
 

 
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରୁୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟିମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ଣ (ଏମଆଇଟସି)ି 

 
ଲ ୋନ୍ ଏକୋଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର __________ଅଧୀନଲର ଥିବୋ ହୋଉସିଙ୍୍ଗ ଲ ୋନ୍ (ଏଚଏ ) ର ପ୍ରମ୍ୁଖ ନିୟମ୍ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ପୂନୋୱୋ ୋ ହୋଉସିଙ୍୍ଗ ଫୋଇନୋନସ 
 ିମ୍ିଲେଡ୍ (ପୂବତରୁ ମ୍ୟୋଗମ୍ୋ ହୋଉସିଙ୍୍ଗ ଫୋଇନୋନସ  ିମ୍ିଲେଡ୍ ନୋମ୍ଲର ପରିଚିତ) (ଏହୋ ପଲର 'ପିଏଚଏଫଏଲ' କିମ୍ବୋ "କମ୍ପାନୀ" ଭୋଲବ ଲରଫର୍ କରୋଯୋଇଛ)ି 
ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ/ଶ୍ରୀମ୍ତ ି_______________________________(ଏହୋ ପଲର 'ଋଣକର୍ତ୍ଣା’ ଭୋଲବ ଲରଫର୍ କରୋଯୋଇଛ)ି ଏବଂ ଅନୟୋନୟ ସହ-
ଋଣକର୍ତ୍ତୋ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________()ଏହ ିସମ୍ସ୍ତ ଲେତ୍ର ଅଧୀନଲର:  

 
1. ଲଲାନ୍ 

 
ମ୍ଞ୍ଜରୁ ଲହୋଇଥିବୋ ରୋଶି: 
 

2. ସୁଧ 
 
(i) ପ୍ରକୋର (ଫିକ୍ସଡ୍  କିମ୍ବୋ ଲଫଲୋେଙି୍ଗ କିମ୍ବୋ ଡୁଆଲ୍/ ଲେଶିଆଲ୍ ଲରଟ୍): 

(ii) ଲଫଲୋେଙି୍ଗ ଲରଫଲରନସ ଲରଟ୍ (ଏଫଆରଆର) (ତୋରଖି ଅନୁସୋଲର): ______ % ବୋରି୍ଷକ 

(iii) ଯଦ ିଲଫଲୋେଙି୍ଗ ଲରଟ୍ ଲର ଥୋଏ, ଲତଲବ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସୁଧ ହୋର: ଏଫଆରଆର (+/-) ____% = ______ % ପ୍ରତ ିବର୍ଷତ 

(iv) ଯଦ ିଫିକ୍ସଡ୍  ଲରଟ୍ ଲର ଥୋଏ, ଲତଲବ ପ୍ରଯଜୁ୍ୟ ସୁଧ ହୋର: ______ % ପ୍ରତ ିବର୍ଷତ 

(v) ଯଦ ିଏକତ୍ରିତ ହୋରଲର, ପ୍ରଯଜୁ୍ୟ ସୁଧ ହୋର (ତୋରଖି ଅନୁଯୋୟୀ): ସ୍ଥିର ହୋର ଉପଲର: ______ ମ୍ୋସ ପୋଇଁ ବୋରି୍ଷକ _____ % ଏବଂ ଲଫଲୋେଙି୍ଗ 
ହୋର ଉପଲର: ଏଫଆରଆର (+/-) ____% = _____% ପ୍ରତ ିବର୍ଷତ ଏଠୋରୁ  ୋଗୁ ____________ 

(vi) ଲମ୍ୋରୋଲେୋରିୟମ୍ କିମ୍ବୋ ସବସିଡ:ି ଦୟୋକରି ଲ ୋନ୍ ପୋଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅନୁସୋଲର ଲମ୍ୋରୋଲେୋରିୟମ୍ କିମ୍ବୋ ସବସିଡ ିଉପଲର ସବଲିଶର୍ଷ ନୟିମ୍ ଏବଂ 
ସର୍ତ୍ତ ପୋଇଁ ଅନୁଲମ୍ୋଦନ ପତ୍ର ଏବଂ ଲ ୋନ୍ ରୋଜ୍ନିୋମ୍ୋ ଲଦଖନୁ୍ତ. 

(vii) ସୁଧ ରିଲସଟ୍ କରିବୋର ତୋରିଖ: ଲଫଲୋେଙି୍ଗ ଲରଟ୍ ଲ ୋନ୍ କିମ୍ବୋ ଏକ କମ୍ବୋଇନଡ ଲରଟ୍ ଲ ୋନ୍ (ଏଫଆରଆର ସହତି  ିଙ୍୍କ ଲହୋଇଥିବୋ ସମ୍ୟଲର) 
ପିଏଚଏଫଏ  ଦ୍ୱୋରୋ ସଂଲଶୋଧିତ ଲହବୋ ପଲର ରିଲସଟ୍ କରୋଯିବ. ଏଫଆରଆର ଲର ଲକୌଣସି ସୁଧ ହୋର କିମ୍ବୋ ସଂଲଶୋଧନ ପୁନଃସ୍ଥୋପନ 
ପୋଇଁ, ସୁଧ ହୋର ନରି୍ଦ୍ତୋରଣ କରବିୋ ପୋଇଁ ପଏିଚଏଫଏ  ନଜି୍ର ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ନୀତ ିଅନୁସରଣ କରବି. ପ୍ରଯଜୁ୍ୟ ସୁଧ ହୋରଲର ଲକୌଣସି 
ପରିବର୍ତ୍ତନ/ସଂଲଶୋଧନ ଲେତ୍ରଲର, ପିଏଚଏଫଏ , ଏହୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଲିବଚନୋ ଅନୁଯୋୟୀ, ଲ ୋନ୍ ର ଇଏମ୍ଆଇ କିମ୍ବୋ ଅବଧି କିମ୍ବୋ ଉଭୟକୁ 
ସଂଲଶୋଧନ କରପିୋରିବ. ଅଧିକନୁ୍ତ, ପିଏଚଏଫଏ  ନଜି୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଲିବଚନୋ ଅନୁସୋଲର, ବୟବସୋୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଋଣର ରିଲପଲମ୍ଣ୍ଟ ଟ୍ରୋକ୍ ଲରକଡତ 
ଆଧୋରଲର ସଧୁ ହୋରକୁ ପୁନଃମୂ୍ ୟ ଲଦବୋ/ସଂଲଶୋଧନ କରିବୋ ପୋଇଁ ଏକ ବକିଳ୍ପ ପ୍ରଦୋନ କରପିୋଲର. ଏପରି ସୁଧ ହୋରର ପୁନଃମୂ୍ ୟୋଙ୍କନ 
ବୋରି୍ଷକ ପୁନଃସ୍ଥୋପନ କରୋଯିବ ଏବଂ ସ୍ୱିଚ୍ ଫିସ୍ ଏବଂ ଅନୟୋନୟ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ନଲିଦତଶୋବଳୀ ଲଦୟ ଅନୁଯୋୟୀ ଲହବ, ଯୋହୋକି ପିଏଚଏଫଏ  
ଦ୍ୱୋରୋ ନଜି୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଲିବଚନୋ ଅନୁଯୋୟୀ ନରି୍ଣ୍ତୟ କରୋଯବି. 

(viii) ସୁଧ ହୋରଲର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲଯୋଗୋଲଯୋଗର ପର୍ଦ୍ତ:ି ପିଏଚଏଫଏ  ନମି୍ନ ିଖିତ ମ୍ଧ୍ୟରୁ ଲକୌଣସି ଏକ କିମ୍ବୋ ଅଧିକ ମ୍ୋଧ୍ୟମ୍ଲର ସୁଧ ହୋର, ବଭିିନ୍ନ 
ପ୍ରକୋରର ଫିସ୍ ଏବଂ ଶଳୁ୍କ ସଲମ୍ତ ସୂଚନୋ ପ୍ରଦୋନ କରବି – 

• ପିଏଚଏଫଏ  ର ଶୋଖୋଲର ଲନୋେସି୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୋଯୋଉଛ.ି 

• ଲେ ିଲଫୋନ୍ କିମ୍ବୋ ଲହ ପ ୋଇନ୍ ମ୍ୋଧ୍ୟମ୍ଲର. 

• ସେତ ଲମ୍ଲସଜ୍ଂି ସଭିସ୍/ଇଲମ୍ଲ୍/ଇଲ ଲକ୍ରୋନକି୍ ଲମ୍ଲସଜ୍ କିମ୍ବୋ  ିଖିତ ସୂଚନୋ ମ୍ୋଧ୍ୟମ୍ଲର ଲନୋେସି୍. 

• ପିଏଚଏଫଏ  ର ଲୱବସୋଇଟ୍ ଲର. 

• ନଯିୁକ୍ତ କମ୍ତଚୋରୀ / ଲହ ପଲଡସ୍କ ମ୍ୋଧ୍ୟମ୍ଲର. 
 

ସୁଧ ହୋର, ଫିସ୍ ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ଉପଲରୋକ୍ତ ଲକୌଣସି ମ୍ଧ୍ୟ ମ୍ୋଧ୍ୟମ୍ଲର ସୂଚତି ଲହୋଇଯିବୋ ପଲର, ଋଣକର୍ତ୍ତୋ ସୁଧ ହୋର, ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକୋରର ଫିସ୍ ଏବଂ 



ଶୁଳ୍କଲର ପରବିର୍ତ୍ତନ ଲଦଖିଥିବୋ ଭୋବଲର ବଲିବଚନୋ କରୋଯିବ. 
 

3. କିସି୍ତର ପ୍ରକାର: ମ୍ୋସିକ, ଯଦ ିଅନୟଥୋ ମ୍ଞ୍ଜରୁୀ ପତ୍ର/ଲ ୋନ୍ ରୋଜ୍ନିୋମ୍ୋଲର ଉଲେଖ କରୋଯୋଇ ନଥୋଏ. 
 

4. ଇଲେଲଟଡ୍ ମାସିକ ଇନଷ୍ଟଲଲମଣ୍ଟ ("ଇଏମଆଇ"): ₹ _______.  
ଆଂଶିକ ଭୋବଲର ବତିରଣ ଲହୋଇଥିବୋ ଲେତ୍ରଲର, 'ପୂବତ-ସମ୍ୋନ ମ୍ୋସିକ କିସି୍ତ' ("ପଇିଏମ୍ଆଇ") କୁ ମ୍ୋସିକ ଆଧୋରଲର ଲଦୟ ତୋରଖିଲର ପ୍ରଦୋନ 
କରୋଯିବ. ପ୍ରଥମ୍ ଡସିବସତଲମ୍ଣ୍ଟ ତୋରିଖ ଠୋରୁ ଇଏମ୍ଆଇ ଆରମ୍ଭ ଲହବୋର ତୋରଖି ପଯତୟନ୍ତ ପିଇଏମ୍ଆଇ  ୋଗୁ ଲହବ. 
 

5. ଲଲାନ୍୍୍ର ଅବଧି: 

 
6. ଲଲାନ୍ ର ଉଲେଶ୍ୟ: 

 
7. ଫିସ୍ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଶ୍ୁଳ୍କ: ଲ େର୍  ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ସୂଚୀଲର ଉଲେଖ କରୋଯୋଇଥିବୋ ଅନୁଯୋୟୀ 

 
8. ଋଣ ପାଇ ଁସୁରକ୍ଷା/ଲକାଲାଲଟରାଲ୍: ନମି୍ନ ିଖିତ ସମ୍ପର୍ତ୍ିକୁ ଋଣ ପୋଇଁ ସରୁେୋ ଭୋବଲର ବନ୍ଧକ ଭୋବଲର ବନ୍ଧକ କରୋଯୋଇଛ:ି  

(i) ସମ୍ପର୍ତ୍ିର ଠିକଣୋ:  
 ସ୍ଥୋନ: 

 ସହର:                                  ରୋଜ୍ୟ:                                 ୟୋଣ୍ଡମ୍ୋକତ: 

(ii) ଲ ୋନ୍ ପୋଇଁ ଗୟୋଲରଣ୍ଟର(ମ୍ୋନଙ୍କ) ବବିରଣୀ, ଯଦ ିକିଛ ିଥୋଏ:  

(iii) ଅନୟ ସିକୁୟରେି ି(ଗୁଡକି) ର ବବିରଣୀ, ଯଦ ିକିଛ ିଥୋଏ: 

 
9. ସମ୍ପର୍ତ୍ି/ଋଣକର୍ତ୍ଣାଙ୍କ ବୀମା: ଋଣକର୍ତ୍ତୋ ନଜି୍ର ଖର୍ଚ୍ତଲର, ସମ୍ସ୍ତ ବୀମ୍ୋଲଯୋଗୟ ବପିଦ ବପିେଲର ଏବଂ ଏପରି ରୋଶି ଏବଂ ଫମ୍ତ ଗୁଡକି ପୋଇଁ ବନ୍ଧକଯୁକ୍ତ 

ସମ୍ପର୍ତ୍ି ସନୁଶିି୍ଚତ କରିବୋ ଉଚତି ଲଯପରିକି ପିଏଚଏଫଏ  ପୋଇଁ ଆବଶୟକ ଲହୋଇପୋଲର ଏବଂ ଏପରି ପ ିସରି େତ ିପ୍ରୋପ୍ତକର୍ତ୍ତୋ କିମ୍ବୋ ଆସୋଇନ ି
ଭୋବଲର ପିଏଚଏଫଏ  ଉଲେଖ କରୋଯୋଇଥୋଏ. ଏହୋ ପରୋମ୍ଶତ ଦଆିଯୋଇଛ ିଲଯ ଋଣକର୍ତ୍ତୋ ଗ୍ରହଣ କରୋଯୋଇଥିବୋ ଋଣ ପ୍ରତ ିତୋଙ୍କର ଦୋୟିତ୍ୱ 
ପୂରଣ କରିବୋ ପୋଇଁ ଏକ ଜ୍ୀବନ ବୀମ୍ୋ ଲଯୋଜ୍ନୋ ଗ୍ରହଣ କରବିୋ ଉଚତି୍, ଯୋହୋକି ଲକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତଲିର ଉତ୍ପନ୍ନ ଲହୋଇପୋଲର. ଋଣକର୍ତ୍ତୋ, ତୋଙ୍କର 
ନଜି୍ର ବଲିବଚନୋ ଅନୁଯୋୟୀ, ଲକୌଣସି ପ୍ରତଷିି୍ଠତ ଇନସୁୟରୋନସ କମ୍ପୋନୀରୁ ଇନସୁୟରୋନସ କଭର୍ ବୋଛପିୋରିଲବ. 
 

10. ଋଣ ବତି୍ରଣ ପାଇ ଁସର୍ତ୍ଣ: ମ୍ଞ୍ଜରୁୀ ପତ୍ର ଓ ଋଣ ରୋଜ୍ନିୋମ୍ୋଲର ଉେଖିିତ ନୟିମ୍ ଓ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯୋୟୀ.୍ 

11. ଋଣ ଏବଂ ସୁଧ ପରିଲଶ୍ାଧ: ଋଣ ପରିଲଶୋଧ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପତ୍ର ଏବଂ ଋଣ ରୋଜ୍ନିୋମ୍ୋଲର ଉେିଖିତ ନୟିମ୍ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯୋୟୀ ସୁଧ ସହତି ମୂ୍ଳଧନ 
ଏବଂ ସୁଧ ଉପୋଦୋନ କିମ୍ବୋ ପଇିଏମ୍ଆଇ ଗୁଡକି ସହତି ଇଏମ୍ଆଇ ମ୍ୋଧ୍ୟମ୍ଲର ଲହବ. ଲ ୋନ୍ ଡସିବସତଲମ୍ଣ୍ଟ ପଲର ମୂ୍ଳଧନ ଏବଂ ସୁଧ ମ୍ଧ୍ୟଲର 
ଇଏମ୍ଆଇ ର ଲେକ୍-ଅପ୍ କୁ କୟୋପଚର୍ କରିବୋ ପୋଇଁ ପିଏଚଏଫଏ  ରିଲପଲମ୍ଣ୍ଟ ଶିଡୁୟଲ୍ ପ୍ରଦୋନ କରିବ. ଲ ୋନ୍ ପୋଇଁ ବଲକୟୋ ରୋଶି ଆଧୋରିତ 
ଲପଲମ୍ଣ୍ଟ, ନୟିୋମ୍କ ଆବଶୟକତୋ ଅନୁଯୋୟୀ ପିଏଚଏଫଏ  ଲ ୋନ୍ କୁ ଲେଶିଆଲ୍ ଲମ୍ଣସନ୍ ଏକୋଉଣ୍ଟ ("ଏସଏମ୍ଏ") କିମ୍ବୋ ନନ୍-ପରଫମି୍ଙ୍୍ଗ 
ଆଲସଟ୍ ("ଏନପଏି") ଭୋବଲର ବଗତୀକୃତ କରିବ. ଏହ ିସମ୍ବନ୍ଧଲର ଏକ ଦୃଷ୍ଟୋନ୍ତମୂ୍ଳକ ଉଦୋହରଣ ନମି୍ନଲର ଦଆିଯୋଇଛ:ି 

ଯଦ ିଏଗ୍ରୀଲମ୍ଣ୍ଟ ଅନୁଯୋୟୀ, ଲ ୋନ୍ ର ଲଦୟ ତୋରିଖ 31 ମ୍ୋର୍ଚ୍ତ, 2021 ଅଲେ ଏବଂ ଏହ ିତୋରିଖ ପୋଇ ଁଦନି-ଲଶର୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ପୂବତରୁ 
ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ବଲକୟୋ ପ୍ରୋପ୍ତ ଲହୋଇନଥୋଏ, ଲତଲବ ବଲକୟୋ ତୋରିଖ 31 ମ୍ୋର୍ଚ୍ତ 2021 ଲହବ. ଯଦ ିଅତରିିକ୍ତ ବଲକୟୋ ରହଥିୋଏ, ଲତଲବ 
30 ଏପି୍ର , 2021 (ଅଥତୋତ ଲଦୟ ତୋରିଖଠୋରୁ 30 ଦନି ପୂରଣ ଲହବୋ ପଲର) ରନଙି୍ଗ ଲଡ ଏଣ୍ଡ ଲପ୍ରୋଲସସ୍ ଉପଲର ଲ ୋନ୍ କୁ 
ଏସଏମ୍ଏ-1 ଭୋବଲର େୟୋଗ୍ କରୋଯିବ. ଯଦ ିଋଣ ବଲକୟୋ ରହଥିୋଏ, ଲତଲବ ଏହୋକୁ 30 ମ୍ଇ, 2021 ଲର ଚୋ ୁଥିବୋ ଦନିର ଲଶର୍ଷ 
ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ଉପଲର ଏସଏମ୍ଏ-2 ଭୋବଲର େୟୋଗ୍ କରୋଯିବ (ଅଥତୋତ ଲଦୟ ତୋରିଖ ଠୋରୁ 60 ଦନି ପୂରଣ ଲହବୋ ପଲର). ଯଦ ିଋଣ 



ଅଧିକ ବଲକୟୋ ବଗତଲର ରହଥିୋଏ, ଲତଲବ ଏହୋକୁ 29 ଜୁ୍ନ୍ 2021 ଲର ଚୋ ୁଥିବୋ ଦନିର ଲଶର୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ଉପଲର ଏନପିଏ ଭୋବଲର 
େୟୋଗ୍ କରୋଯିବ (ଅଥତୋତ ଲଦୟ ତୋରିଖଠୋରୁ 90 ଦନି ପୂରଣ ଲହବୋ ପଲର) 

 
12. ବଲକୟା ରାଶ୍ି ରିକଭରି ପାଇ ଁଅନୁସରଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରକି୍ରୟା: ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ବଲକୟୋ ରୋଶି ପ୍ରଦୋନ ନକରୋଯିବୋ ଲେତ୍ରଲର, ଲ ୋନ୍ 

ରୋଜ୍ନିୋମ୍ୋ ଏବଂ ପ୍ରଯଜୁ୍ୟ ଆଇନ୍ ଅନୁଯୋୟୀ ଋଣକର୍ତ୍ତୋଙ୍କ ବଲିରୋଧଲର ଆଇନଗତ କୋଯତୟୋନୁଷ୍ଠୋନ ଆରମ୍ଭ କରିବୋର ଅଧିକୋର ପିଏଚଏଫଏ  ର 
ରହବି. ଏପରି ଲକୌଣସି ଆଇନଗତ କୋଯତୟୋନୁଷ୍ଠୋନ ଆରମ୍ଭ କରିବୋ ପବୂତରୁ, ପ୍ରଯଜୁ୍ୟ ଆଇନ ଅଧୀନଲର ଆବଶୟକ ଥିବୋ ଋଣକର୍ତ୍ତୋଙୁ୍କ ପିଏଚଏଫଏ  
ଲନୋେସି୍ ପଠୋଇବ. 

 
13. ଲଯଉଁ ତ୍ାରିଖଲର ବାରି୍ଷକ ବଲକୟା ବାଲାନସ ଲଷ୍ଟଟଲମଣ୍ଟ ଜାରୀ କରାଯିବ: ____________ 

 
14. ଗ୍ରାହକ ଲସବା: 

(i) କୋଯତୟୋଳୟ ଗସ୍ତ ସମ୍ୟ - ସପ୍ତୋହ ଦନି, ଚତୁଥତ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ୍ (ଯଦ ିଥୋଏ) ମ୍ୋସର ଶନବିୋର 10:00 AM ରୁ 6:00 PM ପଯତୟନ୍ତ ସମ୍ସ୍ତ ମ୍ୋସ 
ପୋଇଁ. 

(ii) ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ ବୟକି୍ତ - ଗ୍ରୋହକ ଲସବୋ ଲଡସ୍କ 

(iii) ବଭିିନ୍ନ ଡକୁଲମ୍ଣ୍ଟ ପୋଇବୋର ପ୍ରକି୍ରୟୋ- କଷ୍ଟମ୍ରଙୁ୍କ ଲହ ପ  ୋଇନ୍ 1800 266 3204 ଲର କଲ୍ କରିବୋକୁ ଲହବ କିମ୍ବୋ ଆମ୍କୁ 
customercare@poonawallahousing.com ଲର ଲ ଖି ପୋରିଲବ  

(iv) ନମି୍ନ ିଖିତ ଡକୁଲମ୍ଣ୍ଟ ପୋଇବୋ ପୋଇଁ େନତ ଆରୋଉଣ୍ଡ େୋଇମ୍ (େଏିେ)ି: 
• ଏସଓଏ ପୁନରୁର୍ଦ୍ୋର କରିବୋ ପୋଇଁ – ଲମ୍ଲ୍ ଏବଂ ଲମ୍ ିଙ୍ଗ ଠିକଣୋ ଉପଲର 30 ଦନି. 

• ଡକୁଲମ୍ଣ୍ଟର କପି ପ୍ରୋପ୍ତ କରବିୋ ପୋଇଁ - ଲମ୍ଲ୍ ଲର 15 ଦନି ଏବଂ ଲମ୍ ିଙ୍ଗ ଆଲେସ୍ ଲର 17 ଦନି 

• ଲ ୋନ୍ ବନ୍ଦ/ସ୍ଥୋନୋନ୍ତରଣ ଉପଲର ମୂ୍ଳ ସମ୍ପର୍ତ୍ ିଡକୁଲମ୍ଣ୍ଟ ପୋଇବୋ ପୋଇ ଁ- ଲ ୋନ୍ ବନ୍ଦ ଲହବୋର 15 ଦନି ପଯତୟନ୍ତ ଏବଂ କନଫଲମ୍ତସନ୍ କଲ୍ 
ପଲର ଋଣକର୍ତ୍ତୋଙୁ୍କ ନକିେତମ୍ ଶୋଖୋଲର ହସ୍ତୋନ୍ତର କରୋଯବି. 

 
15. ଅଭିଲଯାଗ ସମାଧାନ 

 
ଲକୌଣସି ପ୍ରଶନ/ଅଭିଲଯୋଗ ଲେତ୍ରଲର, ଆପଣଙ୍କ ପୋଖଲର ସଂ ଗ୍ନ ପ୍ରଶନ ସମ୍ୋଧୋନ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ଅନୁଯୋୟୀ କମ୍ପୋନୀର ପ୍ରତନିଧିିମ୍ୋନଙ୍କ ନକିେଲର 
ପହଞ୍ଚବିୋର ବକିଳ୍ପ ରହବି. 
 
ଏହୋ ଏତଦ୍ୱୋରୋ ସହମ୍ତ ଲହୋଇଛ ିଲଯ ଏଚଏ  ର ବସି୍ତୃତ ନୟିମ୍ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ପୋଇଁ, ଏଠୋଲର ଥିବୋ ପେଗୁଡକି ଲ ୋନ୍ ରୋଜ୍ନିୋମ୍ୋ ଏବଂ ଲସମ୍ୋନଙ୍କ 
ଦ୍ୱୋରୋ କୋଯତୟକୋରୀ/ନଷି୍ପୋଦତି ଲହବୋକୁ ଥିବୋ ଅନୟୋନୟ ସୁରେୋ ଦସ୍ତୋବଜି୍ ଉପଲର ନଭିତର କରିଲବ. 
 
ଉପଲରୋକ୍ତ ନୟିମ୍ ଓ ସର୍ତ୍ତଗୁଡକି ଋଣକର୍ତ୍ତୋ (ମ୍ୋଲନ) ପଢଛିନ୍ତ/ି ଋଣକର୍ତ୍ତୋଙୁ୍କ ପିଏଚଏଫଏ  ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ/ଶ୍ରୀମ୍ତ ି_______________ଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ 
ପଢୋଯୋଇଛ ିଏବଂ ଋଣକର୍ତ୍ତୋ(ମ୍ୋଲନ) ବୁଝିସୋରିଛନ୍ତ ି 

ମୁଁ/ଆଲମ ସ୍ଵୀକାର କରୁଛୁ ଲଯ ଲମାଲତ୍/ଆମକୁ ଏମଆଇଟସିିର ଡୁପିିଲକଟ୍ କପି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ.ି 

 

 ଆଲବଦନକାରୀ/ସହ-ଆଲବଦନକାରୀଙ୍କ ନାମ୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍ସ୍ଵାକ୍ଷର୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍ତ୍ାରିଖ 

 

 

  ଆଲବଦନକାରୀ୍୍____________୍_______________ _______________ 

mailto:customercare@poonawallahousing.com


  

 ସହ-ଆଲବଦନକାରୀ୍_____________୍_______________୍_______________ 

  

 

 

 

 
 

ଟାରିଫ୍୍ଶ୍ିଟ୍୍୍-୍ଚାଲଜଣସ୍୍୍ର୍ଶ୍ିଡୁୟଲ୍୍ 
# ବବିରଣୀ  ୋଗୁ ରୋଶ ି

1  ଗ-ଇନ୍ ଫିସ୍ (ନନ୍-ରିଫଲଣ୍ଡବଲ୍) ₹ 10,000 ରୁ ଅଧିକ ଲହବୋ ଉଚତି ନୁଲହଁ /- 
2 ଲପ୍ରୋଲସସିଙ୍ଗ ଫିସ୍ (ନନ୍-ରିଫଲଣ୍ଡବଲ୍) ମ୍ଞ୍ଜରୁ ଲହୋଇଥିବୋ ଲ ୋନ୍ ରୋଶିର 0.50% ପଯତୟନ୍ତ 
 
3 

ଲ ୋନ୍ ଲସୋସିଙ୍ଗ/ ଲ ୋନ୍ ଡକୁଲମ୍ଲଣ୍ଟସନ୍/ ଲେକିନକୋଲ୍/ ଭୟୋ ୁଏସନ୍/  ିଗୋଲ୍/ 
ସିଇଆରଏସଏଆଇ/ ସିଲକୱୋଇସି/ ଏନଇଏସଏ  ଶଳୁ୍କ (ନନ୍ -ରିଫଲଣ୍ଡବଲ୍) 

ମ୍ଞ୍ଜରୁ ଲହୋଇଥିବୋ ଲ ୋନ୍ ରୋଶିର 2% ପଯତୟନ୍ତ 

4 ଲ ୋନ୍ ଏଗି୍ରଲମ୍ଣ୍ଟ, ସିକୁୟରିେ ିକି୍ରଏସନ୍ ଡକୁଲମ୍ଣ୍ଟ (ଗୁଡକି) ଇତୟୋଦ ିଉପଲର 
ଲଦୟ ଷ୍ଟୋମ୍ପ ଡୁୟେ,ି ଲରଜ୍ଲିେସନ୍ ଚୋଜ୍ତ ଏବଂ ଅନୟୋନୟ ସମ୍ବନ୍ଧତି ଶୁଳ୍କ. 

ସମ୍ବନ୍ଧତି ରୋଜ୍ୟ(ଗୁଡକି)ଲର  ୋଗୁ ପ୍ରଚଳତି ଷ୍ଟୋମ୍ପ ଡୁୟେ ିଦର ଅନୁଯୋୟୀ 
ଆଲବଦନକୋରୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ବହନ କରୋଯିବ. 

5 ଲ ୋନ୍ ବୋତଲି୍/ ରିବୁକିଙ୍ଗ ଉପଲର ଶୁଳ୍କ ₹ 5,000/- 
6 ଲପଲମ୍ଣ୍ଟ ଇନଷୁ୍ଟଲମ୍ଣ୍ଟ ବୋଉନସ ଚୋଜ୍ତ (ଲଚକ୍/ଏସିଏଚ କିମ୍ବୋ ଅନୟ ଲକୌଣସି 

ମ୍ୟୋଲଣ୍ଡଟ୍) 
₹ 600/- ପ୍ରତ ିଇନଷ୍ଟୋନସ 

7 ସମ୍ସ୍ତ ବଲକୟୋ ଲଦୟ ପ୍ରଦୋନଲର ବଳିମ୍ବ ପୋଇଁ ଲଜ୍ୋରିମ୍ୋନୋ ସୁଧ 2.50% ପ୍ରତ ିମ୍ୋସ. 

8 ସୁଧ ଦର ସ୍ୱିଚଙି୍ଗ ଶଳୁ୍କ (ବଲକୟୋ ମୂ୍ଳ ରୋଶି ଉପଲର  ୋଗୁ) 0.50% 

9 ସ୍ୱିଚ୍  ଶୁଳ୍କ  ₹ 2,000/ 
10 ରିଲପଲମ୍ଣ୍ଟ ଇନଷୁ୍ଟଲମ୍ଣ୍ଟ/ଏନଏସଏିଚ ବଦଳୋଇବୋ ପୋଇଁ ଲପଲମ୍ଣ୍ଟ ଇନଷୁ୍ଟଲମ୍ଣ୍ଟ 

ସ୍ୱୋପ୍ ଫିସ୍ 
ପ୍ରତ ିସ୍ୱୋପ୍ ପଛିୋ ₹ 500/- 

11 ଏକୋଉଣ୍ଟ ଲଷ୍ଟେଲମ୍ଣ୍ଟ ପ୍ରଲତୟକ ଲଷ୍ଟେଲମ୍ଣ୍ଟ ପୋଇଁ ₹ 500/- 
12 (ସୁଧ ବବିରଣୀ/ ଏକୋଉଣ୍ଟ ଲଷ୍ଟେଲମ୍ଣ୍ଟ/ ଏନଓସି/ ଲଫୋରଲକଲୋଜ୍ର ଲ େର/ 

ଲୱ କମ୍ ଲ େର/ ଏମ୍େତୋଇଲଜ୍ସନ୍ ଶିଡୁୟଲ୍/ ଲ ୋନ୍ ଏଗ୍ରୀଲମ୍ଣ୍ଟ ର ଡୁପିଲଲକଟ୍ 
କପି) ଲ ୋନ୍ ଡସିବସତଲମ୍ଣ୍ଟ ସମ୍ୟଲର ବୋରି୍ଷକ କିମ୍ବୋ ଲ ୋନ୍ ଏଗି୍ରଲମ୍ଣ୍ଟ କପି 
ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଥିବୋ ଲଷ୍ଟେଲମ୍ଣ୍ଟ ବୟତୀତ 

ଇଲମ୍ଲ୍ କିମ୍ବୋ ଡଜି୍େିୋଲ୍  ିଙ୍୍କ ଜ୍ରିଆଲର ସଫ୍ କପି ପୋଇଁ ₹ 250/- ଏବଂ ହୋଡତ କପି 
ଉପଲର ଯଥୋକ୍ରଲମ୍ ₹ 550/- 

13 ଡକୁଲମ୍ଣ୍ଟ ଚୋଜ୍ତ ର  ିଷ୍ଟ ₹ 500 /- 
14 ଡକୁଲମ୍ଣ୍ଟ ଗୁଡକିର କପିର ପନୁଃପ୍ରୋପି୍ତ ₹ 250 /- ଲଗୋେଏି ଡକୁଲମ୍ଣ୍ଟ ପୋଇଁ, ₹ 500 /- 2 ରୁ 4 ଡକୁଲମ୍ଣ୍ଟ ପୋଇଁ, ₹ 

750/- 4 ରୁ ଅଧିକ ଡକୁଲମ୍ଣ୍ଟ ପୋଇଁ 
15 ପୋେତ ଲପଲମ୍ଣ୍ଟ ଚୋଜ୍ତ ଏବଂ ପି୍ର-ଲପଲମ୍ଣ୍ଟ/ଲଫୋରଲକଲୋଜ୍ର ଚୋଜ୍ତ (ଲକଲୋଜ୍ର 

ସମ୍ୟଲର ବଲକୟୋ ମୂ୍ଳ ରୋଶି ଉପଲର  ୋଗୁ) 
4% ଫିକ୍ସ ସୁଧ ହୋର ଅଧୀନଲର କିମ୍ବୋ ସଂଯୁକ୍ତ ସୁଧ ହୋର ଅଧୀନଲର ଲ ୋନ୍ ପୋଇଁ ଫିକ୍ସ 
ସୁଧ ହୋର ଅବଧି ଅନ୍ତଗତତ ଲ ୋନ୍ ପୋଇଁ ଏବଂ ଲପଲମ୍ଣ୍ଟ ଋଣକର୍ତ୍ତୋଙ୍କ ନଜି୍ସ୍ୱ ଉତ୍ସରୁ 
ବୋହୋରି ନୋହିଁ. 
ବଜି୍ଲିନସ୍ ଉଲଦଶୟଲର ବଢୋଯୋଇଥିବୋ ଲ ୋନ୍ ପୋଇଁ ଲଫଲୋେଙି୍ଗ ସୁଧ ହୋର ଉପଲର 
ଲ ୋନ୍ ପୋଇଁ 4%. 
କିମ୍ବୋ 



ପ୍ରଚଳତି େୋରିଫ୍ ଶିଟ୍ ଅନୁଯୋୟୀ କମ୍ପୋନୀ ନୀତ ିଅଧୀନଲର ନୟିୋମ୍କ ବଜି୍ଞପି୍ତ ଅନୁପୋଳନ 
ସହତି ସୂଚୀତ କରୋଯୋଇଛ.ି 

16 ଲଫୋରଲକଲୋଜ୍ର ଲ େର ଚୋଜ୍ତ ₹ 1,500/- 

17 କଲ କ୍ସନ ଚୋଜ୍ତ କଷ୍ଟମ୍ର ଲରସିଲଡନସ/ଅଫିସ୍ ରୁ ବଲକୟୋ ସଂଗ୍ରହ ପୋଇଁ ପ୍ରତ ିଭଜି୍ଟି୍ ପିଛୋ ₹ 200/- 

18 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୁଧ (ପ୍ରଯଜୁ୍ୟ ସୁଧ ହୋର ଏବଂ ଲକୌଣସି ଲ ୋନ୍ ଏକୋଉଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମ୍ୋନର 
ସୁଧ ହୋରଲର ଥିବୋ ବୟବଧୋନ କୋରଣରୁ ମି୍ଳଥିିବୋ ଲକୌଣସି ସୁଧ) 

ଗ୍ରୋହକ କିମ୍ବୋ ଋଣ ବନ୍ଦ ଲହବୋ ସମ୍ୟଲର ଲଯ ଲକୌଣସି ସମ୍ୟଲର େଙ୍କୋ ଲଫରସ୍ତ କିମ୍ବୋ 
ଲଦୟ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯବି. 

19 ଲ ୋନ୍ ସମ୍ୟଲର ପୁନୋୱୋ ୋ ହୋଉସିଙ୍ଗ ଫୋଇନୋନସ ଦ୍ୱୋରୋ ଲହୋଇଥିବୋ ଅନୟ 
ଲକୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଶୁଳ୍କ 

ଲ ୋନ୍ ଏକୋଉଣ୍ଟକୁ ଆସୋଇନ୍/ ଆଲ ୋଲକଟ୍ ଲହୋଇଥିବୋ ଅନୁଯୋୟୀ 

20 କୋଉଣ୍ଟର ସଭସି୍ ଚୋଜ୍ତ ଉପଲର - ରିଲପଲମ୍ଣ୍ଟ କିମ୍ବୋ ଅନୟ ମ୍ୋମ୍ ୋ ଲସବୋ ସମ୍ୟଲର  ୋଗ ୁ
 
 
ଦୟୋକରି ଧ୍ୟୋନ ଦଅିନୁ୍ତ: 
1. ଲ ୋନ୍ ଉପଲର ଚୋଜ୍ତ ଲହଉଥିବୋ ଲଫଲୋେଙି୍ଗ ଲରଟ୍  ଅଫ୍  ଇଲଣ୍ଟଲରଷ୍ଟ (ଆରଓଆଇ) ଲବଞ୍ଚମ୍ୋକତ ଲଫଲୋେଙି୍ଗ ଲରଫଲରନସ ଲରଟ୍ (ଏଫଆରଆର) 

ସହତି  ିଙ୍କ୍  ଲହୋଇଛ ି ଲ ୋନ୍  ଉପଲର ଲରଟ୍  ଅଫ୍  ଇଲଣ୍ଟଲରଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧତି ଲବଞ୍ଚମ୍ୋକତ ଲଫଲୋେଙି୍ଗ ଲରଫଲରନସ ଲରଟ୍ (ଏଫଆରଆର)ଲର 
ଲହଉଥିବୋ ସଂଲଶୋଧନ ଅନୁଯୋୟୀ ଲଦୟ ଲହବ. 

2. ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯୋୟୀ ସମ୍ସ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କର, ଶଳୁ୍କ ଏବଂ  ୋଗୁଗୁଡକି ଉପଲରୋକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଉପଲର ଅତରିିକ୍ତ ଭୋବଲର  ଗୋଯିବ. 
3. କମ୍ପୋନୀ ଦ୍ୱୋରୋ ସଂଗ୍ରହ କରୋଯୋଇଥିବୋ  ଗ-ଇନ୍ ଫିସ୍ ଲକବଳ ଅଣ୍ଡରରୋଇେଙି୍ଗ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ସମ୍ୟଲର ଆଲବଦନକୋରୀଙ୍କ ମୃ୍ତୁୟ ଏବଂ ଗରୁୁତର 

ଅେମ୍ତୋ ପରି ଘେଣୋଲର ଲଫରସ୍ତଲଯୋଗୟ ଅଲେ 
4. ଉପଲରୋକ୍ତ େୋରିଫ୍ ଶିଡୁୟଲ୍ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ନୁଲହଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମ୍ୋନ ଉେିଖିତ ଶଳୁ୍କଗୁଡକି ବର୍ତ୍ତମ୍ୋନ ପ୍ରଚଳତି ଦରଲର ଅଛ ିଏବଂ କମ୍ପୋନୀର ଏକମ୍ୋତ୍ର ଏବଂ 

ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ବଲିବକଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୋଯୋଇପୋରିବ ଏବଂ ଏଭଳ ିପରିବର୍ତ୍ତନ ଲସମ୍ୋନଙ୍କର ସମ୍ସ୍ତ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଉପଲର ଅନ୍ତମି୍ ଏବଂ ବନ୍ଧନ ରହବି. 
ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଫିସ୍/ଶଳୁ୍କ ବୋବଦଲର ସଦୟତମ୍ ଅପଲଡଟ୍ କିମ୍ବୋ ଲଫଲୋେଙି୍ଗ ଲରଫଲରନସ ଲରଟ୍ (ଏଫଆରଆର) ଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୋଇଁ ଦୟୋକରି ଆମ୍ର 
ଲୱବସୋଇଟ୍ www.poonawallahousing.com ଲଦଖନୁ୍ତ କିମ୍ବୋ ଆମ୍ର ନକିେତମ୍ ଶୋଖୋକୁ ଯୋଆନୁ୍ତ ଲଯପରିକି ଏହୋ ଆମ୍ର 
ଲନୋେସି୍ ଲବୋଡତଲର ପ୍ରଦଶତି ଲହୋଇଥୋଏ. ଆଲମ୍ ଏଲବକୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ୟଲର ଆପଣଙୁ୍କ ଅପଲଡଟ୍ କରବିୋ ପୋଇଁ ଏସଏମ୍ଏସ ସବୁଧିୋ 
ଜ୍ରିଆଲର ଆପଣଙ୍କ ଲମ୍ୋବୋଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ନୟିମି୍ତ ଅପଲଡଟ୍ ପଠୋଇବୁ; ଯଦ ିଆପଣଙ୍କ ଲମ୍ୋବୋଇଲ୍ ନମ୍ବରଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଲତଲବ 
ଦୟୋକରି ନଜି୍ର ଲରକଡତଲର ସମ୍ବନ୍ଧତି ସୂଚନୋ ଅପଲଡଟ୍ କରିବୋ ପୋଇଁ କମ୍ପୋନୀକୁ ସୂଚନୋ ପ୍ରଦୋନ କରନୁ୍ତ. 

5. ଅଧିକ େଷ୍ଟୀକରଣ ପୋଇଁ, ଦୟୋକରି ମ୍ୋଗଣୋଲର ଆମ୍ର ଲେୋଲ୍-ଫି୍ର କଷ୍ଟମ୍ର ଲକୟୋର ଲହ ପ ୋଇନ୍ ନମ୍ବର 1800 266 3204 ଲର ଆମ୍ ସହ 
ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ କରନୁ୍ତ. ବକିଳ୍ପ ଭୋବଲର, ଆପଣ ଆମ୍କୁ customercare@poonawallahousing.com ଲର ଲ ଖି ପୋରିଲବ 

6. ଆପଣ ମ୍ଧ୍ୟ ଆମ୍ର ଲୱବସୋଇଟ୍ www.poonawallahousing.com ଲର କି୍ଵକ୍ ଲପ ଅପ୍ସନ୍ ଜ୍ରିଆଲର ଅନ ୋଇନ୍ ଲପଲମ୍ଣ୍ଟ 
କରିପୋରିଲବ.  

 
 

  ଆଲବଦନକାରୀ/ସହ-ଆଲବଦନକାରୀଙ୍କ ନାମ୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍ସ୍ଵାକ୍ଷର୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍୍ତ୍ାରିଖ 

 

 

  ଆଲବଦନକାରୀ____________________ __________________  _______________ 

  



 ସହ-ଆଲବଦନକାରୀ____________________ __________________  _______________ 

  
 
 
 
 
 
 

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ ପ୍ରକି୍ରୟା 
 
ଆମକୁ କଲ୍ କରନୁ୍ତ 
ଆପଣଙ୍କର ଲକୌଣସି ପ୍ରଶନ କିମ୍ବୋ ସଭିସ୍ ଆବଶୟକତୋ ପୋଇଁ, ଦୟୋକରି ଆମ୍କୁ 1800 266 3204 ଲର କଲ୍ କରନୁ୍ତ. ଆପଣଙୁ୍କ ଅଧିକ ଭ  ଲସବୋ 
ପ୍ରଦୋନ କରବିୋ ପୋଇଁ ଆଲମ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଲହବୁ. ଆମ୍ର କଷ୍ଟମ୍ର ଲକୟୋର ସଭିସ୍ ଲସୋମ୍ବୋର ରୁ ଶନବିୋର ପଯତୟନ୍ତ 9:00 am ରୁ 7:00 pm ମ୍ଧ୍ୟଲର 
ଉପ ବ୍ଧ. 
 
ଆପଣ ଆମକୁ ଏହ ିଠିକଣାଲର ଲଲଖି ପାରିଲବ: 
ମ୍ୟୋଲନଜ୍ର୍ - କଷ୍ଟମ୍ର୍ ସଭିସ୍, 
ପୂନୋୱୋ ୋ ହୋଉସିଙ୍ଗ ଫୋଇନୋନସ  ିମି୍ଲେଡ୍ 
ପଞ୍ଜୀକୃତ କୋଯତୟୋଳୟ: 602, 6th ମ୍ହ ୋ, ଜ୍ଲିରୋ ୱୋନ୍ ଆଇେ ିପୋକତ, ସଲଭତ. ନଂ. 79/1, ଲଘୋରପଡ,ି ମୁ୍ନ୍ଧୱୋ ଲରୋଡ୍, ପୁଲଣ - 411036 
 
ଆପଣଙ୍କର ଏଠାଲର ଆମକୁ ଇଲମଲ୍ କରିବାର ବକିଳ୍ପ ରହଛି:ି customercare@poonawallahousing.com (ଦୟୋକରି ବରି୍ଷୟ 
 ୋଇନ୍ ଲର ନଜି୍ର ଲ ୋନ୍ ଏକୋଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏବଂ ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ ନମ୍ବର ଉଲେଖ କରନୁ୍ତ). 
 
ଆଲମ ଆପଣଙ୍କ ଚଠିି ପାଇବାର 7 ଦନି ମଧ୍ୟଲର କିମବା ଆପଣଙ୍କ ଇଲମଲ୍ ପାଇବାର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟଲର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ 
କରିବୁ. ଯଦ ିଆଲମ 7 କାଯଣୟଦବିସ ମଧ୍ୟଲର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରୁ ନାହଁୁ , ଲତ୍ଲବ କମ୍ପାନୀକୁ ଜବାବ ଲଦବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ କାହିଁକି 
ଆବଶ୍ୟକ ଲହବ ତ୍ାହାର କାରଣ ଆଲମ ଆପଣଙୁ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ. 
 
ଏସ୍କଲଲସନ୍ 1: 
ଯଦ ି ଆପଣ ଆମ୍ର କଷ୍ଟମ୍ର ଲକୟୋର/ଲହ ପ ୋଇନ୍ ର ପ୍ରତକିି୍ରୟୋଲର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନହୁଅନ୍ତ,ି ଲତଲବ ଆପଣ ମୁ୍ଖୟ-ଗ୍ରୋହକ ଲସବୋକୁ 
head.customercare@poonawallahousing.com ଲର ଲ ଖି ପୋରିଲବ (ଦୟୋକରି ବରି୍ଷୟ  ୋଇନ୍ ଲର ନଜି୍ର ଲ ୋନ୍ ଏକୋଉଣ୍ଟ 
ନମ୍ବର ଏବଂ ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ ନମ୍ବର ଉଲେଖ କରନୁ୍ତ). 
 
ଏସ୍କଲଲସନ୍ 2: 
ଯଦ ିଆପଣ ଏପଯତୟନ୍ତ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନୋହଁୋନ୍ତ,ି ଲତଲବ ଆପଣ ଲନୋଡୋଲ୍ ଅଫିସରଙୁ୍କ nodalofficer@poonawallahousing.com ଲର 
ଲ ଖିପୋରିଲବ  
 
ଲନଶ୍ନାଲ୍ ହାଉସିଙ୍ଗ ବୟାଙ୍କ (ଏନଏଚବ)ି କୁ ଏସ୍କଲଲସନ୍:୍ 
ଯଦ ିଆପଣ ପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରତକିି୍ରୟୋଲର ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତ,ି ଲତଲବ ଆପଣ ନମି୍ନ ିଖିତ ଠିକଣୋଲର ଲନଶନୋଲ୍ ହୋଉସିଙ୍ଗ ବୟୋଙ୍କ ସହତି ଲଯୋଗୋଲଯୋଗ କରପିୋରିଲବ: 
ଲନଶ୍ନାଲ୍ ହାଉସିଙ୍୍ଗ ବୟାଙ୍କ, ନୟିାମକ ଓ ପଯଣୟଲବକ୍ଷଣ ବଭିାଗ (ଅଭିଲଯାଗ ସମାଧାନ ଲସଲ୍), 4ର୍ଣ ମହଲା, ଲକାର୍-5A, ଇଣ୍ଡିଆ ହୟାବଟିାଟ୍ ଲସଣ୍ଟର, 
ଲଲାଧି ଲରାଡ୍, ନୂଆଦଲି୍ଲୀ - 110003. 
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ଏପରି ଅଭିଲଯୋଗ ମ୍ଧ୍ୟ ଏନଏଚବ ିସହତି https://grids.nhbonline.org.inଲର ଅନ ୋଇନ୍ ଲର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଲହୋଇପୋରିବ 
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