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REI �ைரஸ்தர ்ிபாப் பத்ிாக   
ஒ் ஆ்னதத்� �த்தை�� ்ி�்ல - �த்தை்தார 
 

ஒ் ஆ்னதத்� �த்தை��ப் ்பற்��்ைதக�்ல 

நீஙைக இ்ற்� �ன்னர ் ி�ைத் ஒ் ப�்ியில ஒ் ஆ்னதத்� �த்தை��ப் ்ப�்்ற்� 
 த�ைின்ைீரைக  னில, அந்ப் ப�்ிதயப் பற்ைி �்�ல தியல்  எஸ்ே் (ஆ்னத்தை) 
�ை்ரநிதியத்ி்மி்ந் ஸைே்ைிந்்ைதக�ஙைக. உ-க:- ைத்ைக, பத் ததிைக, உ்�்ி�்ிைக, 
்ிதாயாங�ைக, மற்�க ்பதல அெ்ிைக  ன்பன அதமந்ி்��க இ்ஙைக மற்�க ்பத்ப் 
ஸபத��்ாத் ் ்ிைக �்�யன ஸபதன்ை ்ிபாஙைதள நீஙைக ஸைே்ைிந்்ைதகளிதக. �ைித் ப�்ி�� 
நீஙைக ்தமதைப் பதிே யமத்்ற்�  ற்� ைதிக  ��ைிதக.      

�த்தை�ைதாரை��� இங�கள  ிி ப�்ிைக ஸபதேேத்ன்தம ்தய்ந்ன்தை இ்�ைிதக. ஆதையதல 
�்ன்�்ல நகபி�தை த்த் அந்ப் ப�்ிைளின்  ்ிரைதி நன்தமைக பற்ைி அைிந்்ைதக�்்ற்� 
தியல்  எஸ்ே் �ை்ரநிதியதத் ்ி்�க  ிைந் ஸ்்ைத் ்ாப்�  ங�க ைித்யத். இந் 
�ை்ரநிதியக  ப்்பத�்க உஙை��� உ்்த ்யதாதை இ்�ைின்ை். ஆதையதல ஆ்னஙைதளப் 
பதரத்யிே�ச் ஸ த்தனயி�்்ற்� �ன்னர, நி்தனமதை உஙைள் �நத்ய் தியல்  எஸ்ே்
�ை்ரநிதியக மற்�க ்்தழில்்நர ஆைிய ்ாப்�ைளி்மி்ந் �த்தை�ைதார ஸபஸாே�ப் பிா்ி, 
ஆ்னஙைதளப் பதரத்யிே�ச் ஸ த்தனயி�்் பற்ைிய ்ழதமயதன அைி�தைைளின் பிா்ிைக, �ைி 
மீளளிப்� ஆ்்ஙைக அலி் �த்தை ்ிதிப்பேேயலைக �்�ய ஒ் ிி �ைிப்��ைதள நீஙைக 
ஸைே�ப்்பற்��்ைதக�ஙைக. ஏதனய �த்தை�ைதாரைக ்்த்ரபதன ஸபதேேத்ன்தம ்தய்ந் 
அ��ிதத்ப் ்ப�்்ற்� �ைித் ஆ்னத்ிற்ைதன �த்தைதய உஙைளதல ்ழஙை�க அந் ஆ்னதத் 
உஙைளதல பாதமதி�ை�க இயெக  ன்பத் நீஙைக தியல்  எஸ்ே் �ை்ரநிதியத்ிற்� நி�பிப்ப் 
அ் ியமத�க.       

நி்ி தரந் ்பத�ப்��ைக  

நீஙைக ஒ் �்ிய இலிதத்த ்்தி�் ய்�க ஸபத் அ்தனப் ்பற்��்ைதக�க நிமித்க ஒ் த்ப்�த 
்்ததைதய அலி் ஒ் ஒ்�ை� ைே்்தத் நீஙைக்் ெத்ஸ்தேயி்�ைிதக.  ிி  ந்ரப்பஙைளில, 
நீஙைக உஙைள்  த்தத்் மதற்ைத ்ீரமதனித்தல இந் த்ப்�த ்்ததைதய நீஙைக இழ�ை 
ஸநதி்ிதக. ஆதையதல, இந் த்ப்�த ்்ததை  வ்்த� தையதளப்ப்ிதக  ன்ப் ்்த்ரபில ்னிநபர 
தியல்  எஸ்ே் �ை்ரநிதியத்்ன் உஙை��� இ்�ைின்ை ஒ�ங��தை பற்ைி நீஙைக 
அைிந்்ைதக�்் அ் ியமத�க.       
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�த்தை�க �ைி�க 

நீஙைக ஒ் ஆ்னதத்ப் ்பற்��்ைதக�க ஸபத் ஒ் பித்�த்ா்த் த்ப்�த ்்ததைதய�க 
்த்தை �ற்ப்தத்�க ் ெத்மத� ஸ்த்ப்ப�த்ப்ப்ிதக. ்பத்்தை, ஆை��ேய �த்தை �ைி 4 
்தாஙைளின் �த்தைத ்்ததை��ச்  மனதை்ி்��க.  னி�க, �த்தை �ைி அ்ிைமதன ஒ் ்ிதியில 
�ைிப்�� ் ய்ய��ேய்தை இ்��க ஸபத்  ிி ஸநாஙைளில இ் நதே��� நத� ்ித்ியத ப்ப்ிதக. 
உஙைளின் நிதிதம��ப் ்பத்ந்க நிய்ிைக பற்ைி உஙைள் நதேேன் அலி் பிாதந்ியத்ின் REI 
நி�்னத்்ன் ்்த்ர�்ைதத� ஸைே்ைிந்்ைதக�ஙைக.         

அ்ிைமதன தியல்  எஸ்ே் �ை்ரநிதியஙைக ஆ்னதத் உ்தமமதற்ைி� தையளிப்ப்ற்� �ன்னர 
�ய்தமயதன நி்ிைளில இந்ப் ப்� ்ைத�ப்பனத்த ஸ்த்ப்ப�த்க. ஆதையதல நீஙைக ஆ்னதத்ப் 
்பற்��்ைதக�்்ற்� �ன்னர அ்ற்�  வ்்ள� ப்க அ் ியக மற்�க அந்ப் ப்த ்்ததைதய 
 ப்ஸபத் ் ெத் ஸ்த�க  ன்ை ்ி்யஙைதள்யலிதக பற்ைி� ைத்த் உ�்ி் ய்்்ைதக�ஙைக.   

ஒப்பந்த்ில �ைிப்�� ் ய்யப்பே் நிய்ிை��� அதமய �த்தை உதிய ைதித்ிற்�ச் ் ெத்ப்ப�்ல 
ஸ்த�க  ன்ப் �த்தை ஒப்பந்த்ிெகள ஒ் நிபந்தனயத�க. உதிய ைதித்ிற்� உஙைள் 
�த்தைதயச் ் ெத்்் உஙைளின் ை்தமயத�க. �த்தை இ�்ியில உஙை��� ஒ் �ைிப்� 
ஸ்த்ப்ப�ைின்ை ஸபத்க இ் உஙை���ப் பய�கள்தை அதம�க.   

ஒ் ஆ்னதத்� �த்தை�� ்ி�கஸபத் �த்தை அ்ிைதிப்�ைக நிைழ்்் ஒ்  த்தா் ்ி்யமத�க. 
�த்தைத ்்ததைதய அ்ிைதி�ைின்ை ஸபத் தியல்  எஸ்ே் �ை்ரநிதியக ஏ்த்்  ே்�தைத 
ஸ்த்ப்பத�ை��� அதமய அந்� �த்தைதய அ்ிைதி�ை ஸ்த�க  ன்ப்்ன், அ் பற்ைிய உதிய 
அைி்ித்தி �த்தை�ைதாரை���  �த்�ிக அைி்ித்ெக ஸ்த�க. உஙைள் �த்தைதய�க 
நீஙைக ஸைே்ைிந்்ைதக�்ல ஸ்த�க.     

ைதப்��்ி அ்்ல  

்ம் ் தந் உ்தமைதள�க ்ளபத்ஙைதள�க ைதப்��்ி் ய்்்ைதக�்் �த்தை�ைதாரைளின் 
்பத�ப்பத�க. ைள� மற்�க ்ைதகதை ஸபதன்ை  கப்ஙைளினதல நீஙைக உஙைளின் உ்தமைதள இழந் 
்்ி�ைின்ை ஸநாக இந்� ைதப்��்ி அ்்ல உஙை���� தை்ைத�த் உ்�க. ஆ்ன உதிதமயதளதின் 
ைதப்��்ி அ்்�ல �த்தை�ைதாரைளின் உ்தமைக உகள்�ைப்ப்மதே்த்.   

�த்தை ஒப்பந்க 

நீஙைக ஒ் �த்தை ஒப்பந்த்ில தைச் தத்ி�க ஸபத்,  ே்�தையில ை்தமயத�க ஒ் ஒப்பந்த்ி�க 
உகளத�ைின்ைீரைதள  ன்பத் நீஙைக �திந்்ைதக�்் அ் ியமத�க. நீஙைக �த்தை ஒப்பந்த்ில 
தைச் தத்ி�்்ற்� �ன்னர, அ்ில அ்ஙைி�கள  ைி நிபந்தனைதள�க ்பத�தமயதை ்த ித் 
அைிந்்ைதக�ஙைக. �த்தை ஒப்பந்த்ிெகள ஏ்த்் நிபந்தனைதள உஙைளதல �திந்்ைதகள 
�ேயத்்னில, அச் மின்ைி ஸைக்ிைதள� ஸை�ஙைக.    

நிபந்தன அைி�தைைக 



நீஙைக ஆ்னதத்ப் ்பற்��்ைதக�க ஸபத் தியல்  எஸ்ே �ை்ரநிதியக ஒ் நிபந்தன 
அைி�தைதயப் �ா்ப்ப�த்� ை்தமப்பேே்��க. இந் அைி�தையதன் நீஙைக ஆ்னத்ின் 
உ்தமதயப் ்ப�ைின்ை ஸபத் அந் ஆ்னத்ின் நிபந்தனைதள ஆ்்ப்ப�த்க ஒ் அைி�தையத�க. 
இந் நிபந்தன அைி�தைதய  தியதன�தையில �ா்ப்ப�த்ி த்த்ி்ப்ப்தன் பின்னர ஆ்னத்ின் 
பத்ிப்�, ்ப்�ா்த�ைல அலி் ைத்தமலஸபதன ்பத்ேைதள மீளி�்ல �்�ய ஏஸ்�க பி்��ைக 
 �க பே த்ில பய�கள்தை அதம�க.   

ஸபச்�்தரதத்� �ைிப்�ைதள�க ப்ி�ைதள�க ஸப�்ல 

நீஙைக ஒ் �த்தை ஒப்பந்த்ிற்� உகளதைிய பின்னர பி்��ைக அலி் ்ப்்பத்ஙைக  �க 
 தத்ியதத்� �தை��க நிமித்க, தியல் எஸ்ே்�ை்ரநிதியத்்ன் இ்க்ப�க ஸபச்�்தரதத்� 
�ைிப்�ைதள�க ப்ி�ைதள�க நீஙைக ை்த்ிற்்ைதத� ஸப�்ல ஸ்த�க. நிதிதமதய நீஙைக 
�திந்்ைதக்் பற்ைி ்ி்தி�ைின்ை ஒ் உ�்ிப்ப�த்ல ஆ்்தத்� ்ைதத�  ைி ஸபச்�்தரதத் 
்ி்யஙைதள�க பின்பற்�்் பய�கள்த�க.        

்ழதமயதன ஸ த்தனயி்லைக  

ஆ்னக உதிய �தையில பாதமதி�ைப்ப�ைின்ை்த  ன்பத் உ�்ி் ய்்்ைதக�க நிமித்க �ைித் 
�த்தை ஆ்னதத் ஸ த்தனயி�்ிதன் தியல்  எஸ்ே் �ை்ரநிதியத்ிற்�திய ்பத்்தன ஒ் 
 ே்�தைத ஸ்த்ப்பத்தை ்ிளங�ைின்ை். இ் பற்ைி ்ிஸஷ்மதை உஙைள் �த்தை ஒப்பந்த்ில 
�ைிப்�� ் ய்யப்ப�க. �ைித் ஸ த்தனயி்லை��ைதன ஒ் ஸநாதத் ஒ்�ைி�்ைதக�்்ில தியல்
 எஸ்ே்�ை்ரநிதியத்ிற்� நீஙைக நல�க ஒத்தழப்� ்பதி்க ம்ி�ைப்ப�க.    

ப�்பதரப்�ைக   

ஒ் �த்தை�ைதார  ன்ை தீ்ியில ் ி�ை��ேய பத்ைதப்பதன ஒ் ஆ்னத்ில �ேயி்ப்ப் உஙைள் 
உதிதமயத�க. நீஙைக உஙைளின்  தரபில அந் ஆ்னதத்ப் பாதமதி��க ்பத�ப்�க உஙை��� 
இ்�ைின்ை். உஙைள் �த்தை ஆ்னக  ிைந் �தையில ப�்பதர�ைப்பே� பாதமதி�ைப்ப�்ல 
ஸ்த�க. பிாச் ிதனைதள அலி் அ்ி்ப்்ிைதள உஙைள் தியல்  எஸ்ே் �ை்ரநிதியத்ிற்�த 
்்தியப்ப�த்்் அ் ியமத�க.   

அைி�தை்்ி�த்ல  

�த்தை ஒப்பந்த்ில �ைிப்��் ய்யப்பே்  ே்�தைத ஸ்த்ப்பத�ை���க நத்�தைை���க 
அதமய �த்தை ஒப்பந்க �ே��த்ப்ப�்ல ஸ்த�க. அைி்ித்தி ்ி��ைின்ை ஸபத் தியல்
 எஸ்ே �ை்ரநிதியத்்ன்  கபந்மதன அைி்ித்ல ஸ்த்ப்பத�ைதள� ை்னத்ிற்்ைதக�்் 
அ் ியமத�க. உஙைள் அைி்ித்தி  ப்்பத�்க �ைித் ஆ்னதத் ்ிே�ச்் லி உதஸ் ி��க 
்ிை்ிதய� �ைிப்பிே�  �த்ில அைி்ித்ல ஸ்த�க.   

்்த்ர�்ைதக�்ல   

 ந் ஸநாத்ிெக உஙை��� ன �ை்ரநிதியத்்ன் ்தாதளமதைத ்்த்ர�்ைதகளிதக. ஸநரதமயதன, 
்தாதளமயமதன ்்த்ர�்ைதக�்ிதன் ஒ் மைிழ்ச் ிைாமதன ்்தழில தர உைத்ப் ஸப�்்ற்� 
மிைச் ிைந் ்ழி�தையதை அதம�க.    


