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எ1.ஐ.8.9 (MITC) 
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!க #$%யமான *+#ைறக. ம/01 2ப4தைனக. எ1.ஐ.8.9 (MITC) 

கட;$கான !க #$%யமான *+#ைறக. ம/01 2ப4தைனக. ( "+ எ1 .ஐ .8 .9 ") கட< 

வா>?பவ@கAைடேய ஒDE$ ெகா.ளDபHட இைணDK< A ["கட< வா>?பவ@(க.)"]LM இைண$கDபHட 

K.எ<.K ஹO9> ஃைபனா<Q R!ெடH 20வன>கA< சHட1, 1956, 20வன அைடயாள எU 

L65922DL1988PLC033856 ம/01 அத< ப+O அVவலக1 9வX மா8, அ<HYk பவ<, 22 கQ[Yபா கா4+ 

மா@$, EX +\R - 110001 உ.ளX, ("K.எ<.K.எ^.எ\ ")  ("K.எ<.K.எ^.எ\.")  எ<0 Lேழ ?`DKடDபHa.ள. 

அ;ம+$ க8தb+\ உ.ள *+#ைறக., இைணDE A ("அ;ம+$ க8த1"), பHaவாடா$ க8த1 ஆ%யவ/`\ 

?`Dபாக$ dறDபHa.ள *வர>க., இைணDE A ("வழ>க\ க8த1"), GTC*1 ம/01 Kறவ/`\ ?`Dபாக$ 

d0DபHa.ள K.எ<.K.எ^.எ\ ("K.எ<.K.எ^.எ\.") உடனான கடைன$ ?`$?1 வைகf\ ெசய\பabதDபa1 

கட< ஆவண>க. (ஒHaெமாbதமாக "கட< ஆவண>க." என ?`DKடDபa%றX). 

இ>? ?`DKடDபHa.ள எ1.ஐ.8.9. ெவ01 gh$கேம த*ர *Yவானைவ அ\ல. கட<, வழ>?த\ க8த1 

உHபட கட< ஆவண>கA< அ8Dபைடf\ 2@வ%$கDபa1. இ>? ?`DKடDபHa.ள *+#ைறக. ம/01 

2ப4தைனகi$?1 கட< ஆவண>கi$?1 இைடf\ ஏேத;1 #ரUபாa ஏ/பHடா\, கட< ஆவண>கA< 

*+#ைறக. ம/01 2ப4தைனகேள ேமேலா>?1. 

ேகKடைலQ ெசkயDபHட ெசா/கi$? l.8.9. (GTC) f\ ?`DKடDபHa.ள அ@bத1 ெபாh4X1. 

A) கட< 

கட< எ<பX கட< ஆவண>கA< LM வைரய0$கDபHட கடைன$ ?`$?1. கடm< கால1, அத< 

ேநா$க1 , ெபாh4த$d8ய வH8 *%த1 , ஆ%யைவ  கட< பHaவாடா க8த1 LM 

?`DKடDபHa.ளப8 இh$?1. ?`DKHட ெதAவான *வர>கi$? பHaவாடா க8தbைத 

கவனமாக ப8$கO1. gய*வரb+< கட< ம+Doa, வhமான1 ம/01 வழ>கDபa1 பாXகாDK< 

ம+Doa ஆ%யவ/`< அ8Dபைடf\ கட< p@மாm$கDபa1. 

கட< வா>?பவ@(க.) கட< %ைட$?1 காலb+\ மHaேம கட< பHaவாடா எ+@பா@$கலா1. கட< 

வா>?பவ@(க.) உYய காலb+\ 2+ைய #qைமயாக$ பய<பabத*\ைல எ<றா\, K.எ<.K.எ^.எ\. 

கட< பHடவாடா க8த *+#ைறகைள மா/றலா1. 

வH8 *%த1 - கட;$கான வH8 *%த1 2ைலயான/ !த$?1/ 2ைலயான !த$?1 வH8 *%த1. 

a) 2ைலயான *%த1 - கடனாAக. 2ைலயான வH8 *%தbைதb ேத@4ெதabதா\, கடm< 

கால1 #qவX1 வH8 *%த1 2ைலயானதாக இh$?1. ெபாh4த$d8ய 2ைலயான 

*%தமானX, வழ>கDபa1 ேத+f\ 2லO1 வH8 *%தமா?1. 

b)  !த$?1 *%த1 - கட< வா>?பவ@ (க.) !த$?1 வH8 *%தbைதb 

ேத@4ெதabதா\, கடனாAக. (க.) !த$?1 *%தb+\ +/- மா@l< (%  

அ8Dபைடf\) வH8ைய^ ெசVbத ேவU8fh$?1. !த$?1 வH8 *%த1, 

K.எ<.K.எ^.எD.எ\. ஆ\ அrவDேபாX p@மாm$கDபa1 K.எ<.K.எ^.எD.ஆ@ 
அ8Dபைடf\ இh$?1. “K.எ<.K.எ^.எD.ஆ@” ("PNBHFR") எ<பX வா8$ைகயாள@ 

ம/01 +Hடb+< வைக, நைட#ைறf\ உ.ள ச4ைத 2ைலைமக. ம/01 

சHடDs@வ அ+காரb+< வtகாHaத\க. ம/01/அ\லX அத< ப8 அrவDேபாX 

K.எ<.K.எ^.எD.எ\. ஆ\ p@மாm$கDபa1 uHடைமDE ேத+ ம/01 uHடைமDE கால 

இைடெவA$? ெபாh4த$d8ய K.எ<.K.எ^.எD.எ\. இ< உ. ெகா.ைகப8யான 
வH8 *%தbைத$ ?`$?1. K.எ<.K.எ^.எD.ஆ@ இ\ ஏ/பa1 எ4த மா/ற#1 
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K.எ<.K.எ^.எD.எ\. ஆ\ அத< இைணயதள1 அ\லX கண$? அ`$ைகக. அ\லX 

அத< %ைளக. அ\லX K.எ<.K.எ^.எD.எ\. ேபா<0 அX ேத@4ெதa$?1 ஊடக1 

wல1 அ`*$கDபa1. 

c) 2ைலயான ம/01 !த$?1 *%த1 - x>க. 2ைலயான ம/01 !த$?1 வH8 *%தbைதb 

ேத@4ெதab+h4தா\, ேமேல உ.ள KYO (a) இ< LM gH8$காHடDபHட #ைறf\ ஆர1ப 

காலb+/கான 2ைலயான வH8 *%தbைத கட< வா>?பவ@ (க.) ெசVbத ேவUa1. ஆர1ப 

காலb+/?D Kற? ேம/d`ய KYO (b) இ< LM ?`DKடDபHa.ள !த$?1 *%தb+\ 

ெசVbத ேவUa1. 

d) K.எ<.K.எ^.எD.எ\ இ< *hDEYைமf< ேபY\, கட< வா>?பவ@க. 2ைலயான வH8 *%தb+\ இh4X 

!த$?1 வH8 +Hடb+/? அ\லX அத/? ேந@மாறாக மா0வத/கான *hDபbைத ெதY*$கலா1. அச\ 2Vைவb 

ெதாைக ம/01 வYகA< uX, இ4த *hDபbைத ெசய\பabX1 ேநரb+\ ெபாh4த$d8ய மா/ற\ கHடண>கைள^ 

ெசVb+ய K< அமV$? வh1 

--------------------------------------------- 

  

ெபாX *+#ைறக. & 2ப4தைனக. (l.8.9.)  ("GTC") ஆகQH 03, 2021 அ<0 EX +\R/ெட\Rf\ உ.ள Xைண ப+வாள@ VII 

அVவலகb+\ ப+O எU 4, ெதா?+f\ ப+O எU 294 உட< ப+O ெசkயDபHa.ளX. ப$க1 எU 114 #த\ 157 வைரfலான எU. 1708 

ம/01 XைணD ப+வாள@ எQ.ஆ@. *.எ. ஹOQ காQ EX +\R/ெட\Rf\, 03 ேம, 2019 அ<0 Ebதக எU 4 இ\ ப+O எU 867, ப$க1 எU 

98 #த\ 151 இ\ ெதா?+ எU 463 உ.ளX ேமV1 8ச1ப@ 09, 2016 அ<0 +\R/EX ெட\Rf\ உ.ள XைணD ப+வாள@ VII இ\ Ebதக 

எU 4, ெதா?+f\ ப+O எU 979 உ.ளX. ப$க1 எU 57 #த\ 103 வைர எU. 1614 ம/01 ஹYயானா*\ உ.ள க@னாR\ உ.ள XைணD 

ப+வாள@ அVவலகb+\ 8ச1ப@ 04, 2014 அ<0 Ebதக1 I, ெதா?+f< LM ஆவண எU 9326  ெதா?+ எU 534 ப$க1 எU 82 எU.ஆகO1.  
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e) ேமேல dறDபHட எXO1 இh4தேபா+V1, வH8 *%த1 கடனாAகளா\ (க.) ெசய\பabதDபa1 

கட<, பHaவாடா க8தb+< அ8Dபைடf\ ம0பYyலைன$? உHபHடX ம/01 இX க8த1, !< 

அzச\ ம/01  எQ.எ1.எQ. wல1 கட< வா>?பவ@கi$?b ெதY*$கDபa1. ம/01  

K.எ<.K.எ^.எD.எ\ இைணயதளb+\ ேபாடDபa1. 

கடனாA(க.) அ\லX பண1 ெப0பவரா\ வழ>கDபHட ெதாைகf< ேபா$?வரbX/ேசகYDE/ெப0த\ 

ஆ%யவ/றா\ எa$?1 ேநர1 x>கலாக காேசாைலைய ஒDபைடbத நாARh4X அ\லX ஆ@.8.l.எQ.,  

(RTGS),  எ<.இ.எD.8. (NEFT), ேப ஆ@ட@ / 8மாUH 8ராஃDH / வ>%யாளY< காேசாைல, தபா\ ஆ@ட@ 

ேபா<றவ/`< ேத+fRh4X கட;$கான வH8 K.எ<.K.எ^.எD.எ\. இ< கண$%\ ப/0 ைவ$கDபa1. 

K.எ<.K.எ^.எD.எ\ அத< ெசா4த *hDபb+< ேபY\, எ4த ேநரb+V1, நைட#ைறf\ உ.ள ச4ைத 

நைட#ைற, பண^ ச4ைத மா/ற>க., கட< வா>?பவY< கட< ம+DoHைட$ ?ைறbத\, இhDEb 

ேதைவக., வழ>?த\ *+#ைறக., K.எ<.K.எ^.எD.ஆ@/ மா@lm\ மா/ற>க. அ\லX K.எ<.K.எ^.எD.எ\ 

இ< த/ேபாைதய வtகாHaத\க. அ\லX எ<.எ^.K. / ஆ@.K.ஐ. (NHB/ RBI) *+#ைறக. அ\லX ேவ0 

ஏேத;1 ெபாh4த$d8ய சHடb+\ மா/ற>க. ஆ%யவ/`< அ8Dபைடf\ வH8 *%தbைத uHடைம$க/

+hbXவத/கான உYைமைய$ ெகாU8h$?1.   

. 

K.எ<.K.எ^.எD.எ\ இ< +hD+f<ப8, ெசVbத ேவU8ய #qb ெதாைகைய{1 +hDK^ ெசVbX1 வைர, 

K.எ<.K.எ^.எD.எ\ ெபாhbதமாக இh$?1 என 2ைனbதா\, எbதைன #ைற ேவUaமானாV1, வH8 

*%தbைத uHடைம$க /+hbXவத/? அத< உYைமையD பய<பabதலா1 எ<பX இத< wல1 

ெதAOபabதDபa%றX. வH8 *%த>கA\ மா/ற>க. வh>காலb+\ மHaேம ெசய\பabதDபa1. 

ேமேல ?`DKடDபHa.ள எXO1 இh4தேபா+V1, வH8 *%த1 உ>களா\ ெசய\பabதDபa1 கட< பHaவாடா 

க8தb+< அ8Dபைடf\ ம0பYyலைன ெசkயDபHa +hbதDபHடா\ அX க8த1/ !<னzச\/ எQ.எ1.எQ. / 

வாHQஅD wல1 உ>கi$?b ெதY*$கDபa1 அ\லX  K.எ<.K.எ^.எD.எ\ இைணயதளb+\ ேபாடDபa1. 

B. கட;கால1 

கட< கால1 K.எ<.K.எ^.எ\. இ< *hDபb+<ப8 2@ணf$கDபa1, இX கட< வா>?பவY< வயX, 

இட@ *வர1, ெசாb+< வயX ம/01 கட< வா>%யவ@ (க.) ேத@4ெதabத ?`DKHட ேசைவ/+Hட1 

ஆ%யவ/ைறD ெபா0bதX. கடm< கால1 எ4த ேநரb+V1 K.எ<.K.எ^.எ\. ஆ\ அத< ெசா4த 

*hDபb+< ேபY\ மா/`யைம$கDபடலா1. 

C. க=டண1 ம/01 ?ற ெசலBனCக. 

ெபாh4த$d8ய ப\ேவ0 கHடண>க. ம/01 ெசல|ன>க. ப/`ய *வர>கi$?, எ>க. 

இைணயதள1 > வா8$ைகயாள@ ேசைவD KYைவD பா@$கO1. கHடண1 / ெசல|ன>க. 
K.எ<.K.எ^.எ\. இ< *hDபb+< ேபY\ மா/றb+/? உHபHடைவ. K.எ<.K.எ^.எ\. இ< 
இைணயதளb+\, அதாவX www.pnbhousing.com அ\லX K.எ<.K.எ^.எ\. இ< %ைள 
அVவலகb+< வா8$ைகயாள@ அ`*DED பலைகf\, "2யாய நைட#ைற$ ?`}a" KY*< 
LM EXDK$கDபHட கHடண>கA< சuபb+ய அHடவைணைய ேசைவக. ெப01ேபாX பா@$க 
கட< வா>?பவ@(க.) ேகHa$ ெகா.ளDபa%றா@.  
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ப+DE 23.0.0 

~< 1, 2021 #த\ அமV$? வh%றX

9\லைற$ கட<கi$கான கHடண அHடவைண ம/01 வYக.

கHடண வைக |Ha$ கட< (INR) |a அ\லாத கட< (INR)

ெசய\பாHa கHடண1 * *UணDKbத கடm\ 1% + lஎQ8 *UணDKbத கடm\ 2% + lஎQ8

சHட$ கHடண1 (கட< 

ம+DoH8/?)

அச\

கடm< ப?+ அ\லX 

#qX1 #<dH8ேய 

ெசVbXத\ (!த$?1 

வH8 *%தb+\) **

a. இ\ைல- ெசாbX தmநபY< ெபயY\ 

இh4தா\; 

b.ெசாbX எ<பX தmநப@ அ\லாத 

20வனb+< ெபயY\ இh4தா\, அX 

வ�க ேநா$கb+/கான கடனாக$ 

க h த Dப a 1 ம /0 1 அ ச \ 

ெசVb+ய+\ 2 % + l .எQ .8 

*+$கDபa1.

a. இ\ைல - தmநப@ ெபயY\ 

ெசாbX இh4தா\ & கட< 

| Ha வ ச + அ\லாத X / 

வ�க ேநா$க b+ /கான 

கடனாக இh4தா\ 

b. #< ெசV+ய அசR\ 3%

+lஎQ8f\  

-  ெசாbX தmநப@ ெபயY\ 

இh4தா\ & ேநா$க1 |a/

* யா பா ர 1 அ \லாX 

இh4தா\. 

c . ெசாbX எ<பX தmநப@ 

அ\லாX 20வனb+< ெபயY\ 

இ h 4தா \ , அ X வ� க 

ேநா$க b+ /கான க டனாக $ 

க h த Dப a 1 ம /0 1 அ ச \ 

ெசVb+ய+\ 3% + l.எQ.8. 

*+$கDபa1.

கடm< ப?+ அ\லX 

#qX1 #<dH8ேய 

ெசVbXத\ (2ைலயான 

வH8 *%தb+\) **

a. அ. இ\ைல - ெசாbX தmநபY< 

ெபயY\ இh4தா\ ம/01 ெசா4த 

w ல >க A R h 4X ப ண 1 

ெசVbதDபHடா\; 

b.ெசாbX தmநப@ ெபயY\ இh4தா\ 

ம/01 w<றா1 தரDKனரா\ பண1 

ெசVbதDபHடா\, ெசVb+ய அசR\ 

3% + l.எQ.8. *+$கDபa1; 

c.ெசாbX எ<பX தmநப@ அ\லாX 

20வனb+< ெபயY\ இh4தா\, அX 

வ�க ேநா$கb+/கான கடனாக$ 

கhதDபa1 ம/01 ெசVb+ய அசR\ 

3% + l.எQ.8. *+$கDபa1;

ெச V b+ ய அ ச R \ 3 % + 

l.எQ.8.

கா ேசா ைல /
எ<.ஏ.9.எ^. ஆைணD 
ப 8 வ 1 ( ப O <Q 
கHடண>க.)

a. � 750/- + l.எQ.8.  (1வX பO<Q) 
b. � 1000/- + l.எQ.8. (2வX பO<Q - அேத காேசாைல)
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கால தாமதமான கHடண1 தாமதமான காலb+/? ெசVbதDபடாத இ.எ1.ஐ, uX 24% 
p.a

சHட uHE கHடண1 அச\ அச\

கண$? அ`$ைக a. அ`$ைகf< சாஃDH காDKைய இைணய1/ெமாைப\ ேபா@HடR\ 

இh4X இலவசமாக ப+*ற$க1 ெசkயலா1 

b. த/காRக ேகாY$ைக %ைளf\/ !<னzசR\ ெபறDபHடா\ �. 500/- 

+ l.எQ.8 *+$கDபa1 

+ h DK ^ ெச V bX 1 

அHடவைண$ கHடண1
a. +hDK^ ெசVbX1 அHடவைணf< சாஃDH காDKைய இைணய1/

ெமாைப\ ேபா@HடR\ இh4X இலவசமாக ப+*ற$க1 ெசkயலா1; 

b. %ைளf\/ !<னzசR\ த/காRக ேகாY$ைக ெபறDபHடா\ �. 

500/- + l.எQ.8 *+$கDபa1;

ஆவண>கA< பH8ய\ 
கHடண1

a. அ. இ\ைல, 1வX பHaவாடா ெசkயDபHட #த\ 6 மாத>கi$?. 
ேகாரDபHடா\; 

b. K. 6 மாத>கi$?D Kற?, 1 வX பHaவாடா*Rh4X - � 750/- + lஎQ8, 
%ைளf\/!<னzசR\ ேகாY$ைக ெபறDபHடா\;

க ட < w a வ த /? 
#4ைதய அ`$ைக

� 750/- + l.எQ.8 � 750/- + l.எQ.8

நடDE 2+யாU8/கான 

த /கா R க வ H8 

சா<`தM 

(வhமான வY$?) 

 2 த/காRக & 1 இ0+ வH8 ஒrெவாh ஆUa1 !<னzச\ wல1 

இலவசமாக அ;DபDபa1; 

அத/? ேம\ ெபறDபa1 எ4தெவாh ேகாY$ைக$?1 �. 500/- + l.எQ.8 

ஒ<0$? வ�R$கDபa1; 

இைணயதள1 / ேபா@Hட\ / ஐ.*.ஆ@. Rh4X gய-ப+*ற$கb+/? கHடண1 

இ\ைல;

# 4ைத ய 

2+யாU8/கான இ0+ 

வH8 ெசVbத Dப Hட 

சா<` த M ( வhமான 

வY$?).

ெசாbX ஆவண>கA< 
நக\

�. 500/- + l.எQ.8., !<னzச\ wல1 ெபறDபHடா\; 
�. 1000/- + l.எQ.8., அ^9டDபHட Kர+க. (அ+கபHச1 50 ப$க>கi$? 
உHபHடX) ;  
� 1500/- + l.எQ.8., ேமV1 50 ப$க>கi$? ;

+ h DK ^ ெச V bX 1 
வt#ைறகைள மா/ற

இலவச1, K.8.9 (PDC) பய<#ைறfRh4X எ<.ஏ.9.எ^. (NACH) பய<#ைற$? 
மா`னா\; 
இலவச1, எ<.ஏ.9.எ^. (NACH) பய<#ைறfRh4X இ-எ<.ஏ.9.எ^. (E-NACH) $? 
மா`னா\; 
�. 750/- + l.எQ.8., ேநர8 #ைற எ<றா\ – K.8.9/எ<.ஏ.9.எ^.  (PDC/NACH);
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ஆ@.ஒ.ஐ. (
ROI

.) மா/ற1 – 2ைலயான வH8fRh4X 
!தைவ$? 

3% K.ஒ.எQ. (POS) + 
l.எQ.8.

3% K.ஒ.எQ. (POS) + 
l.எQ.8.

ஆ @ . ஒ . ஐ . மா /ற 1 – 

!த$?!Rh4X 

! த $ க b+ /$ ? ( *% த 

? ைற DE ) [
F l o a t i n g 

(reduction in rate)]

K.ஓ.எQ. இ< 0.5% 
 + 

l.எQ.8.

K.ஓ.எQ. இ< 0.1% 
 + 

l.எQ.8.

ஆ@.ஒ.ஐ
 மா/ற1 - 2ைலயானX / 2ைலயான+Rh4X 

!த$?1 வH8$?

"2ைலயான" வH8 *%தb+/? மா/ற #8யாX

ெசாbX$ கHடணbைத மா/ற � 25000/- + l.எQ.8. � 25000/- + l.எQ.8.

ெரா$கமாக/ஒேர காேசாைலf\ இ.எ1.ஐ. (EMI) 
ெசVbXவத/கான கHடண1 � 1000/- + 

l.எQ.8.

� 1000/- + 

l.எQ.8.

பாXகா DE கHடண>க. (#+@O / கடைன 
#<dH8ேய அைடbத Kற? +h1பD ெபறDபடாத 
ெசாbX ஆவண>கi$?)

மாதb+/? �. 1000/- + 

l.எQ.8.

(கட< #84த 1 

மாதb+/?D Kற? / #+@O$? Kற?)

ேகாY$ைகf< ேபY\ அச\ ெசாbX ஆவண>கைள 
uHெடaDபX � 1000/- + 

l.எQ.8.

� 1000/- + 

l.எQ.8.

கடைன waவத/கான ஆவண>கைள *a*$க 
கHடண>க. இ\ைல - கடைன #8bத 15 ேவைல நாHகi$?D 

Kற? ெடRவY ெசkய; 

#<dH8ேய 7-15 ேவைல நாHகi$?. ெடRவY 

(ேகாY$ைகf< ேபY\)- � 1000/- + 

l.எQ.8. 

#<dH8ேய 5-7 ேவைல நாHகi$?. #<dH8ேய 

ெடRவY (ேகாY$ைகf< ேபY\)- � 1500/- + 

l.எQ.8.

ஜனவY 3 1 , 2 0 1 6$?D Kற? வழ>கDபHட 
கட<கi$கான ெச@சாk (CERSAI)*+கA<ப8 
ெச@சாk (CERSAI) கHடண1. � 100/- + 

l.எQ.8.

ஜ ன வ Y 3 1 , 2 0 1 6 $? #< வ ழ >க Dப Hட 
கட<கi$கான ெச@சாk (CERSAI)*+கA<ப8 
ெச@சாk (CERSAI) கHடண1. � 500/- + 

l.எQ.8.
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எ1.ஓ.8.8. (MODT)/கHடணD ப+O- உhவா$க1/ரbX 
ெசkத\

� 500/- + 

l.எQ.8.

ஆ@.ஒ.9.(ROC) கHடண1 உhவா$க1/ரbX ெசkத\
இ\ைல

� 500/- + 

l.எQ.8.

ஆவண தைலDE ேதட\ கHடண1
அச\ அச\

*1. ?ைற4தபHச ெசயலா$க$ கHடண1 INR 10,000 + வYக.. கட< *UணDபb+< ேபாX #q$ கHடண#1 

#qைமயாக^ ெசVbதDபட ேவUa1. கட< *UணDப1 அ>LகY$கDபட*\ைல எ<றா\, K.எ<.K |Haவச+

ஃைபனா<Q R!ெடH இத/கான ெசயலா$க$ கHடணbைதb த$க ைவbX$ ெகா.i1 –

a.
|Ha$ கட< - � 3000/- + 

l.எQ.8.

ஆனX K.எ<.K  ஹO9> ஃைபனா<Q R!ெடH wல1 

ம+DKடDபHட ஒrெவாh ெசாbX$?1 #q ெசயலா$க$ கHடணமா?1.

b.
|Ha$ கட< அ\லாத கட< - � 5000/- + 

l.எQ.8

 ஆனX K.எ<.K ஹO9> ஃைபனா<Q 

R!ெடH wல1 ம+DKடDபHட ஒrெவாh ெசாbX$?1 #q ெசயலா$க$ கHடணமா?1.

**2) கடm< ஒh ப?+ ெசVbXதலாக$ கhதDபHட, அ4தb ெதாைக நைட#ைறf\ உ.ள இ.எ1.ஐ.(EMI)ஐ *ட 

?ைற4தX 5 மட>? இh$க ேவUa1.

3) ேதைவயான அைனbX ஒq>?#ைற ஒDEத\கiட< d8ய "?8fhDE மைண$ கட<" ?8fhDE கH8ட1 
கHடDபa1 வைர "|Ha கட< அ\லாத கட<" எ<0 கhதDபa1.

4) கட< கண$ைகக ம0பYyலைன ெசkதத< *ைளO, அதாவX, ப?+ #<dH8ேய ெசVbXத\ அ\லX 
வH8 மா/ற *%த1, அabத தவைண gழ/9f\ பரQபர1 ஒDE$ெகா.ளDபHட *+#ைறக. ம/01 
2ப4தைனகA<ப8 ெகாa$கDபa1.

5 ) ேசைவகi$காக w<றா1 தரDKனh$? எ4த*தமான கHடண#1 ெசVbத ேவUடா1 எ<0 
வா8$ைகயாள@க. ேகHa$ ெகா.ளDபa%றா@க..

6) மாதb+< 25 ஆ1 ேத+ ம/01 மாதb+< கைட9 நா. (இh நாHகi1 உHபட) த*ர அைனbX நாHகAV1 
ப?+/#q #<பண1 ெசVbXத\ ேகாY$ைகக. ஏ/கDபa1. வா8$ைகயாள@க. த>க. +Hட>கi$? ப?+ 
கHடண1 ெச\Vbத (ஏேத;1 இh4தா\) அத/ேக/ப +Hட!aமா0 ேகHa$ ெகா.ளDபa%றா@க..



 of 149 PNBHFL/CSO/MITC Format − Version 20

?`DE: ேம/d`ய கHடண>க./ெசல|ண>க. 20வனb+< *hDபDப8 மா/றb+/? உHபHடைவ. 

D. ரEF 

இ>? dறDபHட அைனb+/?1 *ல$காக, K.எ<.K.எ^.எ\.  எ4த ேநரb+V1, கட< வா>?பவh$? 
எ4த #< அ`*DE1 இ\லாம\, அத< அ+காரb+/? உHபHa எ4த காரணb+/காகO1 கடm< 
வைரயDபடாத/உபேயா%$காத/பய<பabதDபடாத ப?+ைய ஒh ெசய\படாத ெசாbதாக அ\லX 
ெகாa$க\ க8த1 ம/01 கட< ஆவண>கA< *+#ைறகi$? இண>காதத< காரணமாக ரbX 
ெசkய/மா/`யைம$க 2ப4தைனய/ற உYைம உUa. அrவா0 ரbXெசkயDபHடா\, கட< 
ஆவண>கA< அைனbX ஏ/பாaகi1, ஏ/கனேவ வைரயDபHட ம/01 2Vைவf\ உ.ள கட;$?^ 
ெச\Vப8யா?1. ம/01 கட< வா>?பவ@(க.) ெசVbத ேவU8ய ெதாைகைய #ைறயாகO1 சYயான 
ேநரb+V1 +hDK^ ெசVbத ேவUa1. 

E. கடG$கான பாFகாHI 

i. கட;$கான பாXகாDE எ<பX ெபாXவாக 2+யA$கDபa1 ெசாb+< uதான பாXகாDE வH8 
ம/01/அ\லX K.எ<.K.எ^.எ\. ஆ\ ேதைவDபa1 Kற இைண/இைட$காலD பாXகாDபாக 
இh$?1. பாXகாDK\, உbதரவாத1, அ;மான1, அடமான1, உ0+ெமாt ம/01 
K.எ<.K.எ^.எ\. ஆ\ ெபாhbதமானதாக$ கhதDபa1 எ4தெவாh பாXகாDE *+ைய{1 
உ.ளட$%fh$கலா1. 

ii. K.எ<.K.எ^.எ\.$? ஆதரவாக #த\ ம/01 Kரb+ேயக$ கHடணb+< wல1 கட< 
பாXகா$கDபa1. KைணயD பாXகாDபாக வழ>கDபa1 ெசாbX (அத< *வர>க. 
கட< ஆவண>கA\ ?`DKடDபHa.ளன) ெதAவான, ச4ைதDபabத$d8ய ம/01 
*\ல>க!\லா+h$க ேவUa1. கட< வா>?பவ@(க.) K.எ<.K.எ^.எ\.$? 
ேதைவDபa1 உYைமD பb+ர>க., ஆவண>க., அ`$ைககA< அச\/நகைல 
ச ம @DK$க ேவUa1 . கட< வா>%யவ @ (க. ) dறDபHட பாXகா Dைப 
உhவா$?வத/? ெசVbத ேவU8ய அைனbX கHடண>கைள{1 கHட ேவUa1 
ம/01 sரணமாக K.எ<.K.எ^.எ\.$? ேதைவDபa1 அைனbX நடவ8$ைககைள{1 
எa$க ேவUa1. KைணயD பாXகாDபாக வழ>கDபa1 ெசாbைத 2@மா�Dபத/கான 

கHடண அHடவைண ம/01 ைவDEbெதாைககi$கான வYக.

*வர>க. தmநப@ ைவDE தmநப@ அ\லாதவ@ ைவDE

?ைற4தபHச கால1 
3 மாத>க.

3 மாத>கi$?. +h1பD 
ெப0வX அ;ம+$கDபடாX.

3 மாத>கi$?. +h1பD ெப0வX 
அ;ம+$கDபடாX.

3 மாத>கi$?D Kற?, ஆனா\ 
6 மாத>கi$? #< +h1பD 
ெப0த\

ைவDEbெதாைக 
ெசVbதDபHட காலb+/? 
ஆUa$? 4% வH8 ெசVbத 
ேவUa1.

வH8 எXO1 ெகாa$கDபடாX.

6 மாத>கi$?D Kற? #+@Ob 
ேத+$? #< +h1பD ெப0த\

ைவDEbெதாைக ெசVbதDபHட காலb+/? ெபாh4த$d8ய வH8 
*%தbைத *ட 1% ?ைறவாக வH8.ெசVbத ேவUa1. 

#+@^9யைடவத/? #< 
+h1பD ெப0த\

#<dH8ேய +h1பD ெபறDபHடா\, வா8$ைகயாளYட!h4X 
அ+கDப8யான தர? (ைவDE இய>%ய அச\ காலb+/கான தர? 
ெசVbதDபHட ெமாbத தர? பணb+Rh4X கt$கDபa1) 
வ�R$கDபa1.
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+Hட1 த?+வாk4த அ+காYயா\ அ>LகY$கDபa1 ம/01 கடm< நாணயb+< 
ேபாX எ4த ேநரb+V1 கட< வா>?பவ@(க.) அ\லX ேவ0 எ4த நபராV1 
uறDபட$dடாX. 

iii. கட< ெப0பவ@(க.)/பாXகாDE வழ>?ந@, கட< ஆவண>கA< LM உhவா$கDபHட 
கHடண>கைள , 20வன>க. சHட1 , 2013 (ேதைவDபHடா\ ) ம/01 அத< LM 
உhவா$கDபHட *+கA<ப8, ெச@சாk அ\லX Kற ெபாh4த$d8ய சHடb+<ப8, 
20வன>கA< ப+வாளYட1 ப+O ெசkயDபட ேவUa1. பY4Xைர$கDபHட ேநரb+/?. 
K.எ<.K.எ^.எ\. $? ப+O சா<`தைழ வழ>கேவUa1. 

iv. கட< வா>?பவ@(க.)/பாXகாDE வழ>?ந@, K.எ<.K.எ^.எ\.$? ேதைவDபHடா\, கடைனD 
பாXகா$க daத\ பாXகாDைப வழ>க ேவUa1 , அX ச4ைதDபabத$d8ய , 
*\ல>க!\லாத *வசாய1 அ\லாத ெசாbXகளாக கட< ஆவண>கA< LM 
?`DKடDபHa.ள பாXகாDE வைர*< ப8  அ\லX K.எ<.K.எ^.எ\. இ< தmDபHட 
*hபDப8 இh$க ேவUa1. 

v. உhவா$கDபHடதாக$ dறDபa1 பாXகாDE, உYைமக. ம/01 தைலDE எ4த 
வைகfV1 பா+$கDபHடா\ அ\லX ஆபb+\ 9$%னா\, அX ெசாbX uதான 
அடமானb+< wல1 தானாகேவ கHடண1 வ�R$கDபடாX. கடைனD ெப0பவ@க. 
(ேமேல *வY$கDபHa.ளப8) ஏX1 2கq1 பHசb+\, கடைனD பாXகாDபத/காக, 
ெசா b+ < ம + DE $? இ ைண யா ன ப + � Ha D பாX கா Dைப வ ழ >க 
ஒDE$ெகா.%றா@க. ம/01 உ0+யA$%றா@க.. 

F. ெசாEF/கட; வாCKபவLகM; காHNO 

கட< வா>?பவ@ (க.) இ4த$ கடm< காலb+\, K.எ<.K.எ^.எ\. மHaேம பயனாAயாக$ ெகாUa, 
K.எ<.K.எ^.எ\. ஆ\ ?`DKடDபHட ெதாைக$?, p, ெவ.ள1, 2லநa$க1 ம/01 Kற 
ஆபbX$கi$? எ+ராக காDoa ெசkDபHட.ளைத உ0+ ெசkய ேவUa1. அத< சா<0க. 
ஒrெவாh ஆUa1 ம/01/அ\லX K.எ<.K.எ^.எ\. ஆ\ ேகHகDபa1 ேபாெத\லா1 K.எ<.K.எ^.எ\. 
$? வழ>கDபட ேவUa1. K.எ<.K.எ^.எ\. ஆ\ ?`DKடDபHட ெதாைகையD ெபாhHபabதாம\, 
ேபாXமான ெதாைக$? ெசாbைத காDoa ெசkய கட< வா>?பவ@ (க.) #/`V1 கடைமDபHடவராக 
இh$க ேவUa1.

உYைமேகார\க. ம/01 பாXகாDE உ.AHட *+#ைறக. & 2ப4தைனக. அbதைகய காDoHa$ 
ெகா.ைகைய வழ>?பவரா\ 2@வ%$கDபa1. காDoHa$ ெகா.ைகf< LM K.எ<.K.எ^.எ\. இ< 
ப>? ஒh வச+யாளராக மHaேம இh$?1 எ<பைத{1, பாR9f< LM எ4தெவாh எ+@கால 
உYைமேகாரைல{1 காDoa ெசkX p@O காUபத/கான #8O காDoHa 20வனb+ட1 மHaேம 
இh$?1 எ<பைத 2ைன*\ ெகா.ளO1. காDoa எ<பX ேகாY$ைகைய சா@4தX. 

G. கடைன வழ>?வத/கான 2ப4தைனக. 

கடைன வழ>?வத/கான 2ப4தைனக. கட< ஆவண>கA< LM *Yவாக$ ?`DKடDபa1, 
இhDK;1 9ல #$%ய அ1ச>க. ம/01 #$%ய 2ப4தைனக. Lேழ ?`DKடDபHa.ளன: 

i. அ;ம+ க8தb+\ / ேவ0 ஏேத;1 கட< ஆவண>கA\ K.எ<.K.எ^.எ\. ?`DKHa.ள 
அைனbX ெதாட@Eைடய ஆவண>கைள{1 சம@DKbத\; 

ii. ெசாbX$கான சHட ம/01 ெதாt\�Hப ம+Doa; 

iii. கட< வா>%யவ@(க.) ெசா4த ப>கADைப (ெசாb+< ெமாbத ம+DKRh4X  கட< ெதாைக 
கt$ககDபHa) அ;ம+$ க8தb+\ ?`DKடDபHa.ளப8 ெசVbXத\. 



 of 11 PNBHFL/CSO/MITC Format − Version 20

iv. கடைன பய<பab+யத/கான ேபாXமான ஆதாரbைத வழ>?த\ (அabத கHட கட< 
பHaவாடா இh4தா\) ; 

v. K.எ<.K.எ^.எ\., கHaமானb+\ #<ேன/ற1/தாமத1, ெசாbX$? ஏேத;1 ெபYய ேசத1, 
ேவைலf\ மா/ற1/ெதாட@E *வர>க., ெசாbX ெதாட@பான வYகைள^ ெசVbதாதX 
ேபா<ற அைனbXb தகவ\கைள{1, K.எ<.K.எ^.எ\.$? தவறாம\ வழ>?வத/? கட< 
வா>?பவ@க. உ0+யA$க ேவUa1. 

vi. அ>LகY$கDபHட +Hட>கA<ப8 ெசாb+< கHaமான1 ேம/ெகா.ளDபa1; 

vii. கடனாA(க.) +Hடb+/? ேதைவயான ஒDEத\க. (ெசாbX அைம4X.ள இடb+\) 
கHaமான1 ெசkபவரா\ ெபறDபHடX எ<0 த<ைன +hD+Dபab+$ ெகா.ள ேவUa1. 

viii. ம0*/பைனf\ ெசாbX வா>கDபHடா\ */பைனயாளYட1 ெசாbX$? ேதைவயான 
அைனbX அ;ம+கi1 ெபறDபHa.ளன எ<பைத உ0+ ெசkX$ெகா.ள ேவUa1. 

ix. கட< வா>?பவ@(க.) ேதைவயான அைனbX 20வன நடவ8$ைககைள{1 எabX அைனbX 
அ;ம+கைள{1 (அத< இய$?ந@க. ?q ம/01 கட< வா>?பவ@கA< ப>?தார@க./
அ>Lகார>க. ம/01 அற>காவல@ ?q*< அ>Lகார1 p@மான>க. உHபட) ெப/`h$க 
ேவUa1. வைரய0$கDபHட ெபா0DE dHடாUைமக./dHடாA 20வன>கAட!h4X 
அ+கார$ க8த1/அ+கார$ க8த1/ எ^.{.எD. (HUF) இ< dHaைடைம{YைமயாளY<  
அ+கார$ க8த1 ம/01 கடைனD ெப0வத/?1 பாXகாDைப உhவா$?வத/?1 , 
உ0+ெமாt, w<றா1 தரDE அடமான1 அ\லX அ;மான1 உ.AHடவ/ைற ெசய\பabXவX 
ெதாட@பாக ெதாட@Eைடய கட< ஆவண>க., அத< wல1 பYyR$கDபHட பYவ@bதைனக. 
ம/01 அத< ெசய\+ற<, கட< வா>?பவ@ (க.) K.எ<.K.எ^.எ\. சா<றA$கDபHட 
அbதைகய அ;ம+க./அ>Lகார>கA< உUைமயான நக\கைள வழ>க ேவUa1; 

x. [கட< வா>?பவ@(க.), K.எ<.K.எ^.எ\. ம/01 w<றாவX #கவ@ ஆ%ேயா@, 
எ\.ஆ@.8. (LRD) w<றாமவ@ கண$%\ வரOகைள ெடபா9H ெசkவத/?1, பண1 
ெசVbXவத/?1 +hDK^ ெசVbXவத/?1, w<றாமவha< ஒDப4த1 அ\லX 
ேவ0 ஏேத;1 ஆவண1(க.) அ\லX ஒDப4த1(க.) ஆ%யவ/`\ ைகெயqb+ட 
ேவUa1. w<றா1 கண$%< uதான காDEYைம/கHடணbைத உhவா$?த\ ம/01 
அbதைகய கHடணbைத 20வன1 ப+O ெசk{1 பHசb+\ ெசVbத ேவU8ய 
ெதாைகக.]2;  

xi. கட< வா>?பவ@ (க. ) பb+ர1 அ\லX 8மாUH Dரா!சY ேநாH , K .8 .9 .க. , 
(PDC)பாXகாDE ஆவண>க., உYய சHட>கA< LM இண>?வத/கான சா<0க., கட< 
ெதாைக$? K.எ<.K.எ^.எ\. $? ஆதரவாக காDoHab ெதாைக$கான சா<0கைள 
2ைறேவ/` வழ>க ேவUa1. 

 

2. ?bதைக வாடைக த.iப8 (LRD) வழ$?கi$? ெபாh4X1. 
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H. ஆQR: 

கட< காலb+\ K.எ<.K.எ^.எ\.  எ\லா ேநர>கAV1, K.எ<.K.எ^.எ\. இ< அ+காYயா\, 
அrவDேபாX ெசாbைத ஆkO ெசkய உYைம உUa. 

I. கட; ம/01 வ=8ைய +SH?T ெசUEFதV 

i. கட<, வழ>?த\ க8தb+\ ?`DKடDபHa.ள 2Vைவb ேத+f\ மாதா4+ர அ8Dபைடf\ 
ெசVbதDபa1 சமமான மாதா4+ர தவைணக. ("EMIக.") wல1 +hDK^ ெசVbதDபட 
ேவUa1. இ.எ1.ஐ. க. வழ>கDபHட ெதாைகf< அ8Dபைடf\ கண$%டDபa1, இX 
K.எ<.K.எ^.எ\. இ< *hDபb+<ப8 +hbதb+/? உHபHடX. பண1 பHaவாடா ெசk{1 
ேநரb+\ சYயான இ.எ1.ஐ. க. கண$%டDபa1. 

ii. இ.எ1.ஐ. -$? #4ைதய வH8 (“PEMII”) ெசVbXத\ க8தb+\ ?`DKடDபHa.ள 2Vைவb 
ேத+f\ மாத அ8Dபைடf\ ெசVbதDபட ேவUa1 ம/01 வhடா4+ர வH8 *%தb+\ 
கண$%டDபa1. கடைனD ெபா0bதமH8\ #த\ கட< பHaவாடா ேத+fRh4X இ.எ1.ஐ.  
ெதாட>?1 ேத+ வைர இX வ�R$கDபa1. 

iii. கட< வா>%யவ@க. (க.) K.எ<.K.எ^.எ\. (a) $? ஒrெவாh இ.எ1.ஐ.  ைய{1 அத< 
ெதாட$கb+\ இh4X உYய ேத+கA\ ெசVbத ேவUa1; ம/01/அ\லX (b) இ.எ1.ஐ.  
ெதாட>?1 வைர, அ4த4த 2Vைவb ேத+கA\ K.இ.எ1.ஐ. ெசVbதDபHட ேவUa1. 
K.இ.எ1.ஐ./ இ.எ1.ஐ.  கட< வா>%யவ@ (க.) பHaவாடா க8தb+\ ?`DKடDபHa.ள 
ேத+கA\ ெசVbத ேவUa1. அbதைகய நா. வ�க நாளாக இ\லா*Hடா\, K.இ.எ1.ஐ./ 
இ.எ1.ஐ.   #4ைதய வ�க நாA\ கட< வா>%யவ@களா\ ெசVbதDபட ேவUa1. 

iv. தாமதமாகD பண1 ெசVb+னா\ , தாமதமான காலb+/கான தாமத கHடண>க. 
K.எ<.K.எ^.எ\. ஆ\ அrவDேபாX p@மாm$கDபa1 *%த>கA\ வ�R$கDபa1. 

v.  K.எ<.K.எ^.எ\. $? இ.எ1.ஐ. கைள ம0பYyலைன ெசkய அ\லX +hDK^ ெசVbX1 
காலbைத +hbXவத/கான #q உYைம உ.ளX அ\லX வH8 *%தb+\ மா/ற1/+hbத1 
ம/01/அ\லX K.எ<.K.எ^.எD.ஆ@ ம/01 அத<ப8 E+ய K< ேத+fHட காேசாைலக. 
("PDCக.") தரDபa1 ம/01/ அ\லX +h1பDெபற #8யாத எ<.ஏ.9.எ^ ஆைண, +hbதDபHட 
இ.எ1.ஐ. கi$? கட< வா>?பவ@(க.) தானாக #<வ4X வழ>க ேவUa1. 

vi. ேம/d`யவ/`< ெபாXவான த<ைம$? மHaDபabதாம\, கடைனb +hDK^ 
ெசVbXவத/காக K.எ<.K.எ^.எ\. ஆ\ ?`DKடDபHட ெதாைககi$? அrவDேபாX 
K.எ<.K.எ^.எ\. ஆ\ 2@ணய1 ெசkயDபHட K.8.9.கA< எU�$ைகைய கடனாAக. வழ>க 
ேவUa1. 

J. #;W=8ேய ெசUEF1 க=டணCக. 

ேத9ய |Haவச+ வ>%f< ("NHB") வtகாHaத\க./g/ற`$ைககi$? இண>க, K.எ<.K.எ^.எ\. 
இ< Kற ஒq>?#ைற ஆைணய1(க.) அத< இைணயதளb+\ அrவDேபாX, ெபாXம$கi$?b 
தகவ\ ெதY*$?1 வைகf\ #<dH8ேய ெசVbX1 கHடண1(க.) *+$கDபa1. ம/01 இ>? 
வழ>கDபHa.ளX. எ<.எ^.K. ம/01 Kற ஒq>?#ைற ஆைணயb+< (க.) வtகாHaத\க./
g/ற`$ைககi$? உHபHa, இ+\ உ.ள *+#ைறக. ம/01/ அ\லX கட< ஆவண>கA< LM, 
கடனாAக. (க.) #DபX (30) ேவைல நாHகi$? #<னதாகேவ கடைன #<dH8ேய ெசVbதலா1 
அ\லX ஓரளO #<dH8ேய ெசVbதலா1. இத/காக K.எ<.K.எ^.எ\. $? எqbXDs@வ அ`*DE 
ெகாa$கDபட ேவUa1. K.எ<.K.எ^.எ\. லா\அ`*DE ெபறDபHட ேத+fRh4X #DபX (30) 
நாHக. கண$%டDபa1. 
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K. கடG$கான வSடா4+ர 2UைவE ெதாைக ஒZெவாS ஆ[O1 ஏHரV 30 அ;0 வழCகHபO1. 

L. காலதாமதமான க=டணCகைள `=பத/காக ?;ப/ற ேவ[8ய aS$கமான ெசயV#ைற வbகா=8  

l.8.9. ("தவ0த\ 2கMO") இ\ ?`DKடDபHa.ளப8 ஏேத;1 தவ0த\ 2கMOக. ஏ/பHடா\, 
K.எ<.K.எ^.எ\. $? கட< வா>?பவ@(க.) ெசVbத ேவU8ய அைனbX 2Vைவb ெதாைககi1 
உடன8யாக ெசVbதDபட ேவUa1. ம/01 K.எ<.K.எ^.எ\. $? அத/? ேதைவயான ெசய\#ைறக./
நடவ8$ைககைள ேம/ெகா.ள உYைம உ.ளX. சHட ப8 %ைட$?1 p@O$? ஏ/ப பாXகாDைப 
அம\பabXவத< wல1, தாமதமான பண1 ெசVbXவத/?, காலாவ+யான கHடண>கைள வ�RDபX 
உHபட, கட< ஆவண>கA< LM dறபHa.ள அத< உYைமகைள^ ெசய\பabX1. ஒrெவாh 
வழ$%< �M2ைலைய{1 ெபா0bX K.எ<.K.எ^.எ\.  நடவ8$ைகைய  p@மாm$?1. 

M. வா8$ைகயாள@ ேசைவ 

   கட< ெதாட@பாக கட< வா>?பவY< அைனbX ேக.*க. ம/01 *சாரைணக. K.எ<.K.எ^.எ\. 
ஆ\ கவm$கDபHa ைகயாளDபa1 
  

i. அVவலகb+\ பா@ைவfa1 ேநர1- காைல 10:30 #த\ மாைல 3:00 ம� வைர (+>க. #த\ 
சm வைர). ஒrெவாh மாத#1 ஞாf0, #த\ ம/01 இரUடாவX சm$%ழைமகA\ 
K.எ<.K.எ^.எ\. அVவலக1 wடDபH8h$?1. 

ii. வா8$ைகயாள@ ேசைவ$? ெதாட@E ெகா.ள ேவU8ய நபY< *வர>க. - K.எ<.K.எ^.எ\. 
இ< %ைள அVவலகb+\ வா8$ைகயாள@ ேசைவ ேமலாள@. 

iii. K<வhவனவ/ைறD3 ெப0வத/கான ெசய\#ைற காலவYைச உHபட 

Lேழ தரDபHa.ளX: 

o கட< கண$? அ`$ைக - 10 ேவைல நாHகi$?.. 

o தைலDE ஆவண>கA< EைகDபட நக\#- 15 ேவைல நாHகi$?.. 

o கடைன #8bதX1  அச\ ஆவண>கைளb +h1பD ெப0த\ / கட< 
பYமா/ற1 ெசkவX1 - 30 ேவைல நாHகi$?.. 

?`DE: K.எ<.K.எ^.எ\. இ< #8*< ேபY\ ஒrெவாh ேசைவ$ ேகாY$ைகf< +hDப ேநர1 மா/றb+/? 
உHபHடX. K.எ<.K.எ^.எ\. இ< இைணயதளb+\, அதாவX www.pnbhousing.com அ\லX K.எ<.K.எ^.எ\. 
இ< %ைள அVவலகb+\ "2யாயமான நைட#ைற$ ?`}a" KY*< LM EXDK$கDபHட ேசைவ$ 
ேகாY$ைகf< சuபb+ய கால அHடவைணையD பா@$க கட< வா>?பவ@(க.) ேகHa$ ெகா.ளDபa%றா@க.. 

N. Kைறகைள 2வLE+ ெசQதV 

2ைல 1 

வா8$ைகயாள@ தனX Eகாைர %ைள அVவலகb+\ ப+O ெசkயலா1 அ\லX எ>க. 
இைணயதளb+< ‘கQடம@ ேக@’ KY*< LM, அதாவX www.pnbhousing.com அ\லX 
customercare@pnbhousing.com எ<ற #கவYf\ எ>கi$? எqதலா1. 10 ேவைல நாHகi$?. 
p@O வழ>க #ய/9 ேம/ெகா.ளDபa1. 

2ைல 2 
வா8$ைகயாள@ ேசைவ வழ>?1 p@மானb+\ வா8$ைகயாள@ +hD+ அைடய*\ைல எ<றா\, 
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nodalofficer@pnbhousing.com இ\ உ.ள ?ைற p@$?1 அ+காY$? அவ@/அவ. Eகா@ ெசkயலா1. 7 
ேவைல நாHகi$?. p@O வழ>க #ய/9 ேம/ெகா.ளDபa1. 

2ைல 3 

ேநாட\ அ+காY வழ>%ய p@*\ வா8$ைகயாள@ +hD+ அைடய*\ைல எ<றா\, அவ@/அவ. 
த>க. Eகாைர executive director@pnbhousing.com இ\ ப+O ெசkயலா1. 7 ேவைல 
நாHகi$?. p@O வழ>க #ய/9 ேம/ெகா.ளDபa1. 

மா/றாக, வா8$ைகயாள@க. ?ைற p@$?1 அ+காY$? இ>? எqதலா1:- 

K.எ<.K. ஹO9> ஃைபனா<Q R!ெடH, 
9வX தள1, அ4தYk பவ<, 22 கQ[@பா கா4+ மா@$, EX +\R - 110001 

?`DE: - உைறf< ேம\ ‘?ைற 2வ@b+’ எ<0 ?`DKடO1. 

2ைல 4 

ேம/கUட அVவலக>கA\ இh4X 2யாயமான காலb+/?. வா8$ைகயாளY< +hD+$? Eகா@ 
p@$கDபடா*Hடா\, வா8$ைகயாள@ Lேழ ெகாa$கDபHa.ள #கவYf\ ேத9ய |Haவச+ வ>%ைய 
அ�கலா1: 

ேத9ய |Haவச+ வ>%, 
ஒq>?#ைற ம/01 ேம/பா@ைவb Xைற, (Eகா@ 2வ@b+ ெச\), 4வX 
தள1, ேகா@-5A, இ4+யா ஹாKடாH ைமய1, ேலா+ சாைல, EX +\R - 
110003 

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

 

3 கட< ெப0பவ@(க.) கட< கண$? எU ம/01 அைடயாள^ சா<`தைழ வழ>?வத< wல1 K.எ<.K.எ^.எ\. இ< %ைள அVவலகb+\ உ.ள 

%ைள வா8$ைகயாள@ ேசைவ ேமலாளYட!h4X இ4த^ ேசைவகைளD ெபறலா1. மா/றாக, கட< வா>?பவ@(க.) அத< இைணயதளb+< 

"வா8$ைகயாள@ பராமYDE" KY*< LM, அதாவX www.pnbhousing.com "எ>கi$? எqதலா1". 

ேம/d`ய *+#ைறக. ம/01 2ப4தைனக. கட< வா>?பவ@(க.) wல1 ப8$கDபHa /கட< 
வா>%யவ@(க.) EY4X ெகா.ள$d8ய ெமாtf\ கட< வா>?பவ@கi$? *ள$கDபHடX. கட< 
வா>?பவ@(க.) எ1.ஐ.8.9. இ< நகைலD ெப/0.ளா@, ேமV1 கட< ஆவண>க. ம/01 அ;ம+ க8த1 LM 
?`DKடDபHa.ள *+#ைறக. ம/01 2ப4தைனகைளD EY4X ெகாUட Kற?, அவரX gய ஒDEத\ ம/01 
*hDபb+\ இ4த ஆவணb+\ அவரX ைகெயாDப>க./கHைட*ர\ ப+ைவ^ ேச@bX.ளா@.  

 

கட< வா>?பவ@(க.) ைகெயாDப1 

http://www.nhb.org.in/
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K.எ<.K. ஹO9> ஃைபனா<Q R!ெடH8< அ>LகY$கDபHட நபY< ைகெயாDப1 

                                                                              இைணDE ஏ 

கட< வா>?பவ@(க.) *வர>க. 

ெபய@: 

#கவY: 

அர9யலைமDE 

 (தmநப@/தm உYைமயாள@/20வன1/ எ^.{.எD. /எ\.எ\.K. / dHaD ப>காUைம  20வன1 /
ச>க1/8ரQH): 

அ;ம+ க8தb+< *வர>க.: 

. 

   பHaவாடா க8தb+< *வர>க.:


