
 

 
महत्त्वपूर्ण अटी आणर् शर्ती (एमआयटीसी) 

 
हाऊस िंग लोन (HL) च्या प्रमुख अटी व शर्ती लोन अकाउिंट निं. __________________ यािंनी पूनावाला हाऊस िंग 
फायनान्स सलसमटेड (पूवी मॅग्मा हाऊस िंग फायनान्स सलसमटेड म्हणून ओळखले जाणारे) (यापुढे 'PHFL' सकिं वा "किं पनी" 
म्हणून  िंदसभिर्त) आसण श्री/श्रीमर्ती यािंच्यार्त  हमर्ती दशिवली. 
__________________________________________________ (यापुढे 'कजिदार' म्हणून  िंदसभिर्त) आसण इर्तर  ह-
कजिदार 
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________ () खालीलप्रमाणे आहेर्त: 
 

1. लोन 
 
मिंजूर रक्कम: 
 

2. व्याज 
 
(i) प्रकार (सफक्स्ड सकिं वा फ्लोसटिंग सकिं वा डु्यअल/से्पशल रेट): 

(ii) फ्लोसटिंग रेफरन्स रेट (FRR) (र्तारखेनु ार): ______ % प्रसर्त वर्ि 

(iii) जर फ्लोसटिंग रेटवर, लागू इिंटरेस्ट रेट: FRR (+/-) ____% = ______ % प्रसर्त वर्ि 

(iv) जर सफक्स्ड रेटवर अ ेल र्तर लागू इिंटरेस्ट रेट: ______ % प्रसर्त वर्ि 

(v) जर एकसिर्त दरावर, लागू इिंटरेस्ट रेट (र्तारखेनु ार): सफक्स्ड रेटवर: ______ मसहन्ािं ाठी प्रसर्त वर्ि ______ % आसण 
फ्लोसटिंग रेटवर: FRR (+/-) ____% = _____% प्रसर्त वर्ि यापा ून लागू ____________ 

(vi) असिस्थगन सकिं वा अनुदान: कृपया लोन ाठी लागू अ लेल्या असिस्थगन सकिं वा अनुदानावरील र्तपशीलवार अटी व 
शर्तीं ाठी मिंजुरी पि आसण लोन करार पाहा. 

(vii) व्याज पुन्हा  ेट करण्याची र्तारीख: फ्लोसटिंग रेट लोन सकिं वा एकसिर्त दर लोन (FRR शी सलिंक केल्यानिंर्तर 
कालाविीदरम्यान) जेव्हा FRR PHFL द्वारे  ुिाररर्त केले जाईल रे्तव्हा रर ेट केले जाईल. FRR मधे्य कोणरे्तही 
इिंटरेस्ट रेट सकिं वा  ुिारणा रर ेट करण्या ाठी, PHFL इिंटनिल पॉसल ीचे अनु रण करेल ज्यामुळे इिंटरेस्ट रेट 
सनिािररर्त होर्तील. लागू इिंटरेस्ट रेटमधे्य कोणरे्तही बदल/ ुिारणा झाल्या , PHFL च्या स्वर्त:च्या सववेकबुद्धीनु ार, 
लोनचे EMI सकिं वा कालाविी सकिं वा दोन्ही  ुिारू शकरे्त. पुढे, PHFL आपल्या स्वर्त:च्या सववेकबुद्धीनु ार, सबझने  
 िंबिंि आसण लोनच्या ररपेमेंट टर ॅक रेकॉडिच्या व्व्हिंटेज नु ार इिंटरेस्ट रेटची पुनसकिं मर्त /  ुिाररर्त करण्याचा पयािय ऑफर 
करू शकरे्त. अ े इिंटरेस्ट रेटचे ररप्राईस िंग दरवर्ी रर ेट केले जाईल आसण व्स्वच फी आसण इर्तर अिंर्तगिर्त मागिदशिक 
र्तत्त्ािंच्या अिीन अ ेल, जे PHFL द्वारे त्ािंच्या सववेकबुद्धीनु ार ठरवले जार्तील. 

(viii)इिंटरेस्ट रेटमिील बदलािंच्या  िंवादाच्या पद्धर्ती: PHFL खालीलपैकी कोणत्ाही एका सकिं वा असिक मीसडयाद्वारे 
कोणत्ाही  ुिारणा, इिंटरेस्ट रेटवर, सवसवि प्रकारच्या फी आसण शुल्ािं ह मासहर्ती प्रदान करेल – 

• पीएचएफएलच्या शाखािंमधे्य  ूचना देणे. 

• टेसलफोन सकिं वा हेल्पलाईनद्वारे. 

• लघु मे ेसजिंग  ेवा/ईमेल/इलेक्ट्र ॉसनक मे ेज सकिं वा सलव्खर्त  ूचनेद्वारे नोटी . 

• PHFL च्या वेब ाईटवर. 

• सनयुक्त कमिचारी / हेल्पडेस्कद्वारे. 
 

एकदा व्याज दर, फी आसण शुल् वरीलपैकी कोणत्ाही माध्यमारू्तन  ूसचर्त केल्यावर कजिदाराला व्याज दर, सवसवि 
प्रकारच्या फी आसण शुल्ािंमधे्य बदल सद ून येर्तील अ े  मजले जाईल. 

 



3. हप्त्याचा प्रकार: मंजुरी पत्र/लोन करारामधे्य नमूद केल्याणशवाय माणसक,. 
 

4. समान माणसक हप्ता ("EMI"): रु _______.  
आिंसशक रुपाने सवर्तररर्त के च्या बाबर्तीर्त, देय र्तारखेवर मास क आिारावर 'पूवि- मान मास क हप्ता' ("PEMI") भरावा 
लागेल. पसहल्या सवर्तरणाच्या र्तारखेपा ून EMI  ुरू होण्याच्या र्तारखेपयिंर्त PEMI आकारले जाईल. 
 

5. लोन कालावधी: 

 
6. कजाणचा उदे्दश: 

 
7. फी आणर् इर्तर शुल्क: पत्रासह संलग्न शुल्काच्या वेळापत्रकार्त नमूद केल्याप्रमारे् 

 
8. लोनसाठी णसकु्यररटी/कोलॅटरल: लोनसाठी णसकु्यररटी म्हरू्न खालील प्रॉपटी गहार् ठेवण्यार्त आली आहे:  

(i) प्रॉपटीचा ॲडर े :  
 सठकाण: 

 शहर:राज्य:लँडमाकि : 

(ii) लोन ाठी हमीदाराचा र्तपशील, जर अ ल्या :  

(iii) इर्तर  ुरके्षचा र्तपशील, जर अ ल्या : 

 
9. प्रॉपटी / कजिदारािंचा इन्श्युरन्स: कजिदाराने त्ाच्या / सर्तच्या स्वर्त:च्या सकिं मर्तीर्त,  वि इन्श्युरबल जोखीमािं ाठी आसण अशा 

रकमे ाठी आसण PHFL  ाठी आवयक अ लेल्या कालाविी आसण फॉमि ाठी मॉटिगेज केलेल्या मालमत्ािंचा इन्श्युरन्स 
घ्यावा आसण अशा पॉसल ीचे नुक ान दार्ता सकिं वा सनयुक्त व्यक्ती म्हणून PHFL नमूद केले अ ल्याची खािी करावी. 
कजिदाराने घेर्तलेल्या कजािच्या दासयत्ािंना कव्हर करण्या ाठी जीवन सवमा योजना घेणे आवयक आहे, जी कोणत्ाही 
पररव्स्थर्तीर्त उद्भवू शकरे्त. कजिदार, त्ाच्या/सर्तच्या स्वर्त:च्या सववेकबुद्धीनु ार, कोणत्ाही प्रसर्तसिर्त इन्श्युरन्स किं पनीकडून 
इन्श्युरन्स कव्हर सनवडू शकर्तो. 
 

10. लोन णवर्तरर्ाच्या अटी: मिंजुरी पि आसण लोन करारामधे्य नमूद केलेल्या अटी व शर्तींनु ार. 

11. लोन आणर् इंटरेस्टचे ररपेमेंट: लोनचे ररपेमेंट मुख्य आसण इिंटरेस्ट घटक सकिं वा PEMI द्वारे अ ेल ज्यार्त मिंजुरी पिार्त 
नमूद केलेल्या अटी व शर्तींनु ार व्याज  मासवष्ट अ ेल, आसण लोन करारामधे्य लागू अ ेल. लोन सडस्ब िमेंट झाल्यानिंर्तर 
मूळ आसण इिंटरेस्ट दरम्यान EMI च्या बे्रक-अप कॅप्चर करण्या ाठी PHFL ररपेमेंट शेडू्यल प्रदान करेल. लोन ाठी देय 
रकमेचे आिाररर्त पेमेंट, सनयामक आवयकर्तािंनु ार PHFL लोन सवशेर् नमूद अकाउिंट ("SMA") सकिं वा नॉन-परफॉसमिंग 
ॲ ेट ("NPA") म्हणून वगीकृर्त करेल. या  िंदभािर्त एक स्पष्ट उदाहरण खाली सदले आहे: 
 

जर करारानु ार लोनची देय र्तारीख 31 माचि, 2021 आहे आसण या र्तारखेच्या अिंसर्तम प्रसियेपूवी पूणि देय प्राप्त झाले 

नाही र्तर थसकर्त र्तारीख 31 माचि 2021 अ ेल. जर थसकर्त रक्कम  ुरू अ ेल र्तर लोन 30 एसप्रल, 2021 च्या रसनिंग 

डे एिं ड प्रो े वर SMA-1 म्हणून टॅग केले जाईल (म्हणजेच, देय र्तारखेपा ून 30 सदव  पूणि झाल्यावर). जर कजि 

थसकर्त रासहले र्तर त्ा  30 मे, 2021 ला (म्हणजेच, देय र्तारखेपा ून 60 सदव  पूणि झाल्यावर) चालू सदव ाच्या 

अिंसर्तम प्रसियेवर ए एमए-2 म्हणून टॅग केले जाईल. जर लोन पुढे थसकर्त कॅटेगरीमधे्य अ ेल र्तर र्ती रसनिंग डे एिं ड 

प्रो े वर 29 जून 2021 ला NPA म्हणून टॅग केली जाईल (म्हणजेच, देय र्तारखेपा ून 90 सदव  पूणि झाल्यावर) 

 
12. अणर्तदेय वसूल करण्यासाठी अनुसरर् करावयाची संणिप्त प्रणिया: कस्टमरने देय न भरल्याच्या बाबर्तीर्त, लोन करार 

आसण लागू कायद्ािंच्या र्तररु्तदी िंनु ार PHFL ला कजिदारासवरोिार्त कायदेशीर कारवाई करण्याचा असिकार अ ेल. अशा 
कोणर्तीही कायदेशीर कृर्ती  ुरू करण्यापूवी, लागू कायद्ािंर्तगिर्त आवयक अ लेल्या कजिदाराला PHFL नोटी  पाठवेल. 



 
13. वाणषणक थणकर्त बॅलन्स से्टटमेंट जारी केल्याची र्तारीख: ____________ 

 
14. कस्टमर सर्व्हणस: 

(i) कायािलयाला भेट देण्याचे र्ता  - आठवड्याचे सदव , चौथा आसण पाचव्या (जर अ ल्या ) मसहन्ाच्या शसनवारी  वि 
मसहन्ािं ाठी 10:00 AM रे्त 6:00 PM पयिंर्त. 

(ii)  िंपकि  व्यक्ती- ग्राहक  ेवा डेस्क 

(iii) सवसवि कागदपिे प्राप्त करण्याची प्रसिया- ग्राहकाला हेल्पलाईन 1800 266 3204 वर कॉल करावा लागेल सकिं वा 
आम्हाला customercare@poonawallahousing.com वर सलहू शकेल  

(iv) खालील कागदपिे प्राप्त करण्या ाठी टनि अराउिंड टाइम (TAT): 

• ए ओए पुनप्रािप्त करण्या ाठी – मेल आसण मेसलिंग पत्त्यावर 30 सदव . 

• कागदपिािंची प्रर्त पुन्हा प्राप्त करण्या ाठी - मेलवर 15 सदव  आसण मेसलिंग ॲडर े वर 17 सदव  

• लोन बिंद/टर ान्सफर झाल्यावर मूळ प्रॉपटी डॉकु्यमेंट्  प्राप्त करण्या ाठी- लोन बिंद झाल्यानिंर्तर 15 सदव ािंपयिंर्त 
आसण कन्फमेशन कॉलनिंर्तर कजिदाराला नजीकच्या शाखेर्त हस्ािंर्तररर्त केले जाईल. 

 
15. र्तिार णनवारर् 

 
कोणर्तीही शिंका/र्तिार झाल्या , रु्तम्हाला  िंलग्न शिंका सनराकरण प्रसियेनु ार किं पनीच्या प्रसर्तसनिी िंपयिंर्त पोहोचण्याचा 
पयािय अ ेल. 
 
याद्वारे  हमर्त आहे की HL च्या र्तपशीलवार अटी व शर्तीं ाठी, येथे पक्ष लोन करार आसण त्ािंच्याद्वारे 
अिंमलबजावणी/अिंमलबजावणी केलेल्या इर्तर  ुरक्षा कागदपिािंचा  िंदभि देर्तील आसण अवलिंबून अ र्तील. 
  

   वरील अटी व शर्ती कजिदारािंनी वाचल्या आहेर्त/ PHFL चे श्री/श्रीमर्ती _______________ यािंनी कजिदाराला वाचून 
दाखवल्या आहेर्त आसण कजिदारािंना  मजल्या आहेर्त. 
 
 

मी/आम्ही मान् करर्तो की MITC ची डु्यव्िकेट कॉपी मला/आम्हाला प्रदान केली गेली आहे. 

 

   अजिदार/ ह-अजिदाराचे नावस गे्नचर र्तारीख 

 

 

  अजणदार______________________________________ _______________ 

  

 सह-अजणदार______________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 
 



टॅररफ शीट – शुल्काच ेवेळापत्रक 
# सववरण लागू रक्कम 

1 लॉग-इन शुल् (सवना-परर्तावा) ₹10,000 पेक्षा जास् न ावे /- 
2 प्रसिया शुल् (सवना-परर्तावा) मिंजूर लोन रकमेच्या 0.50% पयिंर्त 
 

3 

लोन  ोस िंग/ लोन डॉकु्यमेंटेशन/ टेव्िकल/ मूल्यािंकन/ कायदेशीर/ 
CERSAI/ CKYC/ NeSL शुल् (नॉन-ररफिं डेबल) 

मिंजूर लोन रकमेच्या 2% पयिंर्त 

4 कजि करार,  ुरक्षा सनसमिर्ती कागदपिे इ. वर देय मुद्ािंक शुल्, 
नोिंदणी शुल् आसण इर्तर  िंबिंसिर्त शुल्. 

 िंबिंसिर्त राज्यािंमधे्य लागू अ लेल्या प्रचसलर्त सॅ्टम्प डु्यटी रेट् नु ार 
अजिदाराद्वारे भरावे लागर्तील. 

5 लोन कॅन्सलेशन/ ररबुसकिं गवर शुल् ₹5,000/- 

6 पेमेंट इनु्स्ट्रमेंट बाउन्स शुल् (चेक/ACH सकिं वा इर्तर कोणरे्तही 
मँडेट् ) 

रु. 600/- प्रसर्त घटना 

7  वि थसकर्त देयकािंच्या पेमेंटमधे्य सवलिंबा ाठी दिंडात्मक व्याज 2.50% p.m. 

8 इिंटरेस्ट रेट व्स्वसचिंग फी (थसकर्त मुद्दल रकमेवर लागू) 0.50% 

9 व्स्वच फी ₹2,000/ 

10 ररपेमेंट इनु्स्ट्रमेंट / NACH बदलण्या ाठी पेमेंट इनु्स्ट्रमेंट सॅ्वप फी रु. 500/- प्रसर्त सॅ्वप 
11 अकाउिंट से्टटमेंट प्रते्क से्टटमेंट ाठी ₹ 500/- 
12 (इिंटरेस्ट से्टटमेंटची डु्यव्िकेट कॉपी/अकाउिंट से्टटमेंट/ NOC/ 

फोरक्लोजर लेटर/ वेलकम लेटर/ अमॉसटिझेशन शेडू्यल/ लोन 
करार) लोन सडस्ब िमेंटच्या वेळी वेलकम लेटर ह प्रदान केलेल्या 
से्टटमेंट व्यसर्तररक्त 

ईमेल सकिं वा सडसजटल सलिंकद्वारे शेअर केलेल्या  ॉफ्ट कॉपी ाठी ₹250/- 
आसण हाडि कॉपीवर अनुिमे ₹550/- 

13 दस्ऐवज शुल्ाची यादी रु. 500 /- 
14 कागदपिािंची प्रर्त पुनप्रािप्त करणे ₹250 /- एका डॉकु्यमेंट ाठी, ₹500 /- 2 रे्त 4 डॉकु्यमेंट्  ाठी, 

₹750 /- 4 पेक्षा असिक डॉकु्यमेंट्  ाठी 
15 अिंशर्त: पेमेंट शुल् आसण प्री-पेमेंट/फोरक्लोजर शुल् (बिंद 

कररे्तवेळी थसकर्त मुद्दल रकमेवर लागू) 
4% सनसिर्त इिंटरेस्ट रेट प्रकरणािंर्तगिर्त लोन ाठी सकिं वा एकसिर्त इिंटरेस्ट 
रेट अिंर्तगिर्त लोन ाठी सनसिर्त इिंटरेस्ट रेट कालाविी अिंर्तगिर्त लोन ाठी 
आसण पेमेंट कजिदाराच्या स्वर्त:च्या स्रोर्तामधे्य नाही. 

सबझने  हेरू्त ाठी वाढसवलेल्या लोन ाठी फ्लोसटिंग इिंटरेस्ट रेटवरील 
लोन ाठी 4%. 
सकिं वा 
सनयामक असि ूचनािंच्या अनुपालना ह किं पनी िोरणाअिंर्तगिर्त असि ूसचर्त 
केलेल्या प्रचसलर्त टॅररफ शीटनु ार. 

16 फोरक्लोजर लेटर शुल् ₹1,500/- 

17 कलेक्शन शुल् कस्टमर सनवा /कायािलयारू्तन देय रक्कम  िंकसलर्त करण्या ाठी प्रसर्त 
भेट ₹200/- 

18 सभन्न इिंटरेस्ट (लागू इिंटरेस्ट रेट आसण कोणत्ाही लोन अकाउिंटच्या 
सवद्मान इिंटरेस्ट रेट मधे्य अिंर्तरामुळे समळालेले कोणरे्तही इिंटरेस्ट) 

कस्टमरला सकिं वा लोन बिंद होण्याच्या वेळी कोणत्ाही वेळी ररफिं ड सकिं वा 
शुल् आकारले जाईल. 

19 लोन दरम्यान पूनावाला हाऊस िंग फायनान्सद्वारे केलेले इर्तर 
कोणरे्तही आकव्िक शुल् 

लोन अकाउिंटला सनयुक्त/सवर्तररर्त केल्याप्रमाणे 

20 काउिंटर  व्व्हि  शुल्ावर - ररपेमेंट सकिं वा इर्तर महत्त्ाचे  ेवेच्या वेळी लागू अ ल्याप्रमाणे 
 
 
कृपया नोिंद घ्या: 
1. कजािवर आकारले जाणारे फ्लोसटिंग इिंटरेस्ट रेट (ROI) हे बेंचमाकि  फ्लोसटिंग रेफरन्स रेट (FRR)  ह सलिंक केलेले आहे 



जे बेंचमाकि  फ्लोसटिंग रेफरन्स रेट (FRR) मिील  िंबिंसिर्त  ुिारणेनु ार देय अ ेल. 
2.  वि लागू कर, शुल् आसण आकारणी लागू कायद्ानु ार वरील शुल्ावर असर्तररक्त आकारली जाईल. 
3. किं पनीने गोळा केलेले लॉग-इन शुल् केवळ अिंडररायसटिंग प्रसियेदरम्यान अजिदाराची मृतू् आसण गिंभीर अपिंगत् 

या ारख्या घटनेमधे्यच परर्त करण्यायोग्य आहे 
4. वरील शुल् वेळापिक  िंपूणि नाही आसण  ध्या नमूद केलेले शुल्  ध्या प्रचसलर्त दरािंनु ार आहेर्त आसण किं पनीच्या 

सववेकबुद्धीनु ार वेळोवेळी बदलर्ता येऊ शकर्तार्त आसण अ े बदल अिंसर्तम व  वि ग्राहकािंवर बिंिनकारक अ र्तील. 
लागू शुल्/आकारािंवर नवीनर्तम अपडेट सकिं वा फ्लोसटिंग  िंदभि दर (एफआरआर) मधे्य बदल करण्या ाठी कृपया 
आमची वेब ाईट www.poonawallahousing.com पाहा सकिं वा आमच्या नोटी  बोडिवर सद ल्याप्रमाणे 
आमच्या जवळच्या शाखेला भेट द्ा. आम्ही अलीकडील बदलावर रु्तम्हाला अपडेट करण्या ाठी SMS  ुसविेद्वारे 
रु्तमच्या मोबाईल निंबरवर सनयसमर्त अपडेट पाठवू; जर रु्तमच्या मोबाईल निंबरमधे्य बदल झाला र्तर कृपया त्ाच्या 
रेकॉडिमधे्य  िंबिंसिर्त मासहर्ती अपडेट करण्या ाठी किं पनीला  ूसचर्त करा. 

5. कोणत्ाही स्पष्टीकरणा ाठी, कृपया आमच्या टोल-फ्री कस्टमर केअर हेल्पलाईन िमािंक 1800 266 3204 वर 
आमच्याशी  िंपकि   ािा. वैकव्ल्पकररत्ा, रु्तम्ही आम्हाला customercare@poonawallahousing.com वर 
सलहू शकर्ता 

6. रु्तम्ही आमच्या वेब ाईट www.poonawallahousing.com वर त्ररर्त पेमेंट पयाियाद्वारेही ऑनलाईन पेमेंट 
करू शकर्ता.  

 
 

   अजणदार/सह-अजणदाराच ेनावणसगे्नचर र्तारीख 

 

 

  अजणदार______________________________________ _______________ 

  

 सह-अजणदार______________________________________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कस्टमर शंका णनराकरर् प्रणिया 
 
आम्हाला कॉल करा 
रु्तमच्या कोणत्ाही शिंका सकिं वा  ेवा आवयकरे्त ाठी, कृपया आम्हाला येथे कॉल करा 1800 266 3204. आम्ही रु्तम्हाला 
असिक चािंगली  ेवा देण्या  उतु्सक आहोर्त. आमची कस्टमर केअर  व्व्हि   ोमवार रे्त शसनवार दरम्यान 9:00 am आसण 
7:00 pm दरम्यान उपलब्ध आहे. 
 
रु्तम्ही पत्त्यावरही आम्हाला णलहू शकर्ता: 
व्यवस्थापक - ग्राहक  ेवा, 
पूनावाला हाऊस िंग फायनान्स सलसमटेड 



नोिंदणीकृर्त कायािलय: 602, 6th मजला, शून् वन आयटी पाकि ,  वेक्षण. निं. 79/1, घोरपडी, मुिंिवा रोड, पुणे - 411036 
 
रु्तमच्याकडे आम्हाला येथे ईमेल करण्याचा पयाणय आहे: customercare@poonawallahousing.com 
(कृपया रु्तमचा लोन अकाउंट नंबर आणर् णवषय लाईनमधे्य संपकण  नंबर नमूद करा). 
 
आम्ही रु्तमच ेप्रश्न रु्तमचे पत्र प्राप्त झाल्यापासून 7 कामकाजाच्या णदवसांमधे्य णकंवा रु्तमचा ईमेल प्राप्त झाल्यापासून 
48 र्तासांच्या आर्त सोडवण्याचा प्रयत्न करू. जर आम्ही 7 कामकाजाच्या णदवसांमधे्य रु्तमच्या शंकेचे णनराकरर् 
करू शकलो नाही र्तर आम्ही रु्तम्हाला स्पष्ट करू की कंपनीला प्रणर्तसाद देण्यासाठी अणधक वेळ का लागेल. 
 
एस्कलेशन 1: 
जर रु्तम्ही आमच्या कस्टमर केअर/हेल्पलाईनच्या प्रसर्त ादाबाबर्त  मािानी न ाल र्तर रु्तम्ही 
head.customercare@poonawallahousing.com वर कस्टमर  व्व्हि  सलहू शकर्ता (कृपया रु्तमचा लोन 
अकाउिंट निंबर आसण सवर्य लाईनमधे्य  िंपकि  निंबर नमूद करा). 
 
एस्कलेशन 2: 
जर रु्तम्ही अद्ाप  मािानी न ाल र्तर रु्तम्ही नोडल असिकाऱ्याला nodalofficer@poonawallahousing.com वर 
सलहू शकर्ता  
 
एस्कलेशन टू नॅशनल हाऊणसंग बँक (NHB): 
जर रु्तम्ही प्राप्त प्रसर्त ादाबद्दल अ मािानी अ ाल र्तर रु्तम्ही खालील पत्त्यावर नॅशनल हाऊस िंग बँकशी  िंपकि   ािू शकर्ता: 
नॅशनल हाऊणसंग बँक, णनयमन आणर् पयणवेिर् णवभाग (र्तिार णनवारर् कि), 4th मजला, Core-5A, इंणडया 
हॅणबटॅट सेंटर, लोधी रोड, नवी णदल्ली - 110003. 
 
अशी र्तिार एनएचबी ह https://grids.nhbonline.org.in येथे ऑनलाईन नोिंदणी केली जाऊ शकरे्त 
 
 


