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���� ேஹா�ஃப�� (இ�தியா)
லிமிெட� நியாயமான

நைட�ைறக� ெநறி�ைற

���� ேஹா�ஃப�� (இ�தியா) லிமிெட� (MHIL அ�ல�; நி�வன�)
வா��ைகயாள�க�டனான அத� ப�வ��தைனகள��
ெவள��பைட�த�ைமைய வழ��வத�காக நியாயமான நைட�ைற
("ெநறி�ைற") ஏ���ெகா�ட�. MHIL ெநறி�ைற �ல� அத�
வா��ைகயாள�க���� பா�கா�ைப ந����க எ��கிற�, நி�வன�
ம��� அத� ப�ரதிநிதிக� அ�றாட நடவ��ைககள�� ேபா� அவ�கைள
எ�வா� எதி�ெகா�வா�க� எ�பைத வ�ள��கிற�. ேதசிய வ ���வசதி
வ�கி நியாயமான நைட�ைற ெநறி�ைறைய �றி�� வழ�கிய
வழிகா��த�கள�� அ��பைடய�� ெநறி�ைற தயா��க�ப���ள�.

1. ெநறி�ைறய�� ேநா�க�க�

ெநறி�ைறக� உ�வா�க�ப���ள�

1. கட� வா��பவ�க�ட� ைகயா�வதி� �ைற�தப�ச தர�கைள
அைம�பத� �ல� ந�ல ம��� நியாயமான நைட�ைறகைள
ேம�ப���த�,
2. ெவள��பைட�த�ைமைய அதிக��பத� �ல�, கட� வா��பவ�க�
அவ�/அவ� ேசைவகள�� நியாயமான �ைறய�� எ�ன எதி�பா��கலா�
எ�பைத� ப�றி ந������ெகா�ள����.
3. ச�ைத ச�திகைள, ேபா��ய�� �ல�, உய� ெசய�பா�� தர�ைத அைடய
ஊ��வ��க��.
4. கட� வா��பவ�க���� MHL ��� இைடேய ஒ� நியாயமான ம���
ந�லஉறைவஊ��வ��த�, ம���
5. வ ��� நிதி அைம�ப�� ந�ப��ைகையவள��ப�.

2.ெநறி�ைறபய�பா�

இ�த ெநறி�ைற அைன�� ப�திக�� அைன�� தயா���க� ம���
ேசைவக��� ெபா����, அைவ MHIL அ�ல� �ைண நி�வன�களா�
வழ�க�ப�டா��, ெதாைலேபசி �லமாகேவா, தபா� �லமாகேவா,
இைணய�தி� ஊடா�� எல��ரான�� �ைவ� �லமாகேவா அ�ல�
ேவ� எ�த �ைற �லமாகேவா.

3. கட� வா��பவ�க�டனான அைன���
ப�வ��தைனகள��� நியாயமாக�� ெசய�ப�வ�, அைத
உ�தி ெச�வத��ல�

1. நா�க� வழ��� தயா��� ம��� ேசைவக� ம��� எ�க� ஊழிய�க�
ப��ப��� நைட�ைறக� ம��� நைட�ைறகள�� இ�த �றிய���� உ�ள
கடைமக�ம���தரநிைலகைளநா�க�நா�க�ப��ப��கிேறா�.
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2. எ�க� தயா���க� ம��� ேசைவக� ெதாட��ைடய ெநறி�ைறக� ம���
வ�தி�ைறகைள க�த� ம��� வ�வ� ஒ����ைறகைள ���தி ெச�கி�றன
3. கட� வா��பவ�க�டனான எ�க� ப�வ��தைனக� ஒ�ைம�பா�
ம��� ெவள��பைட�த�ைமய�� ெநறி�ைற� ெகா�ைககள��
த�கி��ள�

4.வ�ள�பர�, ச�ைத�ப��த� ம��� வ��பைன

1அைன�� வ�ள�பர ம��� வ�ள�பர� ெபா��க�� ெதள�வாக
இ��பைத��, தவறாக வழிநட�தாம� இ��பைத�� உ�தி ெச�ேவா�

2. வ�� வ�கித�ைத� �றி�ப���ேபா�,   ப�ற க�டண�க� ம��� க�டண�க�

ெபா���மா எ�பைத��, ேகா��ைகய��ேப��ெதாட��ைடயவ�தி�ைறக�

ம��� நிப�தைனகள�� �� வ�வர�க� கிைட��� எ�பைத�� நா�க�

�றி�ப��ேவா�.

3. வ�� வ�கித�க�, ெபா�வான க�டண�க� ம��� க�டண�க� ப�றிய

தகவ�கைள எ�க� கிைளகள��, ெதாைலேபசி அ�ல� ெஹ��ைல� �ல�,

நி�வன�தி� இைணயதள�தி�, நியமி�க�ப�ட பண�யாள�க�/உதவ�

ைமய��ல� அ�ல� ேசைவ வழிகா��/க�டண அ�டவைணைய

வழ��வத� �ல� வழ��ேவா�.

4. ஆதர� ேசைவகைள வழ��வத�காக ��றா� தர�ப�ன�� ேசைவகைள

நா�க� ெப�றா�, அ�தைகய ��றா� தர�ப�ன� கடனாள�ய�� தன��ப�ட

தகவைல (அ�தைகய ��றா� தர�ப�ன��� ஏேத�� இ��தா�) MHIL இ�

அேத அள� ரகசிய�த�ைம ம��� பா�கா�ேபா� ைகயாள ேவ���.

5. கட� வா��பவ�க��� தயா���கள�� ப�ேவ� அ�ச�கைள� ப�றி நா�

அ�வ�ேபா� அவ�க���� ெத�வ��கலா�.

தயா���க�, ேசைவக� ெதாட�பான ப�ற தயா���க� அ�ல� வ�ள�பர�

ச�ைகக� ப�றிய தகவ�க�, அ�தைகய தகவைல� ெப�வத�� அவ�

அ�ல� அவ� ஒ��த� அள��தி��தா� ம��ேம கட� வா��பவ�க����

அ�ச� �ல� அ�ல� இைணயதள�தி� அ�ல� கட� வா�கியவ��

ேசைவ எ�ண�� பதி� ெச�த� �ல� ெத�வ��க�ப��.

6. ேநர�யாகேவா அ�ல� ெதாைலேபசி �லமாகேவா ெபா��கைள வ��பைன

ெச�வத�காக கட� வா��பவ�கைள அ���ேபா� அவ�க� த�கைள

அைடயாள� காண ேவ��ய ம�ற வ�ஷய�கள�� ச�ைத தயா���க�,

ேசைவக���� பய�ப��த�ப�� எ�க� ேநர� வ��பைன �கைமக���

(DSAs) நட�ைத ெநறி�ைறகைள நா�க� ப���ைர�ேபா�.
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7. MHIL இ� ப�ரதிநிதிக� / ெகா�ய� அ�ல� DSA ஏேத�� �ைறய�ற

நட�ைதய�� ஈ�ப����தா� அ�ல� இ�த ெநறி�ைற ம�றி ெசய�ப�டா�,

கட� வா�கியவ�கள�டமி��� ஏேத�� �கா� கிைட�தா�, �காைர�

ைகயா�வத��� இழ�ைப� ச�ெச�வத��� உ�ய நடவ��ைகக�

ெதாட�க�ப��.

5. கட�க�

(i) கட�க��கான வ��ண�ப�க� ம��� அவ�றி� ெசயலா�க�.

1. கட� தயா��ைப� ெப��ேபா�,   ெபா��த���ய வ�� வ�கித�க�,

ெசயலா�க�தி��� ெச��த ேவ��ய க�டண�/க�டண�க�, ஏேத��

இ��தா�, ��பண� ெச���� வ���ப�க� ம��� க�டண�க�, ஏேத��

இ��தா� ம��� வ��ைய� பாதி��� ேவ� ஏேத�� வ�ஷய�க� ப�றிய

தகவ�கைள நா�க� வழ��ேவா�. கட� வா��பவ�க�, ம�ற HFCக�

வழ��� வ�தி�ைறக� ம��� நிப�தைனக�ட� ஒ� அ��த��ள

உட�ப��ைகைய உ�வா�கலா� ம��� கட� வா�கியவரா� தகவலறி�த

��� எ��க ����.

2. அைன�� கட� வ��ண�ப�கைள�� ெப�வத�� ஒ��ைக வழ���

�ைறைய நா�க� ப��ப��ேவா�. ����ைம, கட� வ��ண�ப�க� எ�த

ேநர�திலி��� அக�ற�ப�� எ�ப�� ஒ��ைகய�� ����கா�ட�ப��, கட�

அளைவ மனதி� ெகா��.��ெமாழி� இ�தி அதிகார�தி� ����காக

அ��ப�ப��

(ii) கட� மதி�ப�� ம��� வ�தி�ைறக�/நிப�தைனக�.

1. ெபா�வாக கட� வ��ண�ப�ைத ெசயலா��வத�� ேதைவயான அைன��

வ�வர�க�� வ��ண�ப�தி� ேபா� MHIL ஆ� ேசக��க�ப��. எ�க���

ஏேத�� ��த� தகவ� ேதைவ�ப�டா�, கட� வா��பவ�க� அவைர

உடன�யாக ம���� ெதாட�� ெகா��மா� �ற�ப��.

2. MHIL கட� வா��பவ��� எ������வமாக கட� அ�மதிைய அத�

வ�தி�ைறக� ம��� நிப�தைனக�ட� ெத�வ��க ேவ���.

3. MHIL கட� ஒ�ப�த�தி� நகைல ம��� கட� ஒ�ப�த�தி� ேம�ேகா�

கா�ட�ப���ள அைன�� இைண��கள�� நகைல�� ஒ�ெவா�

கடனாள���� கட�கைள அ�மதி���ேபா�அ�ல�வழ���ேபா�வழ�க

ேவ���.
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(iii) கட� வ��ண�ப�ைத நிராக��பத�கான ெதாட��:

கட� வ��ண�ப�ைத நிராக��பத�கான காரண�ைத (�கைள) MHIL

எ������வமாக ெத�வ����.

(iv) வ�தி�ைறக� ம��� நிப�தைனகள�� மா�ற�க� உ�பட கடைன

வழ��த�.

1.கட� ஒ�ப�த�/அ�மதிய�� ெகா��க�ப���ள ப��வாடா

அ�டவைணய��ப�வ�நிேயாக� ெச�ய�பட ேவ���.

2.கட� வா��பவ��� வழ�க� அ�டவைண, வ�� வ�கித�க�,

ேசைவ�க�டண�க�, ��பண� ெச���� க�டண�க�, ெபா��த���ய

ப�றவ�தி�ைறக� ம��� நிப�தைனகள�� ஏேத�� மா�ற� ஏ�ப�டா�

அைதஅறிவ��ேபா�. க�டண�/ க�டண�க� �தலியன நா�க� ேவ���

ேம�� உ�தி அ�தமா�ற�க� உ�ேள வ�� வ�கித�க� ம���

க�டண�க� வ��கால�தி�ம��ேம ெசய�ப��த�ப��. இ� ச�ப�தமாக

ெபா��தமான நிப�தைன கடன��இைண�க�பட ேவ���.

3. அ�தைகய மா�ற� கட� வா��பவ��� பாதகமாக இ��தா�,

அவ�/அவ� 60 நா�க���� ம��� ��னறிவ��ப��றி தன� கண�ைக

�டலா� அ�ல� ��த� க�டண� அ�ல� வ�� எ��� ெச��தாம�

மா�றலா�.

4. ஒ�ப�த�தி� கீ� பண� ெச���த� அ�ல� ெசய�திறைன� தி��ப�

ெப�த� /வ�ைர�ப���த� அ�ல� ��த� ப�திர�கைள� ேத�வத��

��, கட�ட�இண�கமாக கட� வா��பவ��� நா�க� அறிவ��ைப

வழ��ேவா�.

5. அைன�� நி�ைவ� ெதாைககைள�� தி��ப�� ெச����ேபா� அ�ல�

கட� வா��பவ��� எதிராக நா� ைவ�தி���� எ�தெவா� ச�ட���வ

உ�ைம அ�ல� உ�ைம�� உ�ப�ட கடன�� நி�ைவ� ெதாைகைய உண���

ெகா���ேபா� அைன��� ப�திர�கைள�� வ��வ��ேபா�. அ�தைகய ெச�

ஆஃ� உ�ைமைய� பய�ப��த ேவ��� எ�றா�, கட� வா��பவ���

ம�த��ள உ�ைமேகார�க� ப�றிய �� வ�வர�க� ம��� ெதாட��ைடய

உ�ைமேகார� த���க�ப�� வைர/ெச��த�ப�� வைர ப�திர�கைள�
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த�கைவ���ெகா�ளஎ�க���உ�ைம��ளநிப�தைனக��றி�தஅறிவ���

வழ�க�ப��.

6.உ�தரவாதமள��பவ�க�

ஒ�நப� கட���உ�தரவாதமள��பவராக க��� ேபா�,

அவ���/அவ����ெத�வ��க�ப��

1.அவர�/அவ�உ�தரவாத�அள��பவ��  ெபா���

2.அவ�/அவ�அவைன/அவ����ெச���ெபா��ப��அள�நி�வன�;

3.அவர�/அவ���பண�ெச����ப�நா�அவைர/அவைளஅைழ���

��நிைலக�ெபா���;

4. அவ�/அவ� உ�தரவாததாரராக� ெச��த� தவறினா�, நி�வன�தி�

உ�ள அவன�/அவ�ைடய ம�ற� பண�ைத நா�க� ெப�கிேறாமா/

உதவ�ய���கிேறாமா

5.ஒ�உ�தரவாததாரராகஅவர�/அவ�ைடயெபா���க�ஒ��றி�ப��ட

�வா�ட�தி��ம���ப��த�ப�டதாஅ�ல�அைவவர�ப�றதா;ம���

.

6. உ�தரவாததாரராக அவ�/அவ�ைடய ெபா���க� வ��வ��க�ப�� ேநர�

ம�����நிைலக� ம��� இைத� ப�றி அவ���/அவ��� நா�

ெத�வ���� �ைற இ� கட� வா��பவ�� நிதி நிைலய�� ஏேத�� ெபா��

பாதகமான மா�ற�க� ஏ�ப�டா�அவ���/அவ��� உ�தரவாத�

அள��பதாகஇ����.

7. தன���ைமம��� ரகசிய�த�ைம:

கட� வா��பவ�கள�� அைன�� தன��ப�ட தகவ�க�� தன��ப�ட ம���

இரகசியமானதாக� க�த�ப�� (கட� வா��பவ�க� இன� கட�

வா��பவ�களாக இ�லாவ��டா��), ேம�� ப��வ�� ெகா�ைகக� ம���

ெகா�ைககளா� வழிநட�த�ப��. ப��வ�� வ�திவ�ல�கான நிக��கைள�

தவ�ர, கட� வா�கியவ�களா� வழ�க�ப�ட அ�ல� ம�ற நி�வன�க�

உ�பட, அவ�கள�� ��வ�� உ�ள உ�ைமக�, கட� வா��பவ�கள��
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கண��க� ெதாட�பான தகவ� அ�ல� தரைவ நா�க� ெவள��ப��த

மா�ேடா�.

1. தகவ�ச�ட�தா�ெகா��க�பட ேவ���எ�றா�.

2. ெபா�ம�க���தகவ�கைளெவள��ப����கடைமஇ��தா�.

3. அவ�கள�� நல��காக அவ�க� தகவைல வழ�க ேவ��� எ�றா�

(உதாரணமாக, ேமாச�ைய� த��க) ஆனா� ம�ற நி�வன�க� உ�பட ேவ�

எவ���� கட� வா��பவ� அ�ல� கட� வா��பவ� கண��க� (கட�

வா�கியவ�� ெபய� ம��� �கவ� உ�பட) ச�ைத�ப��த� ேநா�க�க��காக,

��வ�� உ�ள ம�ற நி�வன�க� உ�பட ேவ� எவ����.ப�றிய தகவைல

வழ��வத��அ�ஒ�காரணமாக� பய�ப��த�பட��டா�,

4. கட� வா�கியவ� எ�கள�ட� தகவைல ெவள��ப����ப� ேக�டா�,

அ�ல�கட�வா�கியவ��அ�மதி�ட�.

5. கட� வா��பவ�கைள� ப�றி� �றி�ப���ப� எ�கள�ட� ேக�க�ப�டா�,

ெகா��பத����அவ�ைடயஎ������வஅ�மதிைய�ெப�ேவா�

6. கட� வா��பவ��� அவைர� ப�றி நா�க� ைவ�தி���� தன��ப�ட

பதி�கைளஅ��வத�� த�ேபா��ள ச�ட� க�டைம�ப�� கீ� அவர�

உ�ைமகள��அள�ெத�வ��க�ப��

7.கடனாள�ய��தன��ப�டதகவைலநா�க�உ�படஎவ��ச�ைத�ப��த�

ேநா�க�க��காக கட� வா�கியவ� �றி�பாக அ�கீக���� வைர

பய�ப��தமா�ேடா�.

8.கட��றி��ஏெஜ�சிக�

1. கட� வா��பவ� ஒ� கண�ைக� திற��� ேபா�,   அவ�/அவ�ைடய

கண�� வ�வர�கைள� கிெர�� ெரஃபர�� ஏெஜ�சிக��� எ�ேபா�

அ��பலா� எ��� ம��� அவ�க�ட� நா� ஏ�ப��த���ய தைடகேள

நா�க�அவ����ெத�வ��ேபா�.

2.கட�ெப�பவ�அவ�க���ெச��தேவ��யதன��ப�டகட�க��றி�த

தகவ�கைளநா�க�கட��றி���கைமக���வழ�கலா�எ�றா�:

iகட�வா�கியவ�அவ�/அவ�பண�ெச���வதி�ப��த�கிவ��டா�

ii.ெச��தேவ��யெதாைகச��ைச���யதாகஇ�ைல;ம���
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iii. எ�க� �ைறயான ேகா��ைகைய� ப��ப�றி, கட� வா�கியவ�,

அவ�ைடய/அவ�ைடய கடைன� தி��ப�� ெச���வத�காக, நா�க�

தி��தியைட��தி�ட�கைள�ெச�யவ��ைல.

3. இ�வாறான ச�த��ப�கள��, கட� ெப�பவ� அவ�க���� ெகா��க

ேவ��ய கட�கைள� ப�றிய தகவைல� கட� �றி�� �கவ�

நி�வன�க��� வழ�க� தி�டமி���ேளா� எ�� கட� வா��பவ���

எ������வமாக� ெத�வ��ேபா�. அேத ேநர�தி�, கட� ெப�பவ���

கட� �றி�� ஏெஜ�சிகள�� ப�� ம��� அவ�க� வழ��� தகவ�க�

கடனாள�ய�� கட� ெப�� திறைன� ப�றி வ�ள��ேவா�.

4. கட� ெப�பவ� தன� அ�மதிைய அவ�க��� வழ�கிய���தா�, கட�

ெப�பவ�� கண�ைக� ப�றிய ப�ற தகவ�கைள நா�க� கட� �றி��

�கவ� நி�வன�க��� வழ�கலா�.

5. கட� �றி�� ஏெஜ�சிக��� ெகா��க�ப�ட தகவலி� நக� அ�வா�

ேகா�னா� அதைன கட� வா��பவ��� எ�களா� வழ�க�பட

ேவ���,

9. நி�ைவ� ெதாைக வ��
கட�க� வழ�க�ப�� ேபாெத�லா�, கட� வா�கியவ���� தி��ப��

ெச���� ெசய��ைறய�� ெதாைக, கால� ம��� தி��ப�� ெச����கால
அள� ஆகியவ�றி� �ல� வ�ள��ேவா�. எ�வாறாய���, கட�
வா�கியவ� தி��ப�� ெச���� அ�டவைணைய கைடப���கவ��ைல
எ�றா�, நில�தி� ச�ட�கள��ப� ஒ� வைரய��க�ப�ட ெசய��ைற
நி�ைவ� ெதாைகைய வ�லி�க� ப��ப�ற�ப��. கட� வா��பவ���
அறிவ��ைப அ���வத� �ல� அ�ல� தன��ப�ட வ�ைகக�
ம���/அ�ல� பா�கா�ைப ம��ெட��பத� �ல� அவ���நிைன���வ�
இ�தெசய��ைறையஉ�ளட���.

எ�க� ேசக��� ெகா�ைகயான� ம�யாைத, நியாயமான சிகி�ைச

ம��� வ����தலி� அ��பைடய�� க�டைம�க�பட ேவ���. கட�

வா��பவ�� ந�ப��ைக ம��� ந��ட கால உறைவ வள��பதி� நா�க�

ந�ப��ைக ெகா���ேளா�. எ�க�ைடய பண�யாள�க� அ�ல�

எ�க�ைடய பா�கிக� அ�ல�/ ம��� பா�கா�� ம�ப�சீலைனகள��

எ�கைள� ப�ரதிநிதி��வ�ப��த அ�கீக��க�ப�டஎ�தெவா�நப��த�ைன

அைடயாள� க��ெகா��, எ�களா� வழ�க�ப�ட அதிகார� க�த�ைத�

கா�ப��க ேவ���. . நா�க� கட� வா��பவ�க��� நி�ைவ� ெதாைக
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ெதாட�பான அைன�� தகவ�கைள�� வழ��ேவா� ம��� நி�ைவ�

ெதாைகையெச���வத��ேபா�மானஅறிவ��ைபவழ�க�ய�சி�ேபா�.

அைன��ஊழிய�க��அ�ல�ேசக���அ�ல�/ம���பா�கா��

ம�ப�சீலைனய��எ�கைள� ப�ரதிநிதி��வ�ப��தஅ�கீக��க�ப�டேவ�

எ�த நப�� கீேழஉ�ளவழிகா��த�கைள� ப��ப�றேவ���:

1. கட�வா�கியவ�அவ�/அவ�வ�����இட�தி��, அவ�/அவ�வசி���

இட�தி��றி�ப��டஇட�இ�லாத ேபா��, அவ�ைடய/அவ�இ�ல�தி�,

வண�க/ெதாழி� ெச���இட�தி��ெதாட�� ெகா�ள�ப�வா�.

2. MHIL ஐ ப�ரதிநிதி��வ�ப���வத�கான அைடயாள�� அதிகார�� �த�

நிக�வ�� கட� வா��பவ��� ெத�ய�ப��த�ப��.

3. கட� வா��பவ�� தன���ைம மதி�க�ப��.

4. கட� வா��பவ�டனான ெதாட�� சிவ�� �ைறய�� இ��க ேவ���.

5. எ�க� ப�ரதிநிதிக� கட� வா��பவ�கைள 0700 மண� �த� 1900 மண� வைர

ெதாட�� ெகா�ள ேவ���, கட� வா��பவ�� வண�க� அ�ல� ெதாழிலி�

சிற�� ��நிைலக� ேவ�வ�தமாக ேதைவ�படாவ��டா�.

6. ஒ� �றி�ப��ட ேநர�தி� அ�ல� ஒ� �றி�ப��ட இட�தி� அைழ��கைள�

தவ���க கட� வா��பவ�� ேகா��ைக ���தவைர மதி�க�ப��.

7. அைழ��கள�� ேநர� ம��� எ�ண��ைக ம��� உைரயாடலி�

உ�ளட�க�க� ஆவண�ப��த�ப��.

8. நி�ைவ� ெதாைகக� ெதாட�பான ச�சர�க� அ�ல� ேவ�பா�கைள

பர�பர� ஏ���ெகா�ள���ய ம��� ஒ��கான �ைறய�� த���க

அைன�� உதவ�க�� வழ�க�ப��.

9. நி�ைவ� ெதாைகைய வ�லி�பத�காக கட� வா��பவ�� இட�தி���

ெச��� ேபா�,   க�ண�ய� ம��� அல�கார� பராம��க�பட ேவ���.

10. ���ப�தி� ஏ�ப�� ��க� ேபா�ற ெபா��தம�ற ச�த��ப�க� அ�ல�

ப�ற ேப�ட� ச�த��ப�கள�� நி�ைவ� ெதாைகைய வ�லி�பத�காக

அைழ��க�/வ�ைகக� ெச�வ� தவ���க�பட ேவ���.

10. �கா�க� ம��� �ைறக�

உ� நைட�ைறக�.
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1. எ�கள�� ஒ�ெவா� அ�வலக�தி�� �கா�க� ம��� �ைறகைள�

ெப�வத���, பதி� ெச�வத���, த��� கா�பத��� ஒ� அைம���

நைட�ைற�� இ����.

2. MHIL இ� இய��ந�க� �� �கா�க� ம��� �ைறகைள� த���பத��

நி�வன�தி��� ெபா��தமான �ைற த����� ெபாறி�ைறைய இைண�க

ேவ���.

3. MHIL இ� �கா�கைள நியாயமாக�� வ�ைரவாக�� ைகயா�வத�கான

வ�வர�கைளஎ�கி���ெப�வ�எ��கட�வா��பவ����ற�ப��.

4. கட� வா�கியவ� �கா� ெச�ய வ���ப�னா�, அவ�ட� �ற�ப��

வ�வர�க�.

I. இைதஎ�ப�ெச�வ�

II. எ���கா� ெச�யலா�

III. எ�ப� �கா� ெச�யேவ���

IV. பதிைலஎ�ேபா�எதி�பா��க ேவ���

V.ப�கார�தி�காகயாைரஅ�கேவ���

VI. கட� வா�கியவ� ��ைவ� ப�றி மகி��சியைடயவ��ைல எ�றா� எ�ன

ெச�வ�.

VII. MHIL � ஊழிய�க� கட� வா�கியவ��� ஏேத�� ேக�வ�க� இ��தா�

கட�வா��பவ���உத�வா�க�

5. கட� வா��பவ�டமி��� எ������வமாக �கா� ெபற�ப�டா�, ஒ�

வார�தி��� அவ���/அவ��� ஒ��ைக / பதிைல அ��ப �ய�சி�ேபா�.

அ�த ஒ��ைகய�� �ைறைய� சமாள����அதிகா�ய��ெபய�ம���அவ��

பதவ��� �றி�ப�ட�ப�����மானா� எ�களா� நியமி�க�ப�ட

ெதாைலேபசி உதவ� ைமய�திேலா அ�ல� கட� வா��பவ�� ேசைவ

எ�ண�ேலா �கா� ெத�வ��க�ப�டா�, கட�வா��பவ����கா��றி�� எ�

வழ�க�ப�� ம��� நியாயமான கால�தி��� ��ேன�ற� �றி��

ெத�வ��க�ப��.

6. வ�ஷய�ைத ஆரா��த ப�ற�, கட� வா��பவ��� அத� இ�தி� பதிைல

அ���ேவா� அ�ல� பதிலள��பத�� அதிக அவகாச� ஏ� ேதைவ எ�பைத

வ�ள�கி, �கா� கிைட�த ஆ� வார�க���� அைத� ெச�ய �ய�சி�ேபா�,
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ேம�� அவ�ைடய/ அவ�/அவ� இ��� தி��தி அைடயவ��ைல எ�றா�

அவ� /அவள��கா� ேம�.

7. அத� �ைற த����� நைட�ைறைய நா�க� வ�ள�பர�ப���ேவா�

ம��� அ� அத� இைணயதள�தி� �றி�பாக� கிைட�க�ெப�வைத உ�தி

ெச�ேவா�.

11. ெபா�வாக

க ட�வா��பவ���நா�க�தகவைலவழ��ேவா�:

1. கட� வ��ண�ப�தி� அவ� �றி�ப����ள வ�வர�கைள� ச�பா���,

அவைர/அவைளஅவர�இ�ல�தி� ெதாட�� ெகா��ம���/ அ�ல�வண�க

ெதாைலேபசி எ�க� ம��� / அ�ல� அவர�/அவர� இ�ல�

ம���/அ�ல� வண�க �கவ�ைய உட� �தியாக இ�த ேநா�க�தி�காக

நியமி�க�ப�ட ஏெஜ�சிக� �ல� ேந�� பா�ைவய��வ�, எ�களா� ேதைவ

எ��க�தினா�.

2. கடனாள�ய�� கண�கி� ஒ� ப�வ��தைனையப�றி நா� வ�சா��க

ேவ��� எ�றா� ம��� ேபா��/ப�ற �லனா�� ஏெஜ�சிக�ட�, நா�

அவ�கைள ஈ�ப��த ேவ��� எ�றா� ஒ��ைழ��மா� கடனாள����

ெத�வ��க�ப��.

3. கட� வா�கியவ� ேமாச�யாக� ெசய�ப�டா�, அவ�ைடய கண�கி�

ஏ�ப�� அைன�� இழ��க���� அவேர ெபா��பாவா� எ���, கட�

வா�கியவ� நியாயமான கவன��� இ�லாம� ெசய�ப�டா�, இதனா�ந�ட�

ஏ�ப�டா�, கடனாள�ேய அத��� ெபா��பாகலா� எ��� நா�க�

அறி����ேவா�.

4. ப��வ�� ெமாழிகள�� ஏேத�� ஒ�� அ�ல� அத�� ேம�ப�ட

ெமாழிகள�� எ�க� தயா���க� ம��� ேசைவகைள� ப�றி: இ�தி, ஆ�கில�

அ�ல�ெபா��தமானஉ���ெமாழிகளா� ெத���ெகா�ளலா�.

5. கட� ெகா���� வ�ஷய�தி� பாலின�, சாதி ம��� மத� ஆகியவ�றி�

அ��பைடய�� பா�பா� கா�ட மா�ேடா�. எ�வாறாய���, இ� ச�க�தி�

ப�ேவ� ப���க��காக வ�வைம�க�ப�ட தி�ட�கைள நி��வதிலி��ேதா

அ�ல�அதி� ப�ேக�பைதேயா த��கா�.
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6. கட�வா�கியவ�டமி��ேதாஅ�ல�வ�கி/நிதி நி�வன�திலி��ேதா கட�

கண�ைக மா��வத�கான ேகா��ைககைள சாதாரண ேபா�கி�

ெசய�ப���ேவா�.

7. ெநறி�ைற வ�ள�பர�ப��த நா�:

1. ேகா�ய���தா�, ஏ�கனேவ உ�ள ம��� �திய கட� வா��பவ�க���

ெநறி�ைறநகைலவழ�க��.

2. இ�த ெநறி�ைற க��ட�� அ�ல� மி�ன�ெதாட��அ�ல�அ�ச�

�ல�ேகா��ைகய��ேப��கிைட�க� ெச���க�;

3. இ�த ெநறி�ைற ஒ�ெவா� கிைளய��� அவ�கள��இைணயதள�தி��

கிைட�க� ெச���க�; ம���

4. ெநறி�ைறைய� ப�றிய ெதாட��ைடய தகவைல வழ��வத���,

ெநறி�ைற நைட�ைற�ப���வத��� எ�க� ஊழிய�க� பய��சி

ெப�றி��பைதஉ�திெச�ய��.

8. இ�த ெநறி�ைற வ�டா�தர இைடெவள�ய�� அ�ல� MHIL இ�

இய��ந�க���வா�ேதைவ�ப��ேபா�மதி�பா��ெச�ய�ப��.


