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ಅತ್ಯ ಂತ್ ಪ್ರ ಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳು 

(ಎಂ.ಐ.ಟಿ.ಸಿ) 

 

ಅತ್ಯ ಂತ್ ಪ್ರ ಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ನಿಬಂಧನೆಗಳು ("ಎಂ.ಐ.ಟಿ.ಸಿ") ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕಾ ಗಿ ("ಸಾಲ") ನಿಂದ ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ 

ವೈಯಕಿ್ತಕ ಪಿಎನ್ಬಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್್  ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ನಿಂದ ಎರವಲು ಪ್ಡೆದವರು ("ಎರವಲುಗಾರ/ರು"), ಕಂಪ್ನಿಗಳ 

ಕ್ಕಯಿದೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಂಯೋಜಿಸಲಪ ಟಟ  ಕಂಪ್ನಿ, 1956 ಮತಿ್ತ  ಅದರ ನೋಂದಾಯಿತ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು  9 ನೇ ಮಹಡಿಯಲಿ್ಲ , 

ಆತ್ತರ ಕ್ಷ ಭವನ, 22 ಕಸಿ್ತರ್ಬಾ ಗಾಂಧಿ ರ್ಮ್ಗಾ, ನವದೆಹಲ್ಲ - 110001, ಇನ್ನು  ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು  

"ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್"ಕೆಳಗೆ ಉಲಿ್ೋಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತಿ್ತ  ಮಂಜೂರಾತ್ತ ಪ್ತ್ರ  ಮತಿ್ತ  ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಇತ್ರ 

ವಹಿವಾಟು ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಳಗಂಡಿರುವ ಪ್ದಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ  ಓದಬೇಕು ಮತಿ್ತ  ಅರ್ಾರ್ಮ್ಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕು, ಇವುಗಳನ್ನು  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ ಸಾಲವನ್ನು  ಉಲಿ್ೋಖಿಸಿ ಕ್ಕಯಾಗತ್ಗಳಿಸಬೇಕು (ಒಟ್ಟಟ ಗಿ ಇದನ್ನು  ಉಲಿ್ೋಖಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ) 

"ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳು") 

 

ಇಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ೋಖಿಸಲಾದ ಎಂ.ಐ.ಟಿ.ಸಿ ಗಳು ಕೇವಲ ಸ್ತಚಕವಾಗಿವೆ ಮತಿ್ತ  ಸಮಗರ ವಾಗಿಲಿ . ವಿತ್ರಣಾ ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು  ಒಳಗಂಡಂತೆ 

ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು  ನಿಯಂತ್ತರ ಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಸ್ತಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ಷರತಿ್ತಗಳು ಮತಿ್ತ  ಸಾಲದ 

ದಾಖಲ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವೈರುಧಯ ದ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ , ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ಷರತಿ್ತಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತಿ್ವೆ. 

 

a) ಸಾಲ 

ಸಾಲ ಎಂದರೆ ಸಾರ್ಮ್ನಯ  ನಿಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಲಾದ ವಸತ್ತ/ವಸತ್ತ ರಹಿತ್ ಸಾಲ ("ಜಿಟಿಸಿ")*. 

ಸಾಲದ ಅವಧಿ, ಅದರ ಉದೆದ ೋಶ, ಅನವ ಯವಾಗುವ ಬಡಿಿ ದರ ಮತಿ್ತ  ಅಧಿಕ್ಕರಾವಧಿಯು ವಿತ್ರಣಾ ಪ್ತ್ರ ದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿದಿಾಷಟ  ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟುಟ  ವಿತ್ರಣಾ ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು  ಎಚಚ ರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಸಾಲವನ್ನು  ಪ್ರರ ಫೈಲ್, 

ಆದಾಯ ಮತಿ್ತ  ನಿೋಡುವ ಭದರ ತೆಯ ಮೌಲಯ ರ್ಮ್ಪ್ನದ ಕೆರ ಡಿಟ್ ಮೌಲಯ ರ್ಮ್ಪ್ನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ನಿಧಾರಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

 

i. ಬಡಿ್ಡ  ದರ - ಸಾಲಕೆಾ  ಅನವ ಯವಾಗುವ ಬಡಿಿ ದರವನ್ನು  ಸಿಿ ರ / ಬದಲಾಗುವ / ಫಿಕ್್ಸ್ಿ  ಮತಿ್ತ  ಬದಲಾಗುವ ಬಡಿಿ  ದರ ಆಗಿರುತಿ್ದೆ. 

 

 ಸಿಿ ರ ದರ - ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಿಿ ರ ಬಡಿಿ ದರವನ್ನು  ಆರಿಸಿದರೆ, ಸಾಲದ ಅವಧಿಯುದದ ಕ್ಕಾ  ಬಡಿಿ  ದರವು ಸಿಿ ರವಾಗಿರುತಿ್ದೆ. 

ಅನವ ಯವಾಗುವ ಸಿಿ ರ ದರವು ವಿತ್ರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಚಾಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲರುವ ಬಡಿಿ ದರವಾಗಿರುತಿ್ದೆ. 

 

 ಫಿ್ೋಟಿಂಗ್ ದರ - ನಿೋವು ಫಿ್ೋಟಿಂಗ್ ಬಡಿಿ  ದರವನ್ನು  ಆರಿಸಿಕೊಂಡಲಿ್ಲ , ಫಿ್ೋಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ +/- ರ್ಮ್ಜಿಾನ್ ನಲಿ್ಲ  

ಬಡಿಿಯನ್ನು  ಪಾವತ್ತಸಲು ನಿೋವು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತಿ್ತೋರಿ ( %ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ). ತೇಲುವ ಬಡಿಿ ದರವು ಕ್ಕಲಕ್ಕಲಕೆಾ  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಧಾರಿಸಿದಂತೆ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಆರ್ ಅನ್ನು  ಆಧರಿಸಿದೆ. "ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್. 
ಎಲ್" ಎಂದರೆ ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಮತಿ್ತ  ಅನವ ಯವಾಗುವ ರ್ಮ್ರುಕಟೆಟ  ಪ್ರಿಸಿಿ ತ್ತಗಳು ಮತಿ್ತ  ಯಾವುದೇ 

ಶಾಸನಬದಧ  ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರದ ರ್ಮ್ಗಾದಶಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಮತಿ್ತ  / ಅರ್ವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ ಆಂತ್ರಿಕ 

ನಿೋತ್ತಯ ಪ್ರ ಕ್ಕರ ಕ್ಕಲಕ್ಕಲಕೆಾ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ಲು ಧಾರಿಸಿದಂತೆ ಸಮಯ ಆವತ್ಾನವನ್ನು  ಮರುಹೊಂದಿಸುವ 

ಬಡಿಿಯ ಅನವ ಯವಾಗುವ ಉಲಿ್ೋಖದ ದರ ಎಂದರ್ಾ. ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಲಿ್ಲನ ಯಾವುದೇ 

ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ತ್ನು  ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅರ್ವಾ ಖ್ಯತೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅರ್ವಾ ಅದರ ಶಾಖೆಗಳು 

ಅರ್ವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ರ್ಮ್ಧಯ ಮದ ಮೂಲಕ ಸ್ತಚಿಸಬಹುದು. 

 

 ಸಿಿ ರ ಮತಿ್ತ  ತೇಲುವ ದರ - ನಿೋವು ಸಿಿ ರ ಮತಿ್ತ  ತೇಲುವ ಬಡಿಿ  ದರವನ್ನು  ಆರಿಸಿಕೊಂಡಲಿ್ಲ , ಷರತಿ್ತ  A ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸ್ತಚಿಸಿದ 

ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ನಿೋವು ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಸಿಿ ರ ಬಡಿಿ ದರವನ್ನು  ಪಾವತ್ತಸಬೇಕ್ಕಗುತಿ್ದೆ. 

(i) ಫಿ್ೋಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ನಲಿ್ಲ  ಹೇಳಲಾದ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಯ ಮೇಲ್ ಮತಿ್ತ  ನಂತ್ರ ಷರತಿ್ತ  A (ii) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸ್ತಚಿಸಿದ 

ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ . 

 

 ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲು  ಏಕೈಕ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ, ಸಿಿ ರ ಬಡಿಿ ದರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಫಿ್ೋಟಿಂಗ್ ಬಡಿಿ ದರ ಯೋಜನೆ 

ಅರ್ವಾ ಪ್ರ ತ್ತಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿವತ್ತಾಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕ್ಕಶವಿರುತಿ್ದೆ, ವಾಯ ಯಾಮದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅನವ ಯವಾಗುವ ಸಿವ ಚ್ 

ಶುಲಾ ವನ್ನು  ಪಾವತ್ತಸಬೇಕ್ಕಗುತಿ್ದೆ. ಈ ಆಯ್ಕಾ . 

 

 ಇಲಿ್ಲ  ಮೇಲ್ ಹೇಳಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ, ಬಡಿಿಯ ದರವು ನಿೋವು ನಿವಾಹಿಸುವ ವಿತ್ರಣಾ ಪ್ತ್ರ ದ ಪ್ರಿಷಾ ರಣೆಗೆ 

ಒಳಪ್ಟಿಟ ರುತಿ್ದೆ ಮತಿ್ತ  ಅದನ್ನು  ನಿಮಗೆ ಪ್ತ್ರ , ಇ-ಮೇಲ್ ಮತಿ್ತ  ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ದರ್ಶಾಸಲಾಗುತಿ್ದೆ ಜಾಲತಾಣ. 

 

ii. ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ - ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್  ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ ಅದು 

ಸಾಲಗಾರನ ವಯಸ್ು , ಅಪಾಯದ ವಿವರ, ಆಸಿಿಯ ವಯಸ್ು  ಮತಿ್ತ  ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಆಯ್ಕಾ  ರ್ಮ್ಡಿದ ನಿದಿಾಷಟ  ಉತ್ಪ ನು / 

ಕ್ಕಯಾಕರ ಮದ ಮೇಲ್ ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗಿರುತಿ್ದೆ. ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಂದ ಸಾಲದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ತ್ನು  ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ರ್ಮ್ಪ್ಾಡಿಸಬಹುದು. 
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iii. ಶುಲಕ  ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ವೆಚ್ಚ ಗಳು – 
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c) ಸಾಲಕ್ಕಾ ಗಿ ಭದರ ತೆ 

 

ಸಾಲಕ್ಕಾ ಗಿ ಭದರ ತೆ ಸಾರ್ಮ್ನಯ ವಾಗಿ ಆಸಿಿಯ ಮೇಲ್ ಭದರ ತೆ ಬಡಿಿಯಾಗಿರುತಿ್ದೆ ಮತಿ್ತ  / ಅರ್ವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ನಿಂದ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧಾರ / ಮಧಯ ಂತ್ರ ಭದರ ತೆಯಾಗಿರುತಿ್ದೆ. ಭದರ ತೆಯು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ 

ನಿಂದ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಖ್ಯತ್ರಿ, ಹೈಪ್ರೋಥೆಕೇಶನ್ ಮತಿ್ತ  ಯಾವುದೇ ರಿೋತ್ತಯ ಭದರ ತೆಯನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿರುತಿ್ದೆ. 

 

ಮೇಲಾಧಾರ ಭದರ ತೆಯಾಗಿ ನಿೋಡಲಾಗುವ ಆಸಿಿಯ ಮೇಲ್ ಸಾಲವನ್ನು  ಮೊದಲ ಮತಿ್ತ  ವಿಶೇಷ ಶುಲಾ ದ ಮೂಲಕ 

ಭದರ ಪ್ಡಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ (ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳು) ಇದು ಸಪ ಷಟ ವಾದ, ರ್ಮ್ರಾಟ ರ್ಮ್ಡಬಹುದಾದ 

ಮತಿ್ತ  ಅನಧಿಕೃತ್ ರ್ಶೋರ್ಷಾಕೆಯನ್ನು  ಹೊಂದಿರುತಿ್ದೆ. ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಪಿಎನಿಿ ಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವಂತ್ಹ 

ಮೂಲ/ನಕಲು ಹಕುಾ  ಪ್ತ್ರ ಗಳು, ದಾಖಲ್ಗಳು, ವರದಿಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಹೇಳಿದ ಭದರ ತೆಯ ಸೃರ್ಷಟ ಗೆ 

ಪಾವತ್ತಸಬೇಕ್ಕದ ಎಲಿಾ  ಶುಲಾ ಗಳನ್ನು  ಭರಿಸುತಿಾನೆ ಮತಿ್ತ  ಅದರ ಪ್ರಿಪೂಣಾತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಎಲಿಾ  ಕರ ಮಗಳನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ತಿಾನೆ. ಭದರ ತೆಯಾಗಿ ನಿೋಡಲಾದ ಆಸಿಿಯ ನಿರ್ಮ್ಾಣದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಸಮರ್ಾ ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರವು 

ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುತಿ್ದೆ ಮತಿ್ತ  ಸಾಲದ ಕರೆನ್ಿಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಸಾಲಗಾರ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ 

ವಯ ಕಿ್ತಯಿಂದ ಅದನ್ನು  ಉಲಿಂಘಿಸರ್ಬರದು. 

 

d) ಆಸಿಿ /ಸಾಲಗಾರರ ವಿಮೆ 

 

ಈ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ , ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿಂದ ನಿಗದಿತ್ ಮೊತಿ್ಕೆಾ  ಬಂಕ್ತ ಮತಿ್ತ  ಇತ್ರ ಅಪಾಯಗಳ ವಿರುದಧ  

ಸುರಕಿ್ತತ್ವಾಗಿ ನಿೋಡಲಾಗುವ ಆಸಿಿಯನ್ನು  ಸರಿಯಾಗಿ ಮತಿ್ತ  ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಮೆ ರ್ಮ್ಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು 

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ಸಾಲಗಾರನ ಜವಾರ್ಬದ ರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಾಕ್ಷಯ ವನ್ನು  ಪ್ರ ತ್ತ ವಷಾ ಮತಿ್ತ /ಅರ್ವಾ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ನಿೋಡಬೇಕು. ಈ ಉದೆದ ೋಶಕ್ಕಾ ಗಿ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್

ಎಲ್ ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದ ಮೊತಿ್ದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಮೊತಿ್ಕೆಾ  ಆಸಿಿಯನ್ನು  ವಿಮೆ ರ್ಮ್ಡಲು 

ಸಂಪೂಣಾ ರ್ಬಧಯ ತೆಯನ್ನು  ಹೊಂದಿರುತಿಾನೆ. 

 

ಹಕುಾ ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಕವರೇಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ಷರತಿ್ತಗಳನ್ನು  ಅಂತ್ಹ ವಿರ್ಮ್ ಪಾಲ್ಲಸಿಯನ್ನು  ನಿೋಡುವವರು 

ನಿಯಂತ್ತರ ಸುತಿಾರೆ. ವಿರ್ಮ್ ಪಾಲ್ಲಸಿಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ ಪಾತ್ರ ವು ಫೆಸಿಲ್ಲಟೇಟರ್ ಆಗಿರುತಿ್ದೆ ಮತಿ್ತ  

ಪಾಲ್ಲಸಿಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಭವಿಷಯ ದ ಕಿೆೋಮ್ ಅನ್ನು  ಕವರ್ ರ್ಮ್ಡಲು ಮತಿ್ತ  ಇತ್ಯ ರ್ಾಪ್ಡಿಸುವ ನಿಧಾಾರವು ವಿರ್ಮ್ 

ಕಂಪ್ನಿಯಂದಿಗೆ ರ್ಮ್ತ್ರ  ಉಳಿಯುತಿ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ದಯವಿಟುಟ  ಗಮನಿಸಿ. ವಿಮೆಯು ವಿನಂತ್ತಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 

 

e) ಸಾಲ ವಿತ್ರಣೆಗೆ ಷರತಿ್ತಗಳು 

 

ಸಾಲ ವಿತ್ರಣೆಯ ಷರತಿ್ತಗಳನ್ನು  ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಿವರವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯಯ , ಕೆಲವು ಪ್ರ ಮುಖ 

ಮತಿ್ತ  ಪ್ರ ಮುಖ ಷರತಿ್ತಗಳನ್ನು  ಕೆಳಗೆ ಉಲಿ್ೋಖಿಸಲಾಗಿದೆ: 

 ಮಂಜೂರಾತ್ತ ಪ್ತ್ರ  / ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಸ್ತಚಿಸಿದಂತೆ ಎಲಿಾ  ಸಂಬಂಧಿತ್ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  

ಸಲಿ್ಲಸುವುದು; 

 ಆಸಿಿಯ ಕ್ಕನೂನ್ನ ಮತಿ್ತ  ತಾಂತ್ತರ ಕ ಮೌಲಯ ರ್ಮ್ಪ್ನ; 

 ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಸವ ಂತ್ ಕೊಡುಗೆಯ ಪಾವತ್ತ (ಫಿಾಟು  ಒಟುಟ  ವೆಚಚ  ಕಡಿಮೆ ಸಾಲದ ಮೊತಿ್ ), ಮಂಜೂರಾತ್ತ ಪ್ತ್ರ ದಲಿ್ಲ  

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ; 

 ಸಾಲದ ಸಮಪ್ಾಕ ಬಳಕೆಯ ಪುರಾವೆ ಒದಗಿಸುವುದು; 

 ಸಾಲಗಾರನ್ನ ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ರ್ಮ್ಹಿತ್ತಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು, ನಿರ್ಮ್ಾಣದ ಪ್ರ ಗತ್ತ / 

ವಿಳಂಬ, ಆಸಿಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡಿ  ಹಾನಿ, ಉದೊಯ ೋಗದಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆ / ಸಂಪ್ಕಾ ವಿವರಗಳು, ಆಸಿಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ 

ಪಾವತ್ತಸದಿರುವುದು ಇತಾಯ ದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡಂತೆ; 

 ಅನ್ನಮೊೋದಿತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರ ಕ್ಕರ ನಿರ್ಮ್ಾಣವನ್ನು  ಕೈಗಳಳ ಲಾಗುತಿ್ತದೆ; 

 ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಅನ್ನಮೊೋದನೆಗಳನ್ನು  ಡೆವಲಪ್ರ್ ಪ್ಡೆದಿದಾದ ರೆ ಎಂದು ಸಾಲಗಾರನ್ನ ತ್ನು ನ್ನು  ತಾನೇ 

ತೃಪಿಿಪ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಾದ ನೆ; 

 ಆಸಿಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಎಲಿಾ  ಅನ್ನಮೊೋದನೆಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತಿ್ತ  ಮರುರ್ಮ್ರಾಟದಲಿ್ಲ  ಆಸಿಿಯನ್ನು  ಖರಿೋದಿಸಿದಲಿ್ಲ  

ರ್ಮ್ರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಲಭಯ ವಿರುತಿ್ದೆ. 

 

f) ಸಾಲ ಮತಿ್ತ  ಬಡಿಿಯ ಮರುಪಾವತ್ತ 

 

 ವಿತ್ರಣಾ ಪ್ತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದ ಮೇಲ್ ರ್ಮ್ಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಪಾವತ್ತಸಬೇಕ್ಕದ ಸಮನಾದ ರ್ಮ್ಸಿಕ 

ಕಂತ್ತಗಳ ("ಇಎಂಐ") ಮೂಲಕ ಸಾಲವನ್ನು  ಮರುಪಾವತ್ತಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ 

ಪ್ರಿಷಾ ರಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಟಿಟ ರುವ ವಾಸಿವವಾಗಿ ವಿತ್ರಿಸಿದ ಮೊತಿ್ದ ಮೇಲ್ ಇಎಂಐಗಳನ್ನು  ಲ್ಕಾ ಹಾಕಲಾಗುತಿ್ದೆ. ಅಂತ್ತಮ 

ವಿತ್ರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನಿಖರವಾದ ಇಎಂಐಗಳನ್ನು  ಲ್ಕಾ ಹಾಕಲಾಗುತಿ್ದೆ. 
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 ವಿತ್ರಣಾ ಪ್ತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ನಮೂದಿಸಿದ ನಿಗದಿತ್ ದಿನಾಂಕದ ಮೇಲ್ ರ್ಮ್ಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ಪೂವಾಇಎಂಐ ಬಡಿಿ  

("ಪಿಇಎಂಐಐ") ಪಾವತ್ತಸಬೇಕ್ಕಗುತಿ್ದೆ. ಸಾಲಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲ ವಿತ್ರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಇಎಂಐ 

ಆರಂಭದ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಇದನ್ನು  ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

 ವಿಳಂಬ ಪಾವತ್ತಯ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ , ಕ್ಕಲಕ್ಕಲಕೆಾ  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಧಾರಿಸಿದ ದರಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಳಂಬಿತ್ 

ಅವಧಿಯ ಮಿತ್ತಮಿೋರಿದ ಬಡಿಿಯನ್ನು  ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

 ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಇಎಂಐ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಷಾ ರಿಸಲು ಅರ್ವಾ ಮರುಪಾವತ್ತ ಅವಧಿಯನ್ನು  ಪ್ರಿಷಾ ರಿಸಲು 

ಅರ್ವಾ ಬಡಿಿ  ದರ ಮತಿ್ತ /ಅರ್ವಾ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಆರ್ ನಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆ/ಪ್ರಿಷಾ ರಣೆ ಮತಿ್ತ  ಅದರ ಪ್ರ ಕ್ಕರ ತಾಜಾ 

ದಿನಾಂಕದ ಚೆಕ್ಸ್ಗಳ ಹೊಸ ಸೆಟ್ ("ಪಿಡಿಸಿ ಗಳು") ಜರ್ಮ್ ರ್ಮ್ಡಲಾಗುವುದು ಮತಿ್ತ / ಅರ್ವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಇಸಿಎಸ್ 

ಆದೇಶವನ್ನು  ಪ್ರಿಷಾ ೃತ್ ಇಎಂಐಗಳಿಗಾಗಿ ನಿೋವು ಸುಮೊ ಮೊೋಟು ನಿೋಡುತಿ್ತೋರಿ. 

 ಮೇಲ್ ತ್ತಳಿಸಿದ ಸಾರ್ಮ್ನಯ ತೆಗೆ ಸಿೋಮಿತ್ಗಳಿಸದೆ, ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತ್ತಗೆ ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ 

ನಿದಿಾಷಟ ಪ್ಡಿಸಿದ ಮೊತಿ್ಕೆಾ  ಕ್ಕಲಕ್ಕಲಕೆಾ  ಪಿಎನ್ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನಿಂದ ಕಡಿ್ಡಯಗಳಿಸಿದಂತ್ಹ ಸಂಖೆಯ ಯ 

ಪಿಡಿಸಿಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

 

 ಪೂವಾಪಾವತ್ತ ಶುಲಾ ಗಳು - ಭಾರತ್ತೋಯ ರಿಸರ್ವಾ ರ್ಬಯ ಂಕ್ಸ್ ("ಆರ್.ಬಿ.ಐ") ನ ರ್ಮ್ಗಾಸ್ತಚಿಗಳು/ಸುತಿ್ೋಲ್ಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಪೂವಾಪಾವತ್ತ ಶುಲಾ ವನ್ನು  ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ, ಪಿಎನಿಿ ಎಚ್ಎಫ್ಎಲು  ಇತ್ರ ನಿಯಂತ್ರ ಕ ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರ 

(ಅಂದರೆ) ತ್ನು  ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲಕ್ಕಲಕೆಾ  ನವಿೋಕರಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ ದೊಡಿ  ಪ್ರ ರ್ಮ್ಣದಲಿ್ಲ  ಸಾವಾಜನಿಕರಿಗೆ ರ್ಮ್ಹಿತ್ತ. 

"ಎನ್.ಎಚ್.ಬಿ ಮತಿ್ತ  ಇತ್ರ ನಿಯಂತ್ರ ಕ ಪಾರ ಧಿಕ್ಕರದ  ರ್ಮ್ಗಾಸ್ತಚಿಗಳು/ ಸುತಿ್ೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟುಟ , ಇಲಿ್ಲರುವ ಮತಿ್ತ / 

ಅರ್ವಾ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಮುಂಗಡ (30) ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ 

ಸಾಲವನ್ನು  ಮುಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಪಾವತ್ತಸಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಭಾಗಶಃ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತ್ತಸಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾ ಗಿ 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂವತಿ್ತ  (30) ದಿನಗಳನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಮೂಲಕ 

ನೋಟಿಸ್ ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ ನಿಜವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಎಣಿಕೆ ರ್ಮ್ಡಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

 

g) ಸಾಲದ ಮೇಲ್ಲನ ವಾರ್ಷಾಕ ರ್ಬಕ್ತ ಹಣವನ್ನು  ಪ್ರ ತ್ತ ವಷಾ ಏಪಿರ ಲ್ 30 ರಂದು ನಿೋಡಲಾಗುತಿ್ದೆ. 

 

h) ಮಿತಿಮಿೀರಿದವರ ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಕಿ್ಷಪ್ು  ಸೂಚ್ನಾ ವಿಧಾನ 

 

ಜಿಟಿಸಿ ("ಡಿೋಫಾಲ್ಟ  ಈವೆಂಟ್") ನಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ೋಖಿಸಿರುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಡಿೋಫಾಲ್ಟ  ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದಲಿ್ಲ , 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಎರವಲುಗಾರನ ಒಡೆತ್ನದ ಎಲಿಾ  ರ್ಬಕ್ತ ಮೊತಿ್ಗಳು ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಪಾವತ್ತಸಲಪ ಡುತಿ್ವೆ ಮತಿ್ತ  

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ಅಂತ್ಹ ಅಗತ್ಯ  ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಗಳನ್ನು  ಕೈಗಳುಳ ವ ಹಕಾ ನ್ನು  ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ಕನೂನಿನ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಲಭಯ ವಿರುವ ಪ್ರಿಹಾರಕೆಾ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಭದರ ತೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಳಂಬಿತ್ ಪಾವತ್ತ, ಮಿತ್ತಮಿೋರಿದ 

ರ್ಬಕ್ತಗಳನ್ನು  ಮರುಪಾವತ್ತ ರ್ಮ್ಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ ಆದರೆ ಸಿೋಮಿತ್ವಾಗಿಲಿ . ಪ್ರ ತ್ತಯಂದು 

ಪ್ರ ಕರಣದ ಸಂದಭಾಗಳನ್ನು  ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಕ್ಕಯಾವಿಧಾನವನ್ನು  ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನಿಧಾರಿಸುತಿ್ದೆ. 

 

i) ಗಾರ ಹಕ ಸೇವೆ 

 

 ಕಚೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಭೇಟಿ ಸಮಯ - 10:00 AM ನಿಂದ 3:00 PM (ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರ). ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ ಹೌಸಿಂಗ್ 

ಆಫಿೋಸ್ ಪ್ರ ತ್ತ ತ್ತಂಗಳು ಭಾನ್ನವಾರ, ಮೊದಲ ಮತಿ್ತ  ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ ಮುಚಿಚ ರುತಿ್ದೆ. 

 

 ಗಾರ ಹಕರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಂಪ್ಕ್ತಾಸಬೇಕ್ಕದ ವಯ ಕಿ್ತಯ ವಿವರಗಳು ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎಲ್ ನ ಶಾಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲಿ್ಲ  

ಗಾರ ಹಕ ಸೇವಾ ವಯ ವಸಿಾಪ್ಕರು. 

 

 ಆದದ ರಿಂದ ಕ್ಕಲಮಿತ್ತಯನ್ನು  ಒಳಗಂಡಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುವ ವಿಧಾನ: 

 

o ಸಾಲ ಖ್ಯತೆ ಹೇಳಿಕೆ* - 10 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ . 

o ರ್ಶೋರ್ಷಾಕೆ ದಾಖಲ್ಗಳ ಫ್ೋಟೋಕ್ಕಪಿ* - 15 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ . 

o ಸಾಲದ ಮುಚ್ಚಚ ವಿಕೆ/ ವಗಾಾವಣೆಯ ಮೇಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲ್ಗಳನ್ನು  ಹಿಂತ್ತರುಗಿಸುವುದು* - 30 ಕೆಲಸದ 

ದಿನಗಳಲಿ್ಲ . 

 

* ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಕಂಪ್ನಿಯ ಶಾಖೆಯ ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲನ ಶಾಖೆಯ ಗಾರ ಹಕ ಸೇವಾ ವಯ ವಸಿಾಪ್ಕರಿಂದ ಸಾಲ 

ಖ್ಯತೆ ಸಂಖೆಯ  ಮತಿ್ತ  ಗುರುತ್ತನ ಪುರಾವೆ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ಯಾಾಯವಾಗಿ, ಎರವಲುಗಾರನ್ನ 

ತ್ನು  ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ "ಕಸಟ ಮರ್ ಕೇರ್" ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  "ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ", ಅಂದರೆ, www.pnbhousing.com. 

 
 
 
 
 

ಸೂಚ್ನೆ: ಪ್ರ ತ್ತ ಸೇವಾ ವಿನಂತ್ತಯ ಟನ್ಾಆರಂಡ್ ಸಮಯವು ಕಂಪ್ನಿಯ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಟಿಟ ರುತಿ್ದೆ. 

http://www.pnbhousing.com/
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ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಕಂಪ್ನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ "ನಾಯ ಯಯುತ್ ಅಭಾಯ ಸ ಕೊೋಡ್" ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ನವಿೋಕರಿಸಿದ ಸೇವಾ ವಿನಂತ್ತಯ ಇತಿ್ತೋಚಿನ 

ವೇಳಾಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನು  ಉಲಿ್ೋಖಿಸಲು ವಿನಂತ್ತಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, www.pnbhousing.com, ಅರ್ವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕೊಳುಳ ವ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಕಂಪ್ನಿಯ ಶಾಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲಿ್ಲ . 

 

j) ಕಂದುಕೊರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ 

 

ಹಂತ್ 1 

ಗಾರ ಹಕರು ತ್ಮಮ  ದೂರನ್ನು  ಶಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರೋಸ್ಟ  ರ್ಮ್ಡಬಹುದು ಅರ್ವಾ ನಮಮ  ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ 'ಗಾರ ಹಕ ಆರೈಕೆ' ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  

ನಮಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು, ಅಂದರೆ, www.pnbhousing.com  ಅರ್ವಾ ನಲಿ್ಲ  customercare@pnbhousing.com. 10 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  

ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು  ನಿೋಡಲು ಪ್ರ ಯತ್ತು ಸಲಾಗುವುದು. 

 

ಹಂತ್ 2 

ಕಸಟ ಮರ್ ಕೇರ್ ಒದಗಿಸಿದ ರೆಸಲ್ಯಯ ಶನ್ ನಲಿ್ಲ  ಗಾರ ಹಕರು ತೃಪಿ್ರಾಗದಿದದ ರೆ, ಆತ್/ಅವಳು ತ್ಮಮ  ದೂರನ್ನು  ದೂರು ಪ್ರಿಹಾರ ಅಧಿಕ್ಕರಿಗೆ 

ಪ್ರೋಸ್ಟ  ರ್ಮ್ಡಬಹುದು nodalofficer@pnbhousing.com. 7 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು  ನಿೋಡಲು ಪ್ರ ಯತ್ತು ಸಲಾಗುವುದು. 

 

ಹಂತ್ 3 

ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕ್ಕರಿ ನಿೋಡಿದ ರೆಸಲ್ಯಯ ಶನ್ನಲಿ್ಲ  ಗಾರ ಹಕರು ತೃಪಿ್ರಾಗದಿದದ ರೆ, ಅವರು ತ್ಮಮ  ದೂರನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು 

executivedirector@pnbhousing.com. 7 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು  ನಿೋಡಲು ಪ್ರ ಯತ್ತು ಸಲಾಗುವುದು. 

 

ಪ್ಯಾಾಯವಾಗಿ, ಗಾರ ಹಕರು ಇಲಿ್ಲ  ದೂರು ಪ್ರಿಹಾರ ಅಧಿಕ್ಕರಿಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು:- 

 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್್  ಲ್ಲ., 

9 ನೇ ಮಹಡಿ, ಆಂಟಿರ ಕ್ಷ್ 

ಭವನ್, 

22 ಕಸಿ್ತರ್ಬಾ ಗಾಂಧಿ ರ್ಮ್ಗಾ, 

ನವದೆಹಲ್ಲ - 110001 

ಸ್ತಚನೆ: - ದಯವಿಟುಟ  ಹೊದಿಕೆಯ ಮೇಲಾಾ ಗದಲಿ್ಲ  'ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ' ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ. 

 

ಹಂತ್ 4 

ಗಾರ ಹಕರ ತೃಪಿಿಗೆ ದೂರು ಸಲಿ್ಲಸದಿದದ ಲಿ್ಲ , ಮೇಲ್ಲನ ತೆರ ೈರ್ಮ್ಸಿಕಗಳಿಂದ ಸಮಂಜಸವಾದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ , ಗಾರ ಹಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ 

ವಿಳಾಸದಲಿ್ಲ  ರಾರ್ಷಟ ರೋಯ ವಸತ್ತ ರ್ಬಯ ಂಕನ್ನು  ಸಂಪ್ಕ್ತಾಸಬಹುದು: 

 

ರಾರ್ಷಟ ರೋಯ ವಸತ್ತ ರ್ಬಯ ಂಕ್ಸ್, 

ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮತಿ್ತ  ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ, (ದೂರು ಪ್ರಿಹಾರ ಕೊೋಶ), 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 

ಕೊೋರ್ -5 ಎ, 

ಭಾರತ್ ಆವಾಸ ಕೇಂದರ , 

ಲೋಧಿ ರಸಿೆ , ನವದೆಹಲ್ಲ - 110003 

https://grids.nhbonline.org.in/www.nhb.org.in 
 

 

ಮೇಲ್ಲನ ನಿಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ಷರತಿ್ತಗಳನ್ನು  ಎರವಲುಗಾರ/ವಯ ಕಿ್ತಗಳು/ಎರವಲುಗಾರರಿಂದ ಓದಿದರು 

_____________________________________________________ ಮತಿ್ತ  ಸಾಲಗಾರ/ರು ಅರ್ಾರ್ಮ್ಡಿಕೊಂಡಿದಾದ ರೆ. 

ಸಾಲಗಾರರು / ಗಳು ಎಂ.ಐ.ಟಿ.ಸಿ ಯ ನಕಲನ್ನು  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದಾದ ರೆ ಮತಿ್ತ  ಸಾಲದ ದಾಖಲ್ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಮಂಜೂರಾತ್ತ ಪ್ತ್ರ ದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , 

ಇಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ೋಖಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ಷರತಿ್ತಗಳನ್ನು  ಅರ್ಾರ್ಮ್ಡಿಕೊಂಡ ನಂತ್ರ ಅವರ ಪೂಣಾ ಒಪಿಪ ಗೆ ಮತಿ್ತ  ಇಚಾಾ ನ್ನಸಾರ 

ಈ ದಾಸಿಾವೇಜಿಗೆ ಅವರ ಸಹಿಗಳು / ಬರಳಚಚ ನು  ಹಾಕ್ತರುತಿೆೋನೆ/ಲಗತಿ್ತಸುಪ್ರ ತೇನೆ. 
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*ಸಾರ್ಮ್ನಯ  ನಿಯಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ಷರತಿ್ತಗಳನ್ನು  ("ಜಿಟಿಸಿ") ಸಬ್ ರಿಜಿಸಾಟ ರರ್ ವಿ ಎ, ಹೌಜ್ ಖ್ಯಸ್ 

ನವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ /ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಮೇ 05, 2019 ರಂದು ನೋಂದಣಿ ಸಂಖೆಯ  867 ಅನ್ನು  ಪುಸಿಕ ಸಂಖೆಯ  4, ಸಂಪುಟದಲಿ್ಲ  

ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುಟ ಸಂಖೆಯ  98 ರಿಂದ 151 ರ ಸಂಖೆಯ  463, ದೆಹಲ್ಲ/ಹೊಸದಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲರುವ ಸಬ್-ರಿಜಿಸಾಟ ರರ್ VII 

ಕಚೇರಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 09, 2016 ರಂದು ನೋಂದಣಿ ಸಂಖೆಯ  979 ಅನ್ನು  ಪುಸಿಕ ಸಂಖೆಯ  4, ಸಂಪುಟದಲಿ್ಲ . ಪುಟ ಸಂಖೆಯ  57 ರಿಂದ 

103 ರ ಸಂಖೆಯ  1614 ಮತಿ್ತ  ಹರಿಯಾಣದ ಕನಾಾಲ್ನಲಿ್ಲರುವ ಸಬ್ ರಿಜಿಸಾಟ ರರ್ ಕಚೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಡಿಸೆಂಬರ್ 04, 2014 ರಂದು 

ದಾಖಲ್ ಸಂಖೆಯ  9326 ರಂತೆ ಪುಸಿಕ I, ಸಂಪುಟ. ಪುಟ ಸಂಖೆಯ  82 ರಲಿ್ಲ  ನಂ. 534 

 
 
 
 
 
 

 

ಸಾಲಗಾರರ ಸಹಿ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ಪಿ.ಎನ್.ಬಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ನ ಅಧಿಕೃತ್ ವಯ ಕಿ್ತಯ ಸಹಿ 

 
 
 
 
 
 
 


