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எடெல் வைஸ் ஹவுசிங் ஃவைனான்ஸ் லிமிடெெ்
CIN: U65922MH2008PLC182906
எடெல் வைஸ் ஹவுஸ், சி.எஸ்.டி. சாவல அருகே, ேலினா, மும் வை - 400098;
ட ாவலகைசி: +91 22 40094400;
இவைய ளம் : www.edelweisshousingfin.com
ஜனைரி 16, 2012 அன் று நவெடைற் ற நிர்ைாேே் குழு கூெ்ெ ்தில் ஏற் றுே்டோள் ளை்ைெ்ெது,
ஜூன் 04, 2021 அன் று நவெடைற் ற நிர்ைாேே் குழு கூெ்ெ தி
் ல் மதிை்ைாய் வு டசய் யை்ைெ்ெது

நடுவுநிலை கெடா நலடமுலை கெயை் விதிெள்

எடெல் வைஸ் ஹவுசிங்

ஃவைனான்ஸ் லிமிடெெ் (EHFL/நிறுைனம் ) என்ைது

க சிய வீெ்டுைசதி ைங் கியில் (NHB) ைதிவுடசய் யை் ைெ்ெ ஒரு வீெ்டு நிதிே் ேென்
நிறுைனமாகும் , கமலும் இந்நிறுைனம் அ ன் ைாடிே்வேயாளர்ேளுே்கு வீெ்டுே்
ேென் ேள் மற் றும் பிற ேென் ேவள ைழங் கும் ைைிே ்தில் ஈடுைெ்டுள் ளது.
னிநைர்ேள் , கூெ்டுை் ைங் கு நிறுைனங் ேள் , நிறுைனங் ேள் மற் றும் பிற டைரு
நிறுைனங் ேள் /செ்ெ

நிறுைனங் ேவள

உள் ளெே்கிய

ைல் கைறு

ைவேயான

ைாடிே்வேயாளர்ேளுே்கு இ ் வேய ேென் ைசதி ைழங் ேை்ைடுகிறது.
ைாடிே்வேயாளர்ேளுென் டசயல் ட ாெர்பு டோள் ளும் கைாது நடுவுநிவல
பிறழா

நவெமுவற

ரங் ேளுே்ோன

டநறிமுவறேவள

அவமே்கும்

நடுவுநிவல டேொ நவெமுவற டசயல் விதிேவள நிறுைனம் ைடிைவம து
்
ஏற் றுே்டோை்ெது
மூலமாேகைா

மற் றும்

ைல் கைறு

நிறுைன ்தின்

கசனல் ேள்

மூலமாேகைா

மற் றும்

ைழங் ேை் ைடும்

முவறேள்
அவன ்து ்

யாரிை் புேள் மற் றும் கசவைேளுே்கும் டைாருந்தும் . ஜூவல 1, 2016 அன்று
க சிய வீெ்டுைசதி ைங் கியால் டைளியிெை் ைெ்ெ நடுவுநிவல டேொ நவெமுவற
டசயல் விதிேள் குறி ்

மு ன் வம சுற் றறிே்வேயின் அடிை் ைவெயில் இந்

விதிேள் அவமே்ேை் ைெ்டு ஏற் றுே்டோள் ளை் ைெ்ெது மற் றும் பிை் ரைரி 17, 2021
க தியிெ்ெ இந்திய ரிசர்ை் ைங் கியின் மு ன் வம அறிவுவரேள் ைங் கி அல் லா
நிதி

நிறுைனம்

அறிவுவரேள் ,

-

ஹவுசிங்

2021-இன்

ஃவைனான்ஸ்

அடிை் ைவெயில்

நிறுைனம்

(

அை் ைை் கைாது

ரிசர்ை்

ைங் கி)

திரு ் ை் ைெ்டு

மதிை் ைாய் வு டசய் யை் ைடுகிறது.
1. கெயை் விதியின் நநாெ்ெம்
பின்ைருைற் றிற் ோே இை் விதிேள் உருைாே்ேை் ைெ்டுள் ளன:
(a) ைாடிே்வேயாளர்ேவளே் வேயாளும் டசயல் முவறேளில் குவறந் ைெ்ச
ரநிவலேவள அவமை் ை ன் மூலம் சிறந் மற் றும் நடுவுநிவல டேொ
நவெமுவறேவள ஊே்குவி ் ல் ;
(b) ைழங் ேை் ைடும் கசவைேவள அறிந்து முவறயான எதிர்ைார்ை்வை
ைாடிே்வேயாளர்ேள் அவமே்கும் ைவேயில் டைளிை் ைவெ ் ன் வமவய
அதிேரி ் ல் ;
(c) உயர் டசயல் ைாெ்டு ் ர வ
்
திறன் ேவள ஊே்குவி ் ல் ,

அவெய கைாெ்டி மனை் ைாங் குென் கூடிய சந்வ

(d) ைாடிே்வேயாளர்ேளுென் நடுநிவலயான மற் றும் சுமுே உறவை ஊே்குவி ் ல் ;

்

(e) வீெ்டு நிதிே்ேென் அவமை் பில் நம் பிே்வேவய ஊே்குவி ் ல் .
2. கெயை் விதிெளின் பயன்பாடு
அவன ்து ்

யாரிை் புேள் மற் றும் கசவைேளுே்கும் , அவை நிறுைனம் அல் லது

துவை நிறுைனங் ேள் மூலமாே ேவுை்ெரில் கநரடியாே, ட ாவலகைசி மூலமாே,
ைால் மூலமாே, ஊொடும் மின்னணு சா னங் ேள் மூலமாே, இவைய ்தில்
அல் லது கைறு எந்

முவற மூலமாே ைழங் ேை் ைெ்ொலும் இச் டசயல் விதிேளின்

அவன ்துை் ைகுதிேளும் டைாருந்தும் ,
3. இலை மூைம் ைாடிெ்லெயாளர்ெளுடனான அலனத்து கெயை்
நடைடிெ்லெெளிலும் முலையாெவும் நியாயமாெவும் கெயை் படுைதை் ொெ:
(a) நாங் ேள் ைழங் கும்

யாரிை் புேள் , கசவைேள் மற் றும் எங் ேள் ஊழியர்ேள்

பின் ைற் றும் டசயல் முவறேள் மற் றும் நவெமுவறேள் இச் டசயல் விதிேளில்
உள் ள உள் ள உறுதியளிை் பு மற் றும்
(b) எங் ேள்

ரநிவலேவளை் பூர் ்தி டசய் ல் ;

யாரிை்புேள் மற் றும் கசவைேள் ட ாெர்புவெய செ்ெங் ேள் மற் றும்

ஒழுங் குமுவறேவள முழுவமயாேை் பின் ைற் றுைவ

உறுதி டசய் ல் ;

(c) ைாடிே்வேயாளர்ேளுெனான எங் ேள் ைரிைர் ் வனேள் ஒருவமை் ைாடு மற் றும்

டைளிை் ைவெ ் ன்வமயின் ஒழுங் கு டநறிமுவறேளுே்கு ஒ ்திருை் ைவ

உறுதி

டசய் ல் ;
4. விளம் பரம் , ெந் லதப் படுத்துதை் மை் றும் விை் பலன
(i)

அவன ்து

விளம் ைரம்

மற் றும்

ட ளிைாேவும் , உை்வமயாேவும் ,

விளம் ைர

சலுவே

டைாருள்

ைறாே ைழிநெ ் ா

ைவேேளும்

ாேவும் இருை் ைவ

உறுதி டசய் கைாம் .
(ii) எந் டைாரு

ஊெேம்

மற் றும்

விளம் ைரங் ேளில் , ேைன வ
்

விளம் ைர

ஈர்ே்கும் மற் றும் ைெ்டி விகி

உள் ளெே்கிய ஒரு கசவை அல் லது
ேெ்ெைங் ேள்

ஏக னும்

கோரிே்வேயின்

கைரில்

உள் ள ஏக னும்
்வ ே் குறிை் ைாே

யாரிை் பின் மீது, பிற ேெ்ெைங் ேள் மற் றும்

இருை் பின்

ட ாெர்புவெய விதிமுவறேள்

இலே்கியங் ேளில்

மற் றும்

கிவெே்கும்

அவை

டைாருந்துமா

என்ைவ யும் ,

நிைந் வனேளின் முழு விைரங் ேள்
அல் லது

இவைய ள ்தில்

உள் ளன

என்ைவ யும் நாங் ேள் குறிை்பிடுகைாம் .
(iii) எங் ேள் கிவளேளில் அறிவிை்புேவள வைை் ை ன் மூலம் , ட ாவலகைசி அல் லது

உ வி

இவைை் புேள்

ஊழியர்ேள்

மூலம் ;

எங் ேள்

இவைய ள ்தில் ;

/ உ வி பிரிவு மூலம் ; அல் லது கசவை ைழிோெ்டி / ேெ்ெை

அெ்ெைவை மூலம்

ைெ்டி விகி ங் ேள் , டைாதுைான ேெ்ெைங் ேள்

ேெ்ெைங் ேள் ைற் றிய

மற் றும்

ேைல் ேவள ைழங் குகைாம் ; .

(iv) ஆ ரவு கசவைேவள ைழங் குை ற் ோே மூன்றாம்

நாங் ேள் உைகயாகி ் ால் , அ ் வேய மூன்றாம்
னிை் ைெ்ெ

நியமிே்ேை் ைெ்ெ

ேைவல (அ ் வேய மூன்றாம்

நாங் ேள் வேயாளும் அக
அைற் வறே் வேயாளுைவ

ரை்பினரின் கசவைேவள

ரை்பினர் ைாடிே்வேயாளரின்

ரை்பினருென் ஏக னும் இருந் ால் )

அளவு ரேசிய ் ன்வம மற் றும் ைாதுோை் கைாடு
உறுதி டசய் கைாம் .

(v) ைாடிே்வேயாளர்ேளுே்குே்

கிவெே்கும்

எங் ேள்

யாரிை் புேளின்

ைல் கைறு

அம் சங் ேவள நாங் ேள் , அை் ைை் கைாது அைர்ேளுே்கு ் ட ரிவிை் கைாம் . அைர்
அ ் வேய

ேைவல/கசவைவய

அஞ் சல்

மூலமாேகைா

அல் லது

இவைய ள ்தில் ைதிவு டசய் ை ன் மூலமாேகைா ைாடிே்வேயாளர் கசவை
எை் மூலமாேகைா டைறுை ற் கு ஒை்பு ல் அளி ்திருந் ால் மெ்டுகம எங் ேள் பிற
யாரிை் புேள்

அல் லது

சலுவேேள் ைற் றிய
(vi)

யாரிை் புேள்
முவறயில்

/

ட ாெர்ைான

விளம் ைரச்

ேைல் ேள் ைாடிே்வேயாளர்ேளுே்கு ் ட ரிவிே்ேை் ைடும் .
கசவைேவளச்

அல் லது

டசய் ை ற் ோே

யாரிை் புேள் /கசவைேள்

ட ாவலகைசி

எங் ேளின்

ைாடிே்வேயாளவர

சந்வ ை் ைடு ்துைது

அணுகும்

கநரடி
கைாது

மூலம்
விற் ைவன
அைர்ேள்

சார்ந்து

னிை் ைெ்ெ

டைாருெ்ேவள

விற் ைவன

ஏடஜன்சிேள்
ங் ேவள

(DSAேள் )

அவெயாளம்

ேை்டுடோள் ள கைை்டிய நிவலயில் அைர்ேள் பின் ைற் ற கைை்டிய நெ வ
்
விதிேவள நாங் ேள் குறிை் பிடுகைாம் .
(vii) எங் ேள் பிரதிநிதி / கூரியர் அல் லது DSA எைகரனும் முவறயற் ற நெ வ
்
யில்

ஈடுைெ்ெ ாே

அல் லது

இச்

டசயல் விதிேவள

மீறிச்

டசயல் ைெ்ெ ாே

ைாடிே்வேயாளரிெமிருந்து ஏக னும் புோர் டைறை் ைெ்ொல் , புோவர விசாரி ்து
அவ ே் வேயாள் ை ற் கும் ைாடிே்வேயாளருே்கு ஏக னும் இழை் பு இருந் ால்
அவ ச் சரிடசய் ை ற் கும் உரிய நெைடிே்வேேள் ட ாெங் ேை்ைடும் .

5. ெடன்ெள்
(i) ேென் விை்ைை் ைங் ேள் மற் றும் அைற் றின் டசயலாே்ேம்
(a) ேென்

யாரிை் பு குறி ்து கோரும் கைாது, டைாருந் ே்கூடிய ைெ்டி விகி ங் ேள் ,

டசயலாே்ே ்திற் குச்

டசலு ்

ஏக னும்

அவை, முன்ைைம்

இருந் ால்

ேெ்ெைங் ேள்

ஏக னும்

கைை்டிய

இருந் ால்

ேெ்ெைம் /டசலவு ்
டசலு ்தும்

அவை

மற் றும்

ஆர்ை வ
்
ை் ைாதிே்கும் பிற விஷயங் ேவளை் ைற் றிய

ட ாவேேள்

விருை் ைங் ேள்
ேென்

மற் றும்

டைறுைைரின்

ேைல் ேவள நாங் ேள்

ைழங் குகைாம் . இது மற் ற ேென் ைழங் குைைர்ேளுென் ஒரு அர் ் முள் ள ஒை் பீடு
கமற் டோள் ளவும் ேென் ைாங் கியைர்
(b) ேென் விை்ைை் ை வ
்

டசலவு ்

ேைலறிந்

முடிவை எடுே்ேவும் உ வும் .

டசயலாே்குை ற் குச் டசலு ்

ட ாவேேள் ,

ேென்

ட ாவே

கைை்டிய ேெ்ெைம் /

அனுமதிே்ேை் ைொவிெ்ொல்

/

ைழங் ேை் ைொவிெ்ொல் திருை் பிச் டசலு ் ை் ைடும் ேெ்ெைங் ேள் , முன் கூெ்டிகய
டசலு ்தும் விருை் ைங் ேள் மற் றும் அ ற் ோன ேெ்ெைங் ேள் ஏக னும் இருந் ால்
அவை,
இருந் ால்

ாம மாே ்
அவை,

விகி ங் ேளுே்கு

திருை்பிச்

டசலு ்துை ற் ோன

ேெவன

நிவலயான

மாற் றுை ற் ோன

அைரா ம்

ைெ்டியிலிருந்து

அல் லது

அ ற் கு

ஏக னும்
மி ே்கும்

கநர்மாறான

மாற் றங் ேளுே்ோன மாற் றே் ேெ்ெைங் ேள் , ஏக னும் ைெ்டி மறுசீரவமை் பு விதி
இருை் பின்
ைாதிே்கும்

அது குறி ்
கைறு

டைறுைைருே்கு

ேைல்

எக னும்

மற் றும்

ைற் றிய

ேென் டைறுைைரின் ஆர்ை ்வ ை்

அவன து
்

டைளிை் ைவெயாே

ேைல் ேவளயும்

ைழங் குகைாம் .

ேென்

அ ் வேய

ேெ்ெைங் ேள் /டசலவு ் ட ாவேேள் ைாரைெ்சமற் றவை என்ைவ யும் நாங் ேள்
உறுதி டசய் கைாம் .
(c) ேென் டைறுைைரின் ஆர்ை வ
்
ை் ைாதிே்கும் அவன ்து ்

ேைல் ேவளயும் ேென்

விை்ைை் ைை் ைடிைங் ேள் உள் ளெே்கியுள் ளன, இ னால் ேென் டைறுைைர் மற் ற
HFCேள் ைழங் கும் விதிமுவறேள் மற் றும் நிைந் வனேளுென் டைாரு ் மான
ஒை் பீடுடசய் து

ேைலறிந்

முடிவை எடுே்ே முடியும் . விை்ைை் ைை் ைடிை ்துென்

சமர்ை்பிே்ே கைை்டிய ஆைைங் ேளின் ைெ்டியல் ேென் விை்ைை் ைை் ைடிை ்தில்
குறிை் பிெை் ைெ்டுள் ளது.
(d) அவன ்து

ேென்

முழுவமயாேை்

விை்ைை் ைங் ேளுே்கும்

பூர் ்தி

டசய் யை் ைெ்ெ

ஒை் புவே

விை்ைை் ைை்

ரசீவ

ைழங் குகைாம் .

ைடிைம்

டைறை் ைெ்ெ

நாளிலிருந்து ேென் டைறுைைருே்கும் நிறுைன ்திற் கும் இவெயில் ைரஸ்ைரம்
உென்ைாடு டோை்ெ ோல ்திற் குள் ேென் விை்ைை் ைங் ேள் மீது நெைடிே்வே
கமற் டோள் ளை் ைடும் .

(ii) ெடன் மதிப் பீடு மை் றும் விதிமுலைெள் /நிபந் தலனெள்
(a) ேென்

விை்ைை் ை ்வ

விைரங் ேளும்

டைாதுைாே

கசேரிே்ேை் ைடும் .
மீை்டும்

டசயலாே்குை ற் கு ்
விை்ைை்ைம்

ஏக னும்

ட ாெர்பு

கூடு ல்

க வையான

அவன து
்

சமர்ை்பிே்கும் கைாக

ேைல்

க வைை் ைெ்ொல் ,

டோள் ளை் ைடுவீர்ேள்

என

எங் ேளால்
உெனடியாே

ைாடிே்வேயாளருே்கு

அறிவுறு ் ை் ைடும் .
(b) ஒை் பு லுறுதி ைழங் ேை் ைெ்ெ ேென் ட ாவே அல் லது மற் றைடி, ஆை்டு ைெ்டி

விகி ம் , விதிே்ேை் ைடும் முவற, EMI அவமை் பு, முன் கூெ்டிகய டசலு ்துை ற் ோன
ேெ்ெைம்

கைான்றவை

நிைந் வனேளுென்
குறி ்து

உள் ளிெ்ெ

ஒை் பு லுறுதி

அவன ்து

ைழங் ேை் ைெ்ெ

ைாடிே்வேயாளருே்கு

விதிமுவறேள்

ேென்

எழு ்துை் பூர்ைமாே

முவறயிகலா ட ரிவிே்ேை் ைடும்

மற் றும்

ட ாவே
அல் லது

மற் றும்
ஆகியவை
மின்னணு

அ ் வேய விதிமுவறேள்

மற் றும்

நிைந் வனேளுே்கு ைாடிே்வேயாளர்ேளின் ஒை்பு ல் டைறை் ைடும் .
(c)

ாம மாே ் திருை்பிச் டசலு ்துை ற் கு விதிே்ேை் ைடும் அைரா
ஒை் ைந்

்தில்

ைெ்டி ேென்

டிமனான எழு ்துே்ேளில் ைதிவு டசய் யை் ைெ்டுள் ளது.

(d) ேென் ஆைை ்தில் கமற் கோள் ோெ்ெை் ைெ்டுள் ள அவன து
்
இவைை்புேளின்

நேல் ேளுென்

ைாடிே்வேயாளரால்

ஆைைங் ேளின்

நேல் ேவளயும்

டசயல் ைடு ் ை் ைெ்ெ
ேென்

ஒை் பு லுறுதி

அவன து
்

ேென்

ைழங் கும் கைாது

/

விநிகயாகிே்கும் கைாது ைழங் குகைாம் .
(iii) ெடன் விண
் ணப் பம் நிராெரிப் பு குறித்த தெைை்

நிறுைனம் ைாடிே்வேயாளருே்கு ேென் ைழங் கும் நிவலயில் இல் வல என்றால் ,
நிராேரிை் ை ற் ோன ோரை ்வ

(ேவள) ேடி ம் மூலமாேகைா அல் லது மின்னணு

முவற மூலமாேகைா நிறுைனம் ட ரிவிே்கும் .
(iv) விதிமுலைெள் மை் றும் நிபந் தலனெளிை் மாை் ைங் ெள் குறித்த தெைை் மை் றும்

ெடன்ெலள பட்டுைாடா கெய் தை்
a)

ைாடிே்வேயாளர்

ைழங் கும்

ைைம்

ைழங் ேல்

கோரிே்வே

அல் லது

ேென்

ஒை் ைந் ம் /ஒை்பு லுறுதிே்

ேடி

்தில்

ைழங் ேை் ைெ்டுள் ள

ைெ்டுைாொ

அெ்ெைவையின் ைடி நாங் ேள் ேென் ேவளை் ைெ்டுைாொ டசய் கைாம் .
b)

ைெ்டுைாொ அெ்ெைவை, ைெ்டி விகி ங் ேள் , கசவைே் ேெ்ெைங் ேள் , முன்ைைம்
டசலு ்து லுே்ோன ேெ்ெைங் ேள் , டைாருந் ே்கூடிய பிற ேெ்ெைம் /டசலவு ்
ட ாவேேள்

உள் ளிெ்ெ

விதிமுவறேள்

மற் றும்

நிைந் வனேளில்

ஏக னும்

மாற் றம் ஏற் ைெ்ொல் ைாடிே்வேயாளருே்கு அறிவிை் கைாம் . ைெ்டி விகி ங் ேள்
மற் றும்

ேெ்ெைங் ேளில்

ஏற் ைடும்

மெ்டுகம டசயல் ைடு ் ை் ைடுைவ

மாற் றங் ேள் இனி

க தியிலிருந்து

உறுதி டசய் கைாம் . . இ னுென் ட ாெர்புவெய

டைாருந்தும் நிைந் வன ேென் ஒை் ைந்
c)

ைரும்

தி
் ல் இவைே்ேை் ைெ்டுள் ளது.

அ ் வேய மாற் றம் ைாடிே்வேயாளருே்கு ைா ேமான சூழவல ஏற் ைடு ்தும்
நிவலயில் , அ ் வேய மாற் றம் கமற் டோள் ளை் ைெ்ெ 60 நாெ்ேளுே்குள் மற் றும்
எந்

அறிவிை் பும்

டசலு ் ாமலும்

இன் றியும்

கூடு ல்

ைாடிே்வேயாளர்ேள்

ேெ்ெைங் ேள்
ங் ேள்

அல் லது ைெ்டி எதுவும்

ேைே்வே

மூெலாம்

அல் லது

மாற் றலாம் .
d)

ட ாவேவய ் திரும் ைை் டைறு ல் / விரிவுைடு ்து ல் அல் லது ஒை் ைந்

்தின் கீழ்

டசயலாே்ேம் அல் லது கூடு ல் ேெனீெடு
்
ஆைைங் ேவளே் கோரும் முன்னர்,
ேென் ஒை் ைந்

்துே்கு இைங் ே ேென் டைறுைைர்ேளுே்கு நாங் ேள் முவறயான

அறிவிை் பு ைழங் குகைாம் .
e)

அவன ்து நிலுவை ் ட ாவேேவளயும் திருை் பிச் டசலு ்திய பின் னர் அல் லது
ேென் டைறுைைருே்கு எதிராே நாங் ேள் டோை்டுள் ள எந் டைாரு செ்ெை் பூர்ை
உரிவம அல் லது ைற் றுரிவமே்கு உெ்ைெ்ெ ேெனின் நிலுவை ் ட ாவேவய ைசூல்
டசய் வுென்

முவறயான

ஆைைங் ேவளயும்

ோலே்டேடுவிற் குள்

விடுவிை் கைாம் .

உ ் ரைா மளிை் ைைரிெமிருந்து
உரிவமவயை் ையன்ைடு ்

ேெனாளி

நிதிவயை்

அவன ்து

ேெனீெடு
்

அல் லது

ேெனுே்கு

டைறுை ற் ோன

செ்ெை் பூர்ை

கைை்டிய நிவலயில் , மீ முள் ள உரிவமகோரல் ேள்

மற் றும் ட ாெர்புவெய உரிவமகோரல் தீர்ே்ேை் ைடும் ைவர / டசலு ் ை் ைடும்
ைவர ேெனீெடு
்
ஆைைங் ேவள ்
உரிவம

ைற் றிய

ே்ேவை ்துே்டோள் ள எங் ேளுே்கு உள் ள

நிைந் வனேளுென்

கூடிய

முழு

விைரங் ேளுென்

ேென்

டைறுைைருே்கு முன் னறிவிை்புைழங் ேை் ைடும் .
f)

செ்ெை் பூர்ைமான பிவைை் பு(ேள் ) உென் அல் லது இன் றி, ைைிேம் அல் லா
கநாே்ேங் ேளுே்ோே

ஒை் பு லுறுதி

ைழங் ேை் ைெ்ெ

னிை் ைெ்ெ

பிற
ேென்

டைறுைைர்ேளுே்கு எந் டைாரு மி வை விகி ே் ோல ேெனுே்கும் நிறுைனம்

முன் முடிை்புே்ேெ்ெைம் /முன் டசலு ் ல் அைரா ம் விதிே்ோது.
6. உத்திரைாதமளிப் பைர்ெள்
ஒரு நைர் ேெனுே்ோன உ ்திரைா மளிை் ைைராே இருே்ே ்
நிவலயில் , அைருே்கு பின்ைருைன குறி ்து அறிவிே்ேை் ைடும் :

திெ்ெமிடும்

(a) உ ்திரைா மளிை் ைைர் என்ற ைவேயில் அைரது டைாறுை்பு;
(b) நிறுைன ்துே்கு அைர் உறுதியளிே்ேவுள் ள ேென் டைாறுை் பு ் ட ாவே;
(c) அைரது

ேென் டைாறுை் வைச் டசலு ்தும் ைடி நாங் ேள்

அைவர அவழே்கும்

சூழ் நிவலேள் ;
(d) உ ்திரைா மளிை் ைைர்

என்ற

ைவேயில்

அைர்

டசலு ்

்

ைறினால் ,

நிறுைன ்தில் உள் ள அைரது மற் ற ைைம் /ேெநீ ெ்டு ஆைைங் ேள் மீது நாங் ேள்
உரிவம டோை்டுள் களாமா
(e) உ ்திரைா மளிை் ைைர் என்ற ைவேயில் அைரது டைாறுை்புேள் ஒரு குறிை்பிெ்ெ

ைங் கு மெ்டும் டோை்டுள் ள ா அல் லது ைரம் ைற் ற ா;
(f) உ ்திரைா மளிை் ைைர் என்ற ைவேயில் அைரது டைாறுை் புேள் விடுவிே்ேை் ைடும்

கநரம் மற் றும் சூழ் நிவலேள் மற் றும் இது குறி ்து அைருே்கு ் அறிவிே்ேை் ைடும்
வி ம் ; மற் றும்
(g) நிலுவை ்

ட ாவேவயச்

ேெனளிை் ைைர்/ேென்

டசலு ்

ைழங் குைைர்

கைாதுமான

விடு ்

ைழிேள்

கோரிே்வேே்கு

அளிை் ைைர் இைங் ே மறு ் ால் , அ ் வேய உ ் ரைா

இருந்தும் ,
உ ் ரைா ம்

ாரர் கைை்டுடமன்கற

ேெவன ் திருை் பிச் டசலு ் ா ைராேே் ேரு ை் ைடுைார்.
அைர்

உ ்திரைா

ஏக னும்

ாரராே

ேைனிே்ே ் ே்ே

நாங் ேள் அவ

இருே்கும்
ைா ேமான

ேென் டைறுைைரின்
மாற் றங் ேள்

நிதி

ஏற் ைெ்ொல்

நிவலயில்
அைருே்கு

் ட ரியை் ைடு ்துகைாம் .

7. தனியுரிலம மை் றும் இரெசியத்தன்லம
ைாடிே்வேயாளர்ேளின் அவன ்து
ரேசியமான ாேவும்

ேரு ்தில்

ைாடிே்வேயாளர்ேளாே
மற் றும்

விர,

குழும ்தில்

னிை் ைெ்ெ ாேவும்

[ைாடிே்வேயாளர்ேள்

மற் றும்

ைழிநெ ் ை் ைடும் .

எங் ேள்

ேைல் ேளும்

டோள் ளை்ைடும்

இல் லா கைாதும் ]

டோள் வேேளால்

சந் ர்ை்ைங் ேளில்

னிை் ைெ்ெ

பின்ைரும்
பின்ைரும்

உள் ள

பிற

இனி

டநறிமுவறேள்
விதிவிலே்ோன
நிறுைனங் ேள்

/

ஸ் ாபி ங் ேள் உெ்ைெ, ைாடிே்வேயாளர்ேளால் ைழங் ேை்ைெ்டிருந் ாலும் அல் லது
கைறு வி மாேை் டைற் றிருந் ாலும் , ைாடிே்வேயாளர் ேைே்குேள் ட ாெர்ைான
ேைல் அல் லது

ரவை நாங் ேள் எைருே்கும் டைளிை்ைடு ்

(a) செ்ெ ோரைங் ேளுே்ோே

மாெ்கொம் :

ேைல் ைழங் ேை் ைெகைை்டிய நிவல;

(b) டைாதுமே்ேளின் ைார்வைே்கு இந்

்

ேைல் ேவள டைளிை் ைடு ்

கைை்டிய

ேெவம கநரிெ்ொல் ;
(c) எங் ேள் உரிவம சார்ந்து அைர்ேள்

(உ ாரைமாே, கமாசடிவய ்

ேைவல ைழங் ே கைை்டிய நிவல ஏற் ைெ்ொல்

டுே்ே) ஆனால் சந்வ ை் ைடு ் ல்

கநாே்ேங் ேளுே்ோே ைாடிே்வேயாளர் அல் லது ைாடிே்வேயாளர் ேைே்குேள்
[ைாடிே்வேயாளர் டையர் மற் றும் முேைரி உெ்ைெ] சார்ந்

ேைல் ேவள மற் ற

நிறுைனங் ேள் உெ்ைெ கைறு யாருே்கும் ைழங் குை ற் கு இது ஒரு ோரைமாேை்
ையன்ைடு ் ை் ைொது.
(d) ைாடிே்வேயாளர் எங் ேளிெம்

ேைவல டைளிை் ைடு ்துமாறு கோரினால் , அல் லது

ைாடிே்வேயாளரின் அனுமதியுென்;
(e) ைாடிே்வேயாளர்ேவளை் ைற் றிய குறிை்வை அளிே்குமாறு எங் ேளிெம்

கேெ்ேை் ைெ்ொல் , அவ

ைழங் குை ற் கு முன் அைருவெய எழு ்துை் பூர்ை

அனுமதிவயை் டைறுகைாம் ;
(f) ைாடிே்வேயாளர் குறி ்து நாங் ேள் டோை்டுள் ள

அணுகுை ற் கு

னிை் ைெ்ெ ைதிவுேவள

ற் கைாவ ய செ்ெே் ேெ்ெவமை் பின் கீழ் அைர் டோை்டுள் ள

உரிவமேளின் அளவு குறி ்து அைருே்கு ் ட ரிவிே்ேை் ைடும் ; மற் றும்
(g) ைாடிே்வேயாளர் எங் ேவள அை் ைாறு டசய் ய குறிை் ைாே அங் கீேரிே்கும் ைவர

ைாடிே்வேயாளரின்

னிை் ைெ்ெ

ேைவல நாங் ேள் உெ்ைெ எைரும்

சந்வ ை் ைடு ் ல் கநாே்ேங் ேளுே்ோேை் ையன்ைடு ்

மாெ்கொம் .

8. ைசூலிெ்ெப் படும் ைட்டி மீதான ஒழுங் குவிதி:
(a) நிதிசார்

டசலவு,

லாைம்

மற் றும்

ட ாெர்புவெய

ோரைிேவளே்

முன் ைைங் ேள் ,

டசயலாே்ேம்

ைசூலிே்ேை் ைடும் ைெ்டி விகி

வ
்

ைருநிவல

ேைே்கில்
மற் றும்

இழை் பு

பிரீமியம்

கைான்ற

டோை்டு

ேென் ேள்

மற் றும்

பிற

ேெ்ெைங் ேள்

ஆகியைற் றில்

் தீர்மானிை் ை ற் ோன ைெ்டி விகி

மாதிரிவய

இயே்குநர்ேள் குழு ஏற் றுே்டோை்ெது. ைெ்டி விகி ம் மற் றும் ைருநிவல இழை்பு ்
ரநிவலேளுே்ோன

அணுகுமுவற

மற் றும்

ைல் கைறு

ைவேயான

ேென் ாரர்ேளுே்கு டைை் கைறு ைெ்டி விகி ங் ேவள ைசூலிை்ை ற் ோன உள் ளார்ந்
ோரைம் ஆகியவை ேென் டைறுைைர் அல் லது ைாடிே்வேயாளருே்கு விை்ைை் ைை்
ைடிை ்தில்

ட ரிவிே்ேை் ைடும்

ஒை் பு லளிை்புே் ேடி
(b) ைெ்டி

விகி ங் ேள்

அணுகுமுவற

ஏற் றுே்டோள் ளை் ைெ்ெ

ஆகியவை

ைருநிவல

இழை்புேவள ்

நிறுைன ்தின்

டைளியிெை் ைெ்டுள் ள

டைளியிெை் ைடும்

ைெ்டி

விகி ம்

்தில் டைளிை் ைவெயாே ் ட ரிவிே்ேை் ைடும் .
மற் றும்

இவைய ள ்தில்

மற் றும்

ரை் ைடு ் லுே்ோன

இவைய ள ்தில்
அல் லது

கிவெே்கும் .

கைறுவி ங் ேளில்

ேைல் ேள் , ைெ்டி விகி ங் ேளில் மாற் றம் ஏற் ைடும் கைவளேளில்

புதுை் பிே்ேை் ைடும் .
(c) ேைே்கில் ைசூலிே்ேை் ைடும் சரியான விகி ங் ேவள ேென் டைறுைைர் முவறயாேை்

புரிந்து டோள் ள ஏதுைாே, ைழங் ேை் ைடும் ைெ்டி விகி ம் ைருொந்திர விகி ங் ேளாே
இருே்கும் .

9. நிலுலைத் கதாலெ ைசூலித்தை்
(i) ேென் ேள் ைழங் ேை்ைடும் அவன ்து கைவளேளிலும் , ட ாவே, ோலம் மற் றும்

திருை் பிச் டசலு து
் ம்
டசலு ்தும்

ோல அளவு கைான்றவை டோை்ெ ைைம்

டசயல் முவறவய

ைாடிே்வேயாளர்

திருை் பிச்

ைாடிே்வேயாளருே்கு

டசலு ்தும்

திருை் பிச்

விளே்குகைாம் .

அெ்ெைவைவயே்

ேவெபிடிே்ோ

நிவலயில் , நிலுவை ் ட ாவேவயை் டைறுை ற் கு இந்நாெ்டு செ்ெங் ேளின்ைடி
ைவரயறுே்ேை் ைெ்ெ

டசயல் முவற

அறிவிை் வை அனுை்புைது அல் லது
நிவனவூெ்டுைது

மற் றும்

/

பின் ைற் றை் ைடும் .

ைாடிே்வேயாளருே்கு

னிை் ைெ்ெ ைருவேேள்

அல் லது

ேெனீெடு
்

மூலம்

அைருே்கு

ஆைைங் ேவள

மீை்டும்

வேை் ைற் று ல் ஆகியன இச் டசயல் முவறயில் அெங் கும் .
(ii) எங் ேளின் ைசூலிை்புே் டோள் வேயானது நயை் ைை்பு, நியாயமான நெ வ
்

மற் றும்

இைங் குவி ் லின்

அடிை் ைவெயில்

ேெ்ெவமே்ேை் ைடும் .

ைாடிே்வேயாளர் நம் பிே்வே மற் றும் நீ ை்ெ ோல உறவை ைளர்ை்ைதில் நாங் ேள்
நம் பிே்வே டோை்டுள் களாம் . நிலுவை ் ட ாவே அல் லது/மற் றும் ேெனீெடு
்
ஆைைங் ேவள மீை்டும் வேை் ைற் று லில் எங் ேளின் ைைியாளர்ேள் அல் லது
எங் ேவள பிரதிநிதி ்துைை் ைடு ்

அங் கீேரிே்ேை் ைெ்ெ ஏக னும் நைர்

ன்வன

அவெயாளை் ைடு ்திே் டோை்டு எங் ேளால் ைழங் ேை் ைெ்ெ அவெயாள அெ்வெ
அல் லது நிறுைன ் ால் ைழங் ேை் ைெ்ெ அதிோரே் ேடி

வ
்
ே் ோை்பிை் ைார்.

நாங் ேள் ைாடிே்வேயாளர்ேளுே்கு நிலுவை ் ட ாவே ட ாெர்ைான அவன ்து
ேைல் ேவளயும்

ைழங் குகைாம் ,

கமலும்

நிலுவை ்

ட ாவேவயச்

டசலு ்துை ற் கு கைாதுமான முன் அறிவிை்வை ைழங் ே ஆைை டசய் கைாம் .
(iii) ைசூலிை் பு மற் றும் /அல் லது ேெனீெடு
்
ஆைைங் ேவள மீை்டும் வேை் ைற் று ல்

சார்ந்து அவன ்து ஊழியர்ேளும் அல் லது எங் ேவளை் பிரதிநிதி ்துைை் ைடு ்
அங் கீேரிே்ேை் ைெ்ெ

எந் டைாரு

நைரும்

கீகழ

உள் ள

ைழிோெ்டு ல் ேவளை்

பின் ைற் ற கைை்டும் :
(a) ைாடிே்வேயாளர்ேள் அைர் விரும் பும் இெ ்திலும் , குறிை் பிெ்ெ இெம் இல் லா

நிவலயில் அைர் ைசிே்கும் இெ ்திலும் , அைருவெய இல் ல ்தில் இல் லா
நிவலயில் , ைைிேம் /ட ாழில் டசய் யும் இெ ்திலும் ட ாெர்பு
டோள் ளை் ைெகைை்டும் .
(b) எங் ேவளை் பிரதிநிதி ்துைை் ைடு ்தும் அவெயாளமும் அதிோரமும்

ைாடிே்வேயாளருே்கு மு ல் நிேழ் விகலகய
ட ரியை் ைடு ் ை் ைெகைை்டும் .
(c) ைாடிே்வேயாளரின்

னியுரிவம மதிே்ேை் ைடும் .

(d) ைாடிே்வேயாளருெனான ட ாெர்பு நாேரீேமான முவறயில் இருே்ே

கைை்டும் .
(e) ைாடிே்வேயாளரின் ைைிேம் அல் லது ட ாழிலின் சிறை் புச்

சூழ் நிவலேள் சார்ந்து மாறுைெ்ெ ட ாெர்பு கநரங் ேளுே்கு அைசியம்
ஏற் ைொ

நிவலயில் , எங் ேள் பிரதிநிதிேள் ைாடிே்வேயாளர்ேவள 0700

மைி மு ல் 1900 மைிே்குள் ட ாெர்புடோள் ளை் ைெ கைை்டும்
(f) ஒரு குறிை் பிெ்ெ கநர ்தில் அவழை் புேவள ்

குறிை் பிெ்ெ இெ ்தில் சந்திை் ைவ

்

விர்ே்ே அல் லது ஒரு

விர்ே்ே ைாடிே்வேயாளர் அளிே்கும்

கோரிே்வே முடிந் ைவர மதிே்ேை் ைெ கைை்டும் .
(g) கநரம் மற் றும் அவழை் புேளின் எை்ைிே்வே மற் றும் உவரயாெலின்

உள் ளெே்ேங் ேள் ஆைைை் ைடு ் ை் ைெ கைை்டும் .
(h) ைரஸ்ைரம் ஏற் றுே்டோள் ளே்கூடிய மற் றும் ஒழுங் ோன முவறயில்

நிலுவை ் ட ாவேேள் ட ாெர்ைான சர்ச்வசேள் அல் லது
கைறுைாடுேவள ் தீர்ே்ே அவன ்து உ விேளும் ைழங் ேை் ைெ கைை்டும் .
(i) நிலுவை ் ட ாவே ைசூலிை் ை ற் ோன ைாடிே்வேயாளரின் இெ ்திற் கு

ைருவே

ரும் கைாது, ேை்ைியம் மற் றும் மரடைாழுங் கு

ைராமரிே்ேை் ைெ கைை்டும் .
(j) குடும் ை ்தில் ஏற் ைடும் துே்ேங் ேள் அல் லது பிற கைரிெர் சந் ர்ை்ைங் ேள்

கைான்ற டைாரு ் மற் ற சந் ர்ை்ைங் ேளின் கைாது நிலுவை ் ட ாவேவய
ைசூலிை் ை ற் ோே அவழை் புேள் /ைருவேேவள கமற் டோள் ைது
விர்ே்ேை் ைெ கைை்டும் .

10. புொர்ெள் மை் றும் குலைெள்
உள் நலடமுலைெள்
(a) புோர்ேள் மற் றும் குவறேவளை் டைறுை ற் கும் , ைதிவு டசய் ை ற் கும் மற் றும்

அைற் வற ் தீர்ை்ை ற் குமான அவமை் பு மற் றும் நவெமுவறேவள நிறுைனம் அ ன்
ஒை் டைாரு அலுைலே ்திலும் டோை்டிருே்ே கைை்டும்
(b) புோர்ேள் மற் றும் குவறேவள ் தீர்ே்ே கைை்டி குவற தீர்ே்கும் டைாறிமுவறவய

நிறுைன ்தின் இயே்குநர்ேள் குழு ைகு து
் ள் ளது.
இ ் வேய டைாறிமுவறயானது ேென் ைழங் கும் நிறுைனங் ேளின்
டசயல் ைாெ்ொளர்ேளின் முடிவுேளால் எழும் அவன ்து சர்ச்வசேளும்
குவறந் ைெ்சம் அடு ்

உயர் மெ்ெ ்திலாைது கேெ்ேை் ைெ்டு தீர்ே்ேை் ைடுைவ

உறுதி

டசய் கிறது.
(c) அவுெ்கசார்ஸ் டசய் யை் ைெ்ெ ஏடஜன்சி ைழங் கும் கசவைேள் ட ாெர்ைான சிே்ேல் ேள்

உெ்ைெ, நிறுைன ்தின் டசயல் ைாெ்ொளர்ேளின் முடிவுேளால் எழும் அவன ்து
சர்ச்வசேள் / புோர்ேள் அைர்ேளின் ேைன ்திற் குே் டோை்டு ைரை் ைெ்ெ பிறகு
கேெ்ேை் ைெ்டு தீர்ே்ேை் ைடும் .
(d) புோர்ேவள நியாயமாேவும் விவரைாேவும் வேயாள் ை ற் ோன நிறுைன ்தின்

நவெமுவற விைரங் ேவள எங் கே ோைமுடியும் என்ற

ேைல் ைாடிே்வேயாளருே்கு

ைழங் ேை் ைெ கைை்டும் .
(e) ைாடிே்வேயாளர் புோர் டசய் ய விரும் பினால் , பின் ைருைன குறி ்து

ைாடிே்வேயாளர்ேளுே்கு ் ட ரிவிே்ேை்ைெ கைை்டும் :
i.

எை் ைடிச் டசய் ய கைை்டும்

ii.

எங் கே புோரளிே்ே கைை்டும்

iii.

எை் ைடி புோர் அளிே்ே கைை்டும்

iv.

ைதிவல எை் கைாது எதிர்ைார்ே்ேலாம்

v.

குவற தீர்ே்ே யாவர அணுகுைது

vi.

முடிவு குறி ்து ைாடிே்வேயாளர் மகிழ் சசி
் யவெயவில் வல என்றால்
என்ன டசய் ைது.

vii. ைாடிே்வேயாளருே்கு ஏக னும் கேள் விேள் இருந் ால் எங் ேள்
ஊழியர்ேள் ைாடிே்வேயாளருே்கு உ வுைார்ேள் .

(f) ைாடிே்வேயாளரிெமிருந்து

எழு ்துை்பூர்ைமாே

அைருே்கு ஒரு ைார ்திற் குள்
கைை்டும் .

அந்

ஒை்பு ல்

ஒை் புவேயில்

புோர்

டைறை் ைெ்ொல் ,

/ ைதிவல அனுை்ை முயற் சிே்ே

குவறவயே்

வேயாளும்

அதிோரியின்

டையரும் ை வியும் இருே்ே கைை்டும் . நியமிே்ேை் ைெ்ெ ட ாவலகைசி உ வி
வமய ்திகலா

அல் லது

ைாடிே்வேயாளர்

கசவை

எை்ைிகலா

புோர்

ட ரிவிே்ேை் ைெ்ொல் , ைாடிே்வேயாளருே்கு புோர் குறிை் பு எை் ைழங் ேை் ைெ
கைை்டும் மற் றும் முவறயான ோல தி
் ற் குள்

புோரின் நிவல குறி ்து

ட ரிவிே்ேை் ைெ கைை்டும் .
(g) புோவரை்

டைற் ற

ஆறு

ைாரங் ேளுே்குள்

விஷய வ
்

ஆராய் ந்து,

ைாடிே்வேயாளருே்கு இறுதிை் ைதிவல அனுை் ை அல் லது ைதிலளிை் ை ற் கு
ஏன் அதிே கநரம் க வை என்ைவ

விளே்ே ஆைை முயற் சி டசய் யை் ைெ

கைை்டும் . ைழங் ேை்ைெ்ெ ைதிலில் அைர் திருை் தி அவெயவில் வல என்றால் ,
அைரது புோவர அடு ்

நிவலே்கு எை் ைடி எடு ்துச் டசல் ைது என்ைவ

அைருே்கு ் ட ரிவிே்ே கைை்டும் .
குலை தீர் நலடமுலை
ஏக னும் புோர்/குவற இருை் பின் , ைாடிே்வேயாளர் எங் ேள் நிறுைன அலுைலே வ
்
பின் ைரும் கசனல் ேள் மூலம் ட ாெர்பு டோள் ளலாம்
கதாலைநபசி: 022 – 4272 2554;
ெட்டணமிை் ைா நெலை : 1-800-1026371
மின்னஞ் சல் /ேடி ம் இைரது ேைன ்திற் குே் குறிே்ேை் ைெகைை்டும் :
குமாரி. சிைாஜி ஷிை்கெ (குவற தீர் அதிோரி)
மின்னஞ் ெை் : homeservice@edelweissfin.com
அஞ் ெை் : எடெல் வைஸ் ஹவுசிங் ஃவைனான்ஸ், எடெல் வைஸ் ஹவுஸ்,சி.எஸ்.டி.
சாவல அருகே, ேலினா, மும் வை - 400098.

விஷய வ
்

ஆராய் ந்

பிறகு, அ ் வேய புோர்/குவறவயை்

டைற் ற ஆறு (6)

ைாரங் ேளுே்குள் எங் ேள் ைதிவல ைாடிே்வேயாளருே்கு ைழங் ே ஆைை முயற் சிேள்
கமற் டோள் ளை் ைடும் .
ைாடிே்வேயாளர் ஒரு மா

ோல ்திற் குள்

நிறுைன ்திெமிருந்து ைதிவலை்

டைறவில் வல எனில் அல் லது டைறை் ைெ்ெ ைதில் அதிருை் தி
புோர் ாரர்

ருை ாே இருந் ால் ,

னது புோவர ஆன்வலன் முவறயில் http://grids.nhbonline.org.in என்ற

இவைை் பில்

ைதிவு

டசய் ை ன்

மூலம்

அல் லது

ஆஃை்வலன்

முவறயில்

https://grids.nhbonline.org.in/(S(hho1xhani01bap4hmybh1sno))/Complainant/Default.aspx
கிவெே்கும் ைரிந்துவரே்ேை் ைெ்ெ ைடிை ்தில் அஞ் சல் மூலம் பின் ைரும் முேைரி:
க சிய வீெ்டுைசதி ைங் கி, ஒழுங் குமுவற மற் றும் கமற் ைார்வை ் துவற (புோர்
நிைர் ்தி டசல் ), 4ைது

ளம் , கோர்-5A, இந்தியா கஹபிெெ் டசன்ெ்ெர், கலாதி

கராடு, புது தில் லி - 110 003-ே்கு அனுை் புை ன் மூலம் க சிய வீெ்டுைசதி
ைங் கியின் புோர் நிைர் ்திை் பிரிவை அணுேலாம் .

11. கபாதுைானலை
(a) கடன் ஒப் பந்தத்தின் விதிமுறைகள்
நநோக்கங் களுக்கோக
தறலயிடுவறத

தவிர,

நிறுவனம்

மை் றும் நிபந்தறனகளில்

கடன்
தவிர்க்க

வோங் குபவரின்
நவண்டும்

வழங் கப் பட்ட

விவகோரங் களில்

(கடனோளியோல்

முன் னர்

வவளியிடப் படோத தகவல் கள் கவனிக்கப் படோவிட்டோல் ).
(b) கடன் வோங் கியவரிடமிருந்நதோ அல் லது வங் கி/நிதி நிறுவனத்திடமிருந்நதோ கடன்
கணக்றக

மோை் றுவதை் கோன

வசயல் படுத்துநவோம் .

நகோரிக்றககறள

நிறுவனத்தின்

ஒப் புதல்

சோதோரண

அல் லது

நபோக்கில்

மை் ைபடி

அதோவது

ஆட்நசபறன ஏநதனும் இருந்தோல் , நகோரிக்றக வபைப் பட்ட நோளிலிருந்து 21
நோட்களுக்குள் வதரிவிக்கப் படும் .
(c) கடன் கறள வசூலிக்கும் விஷயத்தில் , நிறுவனம் துன்புறுத்தறல நோடக்கூடோது,
அதோவது. ஒை் றைப்பறட நநரங் களில்
வதோந்தரவு

வசய் தல் ,

கடறனத்

கடன் வோங் குபவர்கறளத் வதோடர்ந்து

திரும் பப்

வபறுவதை் கு

தறச

சக்திறயப்

பயன்படுத்துதல் நபோன்ைறவ. வோடிக்றகயோளர்களிடமிருந்து வரும் புகோர்களில்
நிறுவன

ஊழியர்களின்

வோடிக்றகயோளர்கறள

முரட்டுத்தனமோன

உரிய

முறையில்

நடத்றதயும்

உள் ளதோல் ,

றகயோள் வதை் கு

ஊழியர்கள்

நபோதுமோன பயிை் சி வபை் றிருப் பறத நிறுவனம் உறுதி வசய் யும் . முறை.
(d) நதறவ

என

நோங் கள்

நிறனத்தோல் ,

வோடிக்றகயோளர்

மூலம்

கடன்

விண்ணப் பத்தில் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள விவரங் கறள அவரது / அவள் வசிப்பிடம்
& / அல் லது வணிக வதோறலநபசி எண்கள் & / அல் லது பணியோளர்கள் மூலம்
அவரது / அவள் இருப் பிடம் & / அல் லது வணிக முகவரிகறள உடல் ரீதியோகப்
போர்றவயிட்டு சரிபோர்ப்நபோம் . அல் லது இந்த நநோக்கத்திை் கோக நியமிக்கப் பட்ட
ஏவென்சிகள் மூலம் , எங் களோல் நதறவ என்று கருதினோல் .
(e) வோடிக்றகயோளரின் கணக்கில்

ஒரு

பரிவர்த்தறனறய நோங் கள்

விசோரிக்க

நவண்டும் என்ைோல் மை் றும் நபோலீஸ் / பிை புலனோய் வு முகவர்களுடன் வதோடர்பு
வகோள் ள

நவண்டும்

என்ைோல் ,

ஒத்துறழக்குமோறு

வோடிக்றகயோளருக்குத்

வதரிவிப் நபோம் .
(f) ைாடிே்வேயாளர் கமாசடியாேச் டசயல் ைெ்ொல் , அைரது ேைே்கில் ஏற் ைடும்
அவன ்து இழை்புேளுே்கும் அைகர டைாறுை் ைாைார் என்றும் , ைாடிே்வேயாளர்
முவறயான

ேைனம்

ஏற் ைெ்ொல்

இன் றிடசயல் ைெ்ொல்

அ ற் கு

மற் றும்

ைாடிே்வேயாளகர

இ னால்

இழை்புேள்

டைாறுை் ைாைார்

என்றும்

ைாடிே்வேயாளருே்கு ் ட ரிவிை் கைாம் .
(g) பின் ைரும் டமாழிேளில் ஏக னும் ஒன்று அல் லது அ ற் கு கமற் ைெ்ெ டமாழிேளில்
எங் ேள்

யாரிை்புேள் மற் றும் கசவைேவளை் ைற் றி ோெ்சிை்ைடு ்துகைாம் : இந்தி,

ஆங் கிலம் அல் லது டைாரு ் மான உள் ளூர் டமாழி.
(h) ேென் ைழங் கும் விஷய ்தில்

ைாலினம் , சாதி மற் றும் ம ம் ஆகியைற் றின்

அடிை் ைவெயில் ைாகுைாடு ோெ்ெ மாெ்கொம் . கமலும் ,
ைசதிேள்

கைான்றைற் வற

ைழங் குைதில்

ைார்வையற் ற

திறனாளி விை்ைை்ை ாரர்ேளுே்கு ஊன ்வ
ைாகுைாடு

ோெ்ெ

மாெ்கொம் .

யாரிை் புேள் , கசவைேள் ,
அல் லது

மாற் று ்

ோரைமாேே் டோை்டு நாங் ேள்

இருை் பினும் ,

சமூே ்தின்

டைை் கைறு

பிரிவுேளுே்ோே ைடிைவமே்ேை் ைெ்ெ திெ்ெங் ேவள நிறுவுைதிலிருந்க ா அல் லது
அதில் ைங் கேற் ைதிலிருந்க ா இது எங் ேவள ்
(i) நிறுைன ்திற் கும்
டோள் ளை் ைெ்ெ
நிைந் வனேவள
ைசதியாே,

னிை் ைெ்ெ
வீெ்டுே்

(MITC)

டைறுைைருே்கும்

ேெனுே்ோன

விவரைாேவும்

அ ் வேய

நிைந் வனேள்

ேென்

ேெனின்

டுே்ோது.

முே்கிய

விதிமுவறேள்

முழுவமயாேவும்
மிே முே்கியமான

அெங் கிய

ஆைை வ
்

இவெகய

ஒை்புே்
மற் றும்

புரிந்துடோள் ை ற் கு
விதிமுவறேள்
நிறுைனம்

மற் றும்

அவன ்து

நிேழ் வுேளிலும் ைரிந்துவரே்ேை் ைெ்ெ ைடிை ்தில் டைற கைை்டும் .

ற் கைாதுள் ள

ேென் மற் றும் நிறுைன ் ால் டைறை் ைடும் ேெைீெடு
்
ஆைைங் ேளுே்கு கமலாே
இந்

ஆைைம் கூடு லாே இருே்கும் . ஒை் புவேயின் கீழ் நிறுைன ்திற் கும் ேென்

டைற் றைருே்கும்

இவெகய

(க வைை் ைெ்ொல்

ேென்

முவறயாே

டசயல் ைடு ் ை் ைெ்ெ

ைாங் கியைருே்குை்

புரியும்

டமாழியில்

நேல்
)

ேென்

டைறுைைருே்கு ைழங் ேை் ைெ கைை்டும் .
(j) பின் ைரும்

சூழ் நிவலேளின் கீழ்

வீெ்டுே் ேென் ேவள முன் கூெ்டிகய நிவறவு

டசய் ை ற் கு முன் -ேெ்ெைம் அல் லது அைரா ம் விதிே்ேை் ைொது:
வீெ்டுே் ேென் மி வை ைெ்டி விகி

i.

்தின் அடிை் ைவெயில் இருந்து மாறும்

எை் வி மான நிதி ஆ ாரங் ேவளே் டோை்டும் முன் கூெ்டிகய நிவறவு
டசய் ால் .

ii.

வீெ்டுே் ேென் நிவலயான ைெ்டி விகி
மற் றும் ேென் டைற் றைர்

்தின் அடிை் ைவெயில் இருந் ால்

னது டசாந்

நிதி ஆ ாரங் ேளில் இருந்து

முன் கூெ்டிகய ேென் அவெ ் ால் .

இங் கு "டசாந்

ஆ ாரங் ேள் " என் ைது ைங் கி/HFC/ NBFC மற் றும் /அல் லது நிதி

நிறுைன ்தில் இருந்து ேென் ைாங் குைவ

்

விர கைறு எந்

ஆ ார வ
்
ே்

குறிே்கிறது.
(k) அவன ்து இரெ்வெ/சிறை் பு விகி

(நிவலயான மற் றும் மி வையின் கூெ்டு)

வீெ்டுே் ேென் ேள் , நிவறவு டசய் ை ற் கு முன்பு ேென் நிவலயான அல் லது
மி வை விகி
விகி

்தில் உள் ள ா என்ைவ ை் டைாறு ்து, நிவலயான/ மி வை

்திற் குை் டைாருந்தும் நிவறவு டசய் ை ற் கு முந்வ ய விதிமுவறேவள

ஈர்ே்கும் . இரெ்வெ/சிறை் பு விகி
ைெ்டி

விகி

ோலம்

வீெ்டுே் ேென் ேளின் விஷய ்தில் , நிவலயான

முடிைவெந்

மாற் றை் ைெ்ெவுென், மி வை விகி
டைாருந்தும் .

இனிைரும்

இரெ்வெ/சிறை் பு விகி
நிவலயான

விகி ே்

நிர்ையிே்ேை் ைெ்ெ

பிறகு,

மி வை

விகி

ேெனாே

்திற் ோன முன் கூெ்டிய மூெல் விதிமுவற

ோலங் ேளில்

முெே்ேை் ைடும்

அ ் வேய

வீெ்டுே் ேென் ேள் அவன ்திற் கும் இது டைாருந்தும் .
ேென்
விகி

என்ைது
வ
்
ே்

ேெனின்

முழு

ோல ்திற் கும்

டோை்டிருே்கும்

என்ைதும்

ட ளிவுைடு ் ை் ைெ்டுள் ளது.
(l) இச் டசயல் விதிேவள விளம் ைரை் ைடு ்

நாங் ேள் :-

➢ முன் கை உள் ள மற் றும் புதிய ைாடிே்வேயாளர்ேளுே்கு டசயல் விதிேளின்

நேவல ைழங் குகைாம் ;
➢ கோரிே்வேயின் கைரில் இச் டசயல் விதிேவள கநரடியாே ேவுை்ெரிகலா
அல் லது மின்னணு ட ாெர்பு அல் லது அஞ் சல் மூலம் கிவெே்ேச்
டசய் கைாம் ;
➢ இச் டசயல் விதிேவள ஒை் டைாரு கிவளயிலும் மற் றும் எங் ேள்
இவைய ள ்திலும் கிவெே்ேச் டசய் கைாம் . இது
https://www.edelweisshousingfin.com-இல் கிவெே்கிறது; மற் றும்
➢ டசயல் விதிேவளை் ைற் றிய டைாரு ் மான

ேைவல ைழங் குை ற் கும் ,

இை் விதிேவள நவெமுவறை் ைடு ்துை ற் கும் எங் ேள் ஊழியர்ேள்
ையிற் சி டைற் றிருை் ைவ

உறுதிடசய் கைாம் .

(m) ஆை்டுே்டோருமுவற அல் லது ஒழுங் குமுவறேளில் ஏக னும் கமம் ைாடு
இருே்கும் கைாது அல் லது விதிேவள மதிை்ைாய் வு டசய் ய கைை்டிய அைசியம்
இருை் ை ாே நிர்ைாேே் குழு ேருதும் சமயங் ேளில் இச் டசயல் விதிேள் மதிை் ைாய் வு
டசய் யை் ைடும் .
(n) இைங் கு ல் துவற மற் றும் பிற ட ாெர்புவெய ைங் கு ாரர்ேள் , எைகரனும்
இருந் ால் , ஆகிகயாரின் ைரிந்துவரயின் அடிை் ைவெயில் இச்டசயல் விதிேள்
மதிை் ைாய் வு டசய் யை் ைடும் மற் றும் நிர்ைாேே் குழுவின் அங் கீோரம்
டைற் றவுென் இறுதி ைடிைம் டைறும் .

