
 

 
ಅತ್ಯ ಂತ್ ಪ್ರ ಮುಖ ನಿಯಮ ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳು (ಎಂಐಟಿಸಿ) 

 
ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್್ಸ  ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಹಿಂದೆ ಮ್ಯಾ ಗ್ಮಾ  ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್್ಸ  ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿ್ತತಿ್ತ ) 

(ಇನ್ನು  ಮಿಂದೆ 'ಪಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್' ಅಥವಾ 'ಕಂಪನಿ' ಎಿಂದು ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ) ಮತಿ್ತ  ಮಿ./ಮಿಸ್. 

_____________________________________________________ (ಇನ್ನು  ಮಿಂದೆ 'ಸಾಲಗ್ಮರರು' ಎಿಂದು 

ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ) ಮತಿ್ತ  ಇತ್ರ ಸಹ- ಸಾಲಗ್ಮರರ 

_____________________________________________________________________________________________
__ () ನಡುವಿನ ಒಪಪ ಿಂದದ ಲೇನ್ಸ ಅಕಿಂಟ್ ನಂಬರ್ __________________ ನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೇನ್ಸ (ಎಚ್ಎಲ್) 

ನ ಪರ ಮಖ ನಿಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ಷರತಿ್ತಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ತವೆ.    __________________ 

1. ಸಾಲ 
 
ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತಿ್ : 
 

2. ಬಡಿ್ಡ  
 
(i) ಪರ ಕಾರ (ಫಿಕ್ೆಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲ ೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡುಾ ಯಲ್/ ಸ್ಪಪ ಷಲ್ ದರ): 

(ii) ಫ್ಲ ೇಟಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್್ಸ  ದರ (ಎಫ್ಆರ್್ಆರ್) (ದಿನಾಿಂಕದಂತೆ): ವಾರ್ಷಿಕ ______ %  

(iii) ಫ್ಲ ೇಟಿಂಗ್ ದರವಾಗಿದದ ರೆ, ಅನವ ಯವಾಗುವ ಬಡಿ್ಡ  ದರ: ಎಫ್ಆರ್್ಆರ್ (+/-) ____% = ವಾರ್ಷಿಕ ______ 
%  

(iv) ಫಿಕ್ೆಡ್ ದರವಾಗಿದದ ರೆ, ಅನವ ಯವಾಗುವ ಬಡಿ್ಡ  ದರ: ವಾರ್ಷಿಕ ______ %  

(v) ಒಿಂದು ವೇಳೆ ಸಂಯೇಜಿತ್ ದರದಲಿಲ ದದ ರೆ, ಅನವ ಯವಾಗುವ ಬಡಿ್ಡ  ದರ (ದಿನಾಿಂಕದಂತೆ): ಫಿಕ್ೆಡ್ ದರದಲಿಲ : 
______ ತ್ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ _____ % ಮತಿ್ತ  ಫ್ಲ ೇಟಿಂಗ್ ದರದಲಿಲ : ಎಫ್ಆರ್್ಆರ್ (+/-) ____% = 
ವಾರ್ಷಿಕ_____%, ____________ರಿಂದ್ಅನವ ಯವಾಗುವಂತೆ 

(vi) ಮೊರಟೇರಯಂ ಅಥವಾ ಸಬ್್ಸ ಡ್ಡ: ಲೇನಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವಂತೆ ಮೊರಟೇರಯಂ ಅಥವಾ 
ಸಬ್್ಸ ಡ್ಡಯ ಮೇಲಿನ ವಿವರವಾದ ನಿಯಮ ಮತಿ್ತ  ಷರತಿ್ತಗಳಿಗ್ಮಗಿ ಮಂಜೂರಾತ್ತ ಪತ್ರ  ಮತಿ್ತ  ಲೇನ್ಸ 
ಒಪಪ ಿಂದವನ್ನು  ದಯವಿಟ್ಟು  ನೇಡ್ಡ. 

(vii) ಬಡಿ್ಡ  ಮರುಹಿಂದಿಸುವ ದಿನಾಿಂಕ: ಫ್ಲ ೇಟಿಂಗ್ ದರದ ಲೇನ್ಸ ಅಥವಾ ಸಂಯೇಜಿತ್ ದರದ ಲೇನ್ಸ 
(ಎಫ್ಆರ್್ಆರ್್ಗೆ ಲಿಿಂಕ್ ಆದ ಅವಧಿಯಲಿಲ ) ಎಫ್ಆರ್್ಆರ್ ಅನ್ನು  ಪಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಪರಷಕ ರಸದಾಗ 
ಮರುಹಿಂದಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಯಾವುದೇ ಬಡಿ್ಡ  ದರ ಮರುಹಿಂದಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಎಫ್ಆರ್್ಆರ್ 
ಪರಷಕ ರಣೆಗ್ಮಗಿ, ಬಡಿ್ಡ  ದರಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಿರಸಲು ಪಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ತ್ನು  ಆಿಂತ್ರಕ ಪಾಲಿಸಯನ್ನು  
ಅನ್ನಸರಸುತಿ್ದೆ. ಅನವ ಯವಾಗುವ ಬಡಿ್ಡ  ದರದಲಿಲ  ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ/ಪರಷಕ ರಣೆಯ 
ಸಂದರ್ಿದಲಿಲ , ಪಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್, ತ್ನು  ಸವ ಿಂತ್ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ, ಲೇನ್ಸ್ನ ಇಎಿಂಐಗಳು ಅಥವಾ 

ಲೇನ್ಸ್ನ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನು  ಪರಷಕ ರಸಬಹುದು. ಇದಲಲ ದೆ, ಪಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ತ್ನು  ಸವ ಿಂತ್ 
ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ, ಬ್ಸಸನೆಸ್ ಸಂಬಂರ್ ಮತಿ್ತ  ಲೇನಿನ ಮರುಪಾವತ್ತ ಟ್ರ್ರ ಾ ಕ್ ರೆಕಾಡ್ಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ 
ಬಡಿ್ಡ  ದರವನ್ನು  ಮರುಬೆಲ್ / ಪರಷಕ ರಸುವ ಆಯ್ಕಕಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಅಿಂತ್ಹ ಬಡಿ್ಡ  ದರದ 
ಮರುಬೆಲ್ಯನ್ನು  ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮರುಹಿಂದಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ ಮತಿ್ತ  ಸವ ಚ ಶುಲಕ  ಮತಿ್ತ  ಇತ್ರ ಆಿಂತ್ರಕ 
ಮ್ಯಗಿಸೂಚಿಗಳ ಪಾವತ್ತಗೆ ಒಳಪಟು ರುತಿ್ದೆ, ಇದನ್ನು  ಪಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ತ್ನು  ಸವ ಿಂತ್ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ 
ನಿರ್ಿರಸುತಿ್ದೆ. 

(viii)ಬಡಿ್ಡ  ದರದಲಿಲ ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಂವಹನದ ವಿಧಾನಗಳು: ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮ್ಯರ್ಾ ಮಗಳಲಿಲ  ಯಾವುದೇ 
ಒಿಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕ ಿಂತ್ ಹೆಚಿಿ ನ ಮ್ಯರ್ಾ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಪರಷಕ ರಣೆ, ಬಡಿ್ಡ  ದರದ 
ಪರಷಕ ರಣೆ, ವಿವಿರ್ ರೇತ್ತಯ ಫಿೇಸ್ ಮತಿ್ತ  ಶುಲಕ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಂತೆ ಮ್ಯಹತ್ತಯನ್ನು  
ಪಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಒದಗಿಸುತಿ್ದೆ – 

• ಪಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಶಾಖೆಗಳಲಿಲ  ನೇಟೇಸ್್ ಅಿಂಟಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

• ಟೆಲಿಫ್ೇನ್ಸ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮೂಲಕ. 



• ಶಾಟ್ಿ ಮೆಸೇಜಿಿಂಗ್ ಸೇವೆ/ ಇಮೇಲ್/ ಎಲ್ಕಾು ಾನಿಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ್ ಸೂಚನೆಯ 
ಮೂಲಕ ನೇಟೇಸ್. 

• ಪಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್್ ಮೂಲಕ. 

• ನಿಗದಿತ್ ಸಬಬ ಿಂದಿ / ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮೂಲಕ. 
 

ಒಮೆಾ  ಬಡಿ್ಡ  ದರ, ಫಿೇ ಮತಿ್ತ  ಶುಲಕ ಗಳನ್ನು  ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯರ್ಾ ಮದ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಲಾದ 
ನಂತ್ರ, ಸಾಲಗ್ಮರರು ಬಡಿ್ಡ  ದರ, ವಿವಿರ್ ರೇತ್ತಯ ಫಿೇಗಳು ಮತಿ್ತ  ಶುಲಕ ಗಳಲಿಲ  ಗಮನಿಸದ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಪರಗಣಿಸಬೇಕು. 

 
3. ಕಂತಿನ ಪ್ರ ಕಾರಗಳು: ಮಂಜೂರಾತ್ತ ಪತ್ರ / ಲೇನ್ಸ ಒಪಪ ಿಂದದಲಿಲ  ನಮೂದಿಸದ ಹರತ್ತ, ಮ್ಯಸಕವಾಗಿ. 

 
4. ಸಮನಾದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ತ (‘ಇಎಂಐ): ರೂ _______.  
ಭಾಗಶಃ ವಿತ್ರಣೆಯಾದ ಸಂದರ್ಿದಲಿಲ , 'ಪೂವಿ-ಸಮನಾದ ಮ್ಯಸಕ ಕಂತ್ತ' (‘ಪಿಇಎಿಂಐ) ಅನ್ನು  ಗಡುವು 
ದಿನಾಿಂಕದಂದು ಮ್ಯಸಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಪಾವತ್ತಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ವಿತ್ರಣೆಯ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ ಇಎಿಂಐ 
ಆರಂರ್ದ ದಿನಾಿಂಕದವರೆಗೆ ಪಿಇಎಿಂಐ ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 
 

5. ಲೋನ್ ಅವಧಿ: 

 
6. ಲೋನ್ ಉದ್ದ ೋಶ: 

 
7. ಶುಲಕ  ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಶುಲಕ ಗಳು: ಪತ್ರ ದಿಂದಿಗೆ ಲಗತಿ್ತಸಲಾದ ಶುಲಕ ಗಳ ವೇಳಾಪಟು ಯಲಿಲ  ನಮೂದಿಸದಂತೆ 

 
8. ಲೋನ್್ಗೆ ಭದರ ತೆ/ಅಡಮಾನ: ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಸಿಯನ್ನು  ಲೇನ್ಸ್ಗೆ ರ್ದರ ತೆಯಾಗಿ ಅಡಮ್ಯನ ಇಡಲಾಗಿದೆ:  

(i) ಆಸಿಯ ವಿಳಾಸ:  
 ಪರ ದೇಶ: 

 ನಗರ: 
         ರಾಜ್ಾ : 
         ಲಾಾ ಿಂಡ್್ಮ್ಯಕ್ಿ: 

(ii) ಲೇನ್ಸ್ನ ಖಾತ್ರದಾರರ ವಿವರಗಳು, ಯಾರಾದರೂ ಇದದ ರೆ:  

(iii) ಇತ್ರ ರ್ದರ ತೆ(ಗಳು) ವಿವರಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ: 

 
9. ಆಸಿು /ಸಾಲಗಾರರ ಇನ್ಶೂ ರೆನ್್ : ಸಾಲಗ್ಮರರು ತ್ಮಾ  ಸವ ಿಂತ್ ವೆಚಿ ದಲಿಲ , ಎಲಾಲ  ಇನ್ನೂ ರೆನ್್ಸ 
ಮ್ಯಡಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಗಳ ಮೇಲ್ ಮತಿ್ತ  ಅಿಂತ್ಹ ಮೊತಿ್ಗಳಿಗೆ ಮತಿ್ತ  ಪಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲೆ್  ಅಗತ್ಾ ವಿರುವ 
ಅಿಂತ್ಹ ಅವಧಿ ಮತಿ್ತ  ಫಾರಂಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ರೆನ್್ಸ  ಮ್ಯಡಬೇಕು ಮತಿ್ತ  ಅಿಂತ್ಹ ಪಾಲಿಸಯ ನಷು  ಪಾವತ್ತ 
ಪಡೆಯುವವರು ಅಥವಾ ನಿಯೇಜಿಸುವವರಾಗಿ ಪಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಿಂಬುದನ್ನು  
ಖಚಿತ್ಪಡ್ಡಸಕೊಳಳ ಬೇಕು. ಸಾಲಗ್ಮರರು ಪಡೆದ ಲೇನಿಗೆ ತ್ನು  ಹಣೆಗ್ಮರಕೆಗಳನ್ನು  ಕವರ್ ಮ್ಯಡಲು ಲೈಫ 
ಇನ್ನೂ ರೆನ್್ಸ  ಪಾಲ ನ್ಸ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಿದಲಿಲ  ಉಿಂಟ್ರ್ಗಬಹುದು. ಸಾಲಗ್ಮರರು, 
ಆತ್/ಆಕೆಯ ಸವ ಿಂತ್ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಪರ ತ್ತರಿ್ಷ ತ್ ಇನ್ನೂ ರೆನ್್ಸ  ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ರೆನ್್ಸ  ಕವರ್ 
ಅನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮ್ಯಡಬಹುದು. 
 

10. ಲೋನ್ ವಿತ್ರಣೆಗೆ ಷರತ್ತು ಗಳು: ಮಂಜೂರಾತ್ತ ಪತ್ರ  ಮತಿ್ತ  ಲೇನ್ಸ ಒಪಪ ಿಂದದಲಿಲ  ನಮೂದಿಸದ ನಿಯಮ 
ಮತಿ್ತ  ಷರತಿ್ತಗಳ ಪರ ಕಾರ. 

11. ಲೋನ್ ಮತ್ತು  ಬಡಿ್ಡಯ ಮರುಪಾವತಿ: ಮಂಜೂರಾತ್ತ ಪತ್ರ  ಮತಿ್ತ  ಲೇನ್ಸ ಒಪಪ ಿಂದದಲಿಲ  ನಮೂದಿಸದ 
ನಿಯಮ ಮತಿ್ತ  ಷರತಿ್ತಗಳ ಪರ ಕಾರ ಬಡಿ್ಡಯನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡ್ಡರುವ ಅಸಲು ಮತಿ್ತ  ಬಡಿ್ಡ  ಅಿಂಶಗಳು ಅಥವಾ 
ಪಿಇಎಿಂಐಗಳ ಮೂಲಕ ಲೇನ್ಸ ಮರುಪಾವತ್ತಯು ಅನವ ಯವಾಗುವಂತೆ ಇರುತಿ್ದೆ. ಲೇನ್ಸ ವಿತ್ರಣೆಯ 



ನಂತ್ರ ಅಸಲು ಮತಿ್ತ  ಬಡಿ್ಡಯ ನಡುವೆ ಇಎಿಂಐ ಬೆರ ೇಕಪ್ ಮ್ಯಡಲು ಪಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಮರುಪಾವತ್ತ 
ಶೆಡ್ಯಾ ಲ್ ಒದಗಿಸುತಿ್ದೆ. ಲೇನ್ಸ್ಗೆ ಬಾಕ್ಗಳ ಆಧಾರತ್ ಪಾವತ್ತ, ನಿಯಂತ್ರ ಕ ಅವಶಾ ಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ 
ಪಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಲೇನನ್ನು  ವಿಶೇಷ ನಮೂದಿಸುವ ಅಕಿಂಟ್ ("ಎಸ್್ಎಿಂಎ") ಅಥವಾ ನಾನ್ಸ- 
ಪಫಾಿಮಿಿಿಂಗ್ ಅಸ್ಪಟ್ ("ಎನ್ಸ್ಪಿಎ") ಎಿಂದು ವಗಿೇಿಕರಸುತಿ್ದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲಿಲ  ಒಿಂದು ವಿವರಣಾತ್ಾ ಕ 
ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು  ಕೆಳಗೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ: 
 

ಒಪಪ ಿಂದದ ಪರ ಕಾರ, ಲೇನಿನ ಗಡುವು ದಿನಾಿಂಕವು 31 ಮ್ಯಚಿ, 2021 ಆಗಿದದ ರೆ ಮತಿ್ತ  ಈ ದಿನಾಿಂಕದ 

ಅಿಂತ್ತಮ ಪರ ಕ್ರ ಯ್ಕಗೆ ಮಿಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಪೂಣಿ ಬಾಕ್ಗಳನ್ನು  ಸವ ೇಕರಸದಿದದ ರೆ, ಗಡುವು ಮಿೇರದ ದಿನಾಿಂಕ 

31 ಮ್ಯಚಿ 2021 ಆಗಿರುತಿ್ದೆ. ಗಡುವು ಮಿೇರದರೆ, 30 ಏಪಿರ ಲ್, 2021 ರ ದಿನದ ಅಿಂತ್ಾ ದ ಪರ ಕ್ರ ಯ್ಕ 

ನಂತ್ರ (ಅಿಂದರೆ, ಗಡುವು ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ 30 ದಿನಗಳು ಮಗಿದ ನಂತ್ರ) ಲೇನ್ಸ ಅನ್ನು  ಎಸ್್ಎಿಂಎ-1 

ಎಿಂದು ಗುರುತ್ತಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಆನಂತ್ರವೂ ಲೇನ್ಸ್ಗಳು ಬಾಕ್ ಉಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು  30 ಮೇ, 2021 

ರಂದು ದಿನದ ಅಿಂತ್ಾ ದ ಪರ ಕ್ರ ಯ್ಕಯ ನಂತ್ರ (ಅಿಂದರೆ, ಗಡುವು ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ 60 ದಿನಗಳು 

ಪೂಣಿಗಿಂಡ ನಂತ್ರ) ಮೇಲ್ ಎಸ್್ಎಿಂಎ-2 ಎಿಂದು ಗುರುತ್ತಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಒಿಂದು ವೇಳೆ ಲೇನ್ಸ 

ಗಡುವು ಮಿೇರದ ವಗಿದಲಿಲ ಯೇ ಮಿಂದುವರದರೆ, 29 ಜೂನ್ಸ 2021 ರ ದಿನದ ಪರ ಕ್ರ ಯ್ಕಯ ನಂತ್ರ 

(ಅಿಂದರೆ, ಗಡುವು ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ 90 ದಿನಗಳು ಮಗಿದ ನಂತ್ರ) ಎನ್ಸ್ಪಿಎ ಎಿಂದು ಹೆಸರಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

 
12. ಬಾಕಿಗಳ ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಕಿಿಪ್ು  ವಿಧಾನ: ಗ್ಮರ ಹಕರು ಬಾಕ್ಗಳನ್ನು  
ಪಾವತ್ತಸದಿದದ ಲಿಲ , ಲೇನ್ಸ ಒಪಪ ಿಂದ ಮತಿ್ತ  ಅನವ ಯವಾಗುವ ಕಾನ್ನನ್ನಗಳ ನಿಬಂರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ 
ಸಾಲಗ್ಮರರ ವಿರುದಧ  ಕಾನ್ನನ್ನ ಕರ ಮವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸುವ ಹಕಕ ನ್ನು  ಪಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಹಿಂದಿರುತಿ್ದೆ. 
ಅಿಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ನನ್ನ ಕರ ಮವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅನವ ಯವಾಗುವ ಕಾನ್ನನ್ನಗಳ 
ಅಡ್ಡಯಲಿಲ  ಅಗತ್ಾ ವಿರುವಂತೆ ಪಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಸಾಲಗ್ಮರರಗೆ ನೇಟೇಸ್ ಕಳುಹಸುತಿ್ದೆ. 

 
13. ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆ ಸ್ಟ ೋಟ್ಮ ಂಟ್ ನಿೋಡಲಾಗುವ ದಿನಾಂಕ: ____________ 

 
14. ಗಾರ ಹಕ ಸೇವೆಗಳು: 

(i) ಕಚೇರ ಭೇಟಯ ಸಮಯಗಳು - ವಾರದ ದಿನಗಳು ಮತಿ್ತ  ನಾಲಕ ನೇ ಮತಿ್ತ  ಐದನೇ (ಯಾವುದಾದರೂ 

ಇದದ ರೆ) ತ್ತಿಂಗಳ ಶನಿವಾರ 10:00 AM ನಿಿಂದ 6:00 PM ವರೆಗೆ ಎಲಾಲ  ತ್ತಿಂಗಳುಗಳು 

(ii) ಸಂಪಕ್ಿಸಬೇಕಾದ ವಾ ಕಿ್ - ಗ್ಮರ ಹಕ ಸೇವಾ ಡೆಸ್ಕ  

(iii) ವಿವಿರ್ ಡಾಕುಾ ಮೆಿಂಟ್್ಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯುವ ಪರ ಕ್ರ ಯ್ಕ- ಗ್ಮರ ಹಕರು ಸಹಾಯವಾಣಿ 1800 266 3204 ಗೆ ಕರೆ 
ಮ್ಯಡಬಹುದು ಅಥವಾ customercare@poonawallahousing.com ಮೂಲಕ ನಮಗೆ 
ಬರೆಯಬಹುದು.  

(iv) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಡಾಕುಾ ಮೆಿಂಟ್್ಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಟನ್ಸಿ ಅರಿಂಡ್ ಟೈಮ್ (ಟಎಟ): 

• ಎಸ್್ಒಎ ಪಡೆಯಲು – ಮೇಲ್ ಮತಿ್ತ  ಮೇಲಿಿಂಗ್ ವಿಳಾಸದ 30 ದಿನಗಳಲಿಲ . 

• ಡಾಕುಾ ಮೆಿಂಟ್್ಗಳ ಪರ ತ್ತಯನ್ನು  ಪಡೆಯಲು - ಮೇಲ್್ನಲಿಲ  15 ದಿನಗಳು ಮತಿ್ತ  ಮೇಲಿಿಂಗ್ ವಿಳಾಸದಲಿಲ  
17 ದಿನಗಳು 

• ಲೇನ್ಸ ಮಚಿ್ಚವಿಕೆ/ ವಗ್ಮಿವಣೆಯ ನಂತ್ರ ಮೂಲ ಆಸಿ  ಡಾಕುಾ ಮೆಿಂಟ್್ಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯಲು- 
ಲೇನ್ಸ ಮಚಿಿದ ನಂತ್ರ 15 ದಿನಗಳಲಿಲ  ಮತಿ್ತ  ದೃಢೇಕರಣ ಕರೆಯ ನಂತ್ರ ಸಾಲಗ್ಮರರಗೆ ಹತಿ್ತರದ 
ಶಾಖೆಯಲಿಲ  ಹಸಿಾಿಂತ್ರಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

 
15. ಕಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ 
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ಯಾವುದೇ ಪರ ಶೆು /ಕುಿಂದುಕೊರತೆಯ ಸಂದರ್ಿದಲಿಲ , ಲಗತಿ್ತಸಲಾದ ಪರ ಶೆು  ಪರಹಾರ ಪರ ಕ್ರ ಯ್ಕಯ ಪರ ಕಾರ 
ನಿೇವು ಕಂಪನಿಯ ಪರ ತ್ತನಿಧಿಗಳನ್ನು  ತ್ಲುಪಲು ಆಯ್ಕಕಯನ್ನು  ಹಿಂದಿರುತಿ್ತೇರ. 
 
ಎಚ್ಎಲ್್ನ ವಿವರವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ಷರತಿ್ತಗಳಿಗ್ಮಗಿ, ಇಲಿಲ ನ ಪಕ್ಷಗಳು ಲೇನ್ಸ ಒಪಪ ಿಂದ ಮತಿ್ತ  
ಅವುಗಳಿಿಂದ ಕಾಯಿಗತ್ಗಳಿಸಲಪ ಟು  / ಕಾಯಿಗತ್ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಇತ್ರ ರ್ದರ ತಾ ಡಾಕುಾ ಮೆಿಂಟ್್ಗಳನ್ನು  
ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸುತಿ್ವೆ ಮತಿ್ತ  ಅವಲಂಬ್ಸಸುತಿ್ವೆ ಎಿಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಒಪಿಪ ಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ. 
  
ಮೇಲಿನ ನಿಯಮ ಮತಿ್ತ  ಷರತಿ್ತಗಳನ್ನು  ಸಾಲಗ್ಮರ(ರು) ಓದಿದಾದ ರೆ/ ಪಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್್ನ ಶ್ರ ೇ/ ಶ್ರ ೇಮತ್ತ 

______________________ ಅವರು್ ಓದಿ್ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ್ ಮತಿ್ತ ್ ಸಾಲಗ್ಮರ(ರು)್ ಅದನ್ನು ್ ಅಥ ್ಿ
ಮ್ಯಡ್ಡಕೊಿಂಡ್ಡದಾದ ರೆ. 

 

ನನಗೆ/ ನಮಗೆ ಎಂಐಟಿಸಿ ನಕಲಿ ಪ್ರ ತಿಯನುು  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ ಎಂದು ನಾನು/ ನಾವು ಒಪಿ್ಪ ಕೊಳುು ತೆು ೋವೆ. 

 

ಅರ್ಜಿದಾರ/ ಸಹ-ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು                              ಸಹಿ                                     ದಿನಾಂಕ 

 

 

  ಅರ್ಜಿದಾರ______________________________________ _______________ 

  

 ಸಹ-ಅರ್ಜಿದಾರ______________________________________________________ 

  

 

 

 

 
 

ಟ್ಯಯ ರಿಫ್್ಶೋಟ್ – ಶುಲಕ ಗಳ್ವೇಳಾಪ್ಟಿಟ  
# ವಿವರಗಳು ಅನವ ಯವಾಗುವ ಮೊತಿ್  

1 ಲಾಗಿನ್ಸ ಶುಲಕ  (ರಫಂಡ್ ಮ್ಯಡಲಾಗುವುದಿಲಲ ) ರೂ. 10,000 ಮಿೇರಬಾರದು /- 
2 ಪರ ಕ್ರ ಯಾ ಶುಲಕ  (ರಫಂಡ್ ಮ್ಯಡಲಾಗುವುದಿಲಲ ) ಮಂಜೂರಾದ ಲೇನ್ಸ ಮೊತಿ್ದ 0.50% ವರೆಗೆ 
 

3 
ಲೇನ್ಸ ಮೂಲ/ ಲೇನ್ಸ ಡಾಕುಾ ಮೆಿಂಟೇಶನ್ಸ/ ತಾಿಂತ್ತರ ಕ/ 
ಮೌಲಾ ಮ್ಯಪನ/ ಕಾನ್ನನ್ನ/ ಸಇಆರ್್ಎಸ್್ಎಐ/ ಸಕೆವೈಸ/ 
ಎನ್ಸ್ಇಎಸ್್ಎಲ್ ಶುಲಕ ಗಳು (ರಫಂಡ್ ಮ್ಯಡಲಾಗುವುದಿಲಲ ) 

ಮಂಜೂರಾದ ಲೇನ್ಸ ಮೊತಿ್ದ 2% ವರೆಗೆ 

4 ಲೇನ್ಸ ಒಪಪ ಿಂದ, ರ್ದರ ತಾ ರಚನೆ ಡಾಕುಾ ಮೆಿಂಟ್್ಗಳು 
ಇತಾಾ ದಿಗಳ ಮೇಲ್ ಪಾವತ್ತಸಬೇಕಾದ ಸಾು ಾ ಿಂಪ್ ಡ್ಯಾ ಟ, 
ನೇಿಂದಣಿ ಶುಲಕ ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಇತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಶುಲಕ ಗಳು. 

ಆಯಾ ರಾಜ್ಾ ಗಳಲಿಲ  ಅನವ ಯವಾಗುವ ಚಾಲಿಿಯಲಿಲ ರುವ 
ಸಾು ಾ ಿಂಪ್ ಡ್ಯಾ ಟ ದರಗಳ ಪರ ಕಾರ ಅಜಿಿದಾರರು ರ್ರಸಬೇಕು. 

5 ಲೇನ್ಸ ಕಾಾ ನ್ ಲೇಶನ್ಸ/ ರಬುಕ್ಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಶುಲಕ ಗಳು ರೂ. 5,000/- 

6 ಪಾವತ್ತ ಸಾರ್ನ ಬೌನ್್ಸ  ಶುಲಕ ಗಳು (ಚೆಕ್/ ಎಸಎಚ ಅಥವಾ 
ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾ ಿಂಡೇಟ್್ಗಳು) 

ಪರ ತ್ತ ಸಂದರ್ಿಕೆಕ  ರೂ. 600/- 

7 ಎಲಾಲ  ಬಾಕ್ಗಳ ಪಾವತ್ತಯಲಿಲ  ವಿಳಂಬಕಾಕ ಗಿ ದಂಡದ 
ಬಡಿ್ಡ  

2.50% ಪರ ತ್ತ್ತ್ತಿಂಗಳಿಗೆ 

8 ಬಡಿ್ಡ  ದರದ ಸವ ಚಿಿಂಗ್ ಶುಲಕ  (ಬಾಕ್ ಅಸಲು ಮೊತಿ್ದ ಮೇಲ್ 
ಅನವ ಯ) 

0.50% 

9 ಶುಲಕ ವನ್ನು  ಬದಲಾಯಸ ರೂ. 2,000/ 



10 ಮರುಪಾವತ್ತ ಸಾರ್ನ / ಎನ್ಸ್ಎಸಎಸ್ ಬದಲಾಯಸಲು 
ಪಾವತ್ತ ಸಾರ್ನ ಸಾವ ಾ ಪ್ ಶುಲಕ  

ಪರ ತ್ತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ರೂ. 500/- 

11 ಅಕಿಂಟ್್ಗಳ ಸ್ಪು ೇಟೆಾ ಿಂಟ್ ಪರ ತ್ತ ಸ್ಪು ೇಟೆಾ ಿಂಟಗೆ ರೂ. 500/- 
12 ಲೇನ್ಸ ವಿತ್ರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿಲ  ಸಾವ ಗತ್ ಪತ್ರ ದಿಂದಿಗೆ 

ಒದಗಿಸಲಾದ ಸ್ಪು ೇಟೆಾ ಿಂಟ್ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 
ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಲಾದ ಲೇನ್ಸ ಒಪಪ ಿಂದದ ಪರ ತ್ತಯನ್ನು  
ಹರತ್ತಪಡ್ಡಸ (ಬಡಿ್ಡ  ಸ್ಪು ೇಟೆಾ ಿಂಟ್/ಅಕಿಂಟ್ ಸ್ಪು ೇಟೆಾ ಿಂಟ್/ 
ಎನ್ಸ್ಒಸ/ ಫ್ೇರ್್ಕೊಲ ೇಸರ್ ಪತ್ರ / ಸಾವ ಗತ್ ಪತ್ರ / 
ಅಮೊಟೈಿಸೇಶನ್ಸ ಶೆಡ್ಯಾ ಲ್/ ಲೇನ್ಸ ಒಪಪ ಿಂದದ ನಕಲಿ 

ಪರ ತ್ತ) 

ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಡ್ಡಜಿಟಲ್ ಲಿಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಲಾದ 
ಸಾಫು  ಕಾಪಿಗ್ಮಗಿ ರೂ. 250/- ಮತಿ್ತ  ಹಾಡ್ಿ ಕಾಪಿಯಲಿಲ  
ಕರ ಮವಾಗಿ ರೂ. 550/- 

13 ಡಾಕುಾ ಮೆಿಂಟ್ ಶುಲಕ ಗಳ ಪಟು  ರೂ. 500 /- 
14 ಡಾಕುಾ ಮೆಿಂಟ್್ಗಳ ಪರ ತ್ತಯನ್ನು  ಪಡೆಯುವುದು ಒಿಂದು ಡಾಕುಾ ಮೆಿಂಟ್್ಗೆ ರೂ. 250 /-, 2 ರಿಂದ 4 

ಡಾಕುಾ ಮೆಿಂಟ್್ಗಳಿಗೆ ರೂ. 500 /-, 4 ಕ್ಕ ಿಂತ್ ಹೆಚಿಿ ನ 
ಡಾಕುಾ ಮೆಿಂಟ್್ಗಳಿಗೆ ರೂ. 750 /- 

15 ಭಾಗಶಃ ಪಾವತ್ತ ಶುಲಕ ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಮಿಂಗಡ ಪಾವತ್ತ/ 
ಫ್ೇರ್್ಕೊಲ ೇಸರ್ ಶುಲಕ ಗಳು (ಮಚಿ್ಚ ವ ಸಮಯದಲಿಲ  ಬಾಕ್ 
ಅಸಲು ಮೊತಿ್ದ ಮೇಲ್ ಅನವ ಯ) 

4% ಫಿಕ್ೆಡ್ ಬಡಿ್ಡ  ದರದ ಪರ ಕರಣಗಳ ಅಡ್ಡಯಲಿಲ  ಅಥವಾ 
ಸಂಯೇಜಿತ್ ಬಡಿ್ಡ  ದರದ ಅಡ್ಡಯಲಿಲ  ಲೇನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫಿಕ್ೆಡ್ 
ಬಡಿ್ಡ  ದರದ ಅವಧಿಯ ಅಡ್ಡಯಲಿಲ  ಲೇನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತಿ್ತ  
ಪಾವತ್ತಯು ಸಾಲಗ್ಮರರ ಸವ ಿಂತ್ ಮೂಲದಿಿಂದ 
ಹರಗಿರುವುದಿಲಲ . 

ಬ್ಸಸನೆಸ್ ಉದೆದ ೇಶಕಾಕ ಗಿ ವಿಸಿರಸಲಾದ ಫ್ಲ ೇಟಿಂಗ್ ಬಡಿ್ಡ  ದರದ 
ಮೇಲಿನ ಲೇನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 4%. 
ಅಥವಾ 
ನಿಯಂತ್ರ ಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಅನ್ನಸರಣೆಯಿಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿ 
ಪಾಲಿಸ ಅಡ್ಡಯಲಿಲ  ಸೂಚಿಸಲಾದ ಚಾಲಿಿಯಲಿಲ ರುವ ಟ್ರ್ಾ ರಫ 
ಶ್ೇಟ್ ಪರ ಕಾರ. 

16 ಫ್ೇರ್್ಕೊಲ ೇಸರ್ ಲ್ಟರ್ ಶುಲಕ ಗಳು ರೂ. 1,500/- 

17 ಕಲ್ಕ್ಷನ್ಸ ಶುಲಕ ಗಳು ಗ್ಮರ ಹಕರ ನಿವಾಸ/ಕಚೇರಯಿಂದ ಬಾಕ್ಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಸಲು 
ಪರ ತ್ತ ಭೇಟಗೆ ರೂ. 200/- 

18 ವಿಭಿನು  ಬಡಿ್ಡ  (ಅನವ ಯವಾಗುವ ಬಡಿ್ಡ  ದರ ಮತಿ್ತ  
ಯಾವುದೇ ಲೇನ್ಸ ಅಕಿಂಟನ ಅಸಿತ್ವ ದಲಿಲ ರುವ ಬಡಿ್ಡ  
ದರದಲಿಲ ನ ಅಿಂತ್ರದಿಿಂದಾಗಿ ಸಂಗರ ಹಸಲಾದ ಯಾವುದೇ 
ಬಡಿ್ಡ ) 

ಗ್ಮರ ಹಕರಗೆ ಸೂಕಿವಾದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿಲ  ಅಥವಾ 
ಲೇನ್ಸ ಮಚಿ್ಚ ವ ಸಮಯದಲಿಲ  ರಫಂಡ್ ಮ್ಯಡಲಾಗುವುದು 
ಅಥವಾ ಶುಲಕ  ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. 

19 ಲೇನ್ಸ ಸಮಯದಲಿಲ  ಪೂನಾವಾಲಾ ಹೌಸಿಂಗ್ 
ಫೈನಾನ್್ಸ್ನಿಿಂದ ಉಿಂಟ್ರ್ಗುವ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಆಕಸಾ ಕ 
ಶುಲಕ ಗಳು 

ಲೇನ್ಸ ಅಕಿಂಟಗೆ ನಿಯೇಜಿಸದಂತೆ/ಹಂಚಿಕೆ ಮ್ಯಡ್ಡದಂತೆ 

20 ಕಿಂಟರ್ ಸೇವಾ ಶುಲಕ ಗಳ ಮೇಲ್ - ಮರುಪಾವತ್ತ ಅಥವಾ 
ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳು 

ಸೇವೆಗಳ ಸಮಯದಲಿಲ  ಅನವ ಯವಾಗುವಂತೆ 

 
 
ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಗಮನಿಸಿ: 
1. ಲೇನ್ಸ ಮೇಲ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಫ್ಲ ೇಟಿಂಗ್ ಬಡಿ್ಡ  ದರ (ಆರ್್ಒಐ) ಬೆಿಂಚ್ಮ್ಯಕ್ಿ ಫ್ಲ ೇಟಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್್ಸ 
ದರಕೆಕ  (ಎಫ್ಆರ್್ಆರ್) ಲಿಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆಿಂಚ್ಮ್ಯಕ್ಿ ಫ್ಲ ೇಟಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್್ಸ ದರದಲಿಲ  (ಎಫ್ಆರ್್ಆರ್) 
ಸಂಬಂಧಿಸದ ಪರಷಕ ರಣೆಯ ಪರ ಕಾರ ಪಾವತ್ತಸಬೇಕಾಗುತಿ್ದೆ. 

2. ಅನವ ಯವಾಗುವ ಕಾನ್ನನಿನ ಪರ ಕಾರ ಎಲಾಲ  ಅನವ ಯವಾಗುವ ತೆರಗೆಗಳು, ಸುಿಂಕಗಳು ಮತಿ್ತ  ಶುಲಕ ಗಳನ್ನು  
ಮೇಲಿನ ಶುಲಕ ಗಳ ಮೇಲ್ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಯಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 



3. ಅಿಂಡರ್್ರೈಟಿಂಗ್ ಪರ ಕ್ರ ಯ್ಕಯಲಿಲ  ಅಜಿಿದಾರರ ಸಾವು ಮತಿ್ತ  ಗಂಭಿೇರ ಅಿಂಗವೈಕಲಾ ದಂತ್ಹ 
ಸಂದರ್ಿದಲಿಲ  ಮ್ಯತ್ರ  ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಂಗರ ಹಸಲಾದ ಲಾಗಿನ್ಸ ಶುಲಕ ವನ್ನು  ರಫಂಡ್ ಮ್ಯಡಲಾಗುತಿ್ದೆ 

4. ಮೇಲಿನ ಟ್ರ್ಾ ರಫ ಶೆಡ್ಯಾ ಲ್ ಸಮಗರ ವಾಗಿಲಲ  ಮತಿ್ತ  ಪರ ಸಿುತ್ ನಮೂದಿಸದ ಶುಲಕ ಗಳು ಪರ ಸಿುತ್ ಪರ ಚಲಿತ್ 
ದರಗಳಲಿಲ ವೆ ಮತಿ್ತ  ಕಂಪನಿಯ ಏಕೈಕ ಮತಿ್ತ  ಸಂಪೂಣಿ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  
ಬದಲಾಗಬಹುದು ಮತಿ್ತ  ಅಿಂತ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಿಂತ್ತಮವಾಗಿರುತಿ್ವೆ ಮತಿ್ತ  ಅದರ ಎಲಾಲ  ಗ್ಮರ ಹಕರ 
ಮೇಲ್ ಬದಧ ವಾಗಿರುತಿ್ವೆ. ಅನವ ಯವಾಗುವ ಫಿೇ/ಶುಲಕ ಗಳು ಅಥವಾ ಫ್ಲ ೇಟಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್್ಸ ರೇಟ್ 
(ಎಫ್ಆರ್್ಆರ್) ಬದಲಾವಣೆಯ ಇತಿ್ತೇಚಿನ ಅಪಿ್ ೇಟ್್ಗ್ಮಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು  ನಮಾ  ವೆಬ್ಸೈಟ್ 
www.poonawallahousing.com ನೇಡ್ಡ ಅಥವಾ ನಮಾ  ನೇಟೇಸ್ ಬೇಡ್್ಿ  ನೇಡಲು ನಮಾ  
ಹತಿ್ತರದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟ ನಿೇಡ್ಡ. ಇತಿ್ತೇಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತ್ರ ನಿಮಾ ನ್ನು  ಅಪಿ್ ೇಟ್ ಮ್ಯಡಲು ನಾವು 
ನಿಮಾ  ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಗೆ ನಿಯಮಿತ್ ಅಪಿ್ ೇಟ್ ಕಳುಹಸುತಿೆೇವೆ; ನಿಮಾ  ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನಲಿಲ  
ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಸಂದರ್ಿದಲಿಲ  ದಯವಿಟ್ಟು  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮ್ಯಹತ್ತಯನ್ನು  ನಮಾ  ದಾಖಲ್ಗಳಲಿಲ  
ಅಪಿ್ ೇಟ್ ಮ್ಯಡಲು ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು  ಕಂಪನಿಗೆ ತ್ತಳಿಸ. 

5. ಹೆಚಿಿ ನ ಸಪ ಷು ನೆಗಳಿಗ್ಮಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು  ನಮಾ  ಟೇಲ್-ಫಿರ ೇ ಗ್ಮರ ಹಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖೆಾ  1800 266 
3204 ರಲಿಲ  ನಮಾ ನ್ನು  ಸಂಪಕ್ಿಸಲು ಹಿಂಜ್ರಯಬೇಡ್ಡ. ಪಯಾಿಯವಾಗಿ, ನಿೇವು 
customercare@poonawallahousing.com ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು. 

6. ನಮಾ  ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.poonawallahousing.com ನಲಿಲ  ತ್ವ ರತ್ ಪಾವತ್ತ ಆಯ್ಕಕಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ 
ನಿೇವು ಆನ್ಸ್ಲೈನ್ಸ್ನಲಿಲ  ಪಾವತ್ತ ಮ್ಯಡಬಹುದು.  

 
 

ಅರ್ಜಿದಾರ/ ಸಹ-ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು                         ಸಹಿ                                                               ದಿನಾಂಕ 

 

 

  ಅರ್ಜಿದಾರ______________________________________ _______________ 

  

 ಸಹ-ಅರ್ಜಿದಾರ______________________________________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ಗಾರ ಹಕರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಪ್ರಿಹಾರ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ 
 
ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ಡ 
ನಿಮಾ  ಯಾವುದೇ ಪರ ಶೆು ಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಅವಶಾ ಕತೆಗಳಿಗ್ಮಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು  ನಮಾ  1800 266 3204 ಸಂಖೆಾ ಗೆ್
ಕರೆ್ ಮ್ಯಡ್ಡ . ನಿಮಗೆ ಉತಿ್ಮ ಸೇವೆ ನಿೇಡಲು ನಾವು ಉತ್್ತ ಕರಾಗಿದೆದ ೇವೆ. ನಮಾ  ಗ್ಮರ ಹಕ ಸೇವೆಯು 
ಸೇಮವಾರದಿಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಗೆೆ  9:00 ರಿಂದ್ಸಂಜೆ 7:00 ರವರೆಗೆ ಲರ್ಾ ವಿದೆ. 
 
ನಿೋವು ಈ ವಿಳಾಸಕೆಕ  ನಮಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು: 
ಮ್ಯಾ ನೇಜ್ರ್ - ಗ್ಮರ ಹಕ ಸೇವೆಗಳು, 

http://www.poonawallahousing.com/


ಪೂನವಾಲಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್್ಸ  ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
ನೇಿಂದಾಯತ್ ಕಚೇರ: 602, 6ನೇ ಮಹಡ್ಡ, ಝೇರೇ ಒನ್ಸ ಐಟ ಪಾಕ್ಿ, ಸವೇಿ ನಂ. 79/1, ಘೇರಪಾಡ್ಡ, 

ಮಿಂರ್ವ  ರೇಡ್, ಪುಣೆ - 411036 
 
ನಿೋವು ನಮಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮಾಡುವ ಆಯೆಕಯನುು  ಹಂದಿದಿದ ೋರಿ: 
customercare@poonawallahousing.com (ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಸಬೆ್ಜ ಕ್ಟಟ  ಲೈನ್್ನಲಿಿ  ನಿಮಮ  ಲೋನ್ 
ಅಕಂಟ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು  ಕಾಂಟ್ಯಕ್ಟಟ  ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಿ). 
 
ನಿಮಮ  ಪ್ತ್ರ ವನುು  ಪ್ಡೆದ 7 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮಮ  ಇಮೇಲ್ ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ 48 ಗಂಟ್ಗಳ 
ಒಳಗೆ ನಿಮಮ  ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರ ಯತಿು ಸುತೆು ೋವೆ. 7 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮಮ  
ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ವಾಗದಿದದ ರೆ, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು  ಸಮಯ 
ಬೇಕಾದ ಕಾರಣವನುು  ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸುತೆು ೋವೆ. 
 
ಎಸಕ ಲೇಶನ್ 1: 
ನಮಾ  ಗ್ಮರ ಹಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ/ ಹೆಲ್ಪ ್ಲೈನ್ಸ್ ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯ್ಕಯಿಂದ ನಿೇವು ತೃಪಿರಾಗದಿದದ ಲಿಲ ,  
head.customercare@poonawallahousing.com ಮೂಲಕ ಗ್ಮರ ಹಕ ಸೇವೆಗೆ (ದಯವಿಟ್ಟು  ಸಬೆೆ ಕ್ು  
ಲೈನ್ಸ್ನಲಿಲ  ನಿಮಾ  ಲೇನ್ಸ ಅಕಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಮತಿ್ತ  ಕಾಿಂಟ್ರ್ಕ್ು  ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸ). 
 
ಎಸಕ ಲೇಶನ್ 2: 
ನಿೇವು ಇನ್ನು  ತೃಪಿಿ  ಹಿಂದದಿದದ ರೆ,  nodalofficer@poonawallahousing.com ನಲಿಲ  ನೇಡಲ್ 
ಅಧಿಕಾರಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು  
 
ನಾಯ ಷನಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬಾಯ ಂಕ್ಟ (ಎನ್್ಎಚ್ಬಿ) ಎಸಕ ಲೇಶನ್: 
ಒಿಂದು ವೇಳೆ ನಿೇವು ಪಡೆದ ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯ್ಕಯ ಬಗೆೆ  ಅತೃಪಿರಾಗಿದದ ರೆ, ನಿೇವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸದಲಿಲ  ನಾಾ ಷನಲ್ 
ಹೌಸಿಂಗ್ ಬಾಾ ಿಂಕ್ ಸಂಪಕ್ಿಸಬಹುದು: 
ನಾಯ ಷನಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬಾಯ ಂಕ್ಟ, ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮತ್ತು  ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ದೂರು ಪ್ರಿಹಾರ ಸ್ಲ್), 
4ನೇ ಮಹಡ್ಡ, ಕೊೋರ್-5ಎ, ಇಂಡ್ಡಯಾ ಹಾಯ ಬಿಟೇಟ್ ಸ್ಂಟರ್, ಲೋಧಿ ರಸ್ು , ನವದ್ಹಲಿ - 110003. 
 
ಅಿಂತ್ಹ ದೂರನ್ನು   https://grids.nhbonline.org.in ಮೂಲಕ ಆನ್ಸ್ಲೈನ್ಸ್ನಲಿಲ  ಎನ್ಸ್ಎಚ್ಬ್ಸಗೆ ಕೂಡ 
ನೇಿಂದಾಯಸಬಹುದು 
 
                              *********************************** 
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