மிக �க்கிய வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள்
ஈ�ல்ைவஸ் ஹ�சிங் ஃைபனான்ஸ் லிமிெடட்
�க்கிய வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள்

இைடய�ல் ஒப்�க்

ெகாள்ளப்பட்டன:
வ�ண்ணப்பதாரர்
இைண வ�ண்ணப்பதாரர்
இைண வ�ண்ணப்பதாரர்
(இன� இவர்கள் தன�த்தன�யாக மற்�ம்/அல்ல� �ட்டாக ‘கடனாள�கள்’ என்� ெசால்லப்ப�வார்கள்)

மற்�ம்
ஈ�ல்ைவஸ் ஹ�சிங் ஃைபனான்ஸ் லிமிெடட்
ேமேல�ள்ள கடன் கணக்�டன் சம்பந்தப்பட்ட மிக �க்கிய வைரயைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் கீ ேழ
��க்கமாக வ�வ�க்கப்பட்��க்கின்றன.

I. கடன் வ�பரங்கள் கடன் ெதாைக
கட்�மானம் / ெகாள்�தல் / ந�ட்�ப்� / ��ப்ப�த்தல் / ேமம்பா� / அடமானம்
/ நிலம் / கலப்� / வண�க / (ேவ� ஏேத�ம் இ�ந்தால் �றிப்ப�ட�ம்

கடன் ெப�ம் ேநாக்கம்
(திட்டம்)

ஆண்�க்� [நிைலயான / மா�ம் / இரட்ைட ஆண்�ேதா�ம் / மாதாந்திரம்]

வைக (நிைல அல்ல�
மிதைவ அல்ல� இ�மம்/

% ஆண்�க்� (
% �றிப்� வதம்
�
%
வரம்�) மிதக்�ம் வதக்
�
கடன்க�க்�; மற்�ம் / அல்ல�
% நிைலயான
வ�கித கடன்க�க்�)

வட்� - வ�லிக்கப்ப�வ�

வ�டங்கள்

காலவைர

மாதந்ேதா�ம்

தவைண வைக
தற்கால ஒத்திைவப்�
அல்ல� மான�யம்
வட்� ம� ட்டைமப்� ேததி
வட்�
வதத்தில்
�
மாற்றங்கைளத்
ெத�வ�க்�ம்
(ெபா�த்தமான
வழி�ைறய�ல்
ெசய்ய�ம்)

நிக�ம்
�ைற
�க்

வட்� வ�கிதத்தின் எந்த மாற்ற�ம் எஸ்.எம்.எஸ் / மின்னஞ்சல் / ��யர்
அல்ல� தற்ேபாைதக்� நைட�ைறய�ல் உள்ள ேவ� எந்த மின்ன�
�ைற �ல�ம் ஈ.எச்.எஃப்.எல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல்
கடன் வாங்�பவ�க்� �ைறயாகத் ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

II.

கட்டணங்கள் மற்�ம் இதர ப�ற ெசலவ�னங்கள்:

வ�ண்ணப்பத்தின் ேபா� ப�சீலைனக்
கட்டணங்கள்: ெசர்சாய்
கட்டணம்
:
கடன் ஒப்பள�ப்� /
பட்�வாடா
ெசய்யப்படாவ�ட்டால்

வா�க்ைகயாளர் ெச�த்�ம் கடன் வ�ண்ணப்பப் ப�சீலைனக் கட்டணம் தி�ப்ப�
அள�க்கப்படா�

தி�ப்பப்ப�ம்
கட்டணங்கள்
ெபா�ந்தக்��ய
ப�ற
கட்டணங்கள�ன்
இைணக்கப்பட்�ள்ளன
மற்�ம்
https://www.edelweisshousingfin.com/FeesCharges

வ�வரங்கள்
எங்கள்

எம்ஐ�சி
ஆவணங்க�க்கான
இைணப்பாக
வைலத்தளத்தி�ம்
��ப்ப�க்கப்பட்�ள்ளன

ேமேல �றப்பட்�ள்ள கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசலவ�னங்க�டன் ��தலாக ெபா�ந்�ம் சட்ட வ�திக�டன்
இணங்கி அவ்வப்ேபா� வ�திக்கப்ப�ம் வ�கள், �ைண வ�கள், த�ர்ைவகள், ேமல்வ�
ஆகியைவ�ம்
வ�லிக்கப்ப�ம். ேமேல �றப்பட்��க்�ம் கட்டணங்கள் நாள� ேததிய�லி�ப்பைவ, இைவ மாற்றங்க�க்�
உள்ளா�ம். நி�வனம் தன் இைணயதளத்தில் இதன் ��ப்ப�க்கப்பட்ட பதிப்ைப அவ்வப்ேபா� ெவள�ய��ம்.
கடன் ஒப்பந்த ஆவணத்தில் வைரயைறகள், நிபந்தைனகள், கட்டணங்கள், ெசலவ�னங்கள், அகவ�ைல மற்�ம்
ேகட்��ைமகள் வ�பரங்கள் ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன.

III. கடன் வசதிக்� அள�க்கப்ப�ம் ப�ைணயம்
ெசாத்� �கவ�
உத்தரவாதமள�ப்பவர் ெபயர்
ேவ� ப�ைணயங்கள்

கடனள�க்கப்பட்ட ெசாத்� ெபா�வாக கட�க்கான ப�ைணயமாக இ�க்�ம் அத்�டன்/அல்ல� ��தல் ெசாத்� /
உத்தரவாதமள�ப்பவர் ேதைவ என்� EHFL நி�வனம் ேகட்�க்ெகாள்ளக் ��ம். ஒப்பள�ப்� அள�க்கப்பட்ட கட�க்�
உ�ய ப�ைணய வ�பரங்கைள கடனாள�கள் கடன் ஒப்பந்த ஆவணத்ைதப் ப�த்�ப் பார்த்� ெத�ந்�ெகாள்ள
ேவண்�ம் என்� ேகட்�க்ெகாள்ளப் ப�கிறார்கள்.

IV. ெசாத்� / கடனாள�கள�ன் காப்ப��
நி�வனத்திற்�ச் சம்மதமான ஒ� காப்ப�� நி�வனத்�டன், நி�வனத்திற்�த் ேதைவப்ப�வ� ேபால் த� வ�பத்�
மற்�ம் வழக்கமான இதர ப�ற அபாயங்க�க்� எதிராக ெசாத்�க்கைளக் கட்டாயம் காப்ப�� ெசய்� ைவத்தி�க்க
ேவண்�ம். காப்ப�� பாலிசிய�ல் EHFL நி�வனம் மட்�ேம பயனாளராகக் �றிப்ப�டப்பட ேவண்�ம்.
ெசாத்� காப்ப��:
கடன் வாங்�பவர்கள் காப்ப��:

V. கடன் ெதாைக பட்�வாடா �றித்த நிபந்தைனகள்
வட்�க்
�
கடன் ஒப்பள�ப்� க�தத்தி�ம், கடன் ஒப்பந்த ஆவணத்தி�ம் �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம் நிபந்தைனகைள
கடனாள�கள் EHFL நி�வனம் வ��ம்�ம் வைகய��ம் அதற்� தி�ப்தி அள�க்�ம் வைகய��ம் நிைறேவற்றாத வைர
கடன் ெதாைகைய அல்ல� அதன் கீ ழ் வழங்க ேவண்�ய தவைணகைள EHFL பட்�வாடா ெசய்யா�. அவற்றில் சில
நிபந்தைனகள் கீ ேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

கடனாள�கள் அவர்கள் கடன் ெப�ம் அ�கைதைய EHFL க்�த் தி�ப்தி அள�க்�ம் வைகய�ல் நி�ப�க்க
ேவண்�ம்.
ஒப்பள�ப்� / கடன் ஒப்பந்தத்தில் �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம் உ�ய ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம்
கடன் ஒப்பந்தம் மற்�ம் அ� சம்பந்தப்பட்ட �ைண ஆவணங்கைள உ�ய �ைறய�ல் நிைறேவற்ற
ேவண்�ம்.
கடைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�வதற்கான �ன் ேததிய�ட்ட காேசாைலகள் / ECS ேபான்றைவகைளச்
சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம்.
EHFL நி�வனத்தின் சார்ப�ல் ஆதரவாக ப�ைணயத்ைத உ�வாக்க ேவண்�ம்.
ப�ைணயமாக வழங்கப்ப�ம் ெசாத்� ம� � கடனாள�க்� �� �ய்ப்��ைம உள்ளைத�ம், அைத
வ�ற்�ம் ெதள�வான பாத்தியைத உள்ளைத�ம் உ�தி ெசய்வேதா�, ெசாத்� ம� � எந்த
வ�ல்லங்க�ம் இல்ைல என்�ம், அதன் ம� � ேவ� எந்த கடன்க�ம் இல்ைல என்பைத�ம் உ�தி
ெசய்ய ேவண்�ம்.
பண� சம்பந்தப்பட்ட / ெதாடர்� வ�பரங்கள�ல் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் இ�ந்தால் அைத EHFL க்� ெத�வ�க்க
ேவண்�ம்.

h.

பட்�வாடா ெசய்யப்ப�ம் ெதாைகைய ெசாத்� வாங்�வதற்� / கட்�மானத்திற்� அல்ல�
வ�ண்ணப்பத்தில்
�றிப்ப�ட்��க்�ம்
ேநாக்கத்திற்�
மட்�ேம
பயன்ப�த்த
ேவண்�ம்.
கட்�மானத்திற்� வழங்கப்ப�ம் கடன்கள் கட்�மானம் நிைறேவ�ம் நிைலக்� ஏற்ப ெதாைக
பட்�வாடா ெசய்யப்ப�ம்.

i.
j.

�� ெதாைக�ம் பட்�வாடா ெசய்யப்பட்��க்காத நிைலய�ல் �ன் -EMI -வட்� வ�லிக்கப்ப�ம்

k.

கடன் ெப�வதற்காக கடனாள� ெசய்� ெகா�த்தி�க்�ம் கடன் ஒப்பந்தம் மற்�ம் இதர ப�ற
வழக்கமான ஆவணங்கைள கடனாள� நிைறேவற்ற இயலா� என்� EHFL நி�வனம் க��வதற்�
ஏ�வான எந்த ஒ� ெசய�ம் நிகழாமல் இ�க்க ேவண்�ம்.

l.

கடைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் தவைண ஒ�ேபா�ம் தவறக் �டா�. தவைண தவ�தல்
நிகழ்�கள் கடன் ஒப்பந்தத்தில் �றிப்ப�டப்பட்��க்கின்றன.

ப�ைணயத்ைத உ�வாக்�ம் அைடமானத்திற்காக என்ஓசி/ஒப்�தல் / ஒப்பள�ப்�கள்

VI. கடன் ெதாைகைய�ம் வட்�ைய�ம் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�தல்
வட்� வதம்,
�
�ன்னதாகச் ெச�த்த ேவண்�ய மாதாந்திர தவைண வட்� (PEMII) / மாதாந்திர தவைண (EMI)
தவைண எண்ண�க்ைக, கடன் வசதிக்கான காலவைர அைனத்�ம் கடனாள�க்�க் ெகா�த்தி�க்�ம் ஒப்பள�ப்�க்
க�தத்தில் எ�தப்பட்�ள்ளன. EHFL நி�வனத்திடம் பதி� ெசய்யப்பட்��க்�ம் ெதாடர்� �கவ�ய�ல் EHFL
கைடப��க்�ம் நன்ெனறி நடத்ைத வ�திகைளப் ப�ன்பற்றி கடனாள�க்� PEMII / EMI இணக்க வட்� வதத்தில்
�
நிக�ம்
மாற்றங்கைள நி�வனம் ெத�வ�க்�ம். கடன் ஒப்பந்த ஆவணத்தில் �றிப்ப�டப்பட்��ப்ப� ேபால் கடன்
ெதாைகைய �றிப்ப�டப்பட்ட EMI / PEMII �லமாக ெக� ேததிய�ல் ெச�த்திவ�ட ேவண்�ம்.
இ எம் ஐ/ ப� இ எம் ஐ ஐ தி�ப்ப�ச் ெச�த்�வதற்� இ எச் எஃப் எல் க்� ஆதரவாக இ சி எஸ் / ப�ந்ைதய ேததிய�ட்ட
காேசாைலகள் �லம் கட்டாயப்ப�த்தப்ப�கிற�
கடனாள� இவற்ைற உ�தி ெசய்ய ேவண்�ம்:

•
•

கடனாள�ய�ன் �றிப்ப�ட்ட வங்கிக் கணக்கில் ேபா�மான இ�ப்� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம்
இஎம்ஐ தவைண ெச�த்த ெகா�த்தி�க்�ம் காேசாைலகைளக் ேகன்சல் ெசய்வ� / பணம் ெச�த்த தைட
ேபா�வ� �டா�. தவைண ெதாைக ெச�த்த காேசாைல வழங்கிய��க்�ம் கணக்ைக மாற்�வேதா அல்ல�
��வேதா �ட� (கடைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த மாற்� ஏற்பா� ெசய்தி�ப்பைத EHFL ஒப்�க்ெகாள்�ம்
வைரய�ல்).

•

உ�ய ெக� ேததிய�ல் அல்ல� அதற்� �ன்னதாக தவைணகள் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம், இல்லாவ�ட்டால்,
கடன் நி�ைவத் ெதாைக�ம் அத�டன் ேசர்ந்தி�க்�ம் வட்��ம் உடன�யாகச் ெச�த்த ேவண்�ய
ெதாைகயாகக் க�தப்ப�ம். கட்டணங்கள் அட்டவைணய�ல் காட்டப்பட்��க்�ம் கட்டணத் ெதாைககைள�ம்
கடனாள� ெச�த்தக் கடைமப்பட்டவராவார்.

•

கடன் ெதாைகையத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் வைரயைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் கடன் ஒப்பந்த ஆவணத்தில்
ெதள�வாகக் ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன.

VII. ெக�கடந்த நி�ைவத் ெதாைகைய வ�லிக்�ம் நைட�ைறச் ��க்கம்
ஒ�ேவைள தவைண தவ�ம் பட்சத்தில் (அதாவ�, ெக� ேததிய�ல் கடனாள� நி�ைவத் ெதாைகையத் தி�ப்ப�ச்
ெச�த்த தவ�ம் ேபா� அல்ல� ஒப்பந்த ஷரத்�கள�ல் ஒன்� பங்கமைட�ம் ேபா�), கடனாள�ய�ல் கடன்
கணக்கிலி�க்�ம் நி�ைவத் ெதாைகையத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்தக் ேகாறி தபால், ெதாைலநகல், ெதாைலேபசி,
மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் மற்�ம் / அல்ல� ெதாைகைய வ�ல் ெசய்ய நியமிக்கப்பட்��க்�ம் �ன்றாம் நபர்
�லமாக நிைன�ட்டல், ெதாடர்�ெகாள்ளல் மற்�ம் வ�ல் ெசய்வதற்� நி�வனம் ஆவண ஏற்பா�கள் ெசய்�ம்.
வ�ல் ெசய்�ம் நைட�ைறய�ல் இைவ அடங்�ம்:

a.

ெதாைலேபசிய�ல் ெதாடர்� ெகாள்�தல் மற்�ம் ெபற்�க்ெகாள்�தல் கடனாள��டன்
ெதாைலேபசிய�ல் ெதாடர்� ெகாண்� ெதாைக ெச�த்�ம் ெக� ேததி கடந்� வ�ட்டைத நிைன� ப�த்�த�ம்,
நி�ைவத் ெதாைகையக் ��ய சீக்கிரம் ெச�த்திவ�ட ேகா�க்ைக ெசய்த�ம் அடங்�ம்.

b.

கடனாள� இடத்திலி�ந்� வ�லித்தல் கடனாள�ைய ேந�க்� ேநர் சந்தித்� பாக்கித் ெதாைகைய
வ�லித்தல் இதில் அடங்�ம் EHFL பண�யாளர்கள் அல்ல� அங்கீ காரம் அள�க்கப்பட்ட ப�ரதிநிதிகள் �லமாக இ�
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். இவ்வா� வ�லிக்கப்ப�ம் ெதாைக ெராக்கமாக அல்ல� காேசாைல / ேகட்�
வைரேயாைலயாக இ�க்கலாம், ெதாைக ெபற்�க்ெகாண்டதற்� கடனாள�க்� ரசீ� வழங்கப்ப�ம்.

c.

சட்ட நடவ�க்ைகஎ�க்க ேவண்�ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ெக�தவறிய கணக்�கள�ன் தன்ைமையப்
ெபா�த்�ம் EHFL நி�வனத்தின் ெகாள்ைகைய அ�ச�த்�ம் ெபா�ந்�ம் சட்ட வ�திக�க்ேகற்ப நடவ�க்ைக
எ�க்கப்ப�ம்.

இதன் ெபா�ட்�, கடனாள� இ�ப்ப�டத்தில் அவைரச் சந்தித்தல், எ�த்� �லமாக ேகா�க்ைக எ�ப்�தல், சட்ட
நடவ�க்ைக ஆகியைவ �ைறயான சிந்தைன அ�ப்பைடய�ல் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் என்ப�டன் ெக� தவறிய
கணக்�கள் ஒவ்ெவான்றின் தன்ைமையப் ெபா�த்� ேமற்ெசான்ன நடவ�க்ைககள் ஒன்� அல்ல� பல�ம் என
ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம்.

VIII. வ�டாந்திர நி�ைவ ெதாைக இ�ப்� அறிக்ைக அ�ப்பப்ப�ம் ேததி: வா�க்ைகயாளர் ேகா�க்ைக அ�ப்பைடய�ல்

IX. வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள்
A)

பார்ைவய��ம் ேநரம் - கிைளகள்: 10AM - 5 PM, திங்கள்-ெவள்ள� (ெபா� வ���ைற நாட்கள் தவ�ர)

B)

ஆவணங்கள் ேகா�க்ைக உட்பட்ட ேசைவ சம்பந்தப்பட்ட அைனத்� ப�ரச்சைனக�க்�ம், கடனாள� EHFL
நி�வனத்�டன் இதன் �லம் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்:

(i)
(ii)
(iii)

மின்னஞ்சல் �கவ� homeervice@edelweissfin.com
எங்கைள ெதாடர்� ெகாள்ள 1-800-1026371 (கட்டணமில்லா�) திங்கள் �தல் ெவள்ள� வைர 10 A.M TO 5 P.M.
இைணய உள்�ைழ� �லம் www.edelweisshousingfin.com

C) கீ ேழ�ள்ள ஆவணங்கைள வழங்�ம் ேநரக் கட்�ப்பா�:
(i)
(ii)

கடன் கணக்� அறிக்ைக - 2 ேவைல நாட்கள்

(iii)

கடைன தி�ப்ப�ச் ெச�த்தல் அல்ல� மாற்�தலில் அசல் ஆவணங்கைளத் தி�ப்ப�த் த�தல்-15 ேவைல நாட்கள்

உ�ைம ஆவணத்தின் நகல்- 12 ேவைல நாட்கள்

IX. �ைற த�ர்ப்�

ஏேத�ம் �கார் / �ைற இ�ந்தால், கடன் வாங்�பவர் ப�ன்வ�ம் ஏேத�ம் �ைறய�ன் �லம் எங்கள் நி�வன
அ�வலகத்ைத ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்:
ெசல்வ�/தி�மதி சிவாலி ஷிண்ேட
மின்னஞ்சல்: homeservice@edelweissfin.com
தபால்: ஈ�ல்ைவஸ் ஹ�சிங் ஃைபனான்ஸ் லிமிெடட், ஈ�ல்ைவஸ் ெஹௗஸ், ஆஃப்
சி.எஸ்.� சாைல, கலினா, �ம்ைப - 400 098; ெதாைலேபசி : 022 – 4272 2554/ /
கட்டணமில்லா எண் : 1-800-1026371

வ�சயத்ைதப் ப�சீலித்த ப�ற�, கடனாள�ய�டமி�ந்� �ைற/�ற்றச்சாட்� கிைடத்த அ� (6) வார காலத்திற்�ள்
பதிலள�க்க EHFL உ�ய �யற்சி எ�த்�க்ெகாள்�ம்.
வா�க்ைகயாளர் நி�வனத்திடமி�ந்� பதிைலப் ெபறாவ�ட்டால் அல்ல� ெபறப்பட்ட பதிலில் அதி�ப்தி
அைடந்தால், �கார்தாரர் தன� �காைர இைணயம் �லம் ேதசிய வட்�வசதி
�
வங்கிய�ன் �கார் நிவாரண கலத்ைத
அ�கலாம் http: // grids.nhbonline.org.in அல்ல� இைணப்ப�ல் கிைடக்�ம் ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் அஞ்சல்
�லம் ஆஃப்ைலன் பயன்�ைறய�ல் http://www.nhb.org.in/Grievance - நிவாரணம் - கண�ன� / உைறவ�டம் - �கார்
- எதிராக - எச்.எஃப்.சி கள் என்.எச்.ப�% இ 2% 80% 93Physical - Mode.pdf , ப�ன்வ�ம் �கவ�க்�:
�கார் நிவாரண ைமயம், ஒ�ங்��ைற மற்�ம் ேமற்பார்ைவத் �ைற, ேதசிய வட்�வசதி
�
வங்கி, 4 வ� மா�, ேகார்
-5 ஏ, இந்தியா வாழ்வ�ட ைமயம், ேலாதி சாைல, �� தில்லி - 110 003
கடன் ஏற்பாட்�ல் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் கடன் ஒப்பந்தம் மற்�ம் நிைறேவற்றப்பட்��க்�ம் /
நிைறேவற்றப்படவ��க்�ம் இதர ப�ற ப�ைணய ஆவணங்கள��ள்ள வ�ளக்கமான வைரயைறகள் மற்�ம்
நிபந்தைனக�க்�க் கட்�ப்பட்��ப்பார்கள் என்� சம்மதம் ெத�வ�க்கின்றனர்.
நான் / நாங்கள் கடன் வாங்கியவர்கள்
இதன்�லம் ேமற்�றிய வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள்
என்னால்/எங்களால் எங்கள� ப�ராந்திய ெமாழிய�ல் ப�த்ேதாம்/ தி� / தி�மதி.
நி�வனத்தின் சார்பாக ப�த்�க் காட்டப்பட்ேடாம் என்� ஒப்�தல் அள�க்கிேறாம் ேமேல�ள்ள வைரயைறகள் மற்�ம்
நிபந்தைனகைள நான்/ நாங்கள் ��ந்� ெகாண்� அைவக�க்�ச் சம்மதம் அள�க்கிேறாம் என்�ம் அைவ எங்கைளக்
கட்�ப்ப�த்�ம் என்�ம் ெத�வ�த்�க் ெகாள்கிேறாம். மிக �க்கிய வைரயைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் அடங்கிய
ஆவண நகல் ஒன்ைறப் ெபற்�க் ெகாண்��க்கிேறாம் என்பைத�ம் ெத�வ�த்�க் ெகாள்கிேறாம்.
கடனாள�(கள்) ெபயர்

ஈ�ல்ைவஸ் ஹ�சிங் ஃைபனான்ஸ் லிமிெடட்

ைகெயாப்பம் (ைகெயாப்பங்கள்)

அதிகா�ய�ன் ைகெயாப்பம்

