
 

 
மிகவும் முக்கிய விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தறைகள் 

 
வடீ்டுக் கடன் (HL) கணக்கு எண். __________________-யின் கீழ் திரு./செல்வி. 
_____________________________________________________(இதற்கு பிறகு 'கடன் வாங்குபவர்') என்று 
அழைக்கப்படுவார் மற்றும் பிற துழண கடன் வாங்குபவர்களான 
__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________  ஆகியயார்  பூனாவாலா ஹவுெிங் ஃழபனான்ஸ் 
லிமிசடட் (முன்னர் யமக்மா ஹவுெிங் ஃழபனான்ஸ் லிமிசடட் என்று அழைக்கப்படும்) 
உடன் முக்கிய விதிமுழறகள் மற்றும் நிபந்தழனகழள பின்வருவனற்றின் கீழ் 
ஏற்றுக்சகாள்கிறார் (): 

 
1. கடன் 

 
ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட சதாழக: 
 

2. வட்டி 
 
(i) வழக (நிழலயான அல்லது ஃப்யளாட்டிங் அல்லது இரட்ழட/ ெிறப்பு விகிதம்): 

(ii) ஃப்யளாட்டிங் சரஃபரன்ஸ் விகிதம் (FRR) (யததியின்படி): ______ % ஆண்டுக்கு 

(iii) ஃப்யளாட்டிங் விகிதத்தில், சபாருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதம்: FRR (+/-) ____% = _____ % 
ஆண்டுக்கு 

(iv) நிழலயான விகிதத்தில் இருந்தால், சபாருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதம்: ______ % 
ஆண்டுக்கு 

(v) இழணக்கப்பட்ட விகிதத்தில், சபாருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதம் (யததியின்படி): 
நிழலயான விகிதத்தில்: ______ மாதங்களுக்கு ஆண்டுக்கு _____ % மற்றும் 
ஃப்யளாட்டிங் விகிதத்தில்: FRR (+/-) ____% = _____% ஆண்டுக்கு இதிலிருந்து 
செயல்படும் ____________ 

(vi) சமாராட்யடாரியம் அல்லது மானியம்: கடனுக்கு சபாருந்தக்கூடிய 
சமாராட்யடாரியம் அல்லது மானியம் மீதான விரிவான விதிமுழறகள் மற்றும் 
நிபந்தழனகளுக்கான ஒப்புதல் கடிதம் மற்றும் கடன் ஒப்பந்தத்ழத தயவுசெய்து 
பார்க்கவும். 

(vii) வட்டி மீட்டழமக்கப்பட்ட யததி: ஃப்யளாட்டிங் விகித கடன் அல்லது ஒரு 
ஒருங்கிழணந்த விகித கடன் (FRR உடன் இழணக்கப்படும் தவழணக்காலத்தின் 
யபாது) FRR PHFL மூலம் திருத்தப்படும் யபாது ரீசெட் செய்யப்படும். FRR-யில் வட்டி 
விகிதம் அல்லது திருத்தத்ழத மீட்டழமப்பதற்கு, வட்டி விகிதங்கழள 
தீர்மானிப்பதற்கு PHFL அதன் உள்புற பாலிெிழய பின்பற்றும். சபாருந்தக்கூடிய 
வட்டி விகிதத்தில் ஏயதனும் மாற்றம்/திருத்தம் ஏற்பட்டால், PHFL, அதன் சொந்த 
விருப்பப்படி, கடனின் EMI-கள் அல்லது தவழணக்காலத்ழத திருத்தலாம் அல்லது 
இரண்டும். யமலும், PHFL அதன் சொந்த விருப்பப்படி, வணிக உறவின் விண்யடஜ் 
மற்றும் கடனின் திருப்பிச் செலுத்தும் கண்காணிப்பு பதிவு ஆகியவற்றின் 
அடிப்பழடயில் வட்டி விகிதத்ழத மறுவிழல / திருத்துவதற்கான 
விருப்பத்யதர்ழவ வைங்கலாம். அத்தழகய வட்டி விகிதத்ழத மறுவிழலயிடுதல் 
ஆண்டுயதாறும் மாற்று கட்டணம் மற்றும் பிற உள் வைிகாட்டுதல்களுக்கு 
உட்பட்டது, இது PHFL மூலம் அதன் சொந்த விருப்பப்படி தீர்மானிக்கப்படும். 



(viii) வட்டி விகிதத்தில் மாற்றங்கழள சதாடர்பு சகாள்ளும் முழறகள்: பின்வரும் 
ஊடகங்களில் ஏயதனும் ஒன்று அல்லது அதற்கு யமற்பட்ட வழகயில் வட்டி 
விகிதம், பல்யவறு வழகயான கட்டணங்கள் உட்பட எந்தசவாரு திருத்தத்ழதயும் 
PHFL வைங்கும் – 

• PHFL-யின் கிழளகளில் அறிவிப்புகழள ழவத்தல். 

• சதாழலயபெி அல்லது உதவி ழமயம் மூலம். 

• குறுகிய சமயெஜிங் யெழவ/ இ-சமயில்/ எலக்ட்ரானிக் சமயெஜ் அல்லது 
எழுத்துப்பூர்வமான அறிவிப்பு மூலம் அறிவிப்பு. 

• PHFL-யின் இழணயதளத்தில். 

• நியமிக்கப்பட்ட ஊைியர் / உதவி ழமயம் மூலம். 
 

வட்டி விகிதம், கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் யமயல உள்ள எந்தசவாரு 
ஊடகத்தின் மூலமும் அறிவிக்கப்பட்டவுடன், கடன் வாங்குபவர் வட்டி விகிதம், 
பல்யவறு வழகயான கட்டணங்கள் ஆகியவற்றில் மாற்றங்கழளக் 
கவனித்துள்ளார் என்று கருதப்படுவார். 

 
3. தவறை வறககள்: மாதாந்திரம், ஒப்புதல் கடிதம்/ கடன் ஒப்பந்தத்தில் 

குைிப்பிடப்படாவிட்டால். 
 

4. சமமாை மாதாந்திர தவறை ("EMI"): ரூ _______.  
பகுதியளவு வைங்கப்பட்ட விஷயங்களில், 'முன்-ெமமான மாதாந்திர தவழண' 
("PEMI") மாதாந்திர அடிப்பழடயில் செலுத்தப்பட யவண்டும். முதல் வைங்கப்பட்ட 
யததியிலிருந்து EMI சதாடங்கிய யததி வழர PEMI வசூலிக்கப்படும். 
 

5. கடன் தவறைக்காலம்: 

 
6. கடைின் நநாக்கம்: 

 
7. கட்டைங்கள் மற்றும் பிை கட்டைங்கள்: கடிதத்துடன் இறைக்கப்பட்ட 

கட்டைங்களின் அட்டவறையில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி 
 

8. கடனுக்காை பாதுகாப்பு/அடமாைம்: பின்வரும் சசாத்து கடனுக்காை 
பாதுகாப்பாக அடமாைம் றவக்கப்பட்டுள்ளது:  

(i) சொத்தின் முகவரி:  
 வட்டாரம்: 

 நகரம்:மாநிலம்:யலண்ட்மார்க்: 

(ii) கடனுக்கான உத்தரவாதமளிப்பவரின் விவரங்கள், ஏயதனும் இருந்தால்:  

(iii) மற்ற பாதுகாப்பு(கள்) விவரங்கள், ஏயதனும் இருந்தால்: 

 
9. சசாத்து/கடன் வாங்குபவர்களின் காப்பீடு: கடன் வாங்குபவர், அவரது சசாந்த 

சசலவில், அறைத்து காப்பீட்டு அபாயங்களுக்கும் மற்றும் அத்தறகய 
சதாறககளுக்கும் மற்றும் PHFL-க்கு நதறவப்படும் அத்தறகய கால மற்றும் 
படிவங்களுக்கும் அடமாைம் றவக்கப்பட்ட சசாத்துக்கறள காப்பீடு சசய்ய 
நவண்டும் மற்றும் அத்தறகய பாலிசியின் இழப்பு பைம் சபறுபவர் அல்லது 



ஒதுக்கீட்டாளராக PHFL குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்பறத உறுதி சசய்ய 
நவண்டும். கடன் வாங்குபவர் சபைப்பட்ட கடனுக்காை தைது சபாறுப்புகறள 
கவர் சசய்ய ஒரு ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டத்றத எடுக்க நவண்டும் என்று 
பரிந்துறரக்கப்படுகிைது, இது ஏநதனும் நிகழ்வு ஏற்பட்டால் எழும். கடன் 
வாங்குபவர், அவரது சசாந்த விருப்பப்படி, எந்தசவாரு புகழ்சபற்ை காப்பீட்டு 
நிறுவைத்திடமிருந்தும் காப்பீட்டு கவறர நதர்வு சசய்யலாம். 
 

10. கடன் வழங்குவதற்காை நிபந்தறைகள்: ஒப்புதல் கடிதம் மற்றும் கடன் 
ஒப்பந்தத்தில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தறைகளின்படி. 

11. கடன் மற்றும் வட்டிறய திருப்பிச் சசலுத்துதல்: கடறை திருப்பிச் சசலுத்துதல் 
அசல் மற்றும் வட்டி கூறுகள் அல்லது PEMI-கள் மூலம் அனுமதி கடிதம் மற்றும் 
கடன் ஒப்பந்தத்தில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுறைகள் மற்றும் 
நிபந்தறைகளின்படி வட்டிறய உள்ளடக்கிய EMI-கள் மூலம் இருக்கும். கடன் 
வழங்கிய பிைகு அசல் மற்றும் வட்டி இறடநய ஒரு EMI பிநரக்-அப் சபறுவதற்கு 
PHFL திருப்பிச் சசலுத்தும் அட்டவறைறய வழங்கும். கடனுக்காை நிலுறவத் 
சதாறகயின் அடிப்பறடயில், ஒழுங்குமுறை நதறவகளுக்கு ஏற்ப கடறை 
சிைப்பு குைிப்பு கைக்கு ("SMA") அல்லது சசயல்திைன் அல்லாத சசாத்து ("NPA") 
என்று PHFL வறகப்படுத்தும். இது சதாடர்பாை ஒரு விளக்கமாை எடுத்துக்காட்டு 
கீநழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

 

ஒப்பந்ததத்ின்படி, கடனின் செலுத்த வேண்டிய வததி 31 மாரெ்,் 2021 ஆக 

இருந்தால், மற்றும் இந்த வததிகக்ான நாள்-இறுதி செயல்முறறக்கு முன்னர ்

முழு நிலுறேத் சதாறககள் சபறப்படவில்றல என்றால், நிலுறேத் வததி 31 

மாரெ் ்2021 ஆக இருக்கும். நிலுறேத் சதாடரந்்தால், கடன் 30 ஏப்ரல், 2021 இன் 

இறுதி செயல்முறறயில் SMA-1 என்று வடக் செய்யப்படும் (அதாேது, செலுத்த 

வேண்டிய வததியிலிருந்து 30 நாட்கள் முடிந்தவுடன்). கடன்கள் சதாடரந்்து 

நிலுறேயில் இருந்தால், அது 30 வம, 2021 அன்று இயங்கும் நாள் முடிவில் SMA-2 

என்று வடக் செய்யப்படும் (அதாேது, செலுத்த வேண்டிய வததியிலிருந்து 60 

நாட்கள் முடிந்தவுடன்). வமலும் கடன் மீதமுள்ள ேறகயில் இருந்தால், அது 29 

ஜுன் 2021 அன்று நடத்தப்படும் நாள் இறுதி செயல்முறறக்கு NPA என்று வடக் 

செய்யப்படும் (அதாேது, செலுதத் வேண்டிய வததியிலிருந்து 90 நாட்கள் 

முடிந்தவுடன்) 

 
12. நிலுறவத் சதாறகறய மீட்சடடுப்பதற்காை சுருக்கமாை நறடமுறை: 

வாடிக்றகயாளர் நிலுறவத் சதாறகறய சசலுத்தாவிட்டால், கடன் ஒப்பந்தம் 
மற்றும் சபாருந்தக்கூடிய சட்டங்களின் விதிகளின்படி கடன் வாங்குபவருக்கு 
எதிராக சட்ட நடவடிக்றகறய சதாடங்குவதற்காை உரிறம PHFL-க்கு உள்ளது. 
அத்தறகய எந்தசவாரு சட்ட நடவடிக்றகறயயும் சதாடங்குவதற்கு முன், 
சபாருந்தக்கூடிய சட்டங்களின் கீழ் நதறவப்படும் கடன் வாங்குபவருக்கு PHFL 
அைிவிப்றப அனுப்பும். 

 



13. ஆண்டு நிலுறவயிலுள்ள இருப்பு அைிக்றக வழங்கப்படும் நததி: ____________ 

 

 
14. வாடிக்றகயாளர் நசறவகள்: 

(i) அலுேலக ேருறக வநரம் - ோர நாட்கள் மற்றும் நான்காேது மற்றும் ஐந்தாேது 

(ஏவதனும் இருந்தால்) மாதத்தின் ெனிக்கிழறம காறல 10:00 முதல் மாறல 6:00 மணி 

ேறர அறனத்து மாதங்களுக்கும். 

(ii) சதாடர்பு சகாள்ள யவண்டிய நபர்- வாடிக்ழகயாளர் யெழவ ழமயம் 

(iii) பல்யவறு ஆவணங்கழளப் சபறுவதற்கான செயல்முழற- வாடிக்ழகயாளர் உதவி 
வரிழெ 1800 266 3204 என்ற எண்ணில் அழைக்க யவண்டும் அல்லது 
customercare@poonawallahousing.com என்ற முகவரிக்கு இசமயில் அனுப்பலாம்  

(iv) பின்வரும் ஆவணங்கழள சபறுவதற்கான யநரம் (TAT)-ஐ சுற்றி திரும்பவும்: 

• SOA-ஐ மீட்சடடுக்க – சமயில் மற்றும் சமயிலிங் முகவரியில் 30 நாட்கள். 

• ஆவணங்களின் நகழல மீட்சடடுக்க - சமயிலில் 15 நாட்கள் மற்றும் சமயிலிங் 
முகவரியில் 17 நாட்கள் 

• கடன் மூடல்/டிரான்ஸ்ஃபர் செய்வதன் மூலம் அெல் சொத்து ஆவணங்கழள 
மீட்சடடுக்க- கடன் மூடப்பட்ட பிறகு 15 நாட்கள் வழர மற்றும் உறுதிப்படுத்தல் 
அழைப்பிற்கு பிறகு கடன் வாங்குபவருக்கு அருகிலுள்ள கிழளயில் 
வைங்கப்படும். 

 
15. குறை தீர்ப்பு 

 
ஏயதனும் யகள்வி/குழற ஏற்பட்டால், இழணக்கப்பட்ட யகள்வி தீர்மான 
செயல்முழறயின்படி நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகழள அழடய உங்களுக்கு விருப்பம் 
இருக்கும். 
 
HL-யின் விரிவான விதிமுழறகள் மற்றும் நிபந்தழனகளுக்கு, இங்யக உள்ள தரப்புகள் 
கடன் ஒப்பந்தம் மற்றும் அவர்களால் செயல்படுத்தப்பட யவண்டிய/செயல்படுத்தப்பட 
யவண்டிய பிற பாதுகாப்பு ஆவணங்கழள பார்த்து நம்புவார்கள் என்பழத இதன்மூலம் 
ஒப்புக்சகாள்ளப்படுகிறது. 
  
யமயல உள்ள விதிமுழறகள் மற்றும் நிபந்தழனகள் கடன் வாங்குபவர்கள்(கள்) 
மூலம் படித்துள்ளனர்/ கடன் வாங்குபவருக்கு PHFL-யின் திரு./ திரு. 
_________________________________________ மூலம் படித்து கடன் வாங்குபவர்(கள்) மூலம் 
புரிந்துசகாள்ளப்பட்டுள்ளனர். 

 

எைக்கு/ எங்களுக்கு MITC-யின் நபாலியாை நகல் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பறத 
நான்/ நாங்கள் ஒப்புக்சகாள்கிநைாம். 

 

   விண்ைப்பதாரர்/இறை-விண்ைப்பதாரர் சபயர் சிக்நைச்சர் நடட் 

 

 

  விண்ைப்பதாரர்______________________________________ _______________ 



  

 துறை-விண்ைப்பதாரர்______________________________________________________ 

  

 

 

 

 
 

கட்டைம் – கட்டை அட்டவறை 
# விவரக்குறிப்புகள் சபாருந்தக்கூடிய சதாழக 

1 உள்நுழைவு கட்டணம் (திரும்பப்சபற 
இயலாது) 

ரூ.10,000 ஐ தாண்டக்கூடாது /- 

2 செயல்முழற கட்டணம் (திரும்பப்சபற 
இயலாது) 

ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட கடன் சதாழகயில் 0.50% 
வழர 

 

3 

கடன் ஆதாரம்/ கடன் ஆவணம்/ 
சதாைில்நுட்பம்/ மதிப்பீடு/ ெட்ட/ CERSAI/ CKYC/ 
NeSL கட்டணங்கள் (திரும்பப்சபற இயலாது) 

ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட கடன் சதாழகயில் 2% வழர 

4 கடன் ஒப்பந்தம், பாதுகாப்பு உருவாக்க 
ஆவணங்கள் யபான்றவற்றில் செலுத்த 
யவண்டிய முத்திழர வரி, பதிவு கட்டணங்கள் 
மற்றும் பிற சதாடர்புழடய கட்டணங்கள். 

அந்தந்த மாநிலங்களில் சபாருந்தும் 
நழடமுழறயிலுள்ள முத்திழர வரி 
விகிதங்களின்படி விண்ணப்பதாரரால் ஏற்கப்பட 
யவண்டும். 

5 கடன்/ மீண்டும் முன்பதிவு செய்வதற்கான 
கட்டணங்கள் 

₹. 5,000/- 

6 பணம்செலுத்தல் கருவி பவுன்ஸ் கட்டணங்கள் 
(காயொழல/ அச் அல்லது யவறு ஏயதனும் 
யமண்யடட்கள்) 

ஒரு நிகழ்வுக்கு ரூ. 600/- 

7 அழனத்து நிலுழவத் சதாழககழளயும் 
செலுத்துவதில் தாமதத்திற்கான அபராத வட்டி 

2.50% மாதத்திற்கு. 

8 வட்டி விகிதம் மாற்றும் கட்டணம் 
(நிலுழவயிலுள்ள அெல் சதாழகக்கு 
சபாருந்தும்) 

0.50% 

9 ஸ்விட்ச் கட்டணம் ₹. 2,000/ 

10 திருப்பிச் செலுத்தும் கருவி / NACH-ஐ 
மாற்றுவதற்கான பணம்செலுத்தல் கருவி 
ஸ்வாப் கட்டணம் 

ஒரு ஸ்வாப்பிற்கு ரூ. 500/- 

11 கணக்குகளின் அறிக்ழக ஒவ்சவாரு அறிக்ழகக்கும் ரூ. 500/- 

12 கடன் வைங்கும் யநரத்தில் வரயவற்பு 
கடிதத்துடன் வைங்கப்பட்ட அறிக்ழக தவிர 
(வட்டி அறிக்ழக/ கணக்கு அறிக்ழக/ NOC/ 
முன்கூட்டியய அழடத்தல்(ஃயபார்குயளாெர்) 
கடிதம்/ வரயவற்பு கடிதம்/ கடனளிப்பு 
அட்டவழண/ கடன் ஒப்பந்தம்) 

இசமயில் அல்லது டிஜிட்டல் இழணப்பு மூலம் 
பகிரப்பட்ட ொஃப்ட் காபிக்கு ரூ. 250/- மற்றும் 
ஹார்டு காபியில் முழறயய ரூ. 550/- 

13 ஆவண கட்டணங்களின் பட்டியல் ₹. 500 /- 



14 ஆவணங்களின் நகழல மீட்சடடுத்தல் ஒரு ஆவணத்திற்கு ரூ. 250 /-, 2 முதல் 4 
ஆவணங்களுக்கு ரூ. 500 /-, 4 க்கும் அதிகமான 
ஆவணங்களுக்கு ரூ. 750 /- 

15 பகுதியளவு பணம்செலுத்தல் கட்டணங்கள் 
மற்றும் முன்கூட்டியய 
செலுத்தல்/முன்கூட்டியய 
அழடத்தல்(ஃயபார்குயளாெர்) கட்டணங்கள் 
(மூடப்படும் யநரத்தில் நிலுழவயிலுள்ள அெல் 
சதாழகக்கு சபாருந்தும்) 

4% நிழலயான வட்டி விகித வைக்குகளின் கீழ் 
அல்லது இழணந்த வட்டி விகிதத்தின் கீழ் 
கடன்களுக்கான நிழலயான வட்டி விகித 
காலத்தின் கீழ் கடன்களுக்கு மற்றும் கடன் 
வாங்குபவரின் சொந்த ஆதாரத்தில் இல்ழல. 

4% சதாைில் யநாக்கத்திற்காக நீட்டிக்கப்பட்ட 
கடன்களுக்கான ஃப்யளாட்டிங் வட்டி விகிதத்தில் 
கடன்களுக்கு. 

அல்லது 

ஒழுங்குமுழற அறிவிப்புகளுக்கு இணங்க 
நிறுவன சகாள்ழகயின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட 
நழடமுழறயிலுள்ள கட்டண அறிக்ழகயின்படி. 

16 முன்கூட்டியய அழடத்தல்(ஃயபார்குயளாெர்) 
கடிதங்கள் 

₹. 1,500/- 

17 கசலக்ஷன் கட்டணங்கள் வாடிக்ழகயாளர் குடியிருப்பு/அலுவலகத்தில் 
இருந்து நிலுழவத் சதாழககழள யெகரிப்பதற்கு 
ஒரு வருழகக்கு ரூ. 200/- 

18 யவறுபாட்டு வட்டி (சபாருந்தக்கூடிய வட்டி 
விகிதம் மற்றும் ஏயதனும் கடன் கணக்கின் 
தற்யபாழதய வட்டி விகிதத்தில் இழடசவளி 
காரணமாக ஏற்படும் எந்தசவாரு வட்டியும்) 

வாடிக்ழகயாளருக்கு சபாருத்தமான எந்த 
யநரத்திலும் அல்லது கடன் மூடப்படும் 
யநரத்திலும் ரீஃபண்ட் அல்லது கட்டணம் 
வசூலிக்கப்படும். 

19 கடன் காலத்தின் யபாது பூனாவாலா ஹவுெிங் 
ஃழபனான்ஸ் மூலம் ஏற்படும் யவறு ஏயதனும் 
தற்செயலான கட்டணங்கள் 

கடன் கணக்கிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட/ ஒதுக்கப்பட்டபடி 

20 கவுண்டர் யெழவ கட்டணங்கள் மீது - திருப்பிச் 
செலுத்துதல் அல்லது பிற விஷயங்கள் 

யெழவகளின் யநரத்தில் சபாருந்தும் 

 
 
தயவுசெய்து கவனத்தில் சகாள்ளவும்: 
1. கடன் மீது வசூலிக்கப்படும் ஃப்யளாட்டிங் வட்டி விகிதம் (ROI) சபஞ்ச்மார்க் 

ஃப்யளாட்டிங் சரஃபரன்ஸ் விகிதம் (FRR) கடன் மீதான வட்டி விகிதத்துடன் 
இழணக்கப்பட்டுள்ளது, சபஞ்ச்மார்க் ஃப்யளாட்டிங் சரஃபரன்ஸ் விகிதத்தில் (FRR) 
சதாடர்புழடய திருத்தத்தின்படி செலுத்தப்படும். 

2. சபாருந்தக்கூடிய ெட்டத்தின்படி அழனத்து சபாருந்தக்கூடிய வரிகள், கடழமகள் 
மற்றும் கட்டணங்கள் யமயல உள்ள கட்டணங்களில் கூடுதலாக விதிக்கப்படும். 

3. அண்டர்ழரட்டிங் செயல்முழறயின் யபாது விண்ணப்பதாரரின் இறப்பு மற்றும் 
கடுழமயான இயலாழம யபான்ற நிகழ்வில் மட்டுயம நிறுவனத்தால் 
யெகரிக்கப்பட்ட உள்நுழைவு கட்டணங்கள் ரீஃபண்ட் செய்யப்படும் 

4. யமயல உள்ள கட்டண அட்டவழண முழுழமயாக இல்ழல மற்றும் தற்யபாது 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டணங்கள் தற்யபாது நழடமுழறயிலுள்ள விகிதங்களில் 
உள்ளன மற்றும் அவ்வப்யபாது மாற்றப்படலாம், நிறுவனத்தின் சொந்த மற்றும் 



முழுழமயான விருப்பப்படி மற்றும் அத்தழகய மாற்றங்கள் இறுதியானழவ 
மற்றும் அதன் அழனத்து வாடிக்ழகயாளர்களுக்கும் கட்டுப்படுத்தப்படும். 
சபாருந்தக்கூடிய கட்டணங்கள் அல்லது ஃப்யளாட்டிங் சரஃபரன்ஸ் விகிதத்தில் 
(FRR) ெமீபத்திய புதுப்பித்தலுக்கு தயவுசெய்து எங்கள் இழணயதளம் 
www.poonawallahousing.com-ஐ பார்க்கவும் அல்லது எங்கள் அறிவிப்பு வாரியத்தில் 
காண்பிக்கப்படும் எங்கள் அருகிலுள்ள கிழளழய அணுகவும். ெமீபத்திய 
மாற்றத்தின் யபாது உங்கழள புதுப்பிக்க SMS வெதி மூலம் உங்கள் சமாழபல் 
எண்ணிற்கு நாங்கள் வைக்கமான புதுப்பிப்ழப அனுப்புயவாம்; உங்கள் சமாழபல் 
எண்ணில் மாற்றம் ஏற்பட்டால். அதன் பதிவுகளில் சதாடர்புழடய தகவழல 
புதுப்பிக்க தயவுசெய்து நிறுவனத்திடம் சதரிவிக்கவும். 

5. யமலும் ஏயதனும் விளக்கங்களுக்கு, தயவுசெய்து எங்கள் யடால்-ஃப்ரீ 
வாடிக்ழகயாளர் யெழவ உதவி எண் 1800 266 3204-யில் எங்கழள சதாடர்பு 
சகாள்ளவும். மாற்றாக, நீங்கள் எங்களுக்கு customercare@poonawallahousing.com 
என்ற முகவரிக்கு இசமயில் அனுப்பலாம் 

6. எங்கள் இழணயதளம் www.poonawallahousing.com-யில் விழரவான பணம் 
செலுத்தும் விருப்பத்யதர்வு மூலம் நீங்கள் ஆன்ழலனில் பணம் செலுத்தலாம்.  

 
 

   விண்ைப்பதாரர்/இறை-விண்ைப்பதாரர் சபயர் சிக்நைச்சர் நடட் 

 

 

  விண்ைப்பதாரர்______________________________________ _______________ 

  

 துறை-விண்ைப்பதாரர்______________________________________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வாடிக்றகயாளர் நகள்வி தீர்மாை சசயல்முறை 
 
எங்கறள அறழக்கவும் 
உங்கள் ஏயதனும் யகள்விகள் அல்லது யெழவ யதழவகளுக்கு, தயவுசெய்து எங்கழள 
1800 266 3204 என்ற எண்ணில் அழைக்கவும். உங்களுக்கு ெிறப்பாக யெழவ செய்ய 
நாங்கள் ஆர்வமாக இருப்யபாம். எங்கள் வாடிக்ழகயாளர் யெழவ திங்கள் முதல் ெனி 
வழர 9:00 am முதல் 7:00 pm வழர கிழடக்கும். 
 
நீங்கள் முகவரியில் எங்களுக்கு சதரிவிக்கலாம்: 



யமலாளர் - வாடிக்ழகயாளர் யெழவகள், 
பூனவாலா ஹவுெிங் ஃழபனான்ஸ் லிமிசடட் 
பதிவுசெய்த அலுவலகம்: 602, 6th ஃப்யளார், ஜீயரா ஒன் IT பார்க், ெர்யவ. நம்பர். 79/1, 
யகார்படி, முந்த்வா யராடு, புயன - 411036 
 
உங்களிடம் எங்களுக்கு இசமயில் அனுப்பும் விருப்பம் உள்ளது: 
customercare@poonawallahousing.com (தயவுசசய்து உங்கள் கடன் கைக்கு எண் 
மற்றும் சதாடர்பு எண்றை சப்செக்ட் றலைில் குைிப்பிடவும்). 
 
உங்கள் கடிதத்றத சபற்ை 7 நவறல நாட்களுக்குள் அல்லது உங்கள் இசமயிறல 
சபற்ை 48 மைிநநரங்களுக்குள் உங்கள் நகள்விறய தரீ்க்க நாங்கள் 
முயற்சிப்நபாம். 7 நவறல நாட்களுக்குள் உங்கள் நகள்விறய எங்களால் தரீ்க்க 
முடியவில்றல என்ைால், நிறுவைத்திற்கு ஏன் பதிலளிக்க அதிக நநரம் 
நதறவப்படும் என்பதற்காை காரைத்றத நாங்கள் உங்களுக்கு விளக்குநவாம். 
 
எஸ்கநலஷன் 1: 
ஒருயவழள எங்கள் வாடிக்ழகயாளர் யெழவ/சஹல்ப்ழலனில் இருந்து நீங்கள் பதிலில் 
திருப்தி அழடயவில்ழல என்றால், நீங்கள் head.customercare@poonawallahousing.com 
என்ற எண்ணில் வாடிக்ழகயாளர் யெழவக்கு எழுதலாம் (தயவுசெய்து உங்கள் கடன் 
கணக்கு எண் மற்றும் சதாடர்பு எண்ழண ெப்சஜக்ட் ழலனில் குறிப்பிடவும்). 
 
எஸ்கநலஷன் 2: 
நீங்கள் இன்னும் திருப்தியழடயவில்ழல என்றால், நீங்கள் யநாடல் அதிகாரிக்கு 
nodalofficer@poonawallahousing.com என்ற முகவரிக்கு இசமயில் அனுப்பலாம்  
 
எஸ்கநலஷன் டு நநஷைல் ஹவுசிங் நபங்க் (NHB): 
ஒருயவழள சபறப்பட்ட பதிலில் நீங்கள் அதிருப்தி அழடந்தால், பின்வரும் முகவரியில் 
யதெிய வடீ்டு வங்கிழய நீங்கள் அணுகலாம்: 
நநஷைல் ஹவுசிங் நபங்க், ஒழுங்குமுறை மற்றும் நமற்பார்றவத் துறை (புகார் 
நிவர்த்தி சசல்), 4th ஃப்நளார், Core-5A, இந்தியா நஹபிநடட் சசன்டர், நலாதி நராடு, 
நியூ சடல்லி - 110003. 
 
அத்தழகய புகார் NHB உடன் https://grids.nhbonline.org.in இல் ஆன்ழலனில் பதிவு 
செய்யப்படலாம் 
 
 

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

