
!யாய நைட(ைற ெந+(ைறக- 

எ"க$% 'யாய நைட-ைற ெந0கைள2 ப40 இ"6 
அ089ெகா:;"க:. 
 
கட# ெப'வத*காக ,'வன.ைத அ123 வா45ைகயாள8க9 ம*'3 கட# 

வழ<க=ப>ட ?ற2 வா45ைகயாள8கAடனான பBவ8.தைனகCD ,யாயமான 

ம*'3 ெவC=பைடயான நடவ45ைககைள உ'G=பH.Iவத*காக ,'வன.தாD 

?#ப*ற=பட ேவK4ய நைடLைறகC# Mவர<கைள இPத ஆவண3 

வழ<2SறI. இPத ெநTLைறக9 UறPத வா45ைகயாள8 ேசைவைய 

வழ<2வத*23 தனI வா45ைகயாள8கAடனான வWக நடவ45ைககCD 

ெவC=பைட.த#ைமைய பராமB=பத*23 ஊYய8கA52 உதZSறI. இPத 

ெநTLைறகCD ?#வ[3 L5Sய5 \'க9 உ9ளன. 

ெந0-ைறகைள< ெசய>ப?@9த> 
இPத ெநTLைறக9 ,'வன.தாD, அத# Iைண ,'வன.தாD அDலI 4_>டD 
ெலK4< ?ளா>பா8மாD (ெசாPதமாக ம*'3/அDலI அயDபW ஏ*பா>4# 
cd) கZKட8கCD, ெதாைலேபU வYயாக, அfசD gல3, ஊடாH3 h#ன1 
சாதன<க9 வYயாக, இைணய.GD அDலI ?ற ஏேதi3 LைறகCD 
வழ<க=பH3 அைன.I தயாB=jக9 ம*'3 ேசைவகA523 ெபா[PI3. 

இPத ெநTLைறக9 ,'வன.G# அைன.I ஊYய8கA523 ம*'3 அைன.I 

தயாB=jக9 ம*'3 ேசைவகC# ெதாட8?D அத# வWக நடவ45ைககCD 

,'வன.ைத= ?ரG,G.Iவ=பH.த அ<cகB5க=ப>ட ?ற எPதெவா[ 

நப8கA523 ெபா[PI3. ,யாய நைடLைற ெநTLைறகC# நகD ,'வன.G# 

அைன.I அlவலக<க9/SைளகCl3 கா>U=பH.த=பH3. FPC இ# நகD 

,'வன.G# இைணய.தள.Gl3 கா>U=பH.த=பH3. 
 

ெந0-ைறக$% ேநாCகD 

a. வா45ைகயாள8கAடனான நடவ45ைககCD 2ைறPதப>ச தர,ைலகைள 
,8ணm=பத# gல3 நDல ம*'3 ,யாய நைடLைறகைள ஊ52M.தD. 

b. ெவC=பைட.த#ைமைய அGகB.தD இத#gல3 ேசைவகCn[PI ,யாயமாக 
எதைன எG8பா85கலா3 என வா45ைகயாள8 ந#2 jBPIெகா9ள L4o3, 

c. ேபா>4 gலமாக சPைத ச5Gகைள ஊ52M.தD, உய8 இய5க. தர,ைலகைள 
அைடதD. 

d. வா45ைகயாள8 ம*'3 ,'வன3 இைடேய ,யாயமான ம*'3 நDlறைவ 
ஊ52M.தD. 



e. p>H5 கட#,G அைம=?D ந3?5ைகைய வள8.தD. 

 

உFG2பா? 
p>H5 கட#,G. IைறmD ,லZ3 தர,ைல நைடLைறகைள= q8.G ெசrயZ3, 

ேந8ைம ம*'3 ெவC=பைட.த#ைம ெநT5ெகா9ைகm# ப4 எDலா 

நடவ45ைககCl3 ,யாயமாக ம*'3 ேந8ைமயாக நடPIெகா9ளZ3 ,'வன3 

இPத ெநTLைறகைள= ?#ப*'3. 

,'வன3 வா45ைகயாள8கA52 ெதCவான ம*'3 ெவC=பைடயான 

தகவDகைள வழ<S,  

வ>4 MSத3 ம*'3 ேசைவ5 க>டண<க9 உ9C>ட தயாB=jக9 ம*'3 

ேசைவகC# MGLைறக9 ம*'3 ,பPதைனகைள= jBPIெகா9வத*2 

அவ8கA52 உதZ3.  

வா45ைகயாள8கA525 Sைட523 ந#ைமக9. 

,'வன.G# தயாB=jக9 ம*'3 ேசைவக9 ெதாட8jைடய ச>ட<க9 ம*'3 

ஒt<2Lைறகைள எt.Gl3 எKண.Gl3 q8.G ெசro3. 

,'வன3 தவ'கைளu சBெசrவGD Mைரவாகu ெசயDபH3 ேமl3 இPத 

ெநTLைறகC# ேநா5க<கC# அ4=பைடmலான வா45ைகயாள8கC# 

jகா8கைள5 கவன.GD ெகா9A3. 

,'வன3 தனI எG8கால/த*ேபாைதய வா45ைகயாள8கCைடேய வயI, இன3, 

சாG, பாnன3, G[மண,ைல, மத3 அDலI இயலாைமm# அ4=பைடmD 

பா2பாH கா>டாI. எwi3 p>H5 கட# தாயாB=jகCD 2T=?ட=ப>ட ப4 

க>H=பாHக9 ஏேதi3 இ[PதாD, ெதாட8PI ெபா[PI3. 

ஏேதi3 எG8கால அDலI த*ேபாைதய வா45ைகயாள8கC# ேகாB5ைகm# ப4 

இPத ெநTLைறகC# நகD வழ<க=படலா3. 

ெவ$2ப?@த> ம4FD ெவ$2பைட@த%ைம 
,'வன3 வ>4 MSத<க9, ெபாIவான x8ைவக9 ம*'3 க>டண<க9 ப*Tய 

தகவDகைள இவ*T# gல3 வழ<23: 

SைளகCD அTM=j ைவ.தD 

ேகாBய ப4 ம*'3 ேகாBய ேநர.GD க>டண அ>டவைணைய வழ<2தD. 

,'வன.G# இைணய.தள3 வYயாக 



,யh5க=ப>ட ஊYய8 வYயாக 

இரகKய@த%ைம 
,'வன3 வா45ைகயாள8 yயMவர<கைள= jBPIெகா9வத*23 தனI 

வWக.ைத நட.Iவத*23 ெபா[.தமானI ம*'3 ேதைவயானI என ந3j3 

தw=ப>ட தகவDகைளu ேசகB523. ,'வன3 வா45ைகயாள8கC# அைன.I 

தw=ப>ட தகவDகைளo3 தwயா[ைடயதாக இரகUயமானதாக5 க[I3 ேமl3 

ஏேதi3 ச>ட3 அDலI ஒt<2Lைறயாள8க9 உ9C>ட அரy ,'வன<க9 

அDலI Sெர4> LகைமகA52 ேதைவ=பH3 அDலI வா45ைகயாள8களாD 

தகவDக9 பSர அiமG5க=ப>ட இட<கைள. தM8.I g#றா3 நப8கA52 

தகவDகைள ெவC=பH.தாI. ,'வன3 ஆதரZu ேசைவகைள வழ<2வத*காக 

ஏேதi3 g#றா3 தர=?னB# ேசைவகைள= ெப*றாD, அPத g#றா3 

தர=?ன[3 வா45ைகயாள8கC# தw=ப>ட தகவDகைள அேத அளZ 

இரகUய.த#ைமoட# ைகயாள ,'வன3 க>டாய=பH.I3. 

கட%க;Cகான MNண2ப"க;D அவ4ைற< ெசயலாC6தQD 
 

a. கட# ெப'பவ[5கான எDலா. தகவDெதாட8jகA3 உ9z8 ெமாYmD 
அDலI கட# ெப'பவராD jBPIெகா9ள5\4ய ெமாYmD இ[523.  

b. வா45ைகயாளBடh[PI வ{n5க=பH3 வ>4 pத3 ம*'3 ெசயலா5க5 
க>டண3, காேசாைல G[3jதD க>டண<க9, கட# ெதாைக 
வழ<க=படாM>டாD/M,ேயாS5க=படாM>டாD G[3ப வழ<க=பH3 
க>டண<க9, ஏேதi3 இ[PதாD, அபராத வ>4/தாமதமாக. G[3பu 
ெசl.Iவத*கான அபராத3 ேபா#ற கட# ெதாட8பான ?ற 
க>டண<கைளo3 கட# ஒ=பPத3 ெதBM5SறI.  

c. ,'வன3 கட# MKண=ப.ைத ெவC=பைடயான LைறmD 
ெசயலா52வGD/வழ<2வGD உ9ளட<Sய அைன.I க>டண<கைளo3 
உ9ளட5Sய “ெசலZக9 அைன.ைதo3’ ெவC=பH.த ேவKH3. 
அIேபா#ற க>டண<க9/x8ைவக9 பா2பா4Dலாதைவயாக இ[=பைதo3 
உ'G=பH.த ேவKH3. 

d. கட# ெப'பவB# நலைன= பாG523 அவUயமான தகவDகைளo3 கட# 
MKண=ப= ப4வ3 ெகாK4[5கலா3, எனேவ கட# ெப'பவராD ?ற 
HFCகC# MGLைறக9 ம*'3 ,பPதைனகAட#  அ8.தL9ள வைகmD 
ஒ=?>H= பா85கZ3 தகவலTPத L4ெவH5கZ3 L4o3.  

e. MKண=ப= ப4வ.Iட# சம8?5க=பட ேவK4ய ஆவண<கC# 
ப>4யைலo3 கட# MKண=ப= ப4வ3 2T=?டலா3. 

f. அைன.I கட# MKண=ப<கைள= ெப'வத*23 ஒ=jைக இர~I 
வழ<க=பH3. L4Pத வைர, கட# MKண=ப<கைள L4ெவH=பத*கான 
கால அளZ3 அPத ஒ=jைகmD 2T=?ட=பட ேவKH3.  

g. ,'வன3 ,யாயமான கால.G*29 கட# MKண=ப<கைளu சBபா8523.  
 



கட% மG2R?, MG-ைறக: / 'ப8தைனக:, ம4FD கட% 
MNண2பD 'ராகS2ைப@ ெதSM@த>  
 

a. ெபாIவாக கட# MKண=ப.ைதu ெசயலா52வத*2. ேதைவயான 
அைன.I Mவர<கA3 MKண=ப.G# ேபாேத ,'வன.தாD 
ேசகB5க=பH3. ஏேதi3 \HதD தகவDக9 ேதைவ=ப>டாD, அவ*ைற 
வழ<க வா45ைகயாள8கA52. ெதBM5க=பH3. 

b. வழ<க=ப>ட கட# ெதாைக ம*'3 ஆKH வ>4 pத3, MKண=ப Lைற, 
EMI க>டைம=j, ?�ேபமK> க>டண<க9 உ9C>ட அைன.I 
MGLைறக9 ம*'3 ,பPதைனகைளo3 வழ<கD க4த3 அDலI ?ற 
வYLைறகCD ,'வன3 கட# ெப'பவ[52 எt.I gல3 ெதBM523 
ம*'3 இPத MGLைறக9 ம*'3 ,பPதைனகைள கட# ெப'பவ8 
எt.I=q8வமாக ஒ=j5 ெகா9வைத தனI பGேவHகCD ைவ.I5 
ெகா9A3.  

c. கட# வழ<கD/M,ேயாக3 ,ராகB5க=ப>டாD, அPத L4Z எt.Igல3 
கட# ெப'பவ[52. ெதBM5க=பH3. ,'வன.G# பா8ைவmD உBய 
க[Iதl52= ?# கட# MKணப<கைள ,ராகB5க=பட வYவ2.த 
காரணL3 எt.GD ெதBM5க=பH3. L#ெமாYZ ,'வன.G# 
உ9ளா8Pத தயாB=j அளpHகைள q8.G ெசrயாM>டாD, அத*ேக*ப 
கட# ெப'பவ8 அTM5க=பHவா8. 

d. G[3ப= ெப'3/ ஒ=பPத.G# cd பண3ெசl.IதD அDலI ெசயDGறைன 
ேவக=பH.I3 L4ைவ எH523 L# அDலI \HதD ெச5S�B>4கைள 
ேக>23 L#, ,'வன3 கட# ஒ=பPத.G*2 ஏ*ப கட# ெப'பவ8(கA52) 
அTM=j ெகாH523. 

e. ,'வன3 தாமதமாக. G[3பuெசl.Iவத*கான அபராத வ>4ைய கட# 
ஒ=பPத.GD த4.த எt.GD 2T=?H3. 

f. கட# ெப'பவ8 கட# வழ<க=பH3 / M,ேயாS5க=பH3 ேநர.GD கட# 
ஒ=பPத.G# நகlட# கட# ஒ=பPத.GD 2T=?ட=ப>ட அைன.I 
இைண=jகCD ஒ�ெவா#ைறo3 ெபற உBைம ெகாKH9ளா8. 

g. ,'வன3 தனI ெசாPத M[=j= ப4, கட# ெப'பவBடh[PI அDலI 
வ<S/,G ,'வன.Gடh[PI கட# கண5ைக மா*'வத*கான 
ேகாB5ைககைள, வழ5கமான LைறmD ெசயலா523. 
 

 
கட% M'ேயாகD, MG-ைறக: ம4FD 'ப8தைனக$> 
மா4ற"க: உ:$Uடைவ 

 
a. கட# ஒ=பPத3/வழ<கD க4த.GD ெகாH5க=ப>ட M,ேயாக 

அ>டவைண= ப4 ெதாைக M,ேயாS5க=பட ேவKH3. 
b. M,ேயாக அ>டவைண, வ>4 MSத<க9, அபராத வ>4 (ஏேதi3 

இ[PதாD), ேசைவ5 க>டண<க9, ?�ேபமK> க>டண<க9, ?ற 
ெபா[PI3 x8ைவக9/க>டண<க9 உ9C>ட MGLைற ம*'3 
,பPதைனகC# எPதெவா[ மா*ற<கைளo3 ,'வன3 உ9z8 ெமாYmD 
அDலI கட# ெப'பவராD jBPIெகா9ள5\4ய ெமாYmD கட# 
ெப'பவ[52 அTM=j ெகாH5க ேவKH3. வ>4 pத<க9 ம*'3 



க>டண<கCD ஏ*பH3 மா*ற<க9 எG8கால.GD ம>Hேம 
ெசயDபH.த=பHவைதo3 ,'வன3 உ'G=பH.த ேவKH3. 

c. அ.தைகய மா*ற3 வா45ைகயாள[52 பாதகமாக இ[PதாD, அவ8 60 
நா>கA529 அTM=j இ#T தனI கண5ைக gடலா3 அDலI 
மா*றலா3.  

d. வா45ைகயாள8 அ.தைகய அGகB=?*2 ஒ=j5 ெகா9ளாத காரண.தாD 
அTM=?n[PI 60 நா>கA529 கடைன L#L4.தாD, ,'வன3 எPத5 
\HதD வ>4o3 வ{n5க=படMDைல எ#பைத உ'G ெசro3. 

e. G[3ப= ெப'3 L4Z/ கட# ஒ=பPத.G# cd பண3ெசl.IதD அDலI 
ெசயDGறைன ேவக=பH.IதD அDலI \HதD ெச5�B>4கைள நாHதD 
ேபா#றைவ கட# ஒ=பPத.G*2 ஏ*ப இ[5க ேவKH3  

f. எDலா ,lைவகைளo3 G[3பu ெசl.Gய ?# அDலI p>H ,G உதM 
ம*'3 கடw# ,lைவ. ெதாைகைய உKைமmD ெப*ற ?# ,'வன3 
கட# ெப'பவ[52 எGராக5 ெகாKH9ள ஏேதi3 ?ற 
உBைமேகாரl5கான ச>ட=ப4யான உBைம அDலI ப*'Bைம52 
உ>ப>H ,'வன3 எDலா ெச5�B>4கைளo3 MHM523. அIேபா#ற 
எG8 ஈHெசro3 உBைமைய= பய#பH.Iவத*2, �தL9ள 
உBைமேகாரDக9 ம*'3 ெதாட8jைடய உBைமேகாரDக9 L45க=படாத / 
பண3 ெசl.த=படாத வைரmD ெச5�B>4கைள ?4.Iைவ=பத*கான 
,'வன.G# உBைமைய5 2T523 ,பPதைனகC# Lt Mவர<கAட# 
அத*கான அTM=j கட# ெப'பவ[52 ெகாH5க=பH3. 
 

VகாWக;D 6ைறக;D 

a. ,'வன3 jகா8கைளo3 2ைறகைளo3 ெப'வத*2, பGZெசrவத*2 
ம*'3 L4.I ைவ=பத*2 ஒ[ அைம=ைபo3 ெசயDLைறையo3 
ெகாK4[523, இGD ஆ#ைலwD ெபற=ப>ட jகா8கA3 அட<23.  

b. ,'வன.G# இய52ந8 2t ,'வன.G*29 jகா8கைளo3 2ைறகைளo3 
x8=பத*2 ெபா[.தமான 2ைறx8 ெசயDLைறைய அைம5க ேவKH3. 
அPதu ெசயDLைற கட# வழ<23 ,'வன.G# ெசயDபா>டாள8கC# 
L4ZகCனாD எt3 ச8uைசக9 அைன.I3 2ைறPதப>ச3 அH.த 
உய8,ைலmD உ9ளவ8களாD ேக>க=ப>H x8Z காண=பHவைத 
உ'G=பH.த ேவKH3. 

c. ச>ட3, ஏ*'5ெகா9ள=ப>ட ெகா9ைகக9 ம*'3 ெசயDLைறகC# 
க>டைம=?*29 வா45ைகயாள8கC# G[=Gைய= ெபற ,'வன3 
பாHபH3. 

d. ஏேதi3 2ைறக9 இ[PதாD, வா45ைகயாள8 கண52 ைவ.G[523 வWக 
இட.G# ெபா'=பாளைர அ1S ெபா'=பாளBட3 இ[523 ‘jகா8 
பGேவ>4D’ jகாைர= பGZ ெசrயலா3. jகாைர= பGZ ெசrதI3, 
வா45ைகயாள8 jகா8 எKைணo3 எG8கால 2T=jைர. ேதGையo3 
ெப*'5 ெகா9ள ேவKH3. 

e. எ<2 jகா8 ெசrயலா3 ம*'3 எPத அGகாBmட3 jகா8 ெசrயலா3 
எ#பத*கான அlவக LகவB, h#னfசD LகவB, ெதாைலேபU எK 
ேபா#றவ*ைற அைன.I அlவலக<கA3/SைளகA3 கா>U=பH.த 
ேவKH3.  



f. ,'வன3 jகாைர= ெப*றGn[PI 6 வார<கA529 jகா[52. x8Zகாண 
Lய*U523. 

g. பGD G[=Gகரமாக இDைலெய#றாD அDலI எPத= பGl3 
Sைட5கMDைல எ#றாD, jகா8 – தைலைம Sெர4> ம*'3 ேசைவகA52 
– ேமெலH.Iu ெசDல=பட ேவKH3. 

h. வா45ைகயாளBடh[PI எt.I gல3 jகா8 ெபற=ப>டாD, ,'வன3 ஒ[ 
வார.G*29 அவ[5கான ஒ=jைக/பGைல அi=ப Lய*U523.  

i. அPத ஒ=jைக 2ைறைய5 ைகயாA3 அGகாBm# ெபய8 & பதM 
2T=?ட=பட ேவKH3. 

j. ெதாைலேபU gல3 jகா8 ெதBM5க=ப>டாD, வா45ைகயாள[52 jகா8 
2T=jைர எK வழ<க=ப>H ,யாயமான கால.G*29 jகாB# 
L#ேன*ற3 ெதBM5க=பH3. 

k. ,'வன.G# ெசயDபா>டாள8கC# L4ZகளாD எt3 எPதu ச8uைசகA3 
தைலைம வா45ைகயாள8 ேசைவகளாD x8Zகாண=பH3  

  

வா45ைகயாள8 jகா8 7 ேவைல நா>கA529 x85க=படாM>டாD, அவ8க9 

customercare@shubham.co எ#ற LகவB52 h#னfசD அi=பலா3 அDலI 

எ<கA52 எtதலா3, அI 30 நா>கA52 hகாமD x85க=பH3: 

ெபற=பH3 அைன.I jகா8கA523 ?#வ[3 வா45ைகயாள8 2ைறx8 

ெசயDLைற ?#ப*ற=பH3. 

,ைல 1- yப3 Sைள/க>டணhDலா எK/ h#னfசD/ேபா8>டDக9 
வா45ைகயாள8 த<கC# jகாைர= பGZ ெசrய Sைள52 வ[ைக தரலா3 அDலI 
1800-258-2225 எ#ற எKைண அைழ5கலா3. jகாைர 
customercare@shubham.co எ#ற LகவB523 h#னfசD ெசrயலா3.  
 
,ைல 2- 2ைற x8523 அGகாB 
jகா8 x8Zகாண=படMDைல எwD, வா45ைகயாள8 இவைர. ெதாட8j 
ெகா9ளலா3  
2ைற x8523 அGகாB 
Ms. கwகா ச8மா 
h#னfசD-Kanika.sharma1@shubham.co,  
ெதாைலேபU- 0124-4669332 
yப3 ஹZ�, 425, உதேயா5 
Mகா8 ேப�-IV, 28கா#, 
ஹBயானா- 122015 
 

 

 



 

yப3 வழ<Sய x8MD ஏேதi3 ஒ[ வா45ைகயாள8 G[=G 

அைடயMDைலெயwD, அவ8 ?#வ[3 வYmD தனI jகாைர= பGZ ெசrவத# 

gல3 ேதUய p>HவசG வ<Sm# jகா8 x8Z= ?Bைவ அ1கலா3  

a. https://grids.nhbonline.org.in எ#ற இைண=?D ஆ#ைல# LைறmD 
b. ஆ=ைல# LைறmD க4த3 

gல3, https://nhb.org.in/citizencharter/Complaint_form.pdf இைண=?D 
Sைட523 பBPIைர5க=ப>ட வ4வ.GD,  
jகா8 x8Z= ?BZ, 
ஒt<2Lைற & ேம*பா8ைவ. Iைற, 
ேதUய p>HவசG வ<S, 
4வI மா4, ேகா8 5A, இPGயா ேஹ?ேட> ைமய3, 
ேலா4 சாைல, jI GDைல – 110 003 

 

'யாய நைட-ைற ெந0-ைறக: ெதSMCக2ப?D ெமாX ம4FD 
-ைற  

ேமேல வைரய'5க=ப>ட வYகா>HதDகC# அ4=பைடmலான ,யாய 
நைடLைற ெநTLைறக9 (L4Pத வைர உ9z8 ெமாYmD அDலI கட# 
ெப'பவராD jBPIெகா9ள=பH3 ெமாYmD இ[5க ேவKH3) ,'வன.G# 
,8வாக5 2t5கC# ஒ=jதlட# நைடLைற=பH.த=பH3. ,'வன3 ,யாய 
நைடLைற ெநTLைறகைள உ[வா5கZ3, வYகா>HதDகC# ேநா5க.ைத 
MBவா5கZ3 yதPGர3 ெகாKH9ளI ஆனாD ேமl9ள வYகா>HதDகC# 
அ4=பைட ஆ#மாைவ எPத வYml3 ைகMட5 \டாI. இI பDேவ' 
ப<2தார8கC# தகவl5காக அவ8கC# இைணய.தள.GD ைவ5க=பH3. 

Y?த> வUZ வ[\Cக2ப?வத4கான ஒ^"6-ைற  

,'வன.G# ,8வாக5 2tவானI ,Gu ெசலZக9, மா8_# ம*'3 B�5 ?�hய3 
ேபா#ற ெதாட8jைடய காரWகைள5 க[.GD ெகாKH ஒ[ வ>4 MSத 
மாGBைய= ?#ப*'3 ேமl3 கட#க9 ம*'3 L#பண<கA5காக 
வ{n5க=பட ேவK4ய வ>4 pத.ைத. x8மாw523. வ>4 pத3 ம*'3 
ஆப.Iகைள. தர3?B523 அ12Lைற ம*'3 ெவ�ேவ' வைக கட# 
ெப'பவ8கA52 ெவ�ேவ' வ>4 pத.ைத வ{n523 காரண3 ஆSயன கட# 
ெப'பவ8 அDலI வா45ைகயாள[52 MKண=ப= ப4வ.GD 
ெவC=பH.த=பH3 ேமl3 வழ<கD க4த.GD ெவC=பைடயாக. 
ெதBM5க=பH3. அபராத வ>4/க>டண<கA52 (ஏேதi3 இ[PதாD) ெதCவாக 
வைரய'5க=ப>ட ெகா9ைகைய ,8வாக5 2t ெகாK4[523. 

வ>4 MSத<க9 ம*'3 ஆப.Iகைள. தர3?523 அ12Lைற, ம*'3 அபராத 
வ>4 (ஏேதi3 இ[PதாD) இைணய.தள.GD Sைட5கu ெசrய=பH3 அDலI 



ெதாட8jைடய ப.GB5ைககCD ெவCmட=பH3. வ>4 MSத<கCD மா*ற3 
இ[523 ேபாெதDலா3 இைணய.தள.GD அDலI ேவ' வைகmD 
ெவCmட=ப>ட தகவDக9 jI=?5க=பH3  

வ>4 pத3 ம*'3 அபராத வ>4யானI (ஏேதi3 இ[PதாD) ஆKH MSத.GD 
இ[5க ேவKH3 எனேவ கட# ெப'பவ8 தனI கண5SD வ{n5க=பH3 சBயான 
MSத.ைத அTPIெகா9ள L4o3  

கட# ெப'பவ8கCடh[PI வ{n5க=பH3 தவைணக9 வ>4 ம*'3 அசl52 
இைடேயயான ?Bைவ ெதCவாக5 2T=?ட ேவKH3  

 

Y?த> வUZ வ[\Cக2ப?த> 

 2T=?>ட அளைவ. தாK4ய வ>4 MSத<க9 அGக=ப4யானதாக 
க[த=பHS#றன ேமl3 அைவ ,ைலயானதாகZ3 வழ5கமான ,G 
நைடLைறகA52 இண5கமானதாகZ3 இ[5க L4யாI. வ>4 MSத<க9 
ம*'3 ெசயலா5க3 ம*'3 ?ற க>டண<கைள. (அபராத வ>4 ஏேதi3 
இ[=?#, அI உ>பட) x8மாw523 ெபா[.தமான உ9ளா8Pத ெகா9ைகக9 
ம*'3 ெசயDLைறகைள ,'வன3 அைம523. இI ெதாட8?D கட#கC# 
MGLைறக9 ம*'3 ,பPதைனகC# ெவC=பைட.த#ைம ப*T ,யாய 
நைடLைற ெநTLைறகCD உ9ள வYகா>HதDக9 கவன.GD ெகா9ள=பட 
ேவKH3. கட# ெப'பவ8கAடனான தகவD ெதாட8jகCD ேபாGய 
ெவC=பைட.த#ைமைய உ'G=பH.Iவத*காக ெசயலா5க3 ம*'3 
ெசயDபாHகைள5 கKகாW=பத*கான உ9ளா8Pத ெசயDLைறைய அைம5க 
,'வன.G*2 அTZ'.த=பHSறI  

அபராத வUZ 

,'வன3 க>டண அ>டவைணmD 2T=?>ட ப4 அபராத வ>4ைய வ{n523. 

MளDபரD, ச8ைத2ப?@த> ம4FD M4பைனக: 

a. அைன.I Mள3பர<கA3 Mள3பர உ9ளட5க<கA3 ெதCவாக, தவறாக 
வYநட.தாததாக இ[=பைத ,'வன3 உ'G ெசro3. இPத ெநTLைற 
ெபா[Pத5\4ய அளM*2 வா45ைகயாள8கைள5 ைகயாA3 M*பைன5 
\>டாள8க9/?ரG,GகA523 ெபா[PI3. 

b. ,'வன3 வா45ைகயாள8களாD ெபற=ப>ட த<க9 தயாB=jகC# பDேவ' 
அ3ச<கைள அ�வ=ேபாI ெதBM5கலா3. அவ8கC# ம*ற தயாB=jக9 அDலI 
தயாB=jக9 / ேசைவகC# Mள3பரu சlைகக9 ெதாட8பான தகவDகைள அPத. 
தகவDகைள / ேசைவகைள= ெப'வத*கான தனI ஒ=jதைல வா45ைகயாள8 
அC.G[PதாD ம>Hேம ெதBM5க ேவKH3. 

c. ,'வன.G# ?ரG,G/ DSA ஏேதi3 Lைறய*ற நடவ45ைகmD ஈHப>டா8 
அDலI இPத ெநTLைறைய �'3 வைகmD நடPI ெகாKடா8 என 
வா45ைகயாளBடh[PI ஏேதi3 jகா8 ெபற=பH3 ேபாI, jகாைர MசாB5கZ3 



ைகயாளZ3 ம*'3 இழ=ைப சBெசrயZ3 ெபா[.தமான நடவ45ைகக9 
ேம*ெகா9ள=பH3. 

d. ஆதரZu ேசைவகைள வழ<2வத*2 ஏேதi3 g#றா3 தர=?# ேசைவக9 
பய#பH.த=பH3 ேபாெதDலா3, அPத g#றா3 தர=j வா45ைகயாளB# 
தw=ப>ட தகவDகைள (அPத g#றா3 தர=?*2 ஏேதi3 Sைட5கu 
ெசrய=ப>டாD) ,'வன3 ைகயாAவைத= ேபால அேத அளZ இரகUய.த#ைம 
ம*'3 பாIகா=jட# ைகயாAவைத ,'வன3 உ'G=பH.I3. 

e. ,'வன3 தயாB=jக9/ேசைவகைளu சPைத=பH.Iவத*கான ேசைவகைள= ெப'3 
ேநர4 M*பைன Lகவ8கA52 ( DSAs) நட.ைத MGLைறகைள= பBPIைர523 
அவ*Tl9ள ?ற Mசய<கAட# அவ8க9 தயாB=jகைள M*பைன ெசrதவ*காக 
வா45ைகயாள8கைள ேநர4யாக அDலI ெதாைலேபU வYயாக அ123ேபாI 
த<கைளu yயமாக அைடயாள=பH.G5 ெகா9ள ேவKH3 எ#பI3 அட<23. 

f. . ஒ[ ேசைவ அDலI தயாB=j 2T.I கவன.ைத ஈ8523 ம*'3 வ>4 pத3 
ெதாட8பான 2T=ைப5 ெகாK4[523 எPதெவா[ ஊடக.Gl9ள எPதெவா[ 
Mள3பர.Gl3 Mள3பர ஆ5க<கCl3, ?ற x8ைவக9 ம*'3 க>டண<க9 
ெபா[PIமா எ#பைதo3 ெதாட8jைடய MGLைறக9 ம*'3 ,பPதைனகC# Lt 
Mவர<க9 ேகாB5ைகm# ேபBD அDலI இைணய.தள.GD Sைட5S#றன 
எ#பைதo3 ,'வன3 2T=?H3 

g. ,'வன3 SைளகCD அTM=jக9 ைவ=பத# gல3; ெதாைலேபU அDலI உதM 
இைண=jக9 gல3; ,'வன.G# இைணய.தள.GD; ,யh5க=ப>ட ஊYய8/உதM 
ைமய3 gல3; அDலI ேசைவ5 ைகேயH/ க>டண அ>டவைணைய வழ<2வத# 
gல3 வ>4 MSத<க9, ெபாIவான x8ைவக9 ம*'3 க>டண<க9 (அபராத வ>4 
ஏேதi3 இ[PதாD, அI உ>பட) ப*Tய தகவDகைள வழ<23  

h. ,'வன.G# ?ரG,G/ �Iவ8 அDலI  DSA ஏேதi3 Lைறய*ற நடவ45ைகmD 
ஈHப>டா8 அDலI இPத ெநTLைறைய �'3 வைகmD நடPI ெகாKடா8 என 
வா45ைகயாளBடh[PI ஏேதi3 jகா8 ெபற=பH3 ேபாI, jகாைர MசாB5கZ3 
ைகயாளZ3 ம*'3 இழ=ைப சBெசrயZ3 ெபா[.தமான நடவ45ைகக9 
ேம*ெகா9ள=பH3. 

i. ,'வன3 ,8வாக5 2tM# ஒ=jதD உட# ேநர4 M*பைன Lகவ8க9 (DSAs)/ 
ேநர4 சPைத=பH.தD Lகவ8கA5கான (DMAs) நட.ைத MGக9 L#மாGBைய= 
?#ப*'3 

உ@Gரவாதம$2பவWக: 

ஒ[ நப8 கடi5கான உ.GரவாதமC=பவராக5 க[த=பH3 ேபாI, ,'வன3 

ஒ=jைகm# cd அவ[52 ?#வ[வனவ*ைற. ெதBM523: 

a. உ.GரவாதமC=பவராக ெபா'=?# MGLைறகைள5 2T=?H3 உ.Gரவாத5 
க4த3 / ப.Gர3. 

b. அவ8 உ.GரவாதமC.I9ள கட# ெப'பவராD கடi5கான ேசைவகCD 
ஏேதi3 தவ'தD நைடெப'3 ேபாI அைத= ப*T ,'வன3 அவ[52. 
ெதBM523. 

c. அவ8 உ.GரவாதமC.I9ள கட# ெப'பவB# ,G ,ைலmD ஏ*பH3 ஏேதi3 
ெபா[9�Gயான பாதகமான மா*ற</கைள5 2T.I ,'வன3 அவ[52. 
ெதBM523. 

d. அவ8 yயமாக ,'வன.G*2 ெப'=ேப*க இ[523 ெதாைக  



e. ,'வன3 அவரI ெபா'=j. ெதாைகையu ெசl.Iமா' அவைர அைழ523 
{d,ைலக9  

f. உ.GரவாதமC=பவராக அவ8 பண3 ெசl.த. தவ'3ேபாI ,'வன.GD உ9ள 
அவரI ?ற பண<கC# �I ,'வன3 வYவைக ெகாKH9ளதா எ#பI  

g. உ.GரவாதமC=பவராக அவரI ெபா'=jக9 ஒ[ 2T=?>ட அளM*2 
வர3?ட=ப>H9ளதா அDலI அைவ வர3ப*றதா எ#பI; ம*'3 

h. உ.GரவாதமC=பவராக அவரI ெபா'=jக9 MHM5க=பH3 ேநர3 ம*'3 
{d,ைலக9 ம*'3 ,'வன3 இைத= ப*T அவ[52. ெதBM523 Lைற.  

i. ,lைவகA52= பண3 ெசl.த ேபாGய வYவைகக9 இ[PI3 
உ.GரவாதமC=பவ8, Sெர4>டா8 / கட# வழ<2பவB# ேகாB5ைககA52 
இண<க ம'523 ேபாI அPத உ.GரவாதமC=பவ[3 ேவKHெம#ற பண3 
ெசl.த. தவTயவராக5 க[த=பHவா8. 

த_`Sைம ம4FD இரகKய@த%ைம 

வா45ைகயாள8கC# அைன.I. தw=ப>ட தகவDகA3 தwயா[ைடயதாக 

ம*'3 இரகUயமானதாக5 க[த=பH3 (வா45ைகயாள8க9 இw 

வா45ைகயாளராக இDலாM>டாD \ட), ேமl3 ?#வ[3 ெநTக9 ம*'3 

ெகா9ைககC# ப4 வYநட.த=பH3. வா45ைகயாள8 கண52 ெதாட8பான 

தகவDக9 அDலI தரZகைள, அவ*ைற வா45ைகயாள8 வழ<Sm[Pதாl3 

அDலI ேவ' வைகmD வழ<க=ப>4[Pதாl3 \ட, ?#வ[3 MGMல5கான 

ேந8Zகைள. தM8.I ேவ' எவ[523 ,'வன3 ெவC=பH.தாI. 

a. ச>ட=ப4 அDலI ஒt<2LைறயாளB# வYகா>HதD ப4 அPத. தகவD 
ெகாH5க=பட ேவK4[PதாD. 

b. தகவைல ெவC=பH.த ேவK4ய ெபாIம5கA5கான கடைம ஏேதi3 இ[PதாD  
c. ,'வன.G# நலi5காக. தகவDகைள5 ெகாH5க ேவK4m[PதாD 

(எH.I5கா>டாக, ேமாச4கைள. தH5க) ஆனாD அI வா45ைகயாள8 அDலI 
வா45ைகயாளB# கண52க9 ப*Tய தகவDகைள ேவ' எவ[523 வழ<2வத*கான 
காரணமாக= பய#பH.த=படாI.  

d. வா45ைகயாள8 தகவDகைள ெவC=பH.Iமா' ,'வன.Gட3 ேக>டாD அDலI 
வா45ைகயாளB# அiமGoட#. 

e. வா45ைகயாள8 அவைர= ப*Tய தw=ப>ட பGேவHகைள அ12வத*2 
த*ேபாைதய ச>ட அைம=?# cd அவ[529ள உBைமகC# அளZ ப*T 
வா45ைகயாள[52. ெதBM5க=பH3. 

f. ,'வன3 கட# ஒ=பPத.G# cd வா45ைகயாளராD அ<cகB5க=ப>ட அளM*2 
ம>Hேம தw=ப>ட தகவDகைள= பய#பH.I3. 

g. வா45ைகயாள8கA52 ப*T 2T=j வழ<2மா' ,'வன.Gட3 ேக>க=ப>டாD, 
அவ8க9 அதைன5 ெகாH=பத*2 L# வா45ைகயாளB# எt.I=q8வ 
அiமGைய= ெப'வா8க9. 



,'வன3 உ9C>ட எவராl3 சPைத=பH.தD ேநா5க.G*காக 
வா45ைகயாளB# தw=ப>ட தகவDகைள ,'வன3 பய#பH.தாI, அ�வா' 
ெசrய அவ8கA52 வா45ைகயாள8 2T=பாக அ<cகார3 வழ<காத வைர. 

aெரZU ெபb/ ெரஃபர%d ஏெஜ%Kக: 
வா45ைகயாள8 ,'வன.G*2 கடைம=ப>H9ள தwநப8 கட#க9 ப*Tய 

தகவDகைள ,'வன3 ?#வ[3 ,ைலகCD Sெர4> ெப�/ெரஃபர#� 

ஏெஜ#UகA52 வழ<கலா3: 

a. வா45ைகயாள8 தனI பண3ெசl.IதnD தவைண தவT M>டா8; 
b. ,lைவகைள. G[3ப= ெபற வா45ைகயாள[52 எGராக ச>ட நடவ45ைகக9 

ெதாட<க=ப>H9ளன. 
c. வா45ைகயாள[52 எGரான ச>ட நடவ45ைகக9 gலமாக கட#க9 x85க=ப>டன. 
d. அIேபா#ற அைன.I வா45ைகயாளB# Mவர<கைளo3 அIேபா#ற 

ஏெஜ#UகA52 வழ<க ச>ட=ப4 ஆைணmட=ப>H9ளI. இத# Mைளவாக NHB 
ஆD ஒ=jதலC5க=ப>ட Sெர4> ெப�5க9 உட# வா45ைகயாளB# கட# 2T.த 
தகவDகைள= பS8வத*2 வா45ைகயாளB# ஒ=jதைல= ெப'வத*கான MGக9 
கட# ஒ=பPத.GD ேச85க=ப>H9ளன. 

e. அேத ேநர3, Sெர4> ெரஃபர#� ஏெஜ#UகC# ப<ைகo3 அைவ வழ<23 
தகவDக9 வா45ைகயாளB# கட# ெப'3 GறwD எ.தைகைய Mைளைவ5 
ெகாKH9ளன எ#பைதo3 ,'வன3 வா45ைகயாள[52 Mள523. 

f. ,'வன3 ெகாH5க=ப>ட ஒ=jதn# அ4=பைடmD வா45ைகயாள8 கண52 ப*Tய 
?ற தகவDகைளo3 Sெர4> ெரஃபர#� ஏெஜ#UகA52 வழ<கலா3. 

g.  ேகாB5ைக MH5க=ப>டாD, ,'வன.தாD Sெர4> ெரஃபர#� ஏெஜ#UகA52 
வழ<க=ப>ட தகவDகC# நகD வா45ைகயாள[525 ெகாH5க=பH3. 

 

ெபா9 

கட# ஒ=பPத.G# MGLைறக9 ம*'3 ,பPதைனகCD வழ<க=ப>ட 
ேநா5க<கைள. தM8.I கட# ெப'பவB# Mவகார<கCD 2T5SHவைத 
,'வன3 தM8523 (கட# ெப'பவராD L#ன8 ெவC=பH.த=படாத தகவDக9 
கKடTய=ப>டாD தMர) 

கட# ெப'பவB# கண5ைக மா*'வத*கான ேகாB5ைக கட# ெப'பவBடh[PI 
ெபற=ப>டாD, ஒ=jதD அDலI ம*றைவக9 அதாவI HFC இ# ஆ>ேசபைன, 
ஏேதi3 இ[PதாD, அைவ ேகாB5ைகைய= ெப*ற 21 நா>கA529 
ெதBM5க=பH3. அIேபா#ற பBமா*ற<க9 ச>ட.G*2 இைசவான 
ெவC=பைடயான ஒ=பPத MGLைறகC# ப4 இ[523  

,'வன3 ?#வ[3 {d,ைலகCD p>H5 கட#கைள ?�-2ேளாச8 ெசrவத*2 
L#ெசl.தD x8ைவ அDலI அபராத3 வ{n5காI: a. p>H5 கட# மா'3 
வ>4 pத அ4=பைடmn[PI ஏேதi3 gல.Gn[PI ?�-2ேளா� 



ெசrய=ப>4[PதாD. b. p>H5 கட# ,ைலயான வ>4 pத அ4=பைடmn[PI 
கட# ெப'பவராD தனI ெசாPத gல<கCn[PI ?�-2ேளா� 
ெசrய=ப4[PதாD. இPத ேநா5க.G*காக “ெசாPத gல<க9” எ#ற ெசாD வ<S/ 
HFC/ NBFC ம*'3/அDலI ,G ,'வன.Gn[PI கட# ெப'வைத. தM8.I 
?ற gல<கைள5 2T5SறI. எDலா இர>ைட / Uற=j pத (,ைலயான ம*'3 
மா'3 pத.G# கலைவ) p>H5 கட#கA523 ?�-2ேளா� ேநர.ைத= 
ெபா'.I ,ைலயான/ மா'3 pத.G*2 ெபா[.தமான ?�-2ேளாச8 MGLைறக9 
ெபா[PI3. இர>ைட/Uற=j pத p>H5 கட#க9 எwD, ,ைலயான வ>4 pத 
கால3 L4Pத ?#, மா'3 pத5 கடனாக மா*ற=ப>ட ?# மா'3 pத.G*கான 
?�-2ேளாச8 MGLைறக9 ெபா[PI3. இI இத*2= ?# ?�-2ேளா� 
ெசrய=பH3 இ.தைகய அைன.I இர>ைட/Uற=j pத கட#கA523 
ெபா[PI3. ,ைலயான pத5 கட# எ#பI கடw# ஒ>Hெமா.த5 கால.G*2 
,ைலயான pதமாக இ[=பI எ#'3 ெதCZபH.த=பHSறI. 

இைண5 கடைம=ப>டவ8கAட# அDலI இDலாமD, வWக.ைத. தM8.I ?ற 
ேநா5க<கA5காக தwநப8 கட# ெப'பவ8கA52 வழ<க=பH3 எPத மா'3 
pத5 கால கட#கA523 ,'வன3 ஃேபா82ேளாச8 க>டண<க9/ L#-
ெசl.IதD அபராத<க9 MG5காI  

a. ,'வன3 ேதைவ என5 க[GனாD, கடwD வா45ைகயாளராD 2T=?ட=பH3 
Mவர<கைள அவரI வU=?ட3 ம*'3/அDலI ெதாYD ெதாைலேபU எKகCD 
அவைர. ெதாட8j ெகா9வத# gல3 ம*'3/அDலI அவரI வU=?ட3 
ம*'3/அDலI ெதாYD LகவB52 ேநர4யாக வ[ைக த[வத# gல3, இPத 
ேநா5க.G*காக ,யh5க=ப>ட Lகவ8க9 gல3 சBபா85கலா3. 

b. வா45ைகயாளB# கண5SD ஒ[ பBவ8.தைனைய ,'வன3 MசாB5க 
ேவK4m[PதாD ம*'3 காவDIைற/?ற jலனாrZ LகைமகAட# ேச8PI 
MசாB5க ேவK4m[PதாD, அத*2 ஒ.Iைழ5க வா45ைகயாள[52. 
அTM5க=பH3. வா45ைகயாள8 ேமாச4யாகu ெசயDப>டாD, அவரI கண5Sl9ள 
அைன.I இழ=jகA523 அவேர ெபா'=பாவா8 ேமl3 வா45ைகயாள8 
,யாயமான கவனh#Tu ெசயDப>H அI இழ=jகைள ஏ*பH.GனாD, அத*2 
வா45ைகயாள8 ெபா'=பாக5\H3. 

c. ,யாய நைடLைற ெநTLைறகAட# இண5க3 ம*'3 ,8வாக.G# பDேவ' 
,ைலகCD 2ைற x8523 Lைறக9 ெசயDபHதD ஆSயவ*T*காக ,'வன3 
ஆKHேதா'3 �ளாrZ ெசrய=பH3. அPத �ளாrZகC# ஒ[<SைணPத அT5ைக 
,8வாக5 2tM*2u சம8?5க=படலா3. 

d. ,'வன3 ம*'3 தwநப8 கட# ெப'பவ8கA52 இைடேய ஒ=j5 ெகா9ள=ப>ட 
p>H5 கடw# L5Sய MGLைறக9 ம*'3 ,பPதைனகைள Mைரவாக ம*'3 
Uற=பாக jBPIெகா9வைத எCதா52வத*காக, ,'வன3 எDலா ேந8ZகCl3 
இIேபா#ற கடi5கான hக L5Sய MGLைறக9 ம*'3 ,பPதைனகைள5 (MITC) 
ெகாKட ஆவண.ைத= ெப'3. HFC ம*'3 கட# ெப'பவ[52 இைடேய உBய 
LைறmD ெசயDபH.த=ப>ட இத# ?ரG நகD ஒ=jைகm# cd கட# ெப'பவBட3 
ஒ=பைட5க=பட ேவKH3 

e. HFCs இ# ெசயDபாHகCD ெவC=பைட.த#ைமைய ஊ52M5க ேசைவ5 
க>டண<க9, வ>4 MSத<க9, அபராத வ>4 (ஏேதi3 இ[PதாD), வழ<க=பH3 
ேசைவக9, தயாB=j தகவD, பDேவ' பBவ8.தைனகA5கான கால MGLைறக9 
ம*'3 2ைற x8523 ெசயDLைற ேபா#ற பDேவ' L5Sய அ3ச<கைள5 



கா>U=பH.IவI அவUயமாSறI. “அTM=j= பலைக”, “ைகேயHக9/ ?ரyர<க9”, 
“இைணய.தள3” ஆSயவ*Tl9ள வYகா>HதDகைள HFCs ?#ப*'3. 

f. ,'வன3 தனI தயாB=jக9 ம*'3 ேசைவகைள= ப*T ?#வ[3 ஏேதi3 ஒ[ 
அDலI ஒ#'52 ேம*ப>ட ெமாYகCD கா>U=பH.I3: இPG, ஆ<Sல3 அDலI 
ெபா[.தமான உ9z8 ெமாY. 

 

 
 
(09.08.2022இn[PI ெசயDபா>4D) 
 


