
 

   
 

 
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਨਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਾਂ (ਐਮਆਈਟੀਸੀ) 

 
ਲੋਨ ਅਕਾਊਟਂ ਨੰ. __________________ ਦੇ ਤਹਿਤ ਿਾਊਹ ੰਗ ਲੋਨ (ਐਚਐਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਮ ੁੱਖ ਹਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ੂਨਾਵਾਲਾ ਿਾਊਹ ੰਗ 
ਫਾਈਨੈਂ  ਹਲਹਮਟੇਡ (ਹਿ  ਨੰੂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਮੈਗਮਾ ਿਾਊਹ ੰਗ ਫਾਈਨੈਂ  ਹਲਹਮਟੇਡ ਹਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ) (ਹਿ  ਨੰੂ 'ਪ੍ੀਐਚਐਫਐਲ' ਿਾਂ "ਕੰਪ੍ਨੀ" ਹਕਿਾ 
ਿਾਂਦਾ ਿੈ) ਅਤ ੇ ਸ਼ਰੀ/ਕ ਮਾਰੀ. __________________________________________________ (ਹਿ  ਨੰੂ ਇ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
'ਉਧਾਰਕਰਤਾ' ਹਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ) ਅਤੇ ਿੋਰ  ਹਿ-ਉਧਾਰਕਰਤਾ 
__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________ () ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ  ਹਿਮਤ ਿਨ: 

 
1. ਲੋਨ 

 
 ਵੀਹਕਰਤ ਰਕਮ: 
 

2. ਨਵਆਜ 
 
(i) ਪ੍ਰਕਾਰ (ਹਫਕ ਡ ਿਾਂ ਫਲੋਹਟੰਗ ਿਾਂ ਡੂਅਲ/ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ): 

(ii) ਫਲੋਹਟੰਗ ਰੈਫਰੈਂ  ਰਟੇ (ਐਫਆਰਆਰ) (ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ): ______ % ਪ੍ਰਤੀ  ਾਲ  

(iii) ਿੇ ਫਲੋਹਟੰਗ ਰੇਟ ਤੇ, ਲਾਗੂ ਹਵਆਿ ਦਰ: ਐਫਆਰਆਰ (+/-) ____% = ______ % ਪ੍ਰਤੀ  ਾਲ 

(iv) ਿੇਕਰ ਹਫਕ ਡ ਰਟੇ ਤੇ, ਲਾਗੂ ਹਵਆਿ ਦਰ: ______ % ਪ੍ਰਤੀ  ਾਲ 

(v) ਿੇਕਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਰਟੇ ਤੇ, ਲਾਗੂ ਹਵਆਿ ਦਰ (ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ): ਹਫਕ ਡ ਦਰ ਤੇ: ______ ਮਿੀਹਨਆਂ ਲਈ  ਾਲਾਨਾ _____ 
% ਅਤੇ ਫਲੋਹਟੰਗ ਰਟੇ ਤੇ: ਐਫਆਰਆਰ (+/-) ____% = _____% ਪ੍ਰਤੀ  ਾਲ ਇੁੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਿੈ: ____________ 

(vi) ਮੋਰਾਟਰੋੀਅਮ ਿਾ ਂ ਬਹ ਡੀ: ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਲਈ, ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਿਾਂ  ਬਹ ਡੀ 'ਤੇ ਹਵ ਹਤਰਤ ਹਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂਲਈ  ਵੀਹਕਰਤੀ 
ਪ੍ੁੱਤਰ ਅਤੇ ਲੋਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇਖ.ੋ  

(vii) ਹਵਆਿ ਰੀ ੈੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: ਫਲੋਹਟੰਗ ਰੇਟ ਲੋਨ ਿਾਂ ਇੁੱਕ ਕੰਬਾਈਨਡ ਰੇਟ ਲੋਨ (ਐਫਆਰਆਰ ਨਾਲ ਿ ੜੇ ਿੋਏ ਅਵਧੀ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ) ਿਦੋਂ ਐਫਆਰਆਰ ਨੰੂ ਪ੍ੀਐਚਐਫਐਲ ਦ ਆਰਾ  ੰਸ਼ਹੋਧਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿ ੈਤਾ ਂਰੀ ੈੁੱਟ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ. ਐਫਆਰਆਰ ਹਵੁੱਚ 
ਹਵਆਿ ਦਰ ਿਾਂ  ੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਹਕ  ੇਵੀ ਮ ੜ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ੀਐਚਐਫਐਲ ਹਵਆਿ ਦਰਾਂ ਨੰੂ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਪ੍ਣੀ ਅਦੰਰਨੂੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ. ਲਾਗੂ ਹਵਆਿ ਦਰ ਹਵੁੱਚ ਹਕ  ੇਵੀ ਬਦਲਾਵ/ ੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵੁੱਚ, ਪ੍ੀਐਚਐਫਐਲ, 
ਆਪ੍ਣੇ ਹਵਵੇਕਾਹਧਕਾਰ ਤੇ, ਲੋਨ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਿਾਂ ਅਵਧੀ ਨੰੂ  ੰਸ਼ੋਹਧਤ ਕਰ  ਕਦਾ ਿ ੈਿਾਂ ਦੋਵੇਂ. ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ੀਐਚਐਫਐਲ 
ਆਪ੍ਣ ੇਹਵਵੇਕ ਅਨ  ਾਰ, ਹਬਜ਼ਨੈ  ਹਰਲੇਸ਼ਨਹਸ਼ਪ੍ ਅਤ ੇਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਟਰੈਕ ਹਰਕਾਰਡ ਦੇ ਹਵੰਟੇਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਵਆਿ ਦਰ ਨੰੂ 
ਮ ੜ ਕੀਮਤ/ ੰਸ਼ੋਹਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਕਲਪ੍ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ  ਕਦਾ ਿੈ. ਹਵਆਿ ਦਰ ਦੀ ਅਹਿਿੀ ਮ ੜ ਕੀਮਤ  ਾਲਾਨਾ ਰੀ ੈੁੱਟ ਕੀਤੀ 
ਿਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇ ਹਵੁੱਚ ਫੀ  ਅਤ ੇਿਰੋ ਅਦੰਰਨੂੀ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਭ ਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵੋੇਗੀ, ਹਿ  ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਪ੍ੀਐਚਐਫਐਲ 
ਦ ਆਰਾ ਆਪ੍ਣੇ ਹਵਵੇਕਾਹਧਕਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ. 

(viii)ਹਵਆਿ ਦਰ ਹਵੁੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇ  ਚੰਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ: ਪ੍ੀਐਚਐਫਐਲ ਿੇਠਾ ਂ ਹਦੁੱਤ ੇਮੀਡੀਆ ਹਵੁੱਚੋਂ ਹਕ  ੇਇੁੱਕ ਿਾ ਂਇ  ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਰਾਿੀ ਂ
ਹਵਆਿ ਦਰ ਤੇ, ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀ  ਅਤੇ ਸ਼ ਲਕਾਂ ਦੇ  ੰਸ਼ੋਧਨ  ਮੇਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ – 

● ਪ੍ੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੇ ਨੋਹਟ  ਲਗਾਉਣਾ. 

● ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਾਂ ਿਲੈਪ੍ਲਾਈਨ ਰਾਿੀ.ਂ 

● ਹਲਖਤੀ ਰਪੂ੍ ਹਵੁੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈ ਹੇਿੰਗ  ਰਹਵ /ਈ-ਮਲੇ/ਇਲੈਕਟਰਾਹਨਕ ਮੈ ਿੇ ਿਾਂ ਨੋਹਟ  ਰਾਿੀ ਂਨੋਹਟ . 

● ਪ੍ੀਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਵੈੁੱਬ ਾਈਟ ਤੇ. 

● ਮਨੋਨੀਤ  ਟਾਫ / ਿੈਲਪ੍ਡੈ ਕ ਰਾਿੀ.ਂ 
 

ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਹਵਆਿ ਦਰ, ਫੀ  ਅਤ ੇਸ਼ ਲਕ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਮੀਡੀਆ ਹਵੁੱਚੋਂ ਹਕ  ੇਵੀ ਰਾਿੀ ਂ ੂਹਚਤ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਤੇ, ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਹਵਆਿ 
ਦਰ, ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਹਕ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀ ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ ਲਕਾਂ ਹਵੁੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦਖੇੇ ਗਏ  ਮਹਿਆ ਿਾਵੇਗਾ. 

 
3. ਨਿਸ਼ਤ ਾਂ ਦੇ ਪਰਿ ਰ: ਮਾਹ ਕ, ਿਦੋਂ ਤੁੱਕ  ਵੀਹਕਰਤੀ ਪ੍ੁੱਤਰ/ਲੋਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹਵੁੱਚ ਹਜ਼ਕਰ ਨਿੀ ਂਕੀਤਾ ਹਗਆ. 

 



4. ਬਰ ਬਰ ਮ ਨਸਿ ਨਿਸ਼ਤ ("ਈਐਮਆਈ"): ਰਪੁਏ _______.  
ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਮਾਮਹਲਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵੁੱਚ, 'ਪ੍ੂਰਵ-ਬਰਾਬਰ ਮਾਹ ਕ ਹਕਸ਼ਤ' ("ਪੀਈਐਮਆਈ") ਨੰੂ ਹਨਯਤ ਤਾਰੀਖ ਤ ੇ
ਮਾਹ ਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ. ਪ੍ਹਿਲੀ ਹਡ ਬਰ ਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਈਐਮਆਈ ਸ਼ ਰ ੂ ਿਣੋ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੁੱਕ 
ਪ੍ੀਈਐਮਆਈ ਚਾਰਿ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ. 
 

5. ਲੋਨ ਦੀ ਅਵਧੀ:  

 
6. ਲੋਨ ਦ  ਉਦੇਸ਼:  

 
7. ਫੀਸ ਅਤ ੇਹਰੋ ਸੁ਼ਲਿ: ਹਿਵੇਂ ਹਕ ਪ੍ੁੱਤਰ ਨਾਲ ਿੋੜ ੇਗਏ ਸ਼ ਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੈਡਊਲ ਹਵੁੱਚ ਹਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ ੈ

 
8. ਲੋਨ ਲਈ ਸੁਰੱਨਿਆ/ਿਲੈੋਟਰਲ: ਿੇਠਾਂ ਹਲੁੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਨੰੂ ਲੋਨ ਲਈ   ਰੁੱਹਖਆ ਵਿੋਂ ਹਗਰਵੀ ਰੁੱਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ:  

(i) ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ ਐਡਰੈੁੱ :  
 ਇਲਾਕਾ: 

 ਸ਼ਹਿਰ:                                                  ਰਾਿ:                                                   ਲੈਂਡਮਾਰਕ: 

(ii) ਲੋਨ ਲਈ ਗਾਰਟੰਰ ਦਾ ਵਰੇਵਾ, ਿੇ ਕੋਈ ਿੋਵੇ:  

(iii) ਿੋਰ   ਰੁੱਹਖਆ ਦਾ ਵਰੇਵਾ, ਿੇ ਕੋਈ ਿੋਵ:ੇ 

 
9. ਪਰ ਪਰਟੀ/ਉਧ ਰਿਰਤ ਵ ਾਂ ਦ  ਬੀਮ : ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਲਾਗਤ ਤੇ,  ਾਰੇ ਬੀਮਾਯੋਗ ਿਖੋਮਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਿੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਤ ੇ

ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਹਗਆਨ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ  ੰਪ੍ਤੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ ੈਹਿਵੇਂ ਹਕ ਪ੍ੀਐਚਐਫਐਲ ਨੰੂ ਲੋੜ ਪ੍ੈ  ਕਦੀ ਿੈ ਅਤ ੇ
ਇਿ   ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ੀਐਚਐਫਐਲ ਨੰੂ ਅਹਿਿੀ ਪ੍ਾਹਲ ੀ ਦੇ ਨ ਕ ਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ ਿਾਂ ਅ ਾਈਨੀ ਵਿੋਂ ਹਜ਼ਕਰ 
ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ. ਇਿ   ਿਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਲੋਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਦਣੇਦਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰੂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ 
ਿੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯੋਿਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਿੋ ਹਕ ੇ ਵੀ ਿਾਲਤ ਹਵੁੱਚ ਪ੍ੈਦਾ ਿ ੋ ਕਦੀ ਿ.ੈ ਉਧਾਰਕਰਤਾ, ਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ ਦੇ ਹਵਵੇਕਾਹਧਕਾਰ ਤੇ, 
ਹਕ ੇ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂ  ਕੰਪ੍ਨੀ ਤੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂ  ਕਵਰ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ  ਕਦਾ ਿੈ. 
 

10. ਲੋਨ ਦੇ ਨਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਾਂ:  ਵੀਹਕਰਤੀ ਪ੍ੁੱਤਰ ਅਤੇ ਲੋਨ  ਮਿੌਤੇ ਹਵੁੱਚ ਦੁੱ ੇ ਗਏ ਹਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ. 

11. ਲੋਨ ਅਤ ੇਨਵਆਜ ਦੀ ਅਦ ਇਗੀ: ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ,  ਵੀਹਕਰਤੀ ਪ੍ੁੱਤਰ ਅਤ ੇਲੋਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇ ਹਵੁੱਚ ਦੁੱ  ੇਗਏ ਹਨਯਮਾਂ ਅਤ ੇ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ, ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ ਹਵਆਿ ਦੇ ਹਿੁੱਹ ਆਂ ਿਾਂ ਪ੍ੀਈਐਮਆਈ ਦੇ ਰਾਿੀ ਂਿਵੋੇਗੀ. ਪ੍ੀਐਚਐਫਐਲ ਲੋਨ ਦੇ ਹਡ ਬਰ ਮੈਂਟ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ ਹਵਆਿ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ ਈਐਮਆਈ ਦਾ ਬਰੇਕ-ਅੁੱਪ੍ ਕੈਪ੍ਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੈਹਡਊਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ. 
ਲੋਨ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਭ ਗਤਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ,ੇ ਪ੍ੀਐਚਐਫਐਲ ਹਨਯਮਕ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਲੋਨ ਨੰੂ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅਕਾਊਟਂ 
("ਐਸਐਮਏ") ਿਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅ ਟੈ ("ਐਨਪੀਏ") ਵਿੋਂ ਸ਼ਰਣੇੀਬੁੱਧ ਕਰੇਗਾ. ਇ   ੰਬੰਧ ਹਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਾਿਰਣ ਿੇਠਾਂ ਹਦੁੱਤਾ 
ਹਗਆ ਿ:ੈ 
 

ਿ ੇਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਰੀਖ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦ ੇਅਨ  ਾਰ, 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਿੈ, ਅਤੇ ਇ  ਤਾਰੀਖ ਦੀ  ਮਾਪ੍ਤੀ 
ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਪੂ੍ਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਿੀ ਂਿ ੰਦੀ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਤਾਰੀਖ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਿੋਵੇਗੀ. ਿ ੇ
ਓਵਰਹਡਊ ਿਾਰੀ ਰੁੱਖਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਲੋਨ ਨੰੂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਦੀ ਰਹਨੰਗ ਡੇ ਐਡਂ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਤੇ ਐ ਐਮਏ-1 ਦ ੇਰਪੂ੍ ਹਵੁੱਚ 
ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ (ਅਰਥਾਤ, ਹਨਯਤ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 30 ਹਦਨ ਪੂ੍ਰਾ ਿੋਣ ਤੇ). ਿ ੇਲੋਨ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉ  ਨੰੂ 30 
ਮਈ, 2021 ਨੰੂ ਚੁੱਲ ਰਿੇ ਹਦਨ ਦ ੇਅੰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ 'ਤੇ ਐ ਐਮਏ-2 ਦ ੇਰਪੂ੍ ਹਵੁੱਚ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ (ਅਰਥਾਤ, 
ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 60 ਹਦਨ ਪੂ੍ਰਾ ਿੋਣ ਤੇ). ਿ ੇਲੋਨ ਅੁੱਗੇ ਓਵਰਹਡਊ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹਵੁੱਚ ਿੈ, ਤਾਂ ਉ  ਨੰੂ 29 ਿੂਨ 2021 
ਨੰੂ ਚੁੱਲ ਰਿੇ ਹਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਤੇ ਐਨਪ੍ੀਏ ਦ ੇਰਪੂ੍ ਹਵੁੱਚ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ (ਅਰਥਾਤ, ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 
90 ਹਦਨ ਪੂ੍ਰਾ ਿੋਣ ਤੇ) 

 



12. ਬਿ ਇਆ ਰਿਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪ ਲਣ  ਿੀਤੀ ਜ ਣ ਵ ਲੀ ਸੰਿੇਪ ਪਰਨਿਨਰਆ: ਗਾਿਕ ਵਲੋਂ  ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ 
ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵੁੱਚ, ਪ੍ੀਐਚਐਫਐਲ ਨੰੂ ਲੋਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾ ਂਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ 
ਹਵਰ ੁੱਧ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਧਕਾਰ ਿੋਵੇਗਾ. ਅਹਿਿੀ ਹਕ ੇ ਵੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ ਰ ੂਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾ,ਂ ਪ੍ੀਐਚਐਫਐਲ 
ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਦੇਂ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਨੋਹਟ  ਭਿੇੇਗਾ. 

 
13. ਤ ਰੀਿ ਨਜਸ ਤੇ ਸ ਲ ਨ  ਬਿ ਇਆ ਬੈਲੇਂਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ ਰੀ ਿੀਤ  ਜ ਵੇਗ : ____________ 

 
14. ਗ ਹਿ ਸੇਵ ਵ ਾਂ: 

(i) ਦਫਤਰ ਦਾ ਦਰੌਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਾਂ - ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਦਨ, 4ਵੇਂ ਅਤ ੇ5ਵੇਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵਰੇੇ 10:00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 

6:00 ਵਜ ੇਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਹੀਦਨਆਾਂ ਲਈ. 

(ii)  ੰਪ੍ਰਕ ਹਵਅਕਤੀ- ਗਾਿਕ  ੇਵਾ ਡੈ ਕ 

(iii) ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਦ ਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ- ਗਾਿਕ ਨੰੂ ਿੈਲਪ੍ਲਾਈਨ 1800 266 3204 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਿਾ ਂ
 ਾਨੰੂ customercare@poonawallahousing.com ਤੇ ਹਲੁੱਖ  ਕਦੇ ਿਨ  

(iv) ਿੇਠਾ ਂਹਦੁੱਤ ੇਦ ਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਨ ਅਰਾਊਡਂ ਟਾਈਮ (ਟੀਏਟੀ): 

● ਐ ਓਏ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ – ਮੇਲ ਅਤੇ ਮੇਹਲੰਗ ਪ੍ਤ ੇਤ ੇ30 ਹਦਨ. 

● ਦ ਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ - ਮਲੇ ਤ ੇ15 ਹਦਨ ਅਤੇ ਮਹੇਲੰਗ ਐਡਰੈੁੱ  ਤ ੇ17 ਹਦਨ 

● ਲੋਨ ਬੰਦ ਿਣੋ/ਟਰਾਂ ਫਰ ਕਰਣ ਤੇ ਅ ਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੇ ਦ ਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ- ਲੋਨ ਬੰਦ ਿਣੋ ਤੋਂ 15 ਹਦਨਾਂ ਬਾਅਦ 
ਤੁੱਕ ਅਤੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਰਾਂਚ ਤੇ  ੌਂਹਪ੍ਆ ਿਾਵੇਗਾ. 

 
15. ਨਸ਼ਿ ਇਤ ਨਨਵ ਰਣ 

 
ਹਕ ੇ ਵੀ ਪ੍ ੁੱਛ-ਹਗੁੱਛ/ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਵੁੱਚ, ਤ ਿਾਨੰੂ  ਲੰਗਨ ਪ੍ ੁੱਛ-ਹਗੁੱਛ ਰੈਜੋ਼ਹਲਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੇ 
ਪ੍ਰਤੀਹਨਧੀਆਂ ਤੁੱਕ ਪ੍ਿ ਚੰਣ ਦਾ ਹਵਕਲਪ੍ ਹਮਲੇਗਾ. 
 
ਇ  ਰਾਿੀ ਂਇ  ਗੁੱਲ ਨਾਲ  ਹਿਮਤ ਿੈ ਹਕ ਐਚਐਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੇ ਹਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ, ਇੁੱਥੇ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਦਾ  ੰਦਰਭ ਲੋਨ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦ ਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ/ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਿੋਰ   ਰੁੱਹਖਆ ਦ ਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ. 
  
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਹਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪ੍ੜੀ੍ਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ/ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ੀਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਸ਼ਰੀਮਾਨ/ ਕ ਮਾਰੀ 
_______________ ਦ ਆਰਾ ਪ੍ੜ੍ ਹਦੁੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ(ਆਂ) ਦ ਆਰਾ ਇਿ  ਮਿ ਹਲਆ ਹਗਆ ਿੈ. 

 

ਮੈਂ/ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਸਵੀਿ ਰ ਿਰਦੇ ਹ ਾਂ ਨਿ ਮੇਰੇ/ਸ ਨੰੂ ਐਮਆਈਟੀਸੀ ਦੀ ਿੁਪਲੀਿੇਟ ਿ ਪੀ ਪਰਦ ਨ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. 

 

ਆਵੇਦਿ/ਸਨਹ-ਆਵੇਦਿ                                 ਨ ਮ         ਹਸਤ ਿਰ          ਤ ਰੀਿ 

 

 

ਆਵੇਦਿ   ____________________ __________________  _______________ 

  

ਸਨਹ-ਆਵੇਦਿ               ____________________ ___________________ _______________ 
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                                                                           ਟੈਨਰਫ ਸ਼ੀਟ - ਸੁ਼ਲਿ ਾਂ ਦ  ਸੈ਼ਨਿਊਲ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# ਹਵਵਰਣ ਲਾਗੂ ਰਕਮ 
1 ਲਾਗ-ਇਨ ਫੀ  (ਗੈਰ-ਵਾਪ੍ ੀਯੋਗ) ₹ 10,000 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਨਿੀ ਂਿਣੋਾ ਚਾਿੀਦਾ /- 
2 ਪ੍ਰੋ ੈਹ ੰਗ ਫੀ  (ਗੈਰ-ਵਾਪ੍ ੀਯੋਗ)  ਵੀਹਕਰਤ ਲੋਨ ਰਕਮ ਦਾ 0.50% ਤੁੱਕ 
 

3 
ਲੋਨ  ੋਰਹ ੰਗ/ ਲੋਨ ਦ ਤਾਵੇਜ਼/ ਤਕਨੀਕੀ/ ਮ ੁੱਲਾਂਕਣ/ ਕਾਨੰੂਨੀ/ 
 ੀਈਆਰਐ ਏਆਈ/  ੀਕੇਵਾਈ ੀ/ ਐਨਈਐ ਐਲ ਸ਼ ਲਕ (ਗੈਰ-
ਵਾਪ੍ ੀਯੋਗ) 

 ਵੀਹਕਰਤ ਲੋਨ ਰਕਮ ਦਾ 2% ਤੁੱਕ 

4 ਲੋਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ,   ਰੁੱਹਖਆ ਹਨਰਮਾਣ ਦ ਤਾਵੇਜ਼ ਆਹਦ ਤ ੇਭ ਗਤਾਨਯੋਗ 
 ਟੈਂਪ੍ ਹਡਊਟੀ, ਰਹਿ ਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ ਲਕ ਅਤੇ ਿਰੋ  ੰਬਹੰਧਤ ਸ਼ ਲਕ.  

 ੰਬੰਹਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਵੁੱਚ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਚਹਲਤ  ਟੈਂਪ੍ ਹਡਊਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਆਵੇਦਕ 
ਵਲੋਂ  ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ. 

5 ਲੋਨ/ਰੀਬ ਹਕੰਗ ਦੇ ਕੈਂ ੀਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ ਲਕ ₹ 5,000/- 

6 ਭ ਗਤਾਨ  ਾਧਨ ਬਾਊ ਂ ਸ਼ ਲਕ (ਚੈੁੱਕ/ ਏ ੀਐਚ ਿਾਂ ਕੋਈ ਿਰੋ ਮੈਂਡੇਟ) ₹ 600/- ਪ੍ਰਤੀ ਇੰ ਟੈਂ  

7  ਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭ ਗਤਾਨ ਹਵੁੱਚ ਦਰੇੀ ਲਈ ਿ ਰਮਾਨਾ ਹਵਆਿ  2.50% ਪ੍ੀ.ਐਮ. 

8 ਹਵਆਿ ਦਰ  ਹਵਹਚੰਗ ਫੀ  (ਬਕਾਇਆ ਮਲੂ ਰਕਮ ਤੇ ਲਾਗੂ) 0.50% 

9  ਹਵੁੱਚ ਫੀ  ₹ 2,000/ 

10 ਅਦਾਇਗੀ  ਾਧਨ / ਐਨਏ ੀਐਚ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ  ਾਧਨ 
 ਵੈਪ੍ ਫੀ  

₹ 500/- ਪ੍ਰਤੀ  ਵਪੈ੍ 

11 ਅਕਾਊਟਂ ਦੀ  ਟੇਟਮੈਂਟ ਿਰੇਕ  ਟਟੇਮੈਂਟ ਲਈ ₹ 500/- 
12 (ਹਵਆਿ  ਟੇਟਮੈਂਟ/ਅਕਾਊਟਂ  ਟੇਟਮੈਂਟ/ ਐਨਓ ੀ/ ਫਰੋਕਲੋਜ਼ਰ ਲੈਟਰ/ 

ਵੈਲਕਮ ਲੈਟਰ/ ਅਮੋਰਟਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ ਸ਼ੈਹਡਊਲ/ ਲੋਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ 
ਡ ਪ੍ਲੀਕੇਟ ਕਾਪ੍ੀ) ਲੋਨ ਹਡ ਬਰ ਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਵੈਲਕਮ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕੀਤੀ ਗਈ  ਟਟੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਈ-ਮੇਲ ਿਾਂ ਹਡਜ਼ੀਟਲ ਹਲੰਕ ਰਾਿੀ ਂਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ  ਾਫਟ ਕਾਪ੍ੀ ਲਈ ₹ 250/- 
ਅਤੇ ਿਾਰਡ ਕਾਪ੍ੀ ਤ ੇਕਰਮਵਾਰ ₹ 550/-  

13 ਦ ਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ ਲਕ ਦੀ  ੂਚੀ ₹500 /- 

14 ਦ ਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਇੁੱਕ ਦ ਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ₹ 250 /-, 2 ਤੋਂ 4 ਦ ਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ₹ 500 /-, 4 ਤੋਂ 
ਵੁੱਧ ਦ ਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ₹ 750 /- 



15 ਪ੍ਾਰਟ ਪ੍ੇਮੇਂਟ ਸ਼ ਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ੇਮੇਂਟ/ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਸ਼ ਲਕ (ਬਦੰ ਿਣੋ ਵਲੇੇ 
ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਰਕਮ ਤੇ ਲਾਗੂ) 

4% ਹਫਕ ਡ ਹਵਆਿ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਹਲਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਾ ਂਕੰਬਾਈਨਡ ਹਵਆਿ 
ਦਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਲਈ ਹਫਕ ਡ ਹਵਆਿ ਦਰ ਅਵਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਲਈ 
ਅਤੇ ਭ ਗਤਾਨ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ  ਰੋਤ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਨਿੀ ਂਿੈ. 

ਹਬਜ਼ਨੈ  ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਧਾਏ ਗਏ ਲੋਨ ਲਈ ਫਲੋਹਟੰਗ ਹਵਆਿ ਦਰ ਤੇ ਲੋਨ 
ਲਈ 4%. 
ਿਾਂ 
ਪ੍ਰਚਹਲਤ ਟੈਹਰਫ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਕੰਪ੍ਨੀ ਪ੍ਾਹਲ ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨਯਮਕ 
ਨੋਟੀਹਫਕਸੇ਼ਨ ਦੇ ਅਨ ਪ੍ਾਲਨ ਨਾਲ  ੂਹਚਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ. 

16 ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਲੈਟਰ ਸ਼ ਲਕ ₹ 1,500/-  

17 ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ ਲਕ ਗਾਿਕ ਹਨਵਾ /ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹ 200/- 
ਪ੍ਰਤੀ ਹਵਹਿਟ 

18 ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਹਵਆਿ (ਲਾਗੂ ਹਵਆਿ ਦਰ ਅਤੇ ਹਕ  ੇਵੀ ਲੋਨ ਅਕਾਊਟਂ ਦੀ 
ਮੌਿੂਦਾ ਹਵਆਿ ਦਰ ਦੇ ਅਤੰਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਆਿ) 

ਗਾਿਕ ਨੰੂ ਹਕ ੇ ਵੀ ਵਲੇੇ ਿਾਂ ਲੋਨ ਬੰਦ ਿੋਣ ਵੇਲੇ ਹਰਫਡੰ ਿਾਂ ਚਾਰਿ ਕੀਤਾ 
ਿਾਵੇਗਾ. 

19 ਲੋਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ੂਨਾਵਾਲਾ ਿਾਊਹ ੰਗ ਫਾਈਨੈਂ  ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ 
ਿੋਰ ਆਕ ਹਮਕ ਸ਼ ਲਕ 

ਹਿਵੇਂ ਹਕ ਲੋਨ ਅਕਾਊਟਂ ਨੰੂ ਹਨਰਧਾਹਰਤ/ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ ੈ

20 ਕਾਊਟਂਰ  ੇਵਾ ਸ਼ ਲਕ ਤੇ - ਅਦਾਇਗੀ ਿਾਂ ਿੋਰ ਮਾਮਲੇ ਹਿਵੇਂ ਹਕ  ੇਵਾਵਾਂ ਦੇ  ਮੇਂ ਲਾਗੂ ਿ ੰਦਾ ਿ ੈ
 
 
ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹਧਆਨ ਹਦਓ: 
1. ਲੋਨ ਤ ੇਸ਼ ਲਕਯੋਗ ਫਲੋਹਟੰਗ ਹਵਆਿ ਦਰ (ਆਰਓਆਈ) ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਫਲੋਹਟੰਗ ਰੈਫਰੈਂ  ਰੇਟ (ਐਫਆਰਆਰ) ਨਾਲ ਿ ਹੜਆ 

ਿੋਇਆ ਿੈ, ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਫਲੋਹਟੰਗ ਰਫੈਰੈਂ  ਰੇਟ (ਐਫਆਰਆਰ) ਹਵੁੱਚ  ੰਬਹੰਧਤ  ੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਭ ਗਤਾਨਯੋਗ ਿੋਵੇਗਾ. 
2. ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ  ਾਰੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕ , ਹਡਊਟੀ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸ਼ ਲਕਾਂ ਤੇ ਅਹਤਹਰਕਤ ਲਗਾਏ ਿਾਣਗੇ. 
3. ਕੰਪ੍ਨੀ ਵਲੋਂ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਲਾਗ-ਇਨ ਫੀ  ਹ ਰਫ ਅੰਡਰਰਾਈਹਟੰਗ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਵੇਦਕ ਦੀ ਮਤੌ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪ੍ਾਿਿਤਾ 

ਹਿਿੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਵੁੱਚ ਿੀ ਵਾਪ੍  ਕੀਤੀ ਿਾ  ਕਦੀ ਿ ੈ
4. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਟੈਹਰਫ ਅਨ  ੂਚੀ ਹਵ ਹਤਰਤ ਨਿੀ ਂਿ ੈਅਤੇ ਇ  ਵਲੇੇ ਹਜ਼ਕਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸ਼ ਲਕ ਇ  ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਹਲਤ ਦਰਾਂ ਤ ੇਿਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾ ਂ

ਨੰੂ  ਮੇਂ- ਮੇਂ ਤੇ ਬਦਹਲਆ ਿਾ  ਕਦਾ ਿੈ, ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੇ ਹਵਵੇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੂਨ ਹਵਵੇਕਾਹਧਕਾਰ ਤੇ ਅਹਿਿੇ ਬਦਲਾਵ ਅਹੰਤਮ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਂ ਦੇ 
 ਾਰੇ ਗਾਿਕਾਂ ਤੇ ਬਾਧਯ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ. ਲਾਗੂ ਫੀ /ਸ਼ ਲਕ ਿਾਂ ਫਲੋਹਟੰਗ ਰੈਫਰੈਂ  ਰਟੇ (ਐਫਆਰਆਰ) ਹਵੁੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਅੁੱਪ੍ਡੇਟ 
ਲਈ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ  ਾਡੀ ਵੈੁੱਬ ਾਈਟ www.poonawallahousing.com ਦੇਖੋ ਿਾਂ  ਾਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਿਾਓ ਹਿਵੇਂ 
ਹਕ  ਾਡੇ ਨੋਹਟ  ਬਰੋਡ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਹਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ. ਅ ੀ ਂਿਾਲ ਿੀ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਤ ੇਤ ਿਾਨੰੂ ਅੁੱਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐ ਐਮਐ  
  ਹਵਧਾ ਰਾਿੀ ਂਤ ਿਾਡੇ ਮਬੋਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਨਯਹਮਤ ਅੁੱਪ੍ਡੇਟ ਵੀ ਭਿੇਾਂਗੇ; ਿੇਕਰ ਤ ਿਾਡੇ ਮਬੋਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹਵੁੱਚ ਬਦਲਾਵ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਰਕਾਰਡ ਹਵੁੱਚ  ਬੰੰਹਧਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅੁੱਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪ੍ਨੀ ਨੰੂ  ੂਹਚਤ ਕਰ.ੋ 

5. ਹਕ ੇ ਵੀ ਿਰੋ  ਪ੍ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ, ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ  ਾਡੇ ਟਲੋ-ਫਰੀ ਕ ਟਮਰ ਕੇਅਰ ਿੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800 266 3204 ਤ ੇ
 ਾਡੇ ਨਾਲ  ੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ. ਹਵਕਲਹਪ੍ਕ ਤਰੌ ਤੇ, ਤ  ੀ ਂ ਾਨੰੂ customercare@poonawallahousing.com ਤੇ ਹਲੁੱਖ 
 ਕਦ ੇਿ ੋ

6. ਤ  ੀ ਂ ਾਡੀ ਵੈੁੱਬ ਾਈਟ www.poonawallahousing.com ਤੇ ਕਹਵੁੱਕ ਪ੍ੇ ਹਵਕਲਪ੍ ਰਾਿੀ ਂਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰ 
 ਕਦ ੇਿੋ.  

 
 

ਆਵੇਦਿ/ਸਨਹ-ਆਵੇਦਿ                              ਨ ਮ                   ਹਸਤ ਿਰ          ਤ ਰੀਿ 

 

 

ਆਵੇਦਿ   ____________________ __________________  _______________ 

  

ਸਨਹ-ਆਵੇਦਿ               ____________________ ___________________ _______________ 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                         ਗ ਹਿ  ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛ-ਨਗੱਛ ਦ  ਸਮ ਧ ਨ ਪਰਨਿਨਰਆ 
 
ਸ ਨੰੂ ਿ ਲ ਿਰ ੋ
ਆਪ੍ਣੇ ਹਕ ੇ ਵੀ  ਵਾਲ ਿਾਂ  ੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ, ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ  ਾਨੰੂ 1800 266 3204 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਅ ੀ ਂਤ ਿਾਨੰੂ ਹਬਿਤਰ  ੇਵਾ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ  ਕ ਿਵੋਾਂਗੇ.  ਾਡੀ ਕ ਟਮਰ ਕੇਅਰ  ੇਵਾ  ਮੋਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ  ਵੇਰੇ 9:00 ਵਿੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਿੇ ਦੇ 
ਹਵਚਕਾਰ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੈ. 
 
ਤੁਸੀ ਾਂ ਸ ਨੰੂ ਐਿਰੈੱਸ ਤੇ ਵੀ ਨਲੱਿ ਸਿਦੇ ਹੋ: 
ਮੈਨੇਿਰ - ਗਾਿਕ  ੇਵਾਵਾਂ, 
ਪ੍ੂਨਾਵਾਲਾ ਿਾਊਹ ੰਗ ਫਾਈਨੈਂ  ਹਲਹਮਟੇਡ 
ਰਹਿ ਟਰਡ ਆਹਫ : 602, 6th ਫਲੋਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਵਨ ਆਈਟੀ ਪ੍ਾਰਕ,  ਰਵੇਖਣ. ਨੰ. 79/1, ਘਰੋਪ੍ਡੀ, ਮ ੰਧਵਾ ਰਡੋ, ਪ੍ ਣੇ - 411036 
 
ਤੁਹ ਿੇ ਿੋਲ ਸ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਈ-ਮੇਲ ਿਰਨ ਦ  ਨਵਿਲਪ ਹ:ੈ customercare@poonawallahousing.com (ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 
ਆਪ੍ਣੇ ਲੋਨ ਅਕਾਊਟਂ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹਵਸ਼ੇ ਲਾਈਨ ਹਵੁੱਚ  ੰਪ੍ਰਕ ਨੰਬਰ ਦਰਿ ਕਰ)ੋ. 
 
ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹ ਿ  ਪਤੱਰ ਪਰ ਪਤ ਿਰਨ ਦੇ 7 ਿੰਮਿ ਜੀ ਨਦਵਸ ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ ਾਂ ਤੁਹ ਿੀ ਈ-ਮੇਲ ਪਰ ਪਤ ਿਰਨ ਦੇ 48 ਘੰਨਟਆਾਂ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਤੁਹ ਿੀ ਪੁੱਛ-ਨਗੱਛ ਨੰੂ ਹੱਲ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਨਸ਼ਸ਼ ਿਰ ਾਂਗੇ. ਜੇ ਅਸੀ ਾਂ 7 ਿੰਮਿ ਜੀ ਨਦਵਸ ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹ ਿੀ ਸਮੱਨਸਆ ਦ  
ਸਮ ਧ ਨ ਨਹੀ ਾਂ ਿਰ ਪ  ਰਹੇ ਹ ਾਂ, ਤ ਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹ ਨੰੂ ਇਸ ਿ ਰਨ ਦੱਸ ਦੇਵ ਾਂਗੇ ਨਿ ਿੰਪਨੀ ਨੰੂ ਜਵ ਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮ ਾਂ ਨਿਉਾਂ 
ਲੋੜੀ ਾਂਦ  ਹੈ. 
 
ਐਸਿਲੇਸ਼ਨ 1: 
ਿੇ ਤ  ੀ ਂ  ਾਡੀ ਕ ਟਮਰ ਕੇਅਰ/ਿੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਿਵਾਬ ਨਾਲ  ਤੰ ਸ਼ਟ ਨਿੀ ਂ ਿ,ੋ ਤਾ ਂ ਤ  ੀ ਂ
head.customercare@poonawallahousing.com ਤ ੇ ਿੈੁੱਡ-ਕ ਟਮਰ  ਰਹਵ  ਨੰੂ ਹਲੁੱਖ  ਕਦ ੇਿੋ (ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 
ਆਪ੍ਣੇ ਲੋਨ ਅਕਾਊਟਂ ਨੰਬਰ ਅਤੇ  ਬਿੈਕਟ ਲਾਈਨ ਹਵੁੱਚ  ੰਪ੍ਰਕ ਨੰਬਰ ਦਰਿ ਕਰੋ). 
 
ਐਸਿਲੇਸ਼ਨ 2: 
ਿੇ ਤ  ੀ ਂਿਾਲੇ ਵੀ  ਤੰ ਸ਼ਟ ਨਿੀ ਂਿੋ, ਤਾ ਂਤ  ੀ ਂnodalofficer@poonawallahousing.com ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਹਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਹਲਖ  ਕਦ ੇ
ਿ ੋ 
 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹ ਊਨਸੰਗ ਬੈਂਿ (ਐਨਐਚਬੀ) ਨਵੱਚ ਐਸਿਲੇਸ਼ਨ: 
ਿੇ ਤ  ੀ ਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਪ੍ਰਤੀਹਕਹਰਆ ਤੋਂ ਅ ੰਤ ਸ਼ਟ ਿੋ, ਤਾ ਂਤ  ੀ ਂਿੇਠਾ ਂਹਦੁੱਤੇ ਐਡਰੈੁੱ  ਤ ੇਨੈਸ਼ਨਲ ਿਾਊਹ ੰਗ ਬੈਂਕ ਨਾਲ  ਪੰ੍ਰਕ ਕਰ  ਕਦੇ ਿੋ: 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹ ਊਨਸੰਗ ਬੈਂਿ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇ ਨਨਗਰ ਨੀ ਨਵਭ ਗ (ਨਸ਼ਿ ਇਤ ਨਨਵ ਰਣ ਸੱੈਲ), 4ਥ ਫਲੋਰ, ਿੋਰ-5ਏ, ਇੰਿੀਆ 
ਹੈਨਬਟੈਟ ਸੈਂਟਰ, ਲੋਧੀ ਰੋਿ, ਨਵੀ ਾਂ ਨਦੱਲੀ - 110003. 
 
ਅਹਿਿੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਐਨਐਚਬੀ ਦੇ ਨਾਲ https://grids.nhbonline.org.in ਤ ੇਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹਿ ਟਰ ਕੀਤੀ ਿਾ  ਕਦੀ ਿ ੈ
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