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மிக முக்கியமான விதிமுறைகள் மை்றும் 

நிபந்தறனகள் (எம்.ஐ.டி.சி) 

 

மிக முக்கியமான விதிமுறைகள் மை்றும் நிபந்தறனகள் ("எம்ஐடிசி") வீடட்ுக்கடன் ("கடன்”) மூலம் 

பபைப்பட்டது தனிப்படட் பிஎன்பி ஹவுசிங் ஃறபனான்ஸ் லிமிபடட ் நிறுவனத்திலிருந்து கடன் 

வாங்குபவரக்ள் ("கடன் வாங்குபவர/்கள்"), நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் கீழ் இறைக்கப்பட்ட நிறுவனம், 1956 

மை்றும் அதன் பதிவு அலுவலகம் 9 வது மாடியில், ஆன்ட்ரிக்ஸ் பவன், 22 கஸ்தூரப்ா காந்தி மாரக்், புது 

படல்லி - 110001, இனிமமல் குறிப்பிடப்படும்பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல்கீமழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ளறவ மை்றும் 

பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல் உடன் கடறனப் பை்றி நிறைமவை்ைப்படும் ஒப்புதல் கடிதம் மை்றும் கடன் 

ஆவைங்கள் மை்றும் பிை பரிவரத்்தறன ஆவைங்களில் உள்ள பசாை்களுடன் இறைந்து படித்து புரிந்து 

பகாள்ள மவை்டும் (கூடட்ாக குறிப்பிடப்படுகிைது "நிதி ஆவணங்கள்") 

 

இங்கு குறிப்பிடப்படட்ுள்ள எம்.ஐ.டி.சி கள் பவறுமமன குறிக்கும் மை்றும் முழுறமயானறவ அல்ல. கடன் 

வழங்கல் கடிதம் உள்ளிட்ட கடன் ஆவைங்களால் நிரவ்கிக்கப்படும். இங்கு குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

விதிமுறைகள் மை்றும் நிபந்தறனகளுக்கு இறடமய முரை்பாடு ஏை்பட்டால், கடன் ஆவைங்களின் 

விதிமுறைகள் மை்றும் நிபந்தறனகள் நிலவும். 

 

a) கடன் 

கடன் என்பது பபாது விதிமுறைகள் மை்றும் நிபந்தறனகளின் கீழ் வறரயறுக்கப்பட்ட வீடட்ு/வீடு அல்லாத 

கடறனக் குறிக்கும் ("ஜி.டி.சி")*. கடனின் காலம், அதன் மநாக்கம், பபாருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதம் மை்றும் 

தவறை காலம் ஆகியறவ விநிமயாகக் கடிதத்தின் கீழ் குறிப்பிடப்படட்ிருக்கும். குறிப்பிட்ட விவரங்களுக்கு 

விநிமயாக கடிதத்றத கவனமாக படிக்கவும். வழங்கப்பட்ட பாதுகாப்பின் சுயவிவரம், வருமானம் மை்றும் 

மதிப்பீட்டின் கடன் மதிப்பீட்டின் அடிப்பறடயில் கடன் தீரம்ானிக்கப்படுகிைது. 

 

i. வட்டி விகிதம் - கடனுக்கு பபாருந்தும் வட்டி விகிதம் நிறலயான / மிதக்கும் / நிறலயான & மிதக்கும். 

 

 நிறலயான விகிதம் - கடன் வாங்குபவர ்ஒரு நிறலயான வட்டி விகிதத்றத மதரந்்பதடுத்தால், வடட்ி 

விகிதம் கடன் காலம் முழுவதும் நிறலயானதாக இருக்கும். பபாருந்தும் நிறலயான விகிதம் 

வழங்கப்பட்ட மததியில் நிலவும் வட்டி விகிதமாக இருக்கும். 

 

 மிதக்கும் விகிதம் - நீங்கள் மிதக்கும் வட்டி விகிதத்றத மதரந்்பதடுத்தால், நீங்கள் வட்டி விகிதத்றத 

மிதக்கும் விகிதம் +/- விளிம்பில் ( %அடிப்பறடயில்) பசலுத்த மவை்டும். மிதக்கும் வட்டி விகிதம் 

அவ்வப்மபாது பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல் ஆல் தீரம்ானிக்கப்படும் பி.என்.பி.எச.்எஃப்.ஆர ் ஐ 

அடிப்பறடயாகக் பகாை்டது. "பி.என்.பி.எச.் எஃப்.ஆர"் என்பது மீட்பு மததி மை்றும் பபாருந்தும் 

சந்றத நிறலறமகள் மை்றும் எந்த சட்டரீதியான அதிகாரத்தின் வழிகாடட்ுதல்கள் மை்றும் / அல்லது 

பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல் இன் உள் பகாள்றகயின் அடிப்பறடயில் அவ்வப்மபாது பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல் 

ஆல் தீரம்ானிக்கப்படும் மநரத்தின் அதிரப்வை்றை பபாருந்தும் குறிப்பு வட்டி விகிதமாகும். 

பி.என்.பி.எச.்எஃப்.ஆர ்இல் ஏை்படும் எந்த மாை்ைமும் பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல் அதன் வறலத்தளம் 

அல்லது கைக்கு அறிக்றககள் அல்லது அதன் கிறளகள் அல்லது பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல் மபான்ை 

எந்த ஊடகமும் மூலம் அறிவிக்கப்படும். 

 

(i) நிறலயான & மிதக்கும் விகிதம் - நிறலயான மை்றும் மிதக்கும் வட்டி விகிதத்றத நீங்கள் 

மதரவ்ுபசய்தால், பிரிவு A இன் கீழ் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள விதத்தில் ஆரம்ப காலத்திை்கு நிறலயான 

வட்டி விகிதத்றத நீங்கள் பசலுத்த மவை்டும்.மமமல உள்ள பிரிவு A (ii) இன் கீழ் குறிப்பிடும் விதத்தில் 

மிதக்கும் விகிதத்தில் கூைப்பட்ட ஆரம்ப காலத்திை்கு மமமல மை்றும் பின். 

 

 பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல் இன் முழு விருப்பப்படி, நிறலயான வட்டி விகிதத்தில் இருந்து மிதக்கும் வடட்ி 

விகிதமாக மாை்றுவதை்கான விருப்பம் உங்களுக்கு இருப்பின்,முதன்மை நிலுமை ைற்றுை் 

பபொருந்துை் ைரிகளுக்கு பபொருந்தக்கூடிய சுவிடச் ் கட்டணங்கமை பசலுத்திய பின் இந்த 

விருப்பத்மத பசயல்படுத்தலாம்.  

 

 

 இதை்கு மாைாக இங்மக குறிப்பிடப்படட்ிருந்தாலும், வட்டி விகிதம் நீங்கள் பசயல்படுத்த மவை்டிய 

விநிமயாகக் கடிதத்தின் அடிப்பறடயில் திருத்தத்திை்கு உட்பட்டது, மமலும் இது கடிதம், மின்னஞ்சல் 

மை்றும் எஸ்எம்எஸ் மை்றும் இறணயதளம் மூலம் உங்களுக்குத் பதரிவிக்கப்படும்.  

 

ii. தவறண காலம் - தவறை காலம் பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல் இன் விருப்பப்படி நிரை்யிக்கப்படும், இது 

கடன் வாங்குபவரின் வயது, அபாய விவரம், பசாத்தின் வயது மை்றும் கடன் வாங்குபவரால் 

மதரந்்பதடுக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட தயாரிப்பு/ திட்டம் ஆகியவை்றைப் பபாறுத்தது. கடனின் காலம் 

பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல்ஆல் கடனின் எந்த மநரத்திலும் அதன் விருப்பப்படி மாை்ைப்படலாம். 
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iii. கட்டணம் மை்றும் பிை கட்டணங்கள் - 
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c) கடனுக்கான பாதுகாப்பு 

 

கடனுக்கான பாதுகாப்பு பபாதுவாக நிதியளிக்கப்படும் பசாத்தின் மீதான பாதுகாப்பு வட்டி மை்றும் / 

அல்லது பிஎன்பிஎஃப்எஃப்எல் மூலம் மதறவப்படக்கூடிய மவறு எந்த இறை / இறடக்கால பாதுகாப்பு. 

பாதுகாப்பில் பிஎன்பிஎஃப்எஃப்எல் பபாருத்தமாகக் கருதப்படும் உத்தரவாதம், கருதுமகாள் மை்றும் 

மவறு எந்தப் பாதுகாப்பும் அடங்கும். 

 

பிறைப்புப் பாதுகாப்பு (கடன் ஆவைங்களில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள விவரங்கள்) மீதான பசாத்துக்கு 

முதல் மை்றும் பிரத்மயக கட்டைத்தால் கடன் பதளிவான, சந்றதப்படுத்தக்கூடிய மை்றும் 

பாதுகாப்பை்ை தறலப்றபக் பகாை்டிருக்கும். கடன் வாங்குபவர,் பிஎன்பிஎஃப்எஃப்எல் -க்குத் 

மதறவப்படக்கூடிய உரிமப் பத்திரங்கள், ஆவைங்கள், அறிக்றககளின் அசல்/நகறல வழங்க 

மவை்டும். கடன் வழங்குபவர ்அந்த பாதுகாப்றப உருவாக்குவதை்கு பசலுத்த மவை்டிய அறனத்து 

கட்டைங்கறளயும் ஏை்க மவை்டும் மை்றும் அதன் முழுறமக்கான அறனத்து நடவடிக்றககறளயும் 

எடுக்க மவை்டும். பாதுகாப்பிை்காக வழங்கப்படும் பசாத்றத நிரம்ாைிப்பதை்கான திட்டம் 

தகுதிவாய்ந்த அதிகாரத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது, மமலும் கடன் வாங்கியவர ்அல்லது மவறு எந்த 

நபரும் கடனின் நாையத்தின் மபாது அறத மீைக்கூடாது. 

 

d) பசாத்து/கடன் வாங்குபவரக்ளின் காப்பீடு 

 

பிஎன்பிஎசஎ்ஃப்எல் ஒமர பயனாளியாக, இந்த கடன் காலத்தில், பிஎன்பிஎசஎ்ஃப்எல் குறிப்பிட்ட 

பதாறகக்கு தீ மை்றும் பிை ஆபத்துகளுக்கு எதிராக பாதுகாப்பாக வழங்கப்பட்ட பசாத்து 

முறையாகவும் சரியாகவும் காப்பீடு பசய்யப்படுவறத உறுதிபசய்வது கடனாளியின் பபாறுப்பாகும். 

அதை்கான சான்றுகள் ஒவ்பவாரு வருடமும் மை்றும்/அல்லது பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல் மகடக்ும் 

மபாபதல்லாம் பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல்க்கு பகாடுக்கப்படும். மமை்கை்ட மநாக்கத்திை்காக பி.என்.பி. 

எச.்எஃப்.எல் ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட பதாறகறயப் பபாருட்படுத்தாமல், கடன் வாங்கியவர ்பசாத்றத 

மபாதுமான பதாறகக்கு காப்பீடு பசய்ய முை்றிலும் கடறமப்பட்டிருப்பார.் 

 

உரிறமகள் மை்றும் கவமரஜ் உள்ளிட்ட விதிமுறைகள் & நிபந்தறனகள் அத்தறகய காப்பீடட்ு 

பாலிசிறய வழங்குபவரால் நிரவ்கிக்கப்படும். காப்பீடட்ுக் பகாள்றகயின் கீழ் பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல் 

இன் பங்கு ஒரு வசதியாளரின் பங்காக இருக்கும் என்பறதயும், பாலிசியின் கீழ் எந்த எதிரக்ால 

உரிறமமகாரறலயும் ஈடுபசய்யும் முடிவு காப்பீடட்ு நிறுவனத்திடம் மடட்ுமம இருக்கும் என்பறத 

நிறனவில் பகாள்க. காப்பீடு என்பது மகாரிக்றகயின் பபாருள். 

 

e) கடன் வழங்குவதை்கான நிபந்தறனகள் 

 

கடன் வழங்குவதை்கான நிபந்தறனகள் கடன் ஆவைங்களின் கீழ் விவரங்களில் 

குறிப்பிடப்படட்ிருந்தாலும், சில முக்கிய மை்றும் முக்கிய நிபந்தறனகள் கீமழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன: 

 பிஎன்பிஎஃப்எஃப்எல் குறிப்பிடட்ுள்ள அறனத்து பதாடரப்ுறடய ஆவைங்கறளயும் சமரப்்பித்தல் / 

ஒப்புதல் கடிதம் / கடன் ஆவைங்கள்; 

 பசாத்தின் சட்ட & பதாழில்நுட்ப மதிப்பீடு; 

 கடன் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளபடி, கடன் வாங்குபவரின் பசாந்த பங்களிப்றப பசலுத்துதல் 

(பமாத்த பிளாட் பசலவின் அளவு கடன் பதாறக குறைவாக); 

 கடனுக்கான மபாதுமான பயன்பாடட்ு சான்றை வழங்குதல்; 

 கடன் பபறுபவர ்பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல் தகவறல தவைாமல் வழங்குவது, கடட்ுமான முன்மனை்ைம் / 

தாமதம், பசாத்துக்களுக்கு ஏமதனும் பபரிய மசதம், மவறல மாை்ைம் / பதாடரப்ு விவரங்கள், பசாத்து 

பதாடரப்ான வரிகறள பசலுத்தாதது மபான்ைறவ உட்பட; 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி கடட்ுமானம் மமை்பகாள்ளப்படுகிைது; 

 திட்டத்திை்கு மதறவயான ஒப்புதல்கள் படவலப்பரால் பபைப்பட்டதாக கடன் வாங்குபவர ்தன்றன 

திருப்திப்படுத்தினார;் 

 பசாத்துக்கான மதறவயான அறனத்து ஒப்புதல்களும் பபைப்படட்ுள்ளன மை்றும் பசாத்து 

மறுவிை்பறனயில் வாங்கப்பட்டால் விை்பறனயாளரிடம் அறனத்து ஒப்புதல்களும் 

இருக்கமவை்டும். 

 

f) கடன் மை்றும் வட்டி திருப்பிச ்பசலுத்துதல் 

 

 வழங்கப்பட்ட கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட மததியில் மாத அடிப்பறடயில் பசலுத்தப்படும் சமமான 

மாத தவறைகள் ("இஎம்ஐ") மூலம் கடன் திருப்பிச ் பசலுத்தப்படும். பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல் இன் 

விருப்பப்படி திருத்தத்திை்கு உட்படட்ிருக்கும் உை்றமயில் வழங்கப்படட் பதாறகயில் இஎம்ஐ கள் 

கைக்கிடப்படும். இறுதி ஈ.எம்.ஐ.க்கள் இறுதி விநிமயாகத்தின் மபாது கைக்கிடப்படும். 
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 முன்கூட்டிமய இஎம்ஐ வடட்ி ("பி.இ.எம்.ஐ.ஐ") பசலுதத் மவை்டிய கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட மததியில் 

மாதாந்திர அடிப்பறடயில் பசலுத்தப்பட மவை்டும். கடறனப் பபாறுத்தவறர முதல் வழங்கிய மததி 

முதல் இஎம்ஐ பதாடங்கும் மததி  வறர கட்டைம் வசூலிக்கப்படும். 

 தாமதமாக பைம் பசலுத்தப்பட்டால், பிஎன்பிஎஃப்எஃப்எல் நிரை்யிதத் விகிதத்தில் தாமதமான 

காலத்திை்கு தாமதமான வட்டி வசூலிக்கப்படும். 

 பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல் க்கு இஎம்ஐ கறள திருத்த அல்லது திருப்பிச ்பசலுதத்ும் காலம் அல்லது வட்டி 

விகிதம் மை்றும்/அல்லது பி.என்.பி.எச.் எஃப்.ஆர ்இல் மாை்ைம்/திருத்தம் ஆகியவை்றின் விறளவாக 

திருத்தம் பசய்ய உரிறம மை்றும் முழு விருப்பமும் இருக்க மவை்டும், அதன்படி புதிய மததி 

காமசாறலகள் ("பிடிசி") படபாசிட் பசய்யப்படும் மை்றும்/ அல்லது மாை்றியறமக்க முடியாத ஈசிஎஸ் 

ஆறை திருத்தப்பட்ட ஈஎம்ஐ -க்காக நீங்கள் சுமவா மமாடட்ு வழங்க மவை்டும். 

 மமை்கூறியவை்றின் பபாதுத்தன்றமக்கு கடட்ுப்பாடு இல்லாமல், கடறன திருப்பிச ்பசலுத்துவதை்கு 

பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல் குறிப்பிட்ட பதாறககளுக்கு அவ்வப்மபாது பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல்ஆல் 

கட்டறளயிடப்பட்ட பி.டி.சி களின் எை்ைிக்றகறய கடன் வாங்குபவர ்வழங்க மவை்டும். 

 

 முன்கூட்டிமய பசலுதத்ும் கட்டைம் - இந்திய ரிசரவ்் வங்கி ("ஆர.்பி.ஐ") 

வழிகாடட்ுதல்கள்/சுை்ைறிக்றககளுக்கு ஏை்ப முன்கூட்டிமய கடட்ைம் வசூலிக்கப்படும் 

பபாதுமக்களுக்கு பபரிய அளவில் தகவல். "என்.எச.்பிமை்றும் பிை ஒழுங்குமுறை ஆறையத்தின் 

வழிகாடட்ுதல்கள்/ சுை்ைறிக்றககளுக்கு உட்படட்ு, இதில் உள்ள நிபந்தறனகள் மை்றும்/ அல்லது 

கடன் ஆவைங்களின் கீழ், கடன் வாங்குபவர ் முன்கூட்டிமய வழங்கிய கடறன முன்கூட்டிமய 

பசலுத்தலாம் அல்லது ஓரளவு முன்கூட்டிமய பசலுத்தலாம். அதை்காக பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல் க்கு 

வழங்கப்பட்டது. பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல் மூலம் அறிவிப்பு கிறடத்த உை்றமயான மததியிலிருந்து 

முப்பது (30) நாடக்ள் கைக்கிடப்படும். 

 

g) ஒவ்பவாரு ஆை்டும் ஏப்ரல் 30 ஆம் மததி கடனுக்கான ஆை்டு நிலுறவத் பதாறக விவரங்கள் 

வழங்கப்படும். 

 

h) காலதாமதமான நிலுறவத் ததாறக மீட்பதை்கான சுருக்கமான குறிப்பு நறடமுறை பின்பை்ைப்பட 

வவண்டும் 

 

ஜி.டி.சி("இயல்புநிறல நிகழ்வு") இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளபடி ஏமதனும் இயல்புநிறல நிகழ்வுகள் 

ஏை்பட்டால், பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல் க்கு கடன் வாங்குபவருக்குச ் பசாந்தமான அறனத்து நிலுறவத் 

பதாறககளும் உடனடியாக பசலுத்தப்படும், மமலும் பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல் அதன் உரிறமகறளச ்

பசயல்படுத்த மதறவயான பசயல்முறைகள்/நடவடிக்றககறள மமை்பகாள்வதை்கான உரிறமறய 

பகாை்டுள்ளது. சட்டத்தின் கீழ் கிறடக்கும் தீரவ்ுக்கு ஏை்ப பாதுகாப்றப அமல்படுத்துவதன் மூலம் 

தாமதமாக பைம் பசலுத்துதல், அதிகப்படியான நிலுறவத் பதாறகறய மீட்பது ஆகியவை்றுடன் கடன் 

ஆவைங்கள் அடங்குவறதத் தவிர மட்டுப்படுத்தப்படவில்றல. ஒவ்பவாரு வழக்கின் 

சூழ்நிறலகறளயும் பபாறுத்து உை்றமயான நறடமுறை பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல் ஆல் 

தீரம்ானிக்கப்படும். 

 

i) வாடிக்றகயாளர ்மசறவ 

 அலுவலகத்தில் வருறக மநரம் - காறல 10:00 முதல் மாறல 3:00 வறர (திங்கள் முதல் 

சனிக்கிழறம வறர). பி.என்.பி. எச.்எஃப்.எல் அலுவலகம் ஒவ்பவாரு மாதமும் ஞாயிறு, முதல் & 

இரை்டாவது சனிக்கிழறமகளில் மூடப்படட்ிருக்கும். 

 

 வாடிக்றகயாளர ்மசறவக்காக பதாடரப்ு பகாள்ள மவை்டிய நபரின் விவரங்கள் - பி.என்.பி. 

எச.்எஃப்.எல் கிறள அலுவலகத்தில் வாடிக்றகயாளர ்மசறவ மமலாளர.் 

 

 காலஅவகாசம் உட்பட பின்வருவனவை்றைப் பபறுவதை்கான நறடமுறை: 

 

o கடன் கைக்கு அறிக்றக* - 10 மவறல நாடக்ளுக்குள். 

o தறலப்பு ஆவைங்களின் நகல்* - 15 மவறல நாடக்ளுக்குள். 

o கடறன மூடுதல்/ மாை்றும்மபாது அசல் ஆவைங்கறளத் திரும்பப் பபறுதல்* - 30 மவறல 

நாடக்ளுக்குள். 

 

* கடன் வாங்குபவர ்நிறுவனத்தின் கிறள அலுவலகத்தில் உள்ள கிறள வாடிக்றகயாளர ்மசறவ 

மமலாளரிடம் கடன் கைக்கு எை் மை்றும் அறடயாளச ் சான்றை வழங்குவதன் மூலம் இந்தச ்

மசறவகறளப் பபைலாம். மமலும் மாை்ைாக, கடன் வாங்குபவர ் www.pnbhousing.com 

வறலத்தளத்திள் "வாடிக்றகயாளர ்பராமரிப்பு" பிரிவின் கீழ் "எங்களுக்கு எழுதுங்கள்". 
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குறிப்பு: ஒவ்பவாரு மசறவ மகாரிக்றகயின் திருப்புமுறன மநரம் நிறுவனத்தின் விருப்பப்படி மாை்ைத்திை்கு 

உட்பட்டது. கடன் பபறுபவரக்ள் நிறுவனத்தின் வறலத்தளத்தின் "நியாயமான நறடமுறை குறியீடு" பிரிவின் 

கீழ் புதுப்பிக்கப்பட்ட மசறவ மகாரிக்றகயின் சமீபத்திய கால அட்டவறைறயப் பாரக்்குமாறு 

மகடட்ுக்பகாள்ளப்படுகிைாரக்ள், அதாவது, www.pnbhousing.com, அல்லது மசறவகறளப் பபறும் மநரத்தில் 

நிறுவனத்தின் கிறள அலுவலகத்தில். 

 

j) குறைகறள நிவரத்்தி பசய்தல் 

 

நிறல 1 

வாடிக்றகயாளர ் தனது புகாறர கிறள அலுவலகத்தில் பதிவு பசய்யலாம் அல்லது எங்கள் 

வறலத்தளத்தின் 'வாடிக்றகயாளர ் பராமரிப்பு' பிரிவின் கீழ் எங்களுக்கு எழுதலாம், அதாவது, 

www.pnbhousing.com அல்லது customercare@pnbhousing.com. வாடிக்றகயாளர ் பராமரிப்பு 10 மவறல 

நாடக்ளுக்குள் ஒரு தீரற்வ வழங்க மவை்டும் 

 

நிறல 2 

வாடிக்றகயாளர ் பராமரிப்பால் வழங்கப்பட்ட தீரம்ானத்தில் வாடிக்றகயாளர ் திருப்தி 

அறடயவில்றல என்ைால், அவர ் தங்கள் குறைறய குறை தீரக்்கும் அலுவலரிடம் பதரிவிக்கலாம். 

nodalofficer@pnbhousing.com. குறை தீரக்்கும் அலுவலர ்7 மவறல நாடக்ளுக்குள் தீரவ்ு வழங்க மவை்டும். 

 

நிறல 3 

மநாடல் அதிகாரி வழங்கிய தீரம்ானத்தில் வாடிக்றகயாளர ்திருப்தி அறடயவில்றல என்ைால், அவர ்

தங்கள் புகாறர executivedirector@pnbhousing.com இல் பதிவு பசய்யலாம். நிரவ்ாக இயக்குனர ் 7 மவறல 

நாடக்ளுக்குள் ஒரு தீரற்வ வழங்க மவை்டும். 

 

மாை்ைாக, வாடிக்றகயாளரக்ள் குறை தீரக்்கும் அலுவலருக்கு எழுதலாம்:- 

 

பிஎன்பி ஹவுசிங் ஃறபனான்ஸ் லிமிபடட், 

9 வது மாடி, 

ஆன்ட்ரிக்ஸ் 

பவன், 

22 கஸ்தூரப்ா காந்தி 

மாரக்், புது படல்லி - 

110001 

குறிப்பு: - உறை மமல் 'குறைகறள நிவரத்்தி பசய்தல்' என்று குறிப்பிடவும். 

 

நிறல 4 

வாடிக்றகயாளரின் திருப்திக்கு புகாரின் முகவரி இல்லாத நிறலயில், மமை்கை்ட காலாை்டுகளில் 

இருந்து நியாயமான காலத்திை்குள், வாடிக்றகயாளர ்கீமழ பகாடுக்கப்படட்ுள்ள முகவரியில் மதசிய 

வீடட்ுவசதி வங்கிறய அணுகலாம்: 

 

மதசிய வீடட்ு வங்கி, 

ஒழுங்குமுறை மை்றும் மமை்பாரற்வ துறை, (புகார ்தீரவ்ு பசல்), 4 

வது மாடி, மகார ்-5 ஏ, 

இந்திய வாழ்விட றமயம், 

மலாதி சாறல, புது படல்லி - 110003 

https://grids.nhbonline.org.in/ www.nhb.org.in 
 

 

மமை்கை்ட விதிமுறைகள் மை்றும் நிபந்தறனகறள கடன் வாங்குபவர/்கள்/வாங்குபவர/்வாசித்தவர ்

வாசித்தார_்____________________________________________________ மை்றும் கடன் வாங்குபவர/்கள் 

புரிந்து பகாை்டாரக்ள். கடன் வாங்குபவர ் / எம்ஐடிசியின் நகறலப் பபை்றுள்ளார ் மை்றும் கடன் 

ஆவைங்கள் மை்றும் ஒப்புதல் கடிதத்தின் கீழ் இங்கு குறிப்பிடப்படட்ுள்ள விதிமுறைகள் மை்றும் 

நிபந்தறனகறளப் புரிந்துபகாை்டபின், அவரது இலவச ஒப்புதல் மை்றும் மன உறுதியுடன் இந்த 

ஆவைத்தில் அவரது றகபயாப்பங்கள் / கடற்டவிரல் பதிறவச ்மசரத்்துள்ளார.்  
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*பபாது விதிமுறைகள் மை்றும் நிபந்தறனகள் ("ஜி.டி.சி") துறை பதிவாளர ் வி.ஏ அலுவலகத்தில், 

புதுதில்லி/படல்லியில் மம 05, 2019 அன்று பதிவு எை் 867 உடன் பதிவு எை் 4, பதாகுதி. பக்கம் எை் 98 

முதல் 151 வறர எை் 463, தில்லி/புதுபடல்லியில் உள்ள துறை பதிவாளர ்VII அலுவலகம்,டிசம்பர ்09, 

2016 அன்று பதிவு எை் 979 உடன் புத்தக எை் 4, பதாகுதி. பக்கம் எை் 57 முதல் 103 வறர எை் 1614 

மை்றும் அரியானாவின் கரன்லில் உள்ள துறைப் பதிவாளர ்அலுவலகத்திலும் டிசம்பர ்04, 2014 அன்று 

ஆவைம் எை் 9326 இல் புத்தகம் I, பதாகுதி. பக்கம் எை் .82 இல் எை் 534. 

 
 
 
 
 
 
 

கடன் வாங்குபவரின் றகபயாப்பம் 

 
 
 
 
 
 
 
 

பிஎன்பி ஹவுசிங் லிமிபடட் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரின் றகபயாப்பம் 
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