
ਵਰਜਨ 24.0.0

17 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ

ਚਾਰਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹਮੋ ਲੋਨ (INR) ਆਈ.ਐਨ. ਆਰ ਨਾਨ ਹਮੋ ਲੋਨ (INR)  ਆਈ.ਐਨ. ਆਰ.

ਕਾਰਵਾਈ ਫੀਸ* ਅਪਲਾਈ ਕੀਤ ੇਲੋਨ ਦਾ 1% + GST  (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਅਪਲਾਈ ਕੀਤ ੇਲੋਨ ਦਾ 2% + GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)

ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਫੀਸ (ਕਰਜਾ ਮਲੁਾਾਂਕਣ ਲਈ)

ਕਰਜ ੇਦਾ ਅੂੰਸ਼ ਜਾਾਂ ਪ ਰਵ ਅਦਾਇਗੀ 

(ਵਵਆਜ ਦੀ ਫਲੋਵਟੂੰਗ ਰੇਟ ਤ)ੇ **

ਓ. ਕੁਝ ਨਹੀ ਾਂ  - ਜ ੇਜਾਇਦਾਦ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਹ;ੈ

ਅ . ਜ ੇਜਾਇਦਾਦ ਗਰੈ-ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦਸੇ਼ ਵਰਣ 

ਮੂੰਵਨਆ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤ ੇਮੁੁੱਖ ਭੁਗਤਾਨ + 2% ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਗ  ਹਵੋਗੇਾ

ਓ.  ਕੁਝ ਨਹੀ ਾਂ  - ਜ ੇਜਾਇਦਾਦ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਹ ੈਅਤ ੇ

ਕਰਜਾ ਗਰੈ-ਹਾਊਵਸੂੰਗ  / ਵਪਾਰਕ ਉਦਸੇ਼ ਵਾਲਾ ਕਰਜਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ

ਅ. ਵਪਰੂੰਸੀਪਲ ਪਰੀਪਡੇ + (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਦਾ 3% - ਜ ੇਜਾਇਦਾਦ 

ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤ ੇਉਦਸੇ਼ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਹ ੈਅਤ ੇ ਗਰੈ-ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ 

/ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹ।ੈ 

ੲ. ਜ ੇਜਾਇਦਾਦ ਗਰੈ-ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ 

ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦਸੇ਼ ਵਰਣ ਮੂੰਵਨਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤ ੇਮ ਲ 

ਅਦਾਇਗੀ + 3% ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਗ  ਹਵੋਗੇਾ

ਕਰਜ ੇਦਾ ਵਹੁੱਸਾ ਜਾਾਂ ਪ ਰਾ ਪ ਰਵ 

ਭੁਗਤਾਨ (ਵਵਆਜ ਦੀ ਸਵਿਰ ਦਰ ਤ)ੇ 

**

ਓ. ਕੁਝ ਨਹੀ ਾਂ - ਜ ੇਜਾਇਦਾਦ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਹ ੈਅਤ ੇਅਦਾਇਗੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੋਂ 

ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ;ੈ

ਅ. ਜ ੇਜਾਇਦਾਦ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਰ ਪ ਵਵੁੱਚ ਹ ੈਅਤ ੇਤੀਜੀ ਵਿਰ ਦਆੁਰਾ / ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਵਪਰੂੰਸੀਪਲ ਪਰੀਪਡੇ + GST  (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਦ ੇ3% ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਗ  ਹਵੋਗੇਾ;

ੲ. ਜ ੇਜਾਇਦਾਦ ਗਰੈ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਇਕਾਈ ਦ ੇ ਨਾਮ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦਸੇ਼ ਵਰਣ 

ਮੂੰਵਨਆ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤ ੇਵਪਰੂੰਸੀਪਲ ਭੁਗਤਾਨ + 3% ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਗ  ਹਵੋਗੇਾ।

3% - ਵਪਰੂੰਸੀਪਲ ਪਰੀਪਡੇ + GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਦਾ

ਚੈੁੱਕ /NHA (ਐਨ.ਐਚ.ਏ) ਮਨੈਡੇਟ  ਦਾ 

ਫਾਰਮ ਵਰਟਰਨ (ਬਾਊਾਂਸ ਖਰਚ)ੇ

ਬਿਾਇਆ ਖਰਚਾ

ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਵਰਕਵਰੀ ਫੀਸ ਅਸਲ ਅਸਲ

ਖਾਤ ੇਦਾ ਵਬਆਨ

ਮੜੁ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਅਨੁਸ ਚੀ ਫੀਸ

ਫੀਸਾਾਂ ਦ ੇਦਸਤਾਵਜੇ  ਦੀ ਸ ਚੀ

ਲੋਨ ਪ ਰਵ ਬੂੰਦ ਸਟਟੇਮੈਂਟ INR 750/ - +  GST INR 750/ - +  GST

ਮਜੌ ਦਾ ਵਵੁੱਤੀ ਵਰਹ ੇਲਈ ਆਰਜੀ 

ਵਵਆਜ ਸਰਟੀਵਫਕਟੇ (ਇਨਕਮ ਟਕੈਸ 

ਲਈ)

ਵਪਛਲੇ ਵਵੁੱਤੀ ਵਰਹ ੇਲਈ ਅੂੰਤਮ ਵਵਆਜ 

ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਟੀਵਫਕਟੇ (ਇਨਕਮ 

ਟਕੈਸ ਲਈ)

ਜਾਇਦਾਦ ਦ ੇਦਸਤਾਵਜੇਾਾਂ ਦੀ ਨਕਲ

ਮੜੁ ਅਦਾਇਗੀ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦਾ Swap 

(ਸਵਪੈ)

ROI (ਆਰ.ਓ.ਆਈ) ਬਦਲਬਦਲਾਓ -

ਵਨਰਿਾਰਤ ਤ ੋFloating (ਫਲੋਵਟੂੰਗ)
3% ਦਾ ਵਪਰੂੰਸੀਪਲ ਬਕਾਇਆ + ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ 3% ਦਾ ਵਪਰੂੰਸੀਪਲ ਬਕਾਇਆ + ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ

ROI (ਆਰ.ਓ.ਆਈ) ਬਦਲਬਦਲਾਓ - 

Floating (ਫਲੋਵਟੂੰਗ) ਤ ੋ Floating 

(ਫਲੋਵਟੂੰਗ) (ਰੇਟ ਵਵੁੱਚ ਕਮੀ)

0.5% ਦਾ ਵਪਰੂੰਸੀਪਲ ਬਕਾਇਆ + ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ 1% ਦਾ ਵਪਰੂੰਸੀਪਲ ਬਕਾਇਆ + ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ

ROI (ਆਰ.ਓ.ਆਈ) ਬਦਲਬਦਲਾਓ -

ਵਨਰਿਾਰਤ / Floating (ਫਲੋਵਟੂੰਗ) ਤੋਂ 

ਵਨਰਿਾਰਤ

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਬਦਲਾਵ INR 25000/ - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) INR 25000/ - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)

EMI (ਈ.ਐਮ.ਆਈ) ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 

ਫੀਸ ਨਕਦ / ਇਕੁੱਲੇ ਚੈੁੱਕ ਵਵਚ
INR 1000/ - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) INR 1000/ - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)

ਕਸਟਡੀ ਦ ੇਖਰਚ ੇ(ਪਰਾਪਰਟੀ ਦ ੇ

ਦਸਤਾਵਜੇਾਾਂ ਲਈ / ਲੋਨ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਾਂ ਲਏ ਜਾਾਂਦ)ੇ

ਜਾਇਦਾਦ ਦ ੇਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵਜੇ -

ਬਨੇਤੀ ਤ ੇਪਰਾਪਤੀ
INR 1000/ - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) INR 1000/ - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)

ਲੋਨ ਬੂੰਦ ਹਣੋ 'ਤ ੇਦਸਤਾਵਜੇ ਜਾਰੀ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਖਰਚੇ

31 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਦੁੱਤ ੇ

ਗਏ ਕਰਵਜਆਾਂ ਲਈ CERSAI 

(ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਏਸ.ਏ.ਆਈ.) ਦ ੇਵਨਯਮਾਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ CERSAI 

(ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਏਸ.ਏ.ਆਈ.) ਫੀਸਾਾਂ

31 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਦੁੱਤ ੇ

ਗਏ ਕਰਵਜਆਾਂ ਲਈ CERSAI 

(ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਏਸ.ਏ.ਆਈ.)  ਦ ੇ

ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ CERSAI 

(ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਏਸ.ਏ.ਆਈ.) ਫੀਸਾਾਂ

MODT (ਐਮ.ਓ.ਡੀ.ਟੀ.)  / 

ਰਵਜਸਟਰਸੇ਼ਨ ਦ ੇਚਾਰਜ - ਵਸਰਜਣਾ / 

ਰੁੱਦ

ROC (ਆਰ.ਓ.ਸੀ)  ਚਾਰਜ ਵਸਰਜਣਾ / 

ਰੁੱਦ
NA (ਲਾਗ  ਨਹੀ ਾਂ ਹ)ੈ INR 500/ - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)

ਵਸਰਲੇਖ ਦੀ ਭਾਲ ਫੀਸ ਅਸਲ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ

ਵਰੇਵਾ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਦਆੁਰਾ ਜਮਹਾ ਗੈਰ-ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਦਆੁਰਾ ਜਮਹਾ

3 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਵੁੱਚ ਘੁੱਟ ੋ

ਘੁੱਟ ਰੋਕ

3 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦ ੇ ਅੂੰਦਰ Pre-matured withdrawal (ਪ ਰਵ-ਪੁੱਕਾ ਵਾਪਸੀ) ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਾਂ 

ਹੈ

Pre-matured withdrawal (ਪ ਰਵ-ਪੁੱਕਾ ਵਾਪਸੀ) 3 

ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਅੂੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ

Pre-matured (ਪ ਰਵ-ਪੁੱਕਾ ਵਾਪਸੀ) 3 

ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ 6 ਮਹੀਵਨਆਾਂ 

ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ

ਉਸ ਵਮਆਦ ਲਈ ਜਮਹਾਾਂ 4% ਪਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਵਆਜ ਹ ੈਵਜਸ ਲਈ ਜਮਹਾ ਰਕਮ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਈੋ ਵਵਆਜ ਦਣੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ

Pre-matured (ਪ ਰਵ-ਪੁੱਕਾ ਵਾਪਸੀ) 6 

ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਵਮਆਦ 

ਪ ਰੀ ਹਣੋ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ

Pre-matured withdrawal (ਪ ਰਵ-

ਪੁੱਕਾ ਵਾਪਸੀ ਵਾਪਸੀ )

INR 500/ - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)

**2) ਭੁਗਤਾਨ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਨਣ ਅਤ ੇਲੋਨ ਦ ੇਵਹੁੱਸ ੇਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ, ਰਕਮ ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ ਪਰਚੁੱਲਤ EMI (ਈ.ਐੁੱਮ.ਆਈ) ਦਾ 5 ਗੁਣਾ  ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

ਅਸਲ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ

ਰਪੁਏ 500 / - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) , ਜ ੇਵਕਸ ੇਈ-ਮਲੇ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ;ੈ

ਰਪੁਏ 1000 / - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) , ਜ ੇਛਾਪੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ (ਵੁੱਿ ਤੋਂ ਵੁੱਿ 50 ਪੂੰਵਨਆਾਂ ਦ ੇਅਿੀਨ);

ਰਪੁਏ 1500 / - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) , ਹਰੋ 50 ਪੂੰਵਨਆਾਂ ਲਈ;

ਮਫੁਤ, ਜ ੇ PDC (ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ) ਮਡੋ ਤੋਂ NACH (ਐਨ.ਏ.ਸੀ.ਐਚ) ਮਡੋ ਵੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹ;ੈ

ਮਫੁਤ, ਜ ੇNACH (ਐਨ.ਏ.ਸੀ.ਐਚ) ਮਡੋ ਤੋਂ E-NACH (ਈ - ਐਨ.ਏ.ਸੀ.ਐਚ) ਵੁੱਲ ਵਿਣਾ ਹ ੈ;

 ਰਪੁਏ 750 / - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)  ਜ ੇphysical mode ( ਫੀਸੀਕਲ ਮਡੋ ) - PDC (ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ)  / NACH (ਐਨ.ਏ.ਸੀ.ਐਚ);

ਵਵਆਜ ਦੀ "ਵਨਰਿਾਰਤ" ਦਰ ਵਵੁੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹ.ੈ

ਰਪੁਏ 1000 / - + GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)  ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ  (ਕਰਜ ੇਦ ੇਬੂੰਦ ਹਣੋ / ਵਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹਣੋ ਦ ੇ1 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਬਾਅਦ)

ਕੁਝ ਨਹੀ ਾਂ - ਕਰਜਾ ਬੂੰਦ ਹਣੋ ਦ ੇ15 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂੰਪ ਰਦਗੀ ਲਈ;  

ਜਲਦੀ ਸੂੰਪ ਰਦਗੀ (ਬਨੇਤੀ 'ਤ)ੇ 7 - 15 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਦਨਾਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ -  ਰਪੁਏ 500 / - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)  ਦ ੇਵਵਚਕਾਰ;

ਜਲਦੀ ਸੂੰਪ ਰਦਗੀ (ਬਨੇਤੀ 'ਤ)ੇ 5 - 7 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਦਨਾਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ - ਰਪੁਏ 1500 / - + GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)  ਦ ੇਵਵਚਕਾਰ;

ਰਪੁਏ 750/- + GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)  (1st Bounce) (ਪਵਹਲਾ ਬਾਊਾਂਸ )

ਰਪੁਏ  1000/- + GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) (2nd Bounce) -ਇਕੋ ਸਾਿਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੂੰਦਗੀ)

24% p.a (ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਹਾ)  ਅਦਾ ਿੀਤੇ EMI(ਈ.ਐਮ.ਆਈ.) ਤੇ ਦਰੇੀ ਦੀ ਕਮਆਦ ਲਈ

ੲ. ਬਰਾਾਂਚ / ਈ-ਮਲੇ 'ਤ ੇਐਡਹਕੌ ਬਨੇਤੀ ਵਮਲਣ' ਤ ੇਰਪੁਏ 500 / - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਲਏ ਜਾਣਗੇ;

ੲ .ਜ ੇਐਡਹਕੌ ਬਨੇਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਵਖ ੇ/ ਈ-ਮਲੇ ਤ ੇਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈਤਾਾਂ,  ਰਪੁਏ 500 / - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ;

ਓ. ਕੁਝ ਨਹੀ ਾਂ - , ਜ ੇਪਵਹਲੀ ਵਾਰ ਵੂੰਡ ਦ ੇਸੁ਼ਰ ਆਤੀ 6 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਅੂੰਦਰ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ

ਅ. ਪਵਹਲੀ ਵੂੰਡ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਬਾਅਦ - ਰਪੁਏ 750 / - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ), ਜ ੇਬਨੇਤੀ ਬਰਾਾਂਚ / ਈਮਲੇ ਤ ੇਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ

ਓ) 2 ਆਰਜੀ ਅਤ ੇ1 ਅੂੰਤਮ ਵਵਆਜ ਹਰ ਸਾਲ ਈ-ਮਲੇ ਦਆੁਰਾ ਮਫੁਤ ਭੇਜ ੇਜਾਣਗੇ;

ਅ) ਇਸ ਤੋਂ  ਵੁੱਿ ਅਤ ੇਉਪਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਵਕਸ ੇਵੀ ਬਨੇਤੀ 'ਤ ੇ ਰਪੁਏ 500 / - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਪਰਤੀ ਪਰਵਸੇ਼ ਲਏ ਜਾਣਗੇ;

ੲ) ਵਬੈਸਾਈਟ / ਪਰੋਟਲ / IVR (ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ) ਤੋਂ ਸਵ-ੈਡਾਊਨਲੋਡ  ਕਰਨ ਲਈ ਕਈੋ ਖਰਚਾ ਨਹੀ ਾਂ

INR 100/ - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)

INR 100/ - +  GST (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ)

ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਾਵਪਸ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਵਵੁੱਚ, ਵਿਰੇੇ ਬਰਕੋਰੇਜ (ਕੁੁੱਲ ਬਰਕੋਰੇਜ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਮਆਦ ਜ ੋਜਮਹਾ ਅਸਲ ਵਵੁੱਚ 

ਚਲਦੀ ਹ)ੈ ਗਰਾਹਕ  ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਨੋਟ: ਉਪ੍ਰੋਿਤ ਫੀਸ / ਖਰਚਾ ਿੰਪ੍ਨੀ ਦੇ ਕਵਵਿੇ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹ।ੈ

ਪ੍ਰਚਨੂ ਿਰਕ਼ਿਆਂ ਲਈ ਖਰਕਚਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਿਸਾਂ ਦੀ ਤਕਹ

 *1) ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਫੀਸ  ਰਪੁਏ INR 10,000 ਹ ੈ+ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ 

3) 3) "ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਲੋਨ" ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ "ਗਰੈ-ਘਰੇਲ  ਕਰਜਾ" ਮੂੰਵਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ, ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਨੀਯਮਕਰਣਾ ਤ ੇਪਰਵਾਨਗੀਆਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਉਸ 'ਤ ੇਨਹੀ ਾਂ 

ਬਣਦੀ।

5) ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈਵਕ ਉਹ ਸਵੇਾਵਾਾਂ ਲਈ ਵਕਸ ੇਵੀ ਤੀਜੀ ਵਿਰ ਨ ੂੰ  ਕਈੋ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ।

ਕਿਪ੍ਾਕ਼ਿਟ ਲਈ ਖਰਕਚਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਿਸਾਂ ਦੀ ਤਕਹ

ਵਵਆਜ,  ਦਰ ਦੀ ਜਮਹਾਾਂ ਰਕਮ 'ਤ ੇਲਾਗ  ਵਵਆਜ ਦਰ ਨਾਲੋਂ  1% ਘੁੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ

4) ਕਰਜ ੇਦ ੇਖਾਤ ੇਵਵਚ ਮੜੁ-ਤਵਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਭਾਵ, ਅਰਿਾਤ, ਵਹੁੱਸ ੇਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਾਂ ਵਵਆਜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਰ, ਆਪਸੀ ਸਵਹਮਤੀ ਦ ੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਵਕਸ਼ਤ ਚੁੱਕਰ ਵਵਚ 

ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਵਗੇੀ।

6) ਅੂੰਸ਼ਕ/ਪ ਰੀ-ਭੁਗਤਾਨ ਬਨੇਤੀਆਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਅਤ ੇਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਾਰੀਖ ਨ ੂੰ  ਛੁੱਡ ਕ ੇਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਦਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ (ਦਵੋੇਂ ਵਦਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)। ਗਾਹਕਾਾਂ 

ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਅੂੰਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ (ਜ ੇਕਈੋ ਹ)ੈ ਨ ੂੰ  ਤਵਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ


