட� (EHFL/நி�வன�) ேதசிய வ ���வசதி 

வகியி� (NHB) பதி
ெச�த ஒ! வ ���வசதி நிதி நி�வன� ம"��  அத� 

வா$%ைகயாள'க(%) வ ��� கட� ம"�� பிற கட�கைள வழ)� பணிகளி� தகைள 

ஈ�ப�/தி01ள நி�வன�. அ/தைகய கட� வசதி தனிநப', 2�� நி�வனக1, 

நி�வனக1 ம"�� பிற கா'3ேபாேர�/ச�ட5தியான நி�வனக1 ேபா�றவ"ைற 

உ1ளட%கிய ப�ேவ� வைகயான வா$%ைகயாள'க(%) ந��$%க3ப��1ள7.   

 

நியாயமான நைட8ைற ேகா�பா�கைள “ேகா�பா�க1” நி�வனமான7 உ!வா%கி 

ஏ"�%ெகா:�1ள7 அத� ;ல� நி�வன� வா$%ைகயாள'கைள% ைகயா(�ேபா7 

அவ'க(ட� நியாயமான நைட8ைறைய% கைடபி$%க% ெகா1ைககைள அைம%கிற7. 

ேதசிய வ ���வசதி வகி  ஜூைல 1,2016 அ�� அளி/த நியாயமான நைட8ைற 

ேகா�பா�க(%கான 8%கிய >"றறி%ைகைய அ$3பைடயாக% ெகா:� ேகா�பாடான7 

மதி3பா�
 ெச�ய3ப��/ தி!/த3ப��1ள7.  

 

1.  ேகா�பா�களி� �றி�ேகா�க� 

 

இவ"றி"காக% ேகா�பா�க1 உ!வா%க3ப��1ளன: 

 

(a)  வா$%ைகயாள'கைள% ைகயா(வதி� )ைற@தப�ச/ தரநிைலகைள அைம3பத� 

;ல� ந�ல ம"�� நியாயமான நைட8ைறகைள ஊ%)வி/த�; 

(b)  ெவளி3பைட/த�ைமைய அதிகB/த� அதனா� ேசைவகளி� வா$%ைகயாள'க1 

நியாயமான 8ைறயி� எ�ன எதி'பா'%கலா� எ�பைதC சிற@த 8ைறயி� அவ'களா� 

அறி@7 ெகா1ள 8$0�; 

(c)  ேபா�$யா�, அதிக இய%க/ தரகைள அைடவத")C ச@ைத அD/தகைள 

ஊ%)வி/த�;  

(d)  வா$%ைகயாள'க(ட� நியாயமான ம"�� ந�ல உறைவ ேம�ப�/7த�; 

(e)  வ ���வசதி நிதி அைம3பி� மீ7 ந�பி%ைகைய வள'/த�. 
 

 

2.  ேகா�பா��� பய�பா� 

தபா� ;ல�, ெதாைலேபசி ;ல�, இைணயதள/தி� அ�ல7 ேவ� எ@தெவா! 

8ைறயிF�, ஊடா�� மி�னG சாதனக1 ;ல�, நி�வன� அ�ல7 7ைண நி�வனக1 

;ல� வழக3ப�� இ@த% ேகா�பா�$� எ�லா3 பாகக(� எ�லா/ தயாB3Hக1 ம"�� 

ேசைவக(%)� ெபா!@7�. 

 

3.  வா��ைகயாள�க�டனான அைன� ! சி�க#களி$� 

நியாயமாக ம%&� ேந�ைமயாக! ெசய#பட: 
 

(a) நாக1 வழ)� தயாB3Hக1 ம"�� ேசைவகளி�, ம"�� எக1 

ஊழிய'க(%கான நைட8ைற ம"�� ெசய�பா�களி� இ@த% ேகா�பா�$�ப$ 

உ1ள கடைமக1 ம"�� தரநிைலகைளC ச@தி/த�; 
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(b) எக1 தயாB3Hக1 ம"�� ேசைவக1 அத� ெதாட'Hைடய ச�டக1 ம"�� 

விதி8ைறகைளC சBயாகC ச@தி3பதிைன உ�திெச�த�; 

 

(c) வா$%ைகயாள'க(டனான எக1 ெதாட'Hக1, ேந'ைம ம"�� 

ெவளி3பைட/த�ைமயி� ெநறி8ைற ெகா1ைககைள மீ7 அைமவைத 

உ�தி3ப�/7த�; 

 

 

4.  விள�பர)ப�� த#, ச*ைத)ப�� த# ம%&� வி%பைனக� 

 

(i) எ�லா விள�பரக(� ம"�� விள�பர� சா' ெபா!1க1 ெதளிவானைவ, தவறானைவ 

அ�ல எ�பைத உ�தி ெச�ேவா�. 

(ii)  எ@த ஒ! ஊடக/திF� ெச�ய3ப�� எ@த ஒ! விள�பரக(� ம"�� விள�பர 

ேம�பா�� உ/திக(� ேசைவ அ�ல7 தயாB3பி� மீ7 கவன� ெசF/7வ7ட�, வ�$ 

விகித/ைத% )றி/7� )றி3பி�கிற7, ம"ற க�டணகைள0� ம"�� ஏேதI� 

ெபா!@த%2$ய க�டணக1 இ!@தா� ம��� அவ"ைற% )றி3பி�ேவா� ேமF� 

அ/தைகய ெபா!/தமான விதி8ைறக1 ம"�� நிப@தைனகளி� 8D விவரக(� 

ேகாBனா� கிைட%)�. 

(iii) எக1 கிைளகளி� அறிவி3பிைன ெவளியி�வத� ;ல� க�டணக1 ம"�� 

ெபா7வான க�டணக1, வ�$ விகிதக1 ேபா�ற தகவ�கைள வழ)ேவா�;  

ெதாைலேபசி அ�ல7 உதவி-எ:க1; எக1 இைணயதள�; எக(ைடய த)திெப"ற 

பணியாள' / ேசைவ ைமய�; அ�ல7 ேசைவ% ைகேய� வழ)த� / க�டண ப�$ய� 

அளி3பத� ;ல� தகவ�க1 வழக3ப��.  

(iv)  ஒ/7ைழ3H ேசைவகைள வழ)வத"காக நாக1 ;�றா� தர3பினB� ேசைவகைள3 

பய�ப�/தினா�,வா$%ைகயாளB� தனி3ப�ட தகவைல (அ/தைகய ஏேதI� 

தகவ�க1 ;�றாவ7 தர3பின!%)% கிைட%க%2$யதாக இ!@தா�) எகைள3 

ேபா�ற அேத அளவிலான இரகசிய/த�ைம ம"�� பா7கா3H ஆகியவ"ைற ;�றா� 

தர3பின'க1 ைகயா(கி�றன' எ�பைத நாக1 உ�தி ெச�ேவா�. 

(v)   நாக1, கால/தி"ேக"றவா�, வா$%ைகயாள'க1 ெப"ற தயாB3பி� அ�சக1 )றி/7 

அவ'க(%)/ தகவ�கைள அI3Hேவா�. தயாB3Hக1 / ேசைவக1 ச�ப@த3ப�ட 

எக1 பிற தயாB3Hக1 அ�ல7 விள�பர வா�3Hகைள3 ப"றிய தகவ�கைள3 ெபற 

வா$%ைகயாள'க1  தகவ� / ேசைவைய மி�னKச� ;லமாகேவா அ�ல7 

இைணயதள/தி� அ�ல7 வா$%ைகயாள' ேசைவ எ: ;லமாக3 பதி
 ெச�7 

தக(ைடய ஒ3Hத� வழகியி!@தா� ம��� ெதBவி%க3படலா� 

(vi)  ச@ைதயி� ெபா!�க1 / ேசைவக(%) எ�%க3ப�ட எக1 ேநர$ வி"பைன 8கவ'க1 

($.எ�.எ�) %கான ஒ! ெநறி8ைற% ேகா�பா�ைட நாக1 )றி3பி�ேவா�, இ7 

வா$%ைகயாள'கைள/ தனி3ப�ட 8ைறயி� அ�ல7 ெதாைலேபசியி� தயாB3Hகைள 

வி"பத"காக வா$%ைகயாளைர அG)ைகயி� ம"றவ"றிலி!@7 தகைள 

அைடயாள� கா:பத"காக உத
�.  
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(vii) எக1 பிரதிநிதி / 2Bய' அ�ல7 DSA ஏேதI� 8ைறய"ற நட/ைதயி� 

ஈ�ப�டதாகேவா அ�ல7 இ@த% ேகா�பா�ைட மீ�� நடவ$%ைகயி� ஈ�ப�டதாகேவா 

வா$%ைகயாளBடமி!@7 ஏேதI� உ�தியான Hகா' ெபற3ப�டா�,Hகா' மீ7 த%க 

நடவ$%ைக எ�%க3ப�� வா$%ைகயாள!%) ஏதாவ7 இழ3H ஏ"ப�டா�, அதைன 

ஈ�க�டC சBயான வழி8ைறகைள0� ேம"ெகா1ள நடவ$%ைக எ�%க3ப��.  

 

5.  கட�க� 

 

(i)  கட�க� ம%&� அவ%றிைன! ெசயலா��வத%கான வி,ண)ப.க� – 

 

(a) ஒ! கட� தயாB3பி� மீ7 கடைன வழ)� த!ண/தி�, வ�$ விகிதகைள3 ப"றிய 

தகவ�கைள0�, க�டண� / க�டணக1, ஏதாவ7 இ!@தா�, ெசய�ப�/7வத")C 

ெசF/த ேவ:$ய க�டணக1, 8� 2�$ேய ெசF/7வத"கான ேத'
க1 & 

க�டணக1, ஏதாவ7 இ!@தா� & கட� ெப�பவB� வ�$ விகித/தி� தா%க/ைத 

ஏ"ப�/த%2$ய ேவ� ஏேதI� விஷயக1 ேபா�றவ"ைற நாக1 வழ)ேவா�, 

அத� ;ல� ம"ற கட� வழ)பவ'க(ட� ஒ3ப�ீ$ைனC ெச�7 கட� ெப�பவ' 

அறிவி%க3ப�ட 8$விைன எ�%கலா�. 

 

(b) கட� வி:ண3ப/ைதC ெசய�ப�/7வத")C ெசF/த ேவ:$ய க�டண� / 

க�டணக1 ப"றிய அைன/7/ தகவ�கைள0�  கடனாளBட� ெவளி3பைடயாக/ 

ெதBய3ப�/7ேவா�.கட� ெதாைக அIமதி%க3படாவி�டா�/வழக3படாவி�டா� 

ெசF/திய க�டணக1 தி!3பியளி%க3ப��, 8� 2�$ேய ெசF/7வத"கான 

ேத'
க1 & க�டணக1 ஏேதI� இ!3பி�,தாமதமாக ெசF/7வத"கான அபராத% 

க�டணக1 ஏேதI� இ!3பி�, நிைலயான கடனிலி!@7 மா"ற/தி")1ளா)� 

கடI%) அ�ல7 இவ"றிலி!@7 நிைலயான கடI%) மாறினா� மா"ற� 

ெச�வத"கான க�டணக1,எ@தெவா! வ�$ மீளைம%க3ப�ட விதி8ைறயி� 

இ!3H ம"�� கடனாளியி� நல�கைள3 பாதி%)� எ@தெவா! விஷய8� 

ெவளி3பைடயாக/ ெதBவி%க3ப��. நாக1 அ/தைகய க�டணக1 / க�டணக1 

பாரப�சம"றதாக இ!3பைத உ�தி ெச�கிேறா�. 

 

(c) அைன/7 கட� வி:ண3பக(%)� ஒ! ஒ3Hைக ரசீ7 வழ)ேவா�. கட� 

ெப"றவ' ம"�� நி�வன� ஆகிேயா!%) இைடேயயான உட�ப$%ைக அைன/7 

விதகளிF� 8Dைமயான வி:ண3ப3 ப$வ/ைத3 ெப"�% ெகா1ள3ப�ட 

ேததியிலி!@7 கட� வி:ண3பக1 அ/தைகய கால/தி")1 அக"ற3ப��. 

 

(ii)  கட� மதி)பீ� ம%&� விதி�ைறக� / நிப*தைனக�– 
 

(a) வழ%கமாக கட� வி:ண3ப/ைதC ெசயலா%க/ ேதைவயான அைன/7 விவரக(� 

வி:ண3ப/திைன வழ)� ேநர/தி� எகளா� ேசகB%க3ப��.  ஒ!ேவைள 

எக(%) ேமF� ஏேதI� தகவ�க1 ேதைவ3ப�டா�, வா$%ைகயாள' 

உடன$யாக மீ:�� ெதாட'H ெகா1ள3ப�வா' எ�� அவ!%)% 2ற3ப��. 
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(b) வா$%ைகயாள' எD/73O'வமாக அ�ல7 மி�னG 8ைற ;ல� 

அIமதி%க3ப�ட கட� ெதாைக3 ப"றி ெதBவி%க3ெப�வா' அ�ல7  வ!டா@திர 

வ�$ வ �த�, வி:ண3ப3 ப$வ� வழ)� 8ைற, மாத/தவைண ஆகியைவ உ�பட 

அைன/7 விதி8ைறக(%)� நிப@தைன0ட� கட� வழக3ப�ட ெதாைக 

ெதBவி%க3ப��  

 

      அைம3H,8� 2�$ேய ெசF/7வத"கான க�டணக1 ேமF�.. ம"�� அ/தைகய 

விதி8ைறக1 ம"�� க��3பா�க1 மீதான ஒ3Hைக வா$%ைகயாளBட� 

ெபற3ப��.  

 

(c) வா$%ைகயாளரா� நிைறேவ"ற3ப�ட அைன/7% கட� ஆவணகளி� 

நக�கைள0�, ேகாB%ைகயி� ேபB� கட� ஆவண/தி� ேம"ேகா1 கா�ட3ப�ட 

அைன/7 இைண%க3ப�ட ஆவணகளி� பிரதிெயா�றிைன நாக1 

வா$%ைகயாள!%) வழ)ேவா�. 

 

(iii)  கட� வி,ண)ப நிராக0)1 �றி�த தகவலளி�த# 

 

ஒ!ேவைள நி�வன� வா$%ைகயாள!%)% கட� வழ)� நிைலயி� இ�ைல எ�றா� 

நிராகB3H )றி/7 எD/7O'வமாக% க$த� அ�ல7 மி�னG 8ைறயி� வா$%ைகயாள!%)/ 

ெதBவி%க3ப��.  

 

(iv)  விதி�ைறக� ம%&� நிப*தைனகளி# மா%ற.க� உட� கட�கைள வழ.�த# 

 

a)  வா$%ைகயாள' அ�ல7 கட� ஒ3ப@த� / ஒ3Hத� க$த/தி� ெகா�%க3ப�ட 

அ�ல7 கட� வழ)� ப�$ய�ப$ வழக3ப�ட கடன ��� ேகாB%ைக%) இணக% 

கட�கைள வழ)ேவா�; 

b)   வ�$ விகிதக1, ெதாைக ெவளிய�ீ� ப�$ய�, ேசைவ% க�டணக1, 

8�2�$ேய ெசF/7வத"கான க�டணக1, பிற ெபா!@த%2$ய க�டண� / 

க�டணக1 ஆகியவ"றி� ஏ"ப�� எ@தெவா! மா"ற/திைன0� 

வா$%ைகயாள!%) நாக1 அறிவி3ேபா�.வ�$ விகிதக1 ம"�� க�டணக1 

ஆகியவ"றி� ஏ"ப�� மா"றக1 சா/தியமானைவ ம��ேம எ�பைத 

உ�திெச�ேவா�. இ7 ச�ப@தமாக3 ெபா!/தமான நிப@தைன கட� ஒ3ப@த/தி� 

ஒ!கிைண%க3ப��. 

c) அ/தைகய மா"ற� வா$%ைகயாளB� த�கிைன ஏ"ப�/7வதாக இ!@தா�, 

வா$%ைகயாள' அ/தைகய மா"ற/தி� 60 நா�க(%)1, அறிவி3H இ�லாம� தக1 

கண%ைக ;$விடலா� அ�ல7 2�த� க�டண� அ�ல7 வ�$ ெசF/தாம� 

கண%கிைன மா"றலா�. 

d)  ஒ3ப@த/தி� கீP/ ெதாைக அ�ல7 ெசய�திறைன ேம�ப�/த அ�ல7 அதிகB%)� 

ஒ! 8$ைவ எ�3பத") 8� அ�ல7 2�த� பிைணகைள% ேக�)� 8� கட� 

ஒ3ப@த/தி") இைசவாக% கட� வாகியவ'க(%) நாக1 அறிவி3பிைன 

வழ)ேவா�. 
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e)  எ�லா/ பிைணக(� எ�லா தவைணகைள0� ெசF/திய 30 நா�க(%)1 அ�ல7 

கட� ெப"றவ!%) எதிராக இ!%)� ேவ� எ@த ஒ! உBைமயி� கீP அ�ல7 எ@த  

ஒ! ச�ட3O'வமான உBைமயி� கீP அ�ல7 கடன ���%) இைணயாக/ 

தவைணைய/ தி!�ப3 ெப�� நிைலயி� வி�வி%க3ப��. இ/தைகய உBைமைய 

நைட8ைற3ப�/த ேவ:�� எ�றா�, மீத81ள உBைமேகார�க1 ம"�� 

நிப@தைனக(%) உ�ப�� 8Dைமயான விவரகைள3 ப"றி 8�ன' அறிவி3H 

ெகா�%க3ப�டா�, ச�ப@த3ப�ட ேகாB%ைக த�'
 / த�'ைவ ெசF/த3ப�� வைர நா� 

பிைணகைள/ த%கைவ/7%ெகா1ள எக(%) உBைம உ:�.  

 

6.  உ�தரவாதமளி)பவ�க� 

 

   ஒ! நப' கடI%) உ/தரவாதமளி%க வி!�H� ேபா7, அவ!%) ெதBவி%க3ப�பைவ: 

 

(a) அவ!ைடய ெபா�3ேப"பவராக அவ!ைடய கட�ெபா�3H; 
 

(b)  அவ' நி�வன/திட� உ/திரவாத� அளி%)� கட� ெபா�3பி� அள
 

(c)  அவன7 / அவ1 கடைனC ெசF/7�ப$ அவைர அைழ%)� QPநிைலக1; 

(d) ஒ! உ/தரவாதமளி3பவராகC ெசF/த 8$யாவி�டா�, நி�வன/7%)1 உ1ள 

அவ'க(ைடய ம"ற பிற / பிைணகைள3 ெபற உதவ 8$0மா எ�ப7 ப"றி0�; 

(e)  ஒ! உ/தரவாதமளி3பவராக அவர7  கட�ெபா�3Hக1 ஒ! )றி3பி�ட எ�ைல 

வைரயிலானதா அ�ல7 அைவ வர�ப"றைவயா எ�ப7 )றி/7�;  

(f)  ஒ! உ/தரவாதமளி3பவராக அவர7 ெபா�3Hகைள எ@தC QPநிைலயி� ம"�� 

ேநர/தி� வி�வி%க3ப�� எ�ப7 )றி/7� ம"�� எ@த வைகயி� அவ!%) அைவ 

)றி/த தகவ�க1 அளி%க3ப�� எ�ப7 ப"றி0� ெதBவி%க3ப��;ம"��  

(g) கட� வழ)பவ'/அளி3பவB�  ேகாB%ைக%) இணக உ/தரவாத� அளி%க 

உ/தரவாதமளி3பவ' ம�/தா�, க�டண� ெசF/7வத")3 ேபா7மான வழிகைள% 

ெகா:$!@த ேபாதிF�, அ/தைகய உ/திரவாததார' ஒ! மன3O'வமானவராக% 

க!த3ப�வா'. 
 

கட� வாகியவB� நிதி நிைலைமயி� எ@தெவா! வைகயான த�) விைளவி%)� 

மா"ற/ைத0� கட� ெப"றவ!%) உ/தரவாதமளி3பவ' எ�ற வைகயி� அவ!%) அதைன 

நாக1  ெதBவி3ேபா�. 

 
 

7.  தனி40ைம ம%&� இரகசிய�த�ைம 

 

வா$%ைகயாள!ைடய எ�லா/ தனி3ப�ட தகவ�க(� தனி0Bைம ெகா:டதாக
� ம"�� 

இரகசியமாக
� க!த3ப�� [ வா$%ைகயாள' ெதாட'@7 வா$%ைகயாளராக இ�லாம� 

ெச�றாF�]], ம"�� அைவ பி�வ!� ெகா1ைகக1 ம"�� வழி8ைறக1 ;ல� 

வழிநட/த3ப��.  பி�வ!� விதிவில%கான ச@த'3பகளி� தவிர, எகள7 தகவ�க1 

அ�ல7 எகள7 வா$%ைகயாள'க1 கண%)க1, எகள7 நி�வன/தி� உ1ள ம"ற 

நி�வனக1 / ெதாழி�க1 உ�பட எவ"�%)� தர
கைள வழகமா�ேடா�: 
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(a)  ச�ட3ப$ தகவ� வழக3பட ேவ:�� எ�றா�; 

 

(b)  தகவைல ெவளி3ப�/த3 ெபா7ம%க1 மீ7 கடைம இ!@தா�; 

 

(c) எகள7 நல�க(%காக அவ'க(%)/ தகவலிைன வழ)� ேதைவ 

ஏ"ப�டா�(உதாரணமாக, ேமாச$கைள/ த�%க), ஆனா� அேதசமய� 

வா$%ைகயாள' அ�ல7 வா$%ைகயாள' கண%)க1 (வா$%ைகயாள' ெபய' ம"�� 

8கவB உ�பட) ம"றவ'க(டனான தகவைல வழ)வத"கான )Dவி�, வி"பைன 

ேநா%கக(%காக% காரணியாக இ7 பய�ப�/த3படா7; 

 

(d)  வா$%ைகயாள' தகவைல ெவளி3ப�/த% 2றினா� அ�ல7 வா$%ைகயாளB� 

அIமதி0ட� ேக�)�ேபா7; 

 

(e) வா$%ைகயாள'கைள3 ப"றி ஒ! )றி3ைப வழ)�ப$ 

ேக��%ெகா1ள3ப�$!@தா�, அைத வழ)வத") 8� அவB� எD/73O'வ 

அIமதிைய நாக1 ெப�ேவா�; 

 

(f) ஏ"கனேவ உ1ள ச�ட% )றி3பி�ப$ எகளிட� உ1ள வா$%ைகயாள' )றி/த 

தகவைல வா$%ைகயாள' எ@த எ�ைல வைர  ெதB@7 ெகா1ள இயF� எ�ப7 ப"றி 

அவ'க(%)/ ெதBவி%க3ப��; ம"�� 

 

(g)  வா$%ைகயாள' தனி3ப�ட 8ைறயி� எகைள அIமதி%காத வைர எகளிட� 

உ1ள வா$%ைகயாளB� தனி3ப�ட தகவைலC ச@ைத3ப�/த� ேநா%கக(%காக3 

பய�ப�/த மா�ேடா�. 

 

8.  கட� �றி)1 �கைமக� 

 

(a) ஒ! வா$%ைகயாள' ஒ! கண%ைக/ திற%)�ேபா7, நா� அவB� கண%) விவரகைள 

ம"�� அவ'களிட� நாக1 ெபற%2$ய காேசாைலகைள% கட� 8கவ'க(%) 

எ3ேபா7 அளி3ேபா� எ�ப7 )றி/7 அவ'க(%)/ ெதBவி3ேபா�. 

 

(b) வா$%ைகயாள' கட�ப�$!%)� தனி3ப�ட கட�கைள3 ப"றி கட� )றி3H 8கவ' 

நி�வனக(%) நாக1 தகவ� தரலா�: 

 

o வா$%ைகயாள' ெசF/7தலி� உ1ள ெதாைகயி� அள
; 

o ச'ைசக(%)�படாத கட� ெதாைக; ம"��  

o கடைன தி!3பிC ெசF/7வத"கான எக1 8ைறயான ேகாB%ைகைய 

வா$%ைகயாள' 8�ெமாழி
 ெச�யவி�ைல. அ/தைகய QPநிைலயி� 

எD/7O'வமாக% க$த� அ�ல7 மி�னG 8ைறயி� வா$%ைகயாள!%)/ 

ெதBவி%க3ப��.  
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(c) ேமேல )றி3பி��1ள QPநிைலகளி�, எD/7O'வமாக% க$த� அ�ல7 மி�னG 

8ைறயி� வா$%ைகயாள!%) அவ'க(ைடய கட� விவரகைள% கட� )றி3H 

நி�வனக(%)% ெகா�%)� எகளி� ேநா%க/ைத/ ெதBவி3ேபா�. அேத சமய�, 

வா$%ைகயாள'க(%)% கட� )றி3H நி�வனகளி� பைக விவB3ேபா� ம"�� 

நாக1 வழ)� தகவலி� அ$3பைடயி� வா$%ைகயாள' கட� ெபற%2$ய திற� 

ப"றி எ�/7ைர3ேபா�.  

 

(d) வா$%ைகயாள' அIமதி வழகியி!@தா� ம��� அவ'க1 கண%கி� ம"ற 

தகவ�கைள% கட� )றி3H நி�வனக(%) வழ)ேவா�. 

 

(e) கட� )றி3H நி�வனக(%) வழக3ப�� தகவ�களி� பிரதி வா$%ைகயாளரா� 

ேகார3ப�டா� அவ'க(%) வழ)ேவா�. 

 

9.  தவைணைய! ேசக0�த# 

 

(i)  எ3ேபாெத�லா� கட� அளி%க3ப�கிறேதா,வா$%ைகயாள' தி!3பிC ெசF/7� 8ைற, 

காலஅள
 ம"�� தி!�பC ெசF/7வத"கான காலவைரயைற  ஆகியவ"ைற 

வா$%ைகயாள!%) விள%கி எ�/7ைர3ேபா�. எRவாறாயிI� வா$%ைகயாள' 

தி!�பC ெசF/7� கால வைரயைறையC சBவர இணகவி�ைலெயனி�,நில� 

ச�டகளி� ப$ ஒ! வைரய�%க3ப�ட ெசய�8ைற ;ல� தவைண%கட� மீ�H பணி 

பி�ப"ற3ப��. இ@தC ெசய�8ைற வா$%ைகயாளைர அவBட� / அவ!%) அறிவி3ைப 

அI3Hவத� ;ல� அ�ல7 தனி3ப�ட 8ைறயி� ேநB� ெச�� அறி
�/7வத� 

;ல� ம"�� / அ�ல7 பிைணக1 ஏேதI� இ!3பி� அவ"ைற% ைக3ப"�வத� 

;ல� அவ'க(%) நிைன
ப�/த3ப��. 

 

(ii) எக1 ேசகB3H ெகா1ைக மBயாைத, நியாயமான நைட8ைற ம"�� ந�பி%ைக 

ஆகியவ"றா� க�டைம%க3ப��. வா$%ைகயாள' உைடய ந�பி%ைக ம"�� ந�:டகால 

உறைவ வள'3பதி� நாக1 மி)@த ந�பி%ைக ெகா:�1ேளா�. எக1 ஊழிய'க1 

அ�ல7 எக1 சா'பாக அகீகார� அளி%க3ப�ட நப'க1 தவைண க�டண� தி!�ப3 

ெபற ம"�� / அ�ல7 பிைணகைள% ைக3ப"றC ெச�F�ேபா7 எகைள3 

பிரதிநிதி/7வ� ெச�0� நப' என/  த�ைன அைடயாள�  கா�ட நாக1 வழ)� 

அதிகார3O'வ% க$த/ைத% கா�ட ேவ:�� ம"�� ேகாB%ைக வி�%க3ப�டா� 

நி�வன/தி� அதிகார/தி")�ப�� வழக3ப�ட அைடயாள அ�ைடயிைன% கா:பி%க 

ேவ:��.  தவைண% க�டண� ெதாட'பாக அைன/7/ தகவ�கைள0� 

வா$%ைகயாள'க(%) நாக1 வழ)ேவா�, தவைண% க�டண� ெசF/7வத"கான 

ேபா7மான அறிவி3ைப0� வழ)ேவா�. 

 

(iii) பணியாள' உ�3பின'க1  அைனவ!� அ�ல7 ேசகB3பதி� எகைள3  பிரதிநிதி/7வ� 

ெச�வத"கான அகீகார� ெப"ற நப'க1 அ�ல7/ம"�� பிைணகைள% 

ைக3ப"�பவ'க1 கீேழ உ1ள வழிகா��த�கைள3 பி�ப"ற ேவ:��: 
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(a)  வா$%ைகயாள' இ�ல/தி� 8கவBைய% )றி3பிடவி�ைல எனி� ம"�� அவர7 

இ�ல/தி� வா$%ைகயாள' இ�ைலெயனி� ம"�� அவர7 வணிக/நி�வன/தி� 

இ�ைலெயனி�, வா$%ைகயாள' )றி3பி�ட அவ'க(%) வி!3பமாக/ 

ேத'
ெச�த இட/தி� அவைர/ ெதாட'H ெகா1ள ேவ:��. 

(b)  எகைள3 பிரதிநிதி/7வ� ெச�வத"கான அைடயாள8� அதிகார8� 8த� 

ச@த'3ப/தி� வா$%ைகயாள!%)/ ெதBய3ப�/த3ப��. 

(c)  வா$%ைகயாள' உைடய தனி0Bைம மதி%க3ப��. 

(d)  வா$%ைகயாள!ட� ெதாட'Hெகா1வ7 ஒ! சிவி� 8ைறயி� இ!%)�. 

(e)  வா$%ைகயாளB� வணிக அ�ல7 ேவைல சிற3H QPநிைல காலக1 தவிர, எக1 

பிரதிநிதிக1 0700 மணி 8த� 1900 மணி வைர வா$%ைகயாள'கைள/ ெதாட'H 

ெகா1ள ேவ:��. 

(f)   ஒ! )றி3பி�ட ேநர/தி� அ�ல7 ஒ! )றி3பி�ட இட/தி� அைழ3Hகைள/ தவி'%க 

வா$%ைகயாள' ேகாBனா� அதைன 8$@தவைர மதி/73 பி�ப"ற ேவ:��. 

(g)  ேநர�,அைழ3Hகளி� எ:ணி%ைக ம"�� உைரயாட�களி� உ1ளட%கக1 

ஆவண3ப�/த3ப��. 

(h)  ச'Cைசகைள அ�ல7 ேவ�பா�கைள ஒ! பர�பர ஏ"�%ெகா1ள/த%க ம"�� 

ஒDகான 8ைறயி� த�'%க  எ�லா உதவிக(� வழக3ப��. 

(i) தவைணையC ேசகB%க வா$%ைகயாள!ைடய இட/தி")C ெச�F�ேபா7 

நாக5கமாக
� ம"�� ப:ேபா�� நட@7 ெகா1ள3ப��. 

(j) )��ப/திேலா அ�ல7 பிற ெகாSரமான ச@த'3பக1 ேபா�ற தவறான 

ச@த'3பகளி�, அைழ3Hக1 ேம"ெகா1வ7 / தவைண ேசகB3பத"காகC ெச�வ7 

ேபா�றவ"ைற/ தவி'%க3ப��. 

 

10.  1கா�க� ம%&� �ைறக� 

 

        உ� நைட�ைற வழி�ைறக� 

 

(a)  ஒRெவா! அFவலககலிF� Hகா' ம"�� )ைறகைள3 ெப�த�, பதி
 ெச�த� 

ம"�� த�'வளி/7 அதைன அக"�வத"கான அைம3H ம"�� ெசய�8ைறகைள 

நி�வன� ெகா:�1ள7. 

(b)  நி�வன/தி� இய%)ந'க1 )D Hகா' ம"�� )ைறகைள/ த�'3பத"காக 

நி�வன/தி")1ேளேய 8ைறயாக% )ைறக(%)/ த�'வளி/7% )ைற%)� 8ைறகைள 

அைம/71ள7. கடன ��� நி�வனகளி� அFவல'களி� 8$
களி� எD� எ�லா 

8ர:பா�க(� )ைற@தப�ச� அ�/த உய' ம�ட/தி� ேக�க3ப�� ம"�� 

த�'
காண3ப�� அக"ற3ப�� என அ/தைகய அைம3H உ�தி ெச�0�. 

(c)  Hகா'கைள% ைகயா(வத")C  ெசய�8ைற விவரகைள மிக
� விைரவாக
�, 

சBயாக
� எேக வா$%ைகயாள' ெதB@7 ெகா1ள ேவ:��  என/ ெதBவி%க3ப��. 

(d)  வா$%ைகயாள' Hகா' ெச�ய வி!�பினா�, பி�வ!வனவ"ைற வா$%ைகயாள'க1 

ெதBவி%க ேவ:��: 
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I. எRவா� இதைனC ெச�வ7 

II. எ) Hகா' ெச�ய3பட ேவ:�� 

III.  எRவா� Hகா' ெச�வ7  

IV. எ@த/ த!ண/தி� பதிைல எதி'பா'%கலா� 

V. HகாைரC சBெச�ய யாைர அGக ேவ:�� 

VI. த�'வி� பதி� வா$%ைகயாள!%)/ தி!3தி அளி%கவி�ைல எனி� எ�ன ெச�ய 

ேவ:��  

VII. வா$%ைகயாள!ைடய எRவித% ேக1விக(%)� வா$%ைகயாள!%) எக1 

பணியாள'க1 உத
வா'க1. 

(e)  ஒ!ேவைள வா$%ைகயாளBடமி!@7 எD/73O'வமாக3 Hகா' ெபற3ப�டா�, ஒ! 

வார/தி")1 அவ!%) ஒ! ஒ3Hத� / பதிைல அI3ப நாக1 8ய"சி%கி�ேறா�. 

ஒ3Hதலான7 Hகாைர% ைகயா(� அதிகாBயி� ெபய' ம"�� ெபயைர% 

ெகா:$!%)�. நியமி%க3ப�ட ெதாைலேபசி உதவி ேமைச எ: அ�ல7 

வா$%ைகயாள' ேசைவ எ:ணி� ெதாைலேபசியி� Hகா' பதி
ெச�ய3ப�டா�, 

வா$%ைகயாள!%)3 Hகா' )றி3H எ: வழக3ப��. HகாB� நிைல )றி/7% 

)றி3பி�ட கால இைடெவளிகளி� ெதBவி%க3ப��. 

(f)  Hகாைர ஆ�
ெச�தபி�, வா$%ைகயாள!%) இ�தியாக3 பதிலளி%க3ப�� அ�ல7 

எத"காக3 பதிலளி%க அதிக ேநர� ேதைவ3ப�� எ�ப7 ெதBவி%க3ப�� ம"�� Hகா' 

ெப"ற ஆ� வாரக(%)1 பதிலளி%க3ப�� ம"�� ஒ! ேவைள Hகாரளி/தவ!%) 

பதி� தி!3திகரமாக இ�ைல எனி� எRவா� அதைன அ�/த க�ட/தி")% ெகா:� 

ெச�ல ேவ:�� எ�ப7 ப"றி ெதBவி%க3ப��. 

 

1கா� த6�வளி��� வழி�ைற  

 

எ@த  ஒ! Hகா!%)� / )ைறக(%)� வா$%ைகயாள' எகளி� கா'3ேபாேர� 

அFவலக/ைத3 பி�வ!� வழிக1 ;ல� ெதாட'H ெகா1ளலா�:  

 

ெதாைலேபசி: 022 – 42722272 

பி�வ!பவ!%)C ெச�Fமா� மி�னKச�/க$த�:  

 

தி!. நிேலT)மா' ெஜயி� ()ைறத�'3H அதிகாB) 

              

மி�ன7ச#: homeservice@edelweissfin.com 

 

ெமயி#: ஈ$�ைவ� ஹ
சி ஃைபனா�� லிமிெட�, ஈ$�ைவ� ெஹௗ�, ஆஃ3  

C.S.T. சாைல, கலினா, 8�ைப-400098. 

Hகாைர ஆ�
ெச�தபி�,Hகா'/)ைறகைள3 ெப"ற ஆ� (6) வாரக(%)1 

வா$%ைகயாள!%)3 பதிலளி%க ேவ:$ய7 எக1 கடைம. 
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ஒ!ேவைள நி�வன/திடமி!@7 வா$%ைகயாள' எ@தவித3 பதிைல0� ெபறவி�ைல 

எனி� அ�ல7 ெபற3ப�ட பதி� தி!3தி அளி%கவி�ைல எனி�  Hகா' அளி3பவ', ேதசிய 

வ ���வசதி வகியி� Hகாைர% )ைறத�'3H ைமய/தி") ஆ�ைல� 8ைறயி� பி�வ!�  

இைண3பி� ெதாட'Hெகா1வத� ;ல�  தன7 HகாைரC சம'3பி%கலா�. 

http://grids.nhbonline.org.inபB@7ைர ெச�ய3ப�ட வ$வைம3பி� தபாF� அI3பலா�  

 

பி�வ!� இைண3பி� வ$வைம3H உ1ள7http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-

System/Lodging-Complaint-Against-HFCs-NHB%E2%80%93Physical-Mode.pdf பி�வ!� 8கவB%) 

அI3பலா�: ேதசிய வ ���வசதி வகி,ஒD)8ைற ம"�� ேம"பா'ைவ 7ைற 

(8ைறேக� த�'
க1 ைமய�),4வ7 தள�, ேகா'-5A,இ@தியா ஹாபிெட� ெச�ட',ேலாதி 

சாைல,H7 தி�லி– 110 003. 
 

Hகாைர பி�வ!� மி�னKசF%)� அI3பலா� 

crcell@nhb.org.in 

 

 ேமேல )றி3பிட3ப�ட )ைற த�'3H வழி8ைறக1 நி�வன/தி� பி�வ!� இைணயதள/திF� 

உ1ள7 https://www.edelweisshousingfin.com  

 

11.  ெபா  

    

(a) அவசிய� என எக(%)/ ேதைவ3ப�டா�, வா$%ைகயாளரா� கட� 

வி:ண3ப3ப$வ/தி� )றி3பிட3ப�ட விவரகைள அவர7 வசி3பிட/தி� / அ�ல7 

வணிக/ ெதாைலேபசி எ:க1 ம"�� / அ�ல7 அவர7 வ ��$")C ெச�� / அ�ல7 

வியாபார 8கவBக1 வழிேய ஊழிய'களா� ெதாட'Hெகா1வத� ;ல� அ�ல7 

எக(%)/ ேதைவ3ப�டா�, இ@த ேநா%க/தி"காக நியமி%க3ப�ட 8கவ'க1 ;ல� 

நாக1 சBபா'3ேபா�. 

 

(b) நாக1 வா$%ைகயாளB� கண%கி� ஒ! பBவ'/தைன ப"றி ஆ�
 ெச�ய ேவ:�� 

ம"�� ேபாVசா' / ம"ற Hலனா�
 அைம3Hக(ட� ெதாட'H ெகா1ள ேவ:�� 

எக(%) அவ'கைளC ேச'%க ேவ:�� எI� ேதைவ உ:டானா� 

வா$%ைகயாள'களிட� அத") ஒ/7ைழ%க% 2றிவி�ேவா�. 

 

(c) வா$%ைகயாள' ேமாச$ ெச�தா� வா$%ைகயாள' தன7 கண%கி� உ1ள அைன/7 

இழ3Hக(%)� ெபா�3பாக இ!3பா', வா$%ைகயாள' நியாயமான பராமB3H இ�லாம� 

ெசய�ப�ட காரண/தா� இழ3H ேந'@தா�, வா$%ைகயாள' அத"கான ெபா�3பாளராக 

இ!%கலா� எ�� வா$%ைகயாள!%)/ ெதBவி3ேபா�. 

 

(d)  பி�வ!� ெமாழிகளி� ஏேதI� ஒ�� அ�ல7 அத") ேம"ப�டவ"றி� எம7 

தயாB3Hக1 ம"�� ேசைவகைள3 ப"றி நாக1 கா:பி3ேபா�: இ@தி, ஆகில� அ�ல7 

த)@த உ1W' ெமாழி 
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(e)  பாலின�, இன�, மத� ஆகியவ"றி� அ$3பைடயி� கட� வழ)வதி� நாக1 

பா)பா� கா�ட மா�ேடா�. ேமF�, ெபா!�க1, ேசைவக1, வசதிக1 ேபா�றவ"ைற 

விBவா%)வதி� இயலாைம காரணமாக, பா'ைவ )ைறபா�1ள அ�ல7 உட� 5தியாக3 

பாதி%க3ப�ட வி:ண3பதார'களிட8� நாக1 ேவ�பா� கா�ட மா�ேடா�. 

எRவாறாயிI�, எகைள இ7 ச;க/தி� ப�ேவ� பிBவின!%) 

வ$வைம%க3ப��1ள தி�டகளி� ஈ�ப�வைதேயா அ�ல7 ப) ெப�வைதேயா 

த�%கா7. 

 

(f)  கட� ெப"றவBடமி!@ேதா அ�ல7 வகி / நிதி நி�வன/திடமி!@ேதா,  சாதாரணமாக% 

கட� கண%ைக மா"�வத"கான ேகாB%ைகக1 ெசய�ப�/த3ப��. 

 

(g)   இ@த% ேகா�பா�கைள விள�பர3ப�/த நாக1:- 

 

1.   ேகா�பா�களி� நகைல3 Hதிய ம"�� ஏ"கனேவ வா$%ைகயாள'களாக 

இ!3பவ'க(%) அளி3ேபா�; 

 

2.   ேகாB%ைகயி� அ$3பைடயி� இ@த% ேகா�பா�கைள% க
:ட'களி� 

கிைட%)மா�� ம"�� மி�னG 8ைறயி� அ�ல7 மி�னKச� ;ல� கிைட%)� 

வைகயி� ெச�த�; 

 

3.   இ@த ேகா�பா�க1 எக1 எ�லா% கிைளகளிF� கிைட%)மா� இ!%)�; ம"�� 

எக1 இைணயதள/திF� இ!%)�. இ@த இைண3பி� 

காணலா�https://www.edelweisshousingfin.com ; ம"�� 

 

4.   எக1 பணியாள'க1 இ@த% ேகா�பா�க1 )றி/த த%க தகவ�கைள அளி%)� 

வைகயிF� ம"�� நைட8ைறயி� அவ"ைறC ெசய�ப�/7வ7 )றி/7� பயி"சி 

அளி%க3ப�டைத உ�தி ெச�7 ெகா1ேவா�. 

 

(h) ஒRெவா! வ!ட8� இ@த% ேகா�பா� தி!/த/தி") உ�ப�/த3ப�� அ�ல7 

ஒD)8ைற வள'Cசி அ�ல7 வாBய� இ@த% ேகா�பா�$� மா"ற� ேதைவ என% 

க!7�ேபா7 தி!/த3ப��.  

 

(i)   ேகா�பா�களி� ம�பBசீலைன )ைறத�'3H 7ைறயி� பB@7ைர ம"�� பிற 

ெதாட'Hைடய ப)தார'க1,ஏேதI� இ!@தா� ம��� க!/தி� ெகா:� மீளா�வி") 

உ�ப�/த3ப��, ம"�� வாBய/தி� ஒ3HதF%)3பி�ேப அத� இ�தி வ$வ� 

இ!%)�.  

  

 


