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குசை தீரக்்கும் பநறிமுசை  ை்றிய பகொள்சக 

(முதன்சம சுை்ைறிக்சகயின்  ொரொ 4.6 (b) இன்  டி- நியொயமொன நசடமுசைக் குறியீடு) 

I. முன்னுறர 
 

ச ொட்டி நிசைந்த வங்கி மை்றும் நிதிை ் சைசவகளின் தை்ச ொசதய சூழ்நிசலயில், 

வொடிக்சகயொளர ் சைசவயில் சிைந்து விளங்குவது நீடித்த வணிக வளரை்ச்ிக்கொன மிக 

முக்கியமொன கருவியொகும்.வொடிக்சகயொளர ் குசைகள் / புகொரக்ள் ஒரு சைசவ அசம ்பின் 

வணிகத்தின் ஒரு  குதியொகும்.ஒரு ப ொறு ் ொன கொர ்் சரட் நிறுவனமொக, புகொரக்சள 

ைரியொன சநரத்தில் தீர ்் து மை்றும் அத்தசகய புகொரக்ளில் இருந்து கை்ைல் அடி ் சடயில் 

பையல்முசை சமம் ொடுகள் சைசவ கலொைை்ொரத்தின் முக்கிய இயக்கிகள் ஆகும். நல்ல 

வொடிக்சகயொளர ் சைசவசய வழங்குதல் மை்றும் வொடிக்சகயொளர ் திரு ்தியின் அளசவ 

சமம் டுத்துதல் ஆகியசவ நிறுவனத்தின் முக்கிய சநொக்கமொகும். புதிய 

வொடிக்சகயொளரக்சள ஈர ்் தை்கும், எங்களின் பிரொண்ட் தூதரொக இருக்கும் 

வொடிக்சகயொளரக்சளத் தக்கசவ ் தை்கும் இது அவசியம். 

II. வாய்ப்பு: 

இந்த ஆவணம் குசை தீரக்்கும் பநறிமுசைசயயும், குசைகள்/புகொரக்சளக் சகயொளும் 

பகொள்சகசயயும் வசரயறுக்கிைது. 

III. விரிவாக்கம் 

 

புகொர ்என் து ஒரு நிறுவனத்திை்கு அதன் தயொரி ்புகள் , சைசவகள் மை்றும் புகொரக்சளக் 

சகயொளும் பையல்முசை ஆகியவை்றுடன் பதொடரப்ுசடய அதிரு ்தியின் பவளி ் ொடொகும், அங்கு 

 தில் அல்லது தீரவ்ு பவளி ் சடயொகசவொ அல்லது மசைமுகமொகசவொ எதிர ்ொரக்்க ் டுகிைது. 

 

நிறுவனம் வழங்கும் சைசவகளில் திரு ்தி இல்சல என்ைொல் வொடிக்சகயொளர ்தனது புகொசர  திவு 

பைய்ய உரிசம உண்டு. நிறுவனத்திடம் புகொசர ்  திவு பைய்ய நொன்கு முக்கிய வழிகள் உள்ளன - 

கிசளயில் சநரில், பதொசலச சி மூலம் பதொடரப்ு சமயம், த ொல், பமொச ல்/இசணய  யன் ொடு 

மை்றும் மின்னஞ்ைல் மூலம். இந்த அசனத்து வழிகளிலும் ப ை ் டும் புகொரக்ள் திைசமயொகவும் 

விசரவொகவும் சகயொள ் ட சவண்டும். வொடிக்சகயொளரின் புகொர ் ரிந்துசரக்க ் ட்ட 

கொலக்பகடுவிை்குள் தீரக்்க ் டொவிட்டொல் அல்லது நிறுவனம் வழங்கிய தீரவ்ில் அவர ்திரு ்தி 

அசடயவில்சல என்ைொல், வொடிக்சகயொளர ்கடட்ு ் ொட்டொளரிடம் பைல்லலொம். 

 

IV. வாடிக்றகயாைர் புகார் றகயாளும் டசயல்முறை 

எந்தபவொரு சைனலிலிருந்தும் ப ை ் ட்ட அசனத்து வொடிக்சகயொளர ்புகொரக்ளும் வொடிக்சகயொளர ்

உைவு சமலொண்சம (சி ஆர ்எம்) அசம ் ொன டொலிஸ்மொ இல் முசையொக ்  திவு பைய்ய ் ட 

சவண்டும்.  புகொரளிக்க ் ட்ட சிக்கசல ்  ை்றிய விரிவொன  கு ் ொய்வு பைய்த பிைகு. புகொரக்ள் 

மூன்று  பிரிவின் கீழ் வசக ் டுத்த ் டுகின்ைன அதொவது ந ர,் பகொள்சக & பையல்முசை. 

 

IV.1 புகாரக்றைப் டபறும் முறை 

1. வொடிக்சகயொளர ்சநரில் வருதல்: வொடிக்சகயொளரக்ள் சதசவ ் ட்டொல் எங்கள் 

கிசளகளுக்குை ்பைன்று, புகொர ் திவு மூலம் புகொர ்அளிக்கலொம். 

2. மின்னஞ்ைல்கள்: வொடிக்சகயொளரக்ள் தங்கள் குசைகசள மின்னஞ்ைலில்  கிரந்்து 

பகொள்ளலொம் (இந்த ஆவணத்தில் உள்ள குசை தீரக்்கும் வழிமுசையின் அடுத்த  குதியில் 

மின்னஞ்ைல் ஐடிகளின் விவரங்கள் குறி ்பிட ் டட்ுள்ளன). 

3. பதொசலச சி அசழ ்புகள்: 1800 120 8800 என்ை கடட்ணமில்லொ எண்ணில் 

வொடிக்சகயொளரக்ள் டயல் பைய்து எங்கள் பதொடரப்ு சமய நிரவ்ொகியுடன் ச ைலொம். 

4. கடிதங்கள் / கடிதம் மூலம் பதொடரப்ு பகொள்ளுதல் (பி ஓ / ஆர ்பி ஐ க்கு அனு ்  ் ட்டசவ 

தவிர): நிறுவனத்தின் பவளியிட ் டட் முகவரிகளில் ப ை ் ட்ட முக்கிய அதிகொரி 

அல்லது மூத்த நிரவ்ொகத்திை்கு அனு ்  ் டும் அசனத்து கடிதம் மூலம் பதொடரப்ு 

பகொள்ளுதல் (அைல் ஆவணங்கள் உட் ட).  

5. இசணயதளம்: சுய சைசவ மின்னணு ஊடகம் வொடிக்சகயொளரக்ளுக்குக் கிசடக்கிைது. 

வொடிக்சகயொளரக்ள் தங்கள் குசைகசள சநரடியொக எங்கள் இசணயதளத்தில்  திவு 

பைய்யலொம். 

6. ஒழுங்கு டுத்து வர/்ைட்ட ்பூரவ் அதிகொரிகள்: என் எை ்பி ( கிரிடஸ்்), பி எம் ஓ ( சி பி ஜி ஆர ்

ஏ எம்)  அரைொங்க அதிகொரிகள் மை்றும் பிை ஒழுங்குமுசை ஆசணயங்கள் மூலம் 

ப ை ் ட்ட புகொரக்ள், ஏசதனும் பி எஃ ் எஸ் ஐ தயொரி ்புக்கொக (PNBHFL ஆல் 
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சகயொள ் டும்) ப ை ் ட்ட புகொரக்ள் டொலிஸ்மொ மூலம்  திவு பைய்ய ் டட்ு 

கண்கொணிக்க ் டும். 

 

IV.2 புகாரக்ைின் தீரவ்ு 

 

1.  ல்சவறு ஆதொரங்களில் இருந்து ப ை ் ட்ட அசனத்து விரிவொக்க ் ட்ட வழக்குகளும் 

தொலிஸ்மொவில் (CRM அசம ்பு) "இன்டரொக்ஷன்ஸ்" என  திவு பைய்ய ் டும். 

2. தொலிஸ்மொவில் உருவொக்க ் ட்ட அசனத்து பதொடரப்ுகளும் மத்திய சைசவக் குழுவில் 

வரிசை ் டுத்த ் டும். 

3. வொடிக்சகயொளரக்ளுக்கு (மின்னஞ்ைல் மை்றும்/அல்லது எஸ்எம்எஸ் மூலம்) பதொடரப்ுக் 

குறி ்பு எண்சணக் குறி ்பிடும் தொனியங்கு ஒ ்புசக அனு ்  ் டும். டீலிங் 

அதிகொரிகளின் ப யர ்மை்றும்  தவியுடன் கூடிய ஒ ்புசக வொடிக்சகயொளருக்கு 

(மின்னஞ்ைல் மை்றும்/அல்லது எஸ்எம்எஸ் மூலம்) அனு ்  ் டும். 

4. புகொசர அசம ்பில் வசக ் டுத்த மத்திய சைசவ குழு இருக்கிைது.  

5. புகொசர மறுஆய்வு பைய்ய மத்திய சைசவக் குழு மை்றும் தீரவ்ுக்கொக அந்தந்த கிசளக் 

குழுவுக்கு ஒதுக்க ் டும். அசடயொளம் கொண ் டட்ொல், மத்திய சைசவக் குழு அந்தந்த 

பையல் ொடட்ுக் குழுவுடன் பதொடரப்ுபகொண்டு வொடிக்சகயொளருக்குத் தீரம்ொனத்சத 

வழங்கும். 

6. குறி ்பிட ் ட்ட புகொரக்ளுக்கு, கிசளக் குழு வொடிக்சகயொளரின் புகொசரத ்தீர ்் தை்கொக 

அவருடன் பதொடரப்ு பகொள்ள சவண்டும். பிந்சதய தீரம்ொனம், தொலிஸ்மொவில் 

புது ்பிக்க ் ட சவண்டிய தீரம்ொனத்தின் விவரங்கள் மை்றும் இசடவிசனகள் 

மூடுவதை்கு மத்திய சைசவக் குழுவிை்கு மீண்டும் ஒதுக்க ் டும். 

7.  திசல ஆய்வு பைய்ய மத்திய சைசவ குழு மை்றும் தீரம்ொனம் திரு ்திகரமொக 

இல்லொவிட்டொல், வழக்சக மீண்டும் பதொடரப்ுசடய கருத்துகளுடன் தீரம்ொனத்திை்கு 

அந்தந்த அலகு / குழு ப ொறு ்பு. 

8. ஸ்டொண்டரட்் டரன்் அரவுண்ட் சடம் (TAT) டொலிஸ்மொ அசம ்பில் அளவுருவொக இருக்கும். 

குறி ்பிட்ட சநரத்திை்குள் புகொர ்தீரக்்க ் டொவிட்டொல், சமட்ரிக்ஸின் டி 

வசரயறுக்க ் ட்ட பதொடரப்ுசடய உள் அதிகொரிக்கு தொனியங்கி உள் விரிவொக்க 

மின்னஞ்ைல் அனு ்  ் டும். 

 

IV.3 குறை தீரக்்கும் முறை 

i. நிசல 1 

 

2.1 சமசல பிரிவில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள முசைகள்/சைனல்கள் மூலம் வொடிக்சகயொளர ்புகொசரை ்

ைமர ்்பிக்கலொம். குசை தீர் ்பின் முதல் புள்ளி கடன் கணக்கின் சைசவ கிசளயொக இருக்கும். 

புகொசரத ்தீர ்் தை்கு அந்தந்த கிசளத் தசலவர ்முதல் ந ரொக இரு ் ொர.் 

ii. ேிறல 2 

 

வணிகத் தசலவரொல் வழங்க ் ட்ட தீரம்ொனத்தில் வொடிக்சகயொளர ்திரு ்தி அசடயவில்சல 

என்ைொல், வொடிக்சகயொளர ்தனது புகொசர உள்ளூர ்குசை தீரக்்கும் அலுவலரக்ள் அல்லது GRO 

களிடம் (அந்தந்த மின்னஞ்ைல் ஐடிகளில்)  திவு பைய்யலொம், அதன் விவரங்கள் இசணயதளத்தில் 

கிசடக்கும். 

iii. ேிறல 3 

 

உள்ளூர ்GRO வழங்கிய தீரம்ொனத்தில் வொடிக்சகயொளர ்திரு ்தி அசடயவில்சல என்ைொல், 

nodalofficer@pnbhousing.com என்ை மின்னஞ்ைல் முகவரியில் மத்திய சநொடல் அலுவலரிடம் புகொர ்

பதரிவிக்கலொம். 

 

மொை்ைொக, வொடிக்சகயொளரக்ள் குசை தீரக்்கும் அதிகொரிக்கு பின்வரும் முகவரியில் எழுதலொம்: 

PNB ஹவுசிங் ஃச னொன்ஸ் லிமிபடட், 9வது தளம், அந்திரிக்்ஷ  வன், 22 கஸ்தூர ்ொ கொந்தி மொரக்், புது 

தில்லி - 110001 

குறி ்பு: - உசையின் சமல் ‘குசை நிவரத்்தி’ என்று குறி ்பிடவும்.
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iv. ேிறல 4 

 

வொடிக்சகயொளரின் திரு ்திக்கு ஏை்  புகொர ்பதரிவிக்க ் டொவிட்டொல், சமசல குறி ்பிடட்ுள்ள 

 குதியிலிருந்து நியொயமொன கொலக்பகடுவிை்குள், வொடிக்சகயொளர ்கீசழ பகொடுக்க ் டட்ுள்ள 

முகவரியில் சதசிய வீடட்ுவைதி வங்கிசய அணுகலொம்: 

சதசிய வீடட்ுவைதி வங்கி, ஒழுங்குமுசை மை்றும் சமை் ொரச்வத் துசை, (புகொர ்நிவரத்்தி பைல்), 4வது 

தளம், சகொர-்5A, இந்தியொ வொழ்விட சமயம், சலொதி ைொசல, புது தில்லி - 110003 

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

குசை தீரக்்கும் வழிமுசை அறிவி ்பு  லசகயில் கொட்ட ் டும் மை்றும் கிசளயில்  ரொமரிக்க ் டும் 

வொடிக்சகயொளர ்தகவல் சகொ ்புசையின் ஒரு  குதியொக இருக்கும். இது இசணயதளத்தில் 

கிசடக்கும். 

 

IV.4 கால அைவு 

புகொசரத ்தீர ்் தை்கொன கொலக்பகடு, சிக்கலின் தன்சம மை்றும் சிக்கலொன தன்சமசய ் 

ப ொறுத்தது. அசனத்து புகொர ்அதிகரி ்புகசளயும் தீர ்் தை்கொன அதிக சநர வரம்ச  

கண்கொணிக்கவும் சமை் ொரச்வயிடவும் நியொயமொன நசடமுசைக் குறியீடட்ின் டி புகொரக்சள 

முடிந்தவசர குசைந்த டை் கொலக்பகடுவிை்குள் தீரக்்க நிறுவனம் முயை்சிக்கும். 7 சவசல 

நொடக்ளுக்குள் அசனத்து புகொரக்ளுக்கும் தீரவ்ு கொண் சத நிறுவனத்தின் முயை்சியொக இருக்கும். 

 

IV.5 புகாரக்றைக் கண்காணித்தல் மை்றும் மதிப்பாய்வு டசய்தல் 

 

1. அசனத்து பவளி ் சடயொன புகொரக்ளுக்கும் ஒரு எம்ஐஎஸ் தயொர ்பைய்ய ் டட்ு, 

அசனத்து  ங்குதொரரக்ளுடனும்  கிரந்்து பகொள்ள ் டட்ு, வழக்கு தீரக்்க ் டுவதை்கு 

நிலுசவயில் உள்ள நொடக்ளின் எண்ணிக்சகசய எடுத்துக்கொடட்ுகிைது. 

2. 2.2 இல் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள முசையில் கிரிடஸ்் மீதொன கடட்ு ் ொட்டொளரிடமிருந்து 

ப ை ் ட்ட புகொரக்ள் சகயொள ் டும். 

3. வொடிக்சகயொளர ்சைசவ மை்றும் குசை தீரக்்கும் குழுவொல் அவ்வ ்ச ொது மதி ் ொய்வு 

பைய்ய ் ட சவண்டிய புகொரக்ள் மை்றும் மறுஆய்வுக் கூட்டத்திை்கு ் பிைகு குறி ்புகள் 

பவளியிட ் டும். 

4. வொடிக்சகயொளர ்சைசவ மை்றும் குசை தீரக்்கும் குழு இதை்கு ் ப ொறு ் ொகும்: 

i.  ல்சவறு புகொரக்ளின் மீது எடுக்க ் ட்ட நடவடிக்சக மை்றும் ப ை ் டட் 

புகொரத்ொரரக்ளின் நிசல ் ொடுகசள பதொடரந்்து ைந்தித்து ஆய்வு பைய்யவும். 

ii புகொரக்ளின் நிகழ்வுகசளக் குசைக்க நிசலயொன  தில்கள் மை்றும் திருத்த 

நடவடிக்சககசள உருவொக்குதல். 

iii வொடிக்சகயொளர ்சைசவகளின் தரம்  ை்றிய கருத்துக்கசள மதி ்பிடுவது 

பின் ை்ை ் டுகிைது. 

iv. வொடிக்சகயொளர ்சைசவகள் பதொடர ்ொன அசனத்து ஒழுங்குமுசை வழிமுசைகளும் 

பின் ை்ை ் டுவசத உறுதிபைய்யவும். 

v. வொடிக்சகயொளர ்சைசவகள் பதொடர ்ொன அசனத்து ஒழுங்குமுசை வழிமுசைகளும் 

பின் ை்ை ் டுகின்ைன என் சத மதி ் ொய்வு பைய்யவும். 

vi. தீரக்்க ் டொத புகொரக்ள்/குசைகசள மதி ் ொய்வு பைய்து அவரக்ளின் ஆசலொைசனகள்/ 

திருத்த நடவடிக்சககசள வழங்கவும். 

vii. ப ை ் ட்ட புகொரக்ள் / புகொரக்ளின் வசக மை்றும் புகொரக்சளக் குசை ் தை்கொன 

திருத்த நசடமுசைகசளக் கண்கொணிக்கவும். 

 

 
 

IV.6 மீட்பு முகவரக்ை்/DSA/DMA களுக்கு எதிரான புகாரக்ை் 

1. அவுட்சைொரஸ்் ஏபென்சி வழங்கும் சைசவகள் பதொடர ்ொன சிக்கல்கள், சமசல 

விவரிக்க ் டட்ுள்ள டி, குசை தீரக்்கும் பநறிமுசையின் கீழ் ைரியொன முசையில் 

சகயொள ் டும். 

2. HFC இன் பிரதிநிதி/கூரியர ்அல்லது DSA ஏசதனும் முசையை்ை நடத்சதயில் ஈடு ட்டதொக 

அல்லது இந்த குறியீடச்ட மீறிை ்பையல் ட்டதொக வொடிக்சகயொளரிடமிருந்து ஏசதனும் 

புகொர ்வந்தொல், புகொசர விைொரித்து அசதக் சகயொள்வதை்கும், அசதை ்ைரிபைய்வதை்கும் 

உரிய நடவடிக்சககள் பதொடங்க ் டும்.  

3. மீட்பு நிறுவனங்களுக்கொன நடத்சத விதிகசள மீறுவது பதொடர ்ொக PNBHFL ஆல் 

http://www.nhb.org.in/
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ப ை ் டும் புகொரக்ள் தீவிரமொக ்  ொரக்்க ் டும். 

4. மீட்பு முகவர/்ஏபென்சிக்கு எதிரொன புகொர/்புகொர ் திவு பைய்ய ் ட்டொல், ைம் ந்த ் ட்ட 

கடனொளியின் புகொர/்புகொர ்தீரக்்க ் டும் வசர, PNBHFL, மீட்பு நிறுவனங்களுக்கு 

வழக்குகசள அனு ் ொது. இரு ்பினும், PNBHFL, கடன் வொங்கு வர ்பதொடரந்்து 

அை் மொன/பகொடூரமொன புகொரக்சள பைய்கிைொர ்என்று தகுந்த ஆதொரத்துடன் நம்பினொல், 

அது ஒரு குசை/புகொர ்நிலுசவயில் இருந்தொலும், மீட்பு முகவரக்ள் மூலம் மீட்பு 

நடவடிக்சககசள பதொடரலொம். கடன் வொங்கு வரின் நிலுசவத ்பதொசக இருக்கும் 

 டை்த்தில், PNBHFL, சூழ்நிசலகசள ் ப ொறுத்து, அந்த விஷயத்சத மீடப்டடு ்பு 

நிறுவனங்களுக்கு ்  ரிந்துசர ் தில், மிகவும் எைை்ரிக்சகயொக இருக்க சவண்டும் 

IV.7 மாை்றுத்திைனாைிகைிடம் இருே்து புகாரக்ை் 

 

மொை்றுத்திைனொளிகள் தங்கள் குசைகசள  திவு பைய்ய அசனத்து சைனல்களும் இருக்கும் சநரில் 

வரும் வொடிக்சகயொளருக்கு, வொடிக்சகயொளர ்சைசவ சமலொளரொல் சதசவயொன உதவி 

வழங்க ் டும். சமசல விவரிக்க ் டட்ுள்ள டி குசை தீரக்்கும் பநறிமுசையின் கீழ் ஊனமுை்ை 

ந ரக்ளின் குசைகசள நிவரத்்தி பைய்வசத நிறுவனம் உறுதி பைய்யும். 

 
 

V. பதிநவடுகறைப் பராமரித்தல் : நிறுவனத்தொல் ப ை ் ட்ட ஒவ்பவொரு 

குசை/புகொரின்  திசவடு மை்றும் அதன் தீரவ்ிை்கொக எடுக்க ் ட்ட நடவடிக்சககள் 

தீரவ்ு பைய்ய ் ட்ட நொளிலிருந்து குசைந்த டை்ம் 8 ஆண்டுகளுக்கு ் 

 ொதுகொக்க ் டும். 

 

VI. பகொள்சகயின் விரிவொன விளக்கம்: இந்தக் பகொள்சகயொனது, ப ொதுக் களத்தில், 

நிறுவனத்தின் இசணயதளத்தில் வழங்க ் டும். 

 
 

VII. கிறைகைில் கட்டாயம் காட்சிப்படுத்த நவண்டும்: 

 

I.குசை தீரக்்கும் அலுவலரின் ப யர,் முகவரி மை்றும் பதொடரப்ு எண் ஆகியசவ ப ொது தளத்தில் 

கிசடக்கும். 

ii இந்தக் பகொள்சக அனுமதி கடிதம் / எம்ஐடிசி / நியொயமொன நசடமுசைக் குறியீடு / இசணயதளம் 

/ கிசள கொட்சி ்  லசககளில் தகவலுக்கொக அைச்ிட ் டட்ுள்ளது. 

iii வொடிக்சகயொளரக்ளுக்கொன HFCயின் கடசமகளின் குறியீடு/நியொயமொன நசடமுசைக் குறியீடு 

இசணயதளம் / கிசளக் கொட்சி ்  லசககளில் கிசடக்கிைது. 

 

VIII. மதிப்பாய்வு: இந்தக் பகொள்சகயொனது விதிமுசைகளில் ஏசதனும் திருத்தம்,  

அல்லது கூடுதல் தகவல் அவ்வ ்ச ொது ப ொருந்தக்கூடிய பிை ைட்டங்களொல் 

 ரிந்துசரக்க ் டும் வசகயில் இணங்குவசத உறுதிபைய்ய, அவ்வ ்ச ொது 

திருத்த ் டலொம், மொை்றியசமக்க ் டலொம் அல்லது கூடுதலொக வழங்க ் டலொம். 

குசைந்த டை்ம் ஆண்டுசதொறும் அல்லது ப ொருந்தக்கூடிய விதிகள் மை்றும் 

ஒழுங்குமுசைகளின் டி சதசவ ் டும்ச ொது பகொள்சக மதி ் ொய்வு பைய்ய ் ட 

சவண்டும்.  


