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ସବୁଠାର'  ଗରୁ' ତ*ପୂ-. ନୟିମ ଏବଂ ସ5.ାବଳୀ (ଏମଆଇଟସି)ି 

ଋଣ ପାଇ ଁସବୁଠାର'  ଗରୁ' ତ* ପୂ-. ଚ' କି@ ଏବଂ ସ5.ାବଳୀ ("ଏମଆଇଟସି"ି) ("ଋଣ") ପିଏନବ ିହାଉସଂି ଫାଇନାନD  ଲFମିେଟଡର'  ଆେନକDଉର ଏ ["ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି)"] େର 

ବJିKତ ଭାବେର ଋଣଗIହୀତାମାନM ମNେର ସହମତ େହାଇଥPେଲ, କେପ.ାେରQ ପରିଚୟ ନମ*ର ଏଲ65922ଡଏିଲ19888ପିଏଲସ0ି3856 ସହତି କRାନୀ ଅଧPନୟିମ, 

1956 ଅଧୀନେର ଅନ@ଭ.' କ@ ଏବଂ ଏହାର ପUFକୃତ କାଯ.Xାଳୟ 9ମ ମହଲା, ଅନ@ରୀY ଭବନ, 22 କJZରବା ଗା[ୀ ମାଗ.,  ନୂଆଦଲି] ୀ - 110001, 

("ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ") ନମ̂ିେର ଉେଲ]ଖ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ମUରୁୀ ପତaେର ଅନ@ଭ.' କ@ ସ5.ାବଳୀ ସହତି ପଢବିା ଏବଂ ବୁଝବିା ଉଚdି , ଯାହାର ବବିରଣୀ ଅଧPକ ବେିଶଷ 

ଭାବେର ଆେନକDgର ଏ ("ମUରୁୀ ପତa"), ବତିରଣ ପତaେର ଉେଲ]ଖ କରାଯାଇଛ,ି ଯାହାର ବବିରଣୀ ଅଧPକ ବେିଶଷ ଭାବେର ଆେନକDଚର ଏ ("ବତିରଣ ପତa"), ଜିଟସି*ି1 

ଏବଂ ଅନXାନX ଋଣ ଦସ@ାବଜିେର ଉେଲ]ଖ କରାଯାଇଛ ିଯାହା ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ସହତି ଋଣ ସiଭ.େର କାଯ.Xକାରୀ କରାଯିବ (ସାମହୂକି ଭାବେର "ଋଣ ଦସ@ାବଜି" 

ଭାବେର କୁହାଯାଏ)। 

ଏଠାେର ଉେଲ] ଖ କରାଯାଇଥPବା ଏମଆଇଟସିଗିଡ଼ୁକି େକବଳ ସୂଚକ ଏବଂ ସR-ୂ. ନୁେହ ଁ | ଋଣ ବତିରଣ ପତa ସେମତ ଋଣ ଦସ@ାବଜି ଦ* ାରା ପରିଚାଳିତ େହବ | ଏଠାେର 
ନkି.ାରିତ ଚ' କି@ ଏବଂ ସ5.ାବଳୀ ଏବଂ ଋଣ ଦସ@ାବଜି ମNେର େକୗଣସ ିବେିରାଧାଭାସ େYତaେର, ଋଣ ଦସ@ାବଜିର ଚ' କି@ ଏବଂ ସ5.ାବଳୀ ବଦିXମାନ େହବ | 

ପୁUFକୃତ ସ5.ାବଳୀେର ଜିଟସିେିର ଏହାର ଅଥ. ରହବି ।

A) ଋଣ 

ଋଣର ଅଥ. ଋଣ ଦସ@ାବଜି ଅଧୀନେର ପରିଭାଷିତ ଋଣ େହବ | ଋଣର ଶm, ଏହାର ଉେnଶX, ସୁଧର ପIଯୁଜX ହାର, ଏବଂ ବତିରଣ ପତa ଅଧୀନେର 

ନkି.ାରିତ େହବ | ଦୟାକରି ନnିoଷp ବବିରଣୀ ପାଇଁ ବତିରଣ ପତaକୁ ଯqର ସହ ପଢrZ  । ପIଦାନ କରାଯାଉଥPବା ସୁରYାର େପIାଫାଇs, ଆୟ ଏବଂ 

ମୂଲXାMନର େକtଡQି ମୂଲXାMନ ଆଧାରେର ଋଣ ନଧି.ାରଣ କରାଯିବ । 

ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) େକବଳ ଉପଲବuତା ଅବଧP ସମୟେର ଋଣ ଅଧୀନେର ବତିରଣ େଖାଜିବାର ଅଧPକାର ପାଇେବ | ଯଦ ିଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) 

ଉପଲବuତା ଅବଧP ସମୟେର ପାଣିvକୁ ସR-ୂ. ଭାବେର ଅMନ ନକରନି@, େତେବ ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ବତିରଣ ପତaର ସ5.ାବଳୀ ଭFନ̂ କରିପାେର | 

ସୁଧ ହାର - ଋଣ ପାଇଁ ପIଯୁଜX ସୁଧ ହାର ସିwର/ ଭାସମାନ/େଫ] ାଟଂି ହାରକୁ ସିwର କରାଯିବ । 

a) ସିwର ହାର - ଯଦ ିଋଣଗIହୀତା(ମାେନ) ସୁଧର ଏକ ସିwର ହାର ବାଛଛିନି@, ସୁଧ ହାର ଋଣର କାଯ.Xକାଳ ମNେର ସିwର ରହବି | ପIଯଜୁX ସିwର ହାର ବତିରଣ ତାରିଖ ର 

ପIଚଳିତ ସୁଧ ହାର େହବ | 

b) େଫ] ାଟଂି େରQ - ଯଦ ିଋଣଗIହୀତା(ମାେନ) େଫ] ାଟଂି େରQ ଅx ସୁଧ ପାଇଁ ବାଛଛିନି@, େତେବ ଋଣଗIହୀତା(ମାେନ) େଫ] ାଟଂି େରQ +/- ମାଜoy (%) େର ସୁଧ େଦବାକୁ 

ଦାୟୀ ରହେିବ। ସମୟ ସମୟେର ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଦ* ାରା ନଷି{5ି ଅନୁଯାୟୀ ସୁଧର େଫ] ାଟଂି ହାର ପିଏନବଏିଚଏଫଆର ଉପେର ଆଧାରିତ େହବ | 

"ପିଏy ବଏି|ଏx ଆ}"ର ଅଥ. େହଉଛ ିପୁନଃେସQ ତାରିଖ ଏବଂ ପିଏy ବଏି| ଏx ଏs ଦ* ାରା ନଷି{5ି ନଆିଯାଇଥPବା ସମୟ ର ସମୟ ବାରମ*ାରତା େଯପରି ଗIାହକ 

ଏବଂ ଉ�ାଦ ପIକାର, ପIଚଳିତ ବଜାର ସିwତ ିଏବଂ େକୗଣସ ିେବଧୖାନକି କ5.� ପYM ନେିn.ଶାବଳୀ ଏବଂ/କିମ*ା ପିଏy ବଏି|ଏxଏs ର ଆଭXନ@ରୀଣ ନୀତ ିଅନୁଯାୟୀ 
ଅେଟ । ପିଏନବଏିଚଏଫଆରେର େକୗଣସ ିପରିବ5.ନ ଏହାର େୱବସାଇଟ କିମ*ା ଆକାଉଣp ବବିରଣୀ କିମ*ା ଏହାର ଶାଖା କିମ*ା ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ପରି େକୗଣସ ି

ମାNମ ମାNମେର ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଦ* ାରା ସୂଚତି କରାଯିବ । 

c) ସିwର ଏବଂ େଫ] ାଟଂି େରQ – ଯଦ ିଆପଣ ସିwର ଏବଂ େଫ] ାଟଂି ହାର ସଧୁ ପାଇ ଁବାଛଛିନି@, େତେବ ଋଣଗIହୀତା(ମାେନ) ଉପେରାକ@ ଧାରା (କ) ଅଧୀନେର ଏବଂ ପେର 

େଫ] ାଟଂି େରQ େର ଉକ@ ପIାର�ିକ ଅବଧP ଅନୁଯାୟୀ ସଚୂତି େହାଇଥPବା ଢ�େର ପIାର�ିକ ଅବଧP ପାଇ ଁସଧୁର ସିwର ହାର େଦବାକୁ ଦାୟୀ ରହେିବ େଯପରି ଉପେରାକ@ 
ଧାରା (ଖ) ଅଧୀନେର ସଚୂତି କେର | 

d) ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲର ଏକମାତa ବେିବକ ଅନୁଯାୟୀ, ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) ସିwର ସୁଧ ହାର େଯାଜନାର'  ଏକ େଫ] ାଟଂି େରQ ଅx ଇଣpେରଷp ସି�� େର ପରିଣତ କରିବାର 

ଏକ ବକିଳ{  ରହବି କିମ*ା ଏହାର ବପିରୀତ, ଏହ ିବକିଳ{  ବXବହାର କରିବା ସମୟେର ପIଯୁଜX ବେକୟା ଏବଂ ଟକିସ ଉପେର ପIଯୁଜX ସି*| େଦୟ ପେର ରହଥିାଏ । 

 
1 ସାଧାରଣ ସ5.ାବଳୀ ("ଜିଟସି"ି) ଅଗଷp 03, 2021 େର ନୂଆଦଲି] ୀ/ଦଲି] ୀେର ସ�-େରଜି��ାର ସପ@ମM କାଯ.Xାଳୟେର ପUFକୃତ େହାଇଛ ିେଯଉଁଥPେର ବୁ� ନଂ 4, େଭାs ନଂ 1708 ପୃଷvା 114 ର'  157 େର ଏବଂ ସ� େରଜି��ାର ଭF ଏ ହାଉ� ଖା� ନୂଆଦଲି] ୀ/ ଦଲି] ୀେର 03 େମ, 2019 େର ପUFକରଣ 

ନମ*ର 47, 87 େର ପUFକରଣ େହାଇଛ।ି  ପୃଷvା 98 ର'  151 େର ଏବଂ ଡେିସମ*ର 09, 2016 େର ଦଲି] ୀ/ନୂଆଦଲି] ୀେର ସ�-େରଜି��ାର ସପ@ମେର େଭାs ନଂ 4, େଭାs ନଂ 1614 ପୃଷvା 57 ର'  103 େର ଏବଂ ଡେିସମ*ର 04, 2014 େର ହରିୟାଣାର କ-.ାଲେର ସ� େରଜି��ାରM କାଯ.Xାଳୟେର 9326 

ବୁ� ଅଧୀନେର ଡକୁXେମଣp ନମ*ର 9326 ବୁ� ଭାବେର ଅଛ ି|  ପୃଷvା ନମ*ର 82 େର େଭାs ନଂ 534 | 
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e) ଉପେରାକ@ ବପିରୀତ େର ଦଶ.ାଯାଇଥPବା େକୗଣସ ିଜିନଷି ସେ5* , ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) ଦ* ାରା କାଯ.Xକାରୀ େହବାକୁ ଥPବା ବତିରଣ 

ପତa ଦୃଷିpର'  ସୁଧ ହାର ସଂେଶାଧନ ଅଧୀନେର ଏବଂ ଏହାକୁ ଚଠିି, ଇ-େମs ମାNମେର ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) ଏବଂ 

ଏସପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ େୱବସାଇଟେର ଏସଏମଏସ ମାNମେର େଯାଗାେଯାଗ କରାଯିବ । 

ଋଣ ଉପେର ସୁଧ େଚ� ହସ@ାନ@ର ତାରିଖଠାର'  କିମ*ା ଆରଟଜିିଏ�, ଏନଇଏଫଟ,ି େଦୟ ଅଡ.ର / ଡମିା� ଡaାଫp / ବXାMର େଚ�, ଡାକ ଅଡ.ର େଯପରି 

େହାଇପାେର, ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) କିମ*ା େଦୟକାରୀM ଦ* ାରା ବତିରଣ ରାଶିର ଟaାUFQ /ସଂଗIହ/�ଦୟ�ମେର ନଆିଯାଇଥPବା ସମୟ ନବିoେଶଷେର 

ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ସପYେର ଆର� େହବ | 

ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲର ଏକମାତa ବେିବକ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁଧ ହାରକୁ ପୁନଃେସQ/ସଂେଶାଧନ କରିବାର ଅଧPକାର ରହବି, େଯେକୗଣସ ିସମୟେର, ପIଚଳିତ 

ବଜାର ଅଭXାସ, ଅଥ. ବଜାର ପରିବ5.ନ, ଋଣଗIହୀତାM େକtଡQି େରଟଂି�ାସ, ସଂରYଣ ଆବଶXକତା, ବXବସwା ନୟିମ, ପିଏନବଏିଚଏଫଆର/ମାଜoନେର 

ପରିବ5.ନ କିମ*ା ପିଏନଏଚବଏିଫଏଲର ପୂବ.ନେିn.ଶାବଳୀ କିମ*ା ଏନଏଚବ/ିଆରବଆିଇ ନୟିମ କିମ*ା ଅନX େକୗଣସ ିପIଯୁଜX ଆଇନେର ପରିବ5.ନ େହତ'  
େହାଇଥାଏ | 

ଏହା ଦ* ାରା ସ{ଷp କରାଯାଇଛ ିେଯ ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲର ସrZ ଷିp ଅନୁଯାୟୀ ସମଗI ରାଶି େଦୟ ପରିେଶାଧ ନେହବା ପଯ.Xନ@ ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ସୁଧ 

ହାରକୁ ପୁନଃେସQ/ସଂେଶାଧନ କରିବାର ଏହାର ଉପେରାକ@ ଅଧPକାର ବXବହାର କରିପାେର, େଯେକୗଣସ ିସଂଖXକ ଥର, େଯପରି ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ 

ଫFQ ମେନ କରିପାେର | ସୁଧ ହାରେର ପରିବ5.ନ େକବଳ ଆଶାଜନକ ଭାବେର କାଯ.Xକାରୀ େହବ | 

ଏହା ଉପେର ଦଶ.ାଯାଇଥPବା ବପିରୀତ କିଛ ିସେ5* , ସୁଧ ହାର ଆପଣM ଦ* ାରା କାଯ.Xକାରୀ େହବାକୁ ଥPବା ବତିରଣ ପତa ଦୃଷିpର'  ସଂେଶାଧନ ଅଧୀନେର 

ଏବଂ ଏହା ଆପଣMୁ େଲଟର/ ଇ-େମs / ଏ� ଏ� ଏ� / �ାଟDଆ� ମାNମେର ଜଣାଇ ଦଆିଯିବ କିମ*ା ପିଏy ବଏି| ଏx ଏs େୱବସାଇQ େର 

ପIଦଶoତ େହବ | 

B) ଅବଧୀ 

ଋଣ ଅବଧP ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲର ବେିବକ ଉପେର ସିwର କରାଯିବ ଯାହା ଋଣଗIହୀତାM ବୟସ (ଗଡୁକି), ବପିଦ େପIାଫାଇଲ, ସR5ିର 

ବୟସ ଏବଂ ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) ଦ* ାରା ଚୟନ କରାଯାଇଥPବା ନnିoଷp ଉ�ାଦ / େପIାଗIାମ ଉପେର ନଭି.ର କରିବ | ଋଣ ସମୟେର େଯେକୗଣସ ି

ସମୟେର ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଦ* ାରା ଋଣର କାଯ.Xକାଳକୁ ଏହାର ଏକମାତa ବେିବକ ଅନୁଯାୟୀ ସଂେଶାଧନ କରାଯାଇପାେର | 

C) େଦୟ ଏବଂ ଅତରିିକ@ େଦୟଗଡ଼ୁକି 
ପIଯୁଜX ବଭିFନ̂ େଦୟ ଏବଂ େଦୟର ବବିରଣୀ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆମର େୱବସାଇQ > ଗIାହକ େସବା ବଭିାଗେର େରଫ} କରrZ । ଫF/େଦୟ 

ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲର ବେିବକ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବ5.ନ ଅଧୀନେର | ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) େସବାଗଡୁକି ର ଲାଭ ଉଠାଇବା ସମୟେର ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲର 

େୱବସାଇଟ, ଅଥ.ାd www.pnbhousing.com, କିମ*ା ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲର ଶାଖା କାଯ.Xାଳୟର ଗIାହକ ବ�ିପି@ େବାଡ.େର "େଫୟାର ଅଭXାସ େକା�" 

ବଭିାଗ ଅଧୀନେର ଅପେଡQ େହାଇଥPବା ଚାଜ.ଗଡୁକିର ସବ.େଶଷ କାଯ.Xସୂଚୀ େରଫ} କରିବାକୁ ଅନୁେରାଧ କରାଯାଇଛ।ି 
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ସଂସ�ରଣ 23.0.0 

1 ଜୁy, 2021 ର'  ପIଭାବଶାଳୀ

ଖଚୁ'ରା ଋଣ ପାଇ ଁେଦୟ ଏବଂ ପIଯଜୁX ଟକିସର କାଯ.Xସଚୂୀ

ଚାଜ. ପIକାର ଗହୃ ଋଣ (ଟMା) ଅଣ-ଗହୃ ଋଣ (ଟMା)

ପIକିtୟାକରଣ ଶୁଳ�  * ଜିଏସଟ ି+ ପାଇ ଁଲାଗ ୁେହାଇଥPବା ଋଣର 1% ଜିଏସଟ ି+ ପାଇ ଁଲାଗ ୁେହାଇଥPବା ଋଣର 2%

ଆଇନଗତ ଶୁଳ�  (ଋଣ ମୂଲXାMନ ପାଇଁ) ବାସ@ବ ଅନୁଯାୟୀ

ଋଣର ଅଂଶ କିମ*ା ସR-ୂ. ପୂବ.େଦୟ (ସୁଧର େଫ] ାଟଂି 
ହାରେର) **

a. ନାହ�- ଯଦ ିସR5ି ବXକି@ଗତ ନାମେର ଥାଏ; 
b. ଯଦ ିସR5ି ଅଣ-ବXକି@ଗତ ସଂସwାର ନାମ �ଏ, 

େତେବ ଏହାକୁ ବXବସାୟ ଉେnଶX ଋଣ 
ଭାବେର ବେିବଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ପିIନିD ପାs 
େପ� + ଜିଏସଟରି 2% ଚାଜ. ଲାଗ ୁେହବ

a. ନାହ�- ଯଦ ିସR5ି ବXକି@ଗତ ନାମେର ଥାଏ ଏବଂ ଋଣ ଏକ 
ଅଣ-ଗହୃ / ବXବସାୟ ଉେnଶX ଋଣ ନୁେହ ଁ

b. ପିIନିD ପାs ପିIେପ� +ଜିଏସଟରି 3% 
- ଯଦ ିସR5ି ବXକି@ଗତ ନାମେର ଅଛ ିେତେବ ଉେnଶX ଅଣ 
ଗହୃ/ବXବସାୟ ଅେଟ 
c. ଯଦ ିସR5ି ଅଣ-ବXକି@ଗତ ସଂସwାର ନାମ �ଏ, େତେବ 
ଏହାକୁ ବXବସାୟ ଉେnଶX ଋଣ ଭାବେର ବେିବଚନା 
କରାଯିବ ଏବଂ ପିIନିD ପାs େପ� +ଜିଏସଟରି 3% ଚାଜ. 
ଲାଗ ୁେହବ

ଋଣର ଅଂଶ କିମ*ା ସR-ୂ. ପୂବ.େଦୟ (ସୁଧର ସିwର 
ହାରେର) **

a.  ନାହ� - ଯଦ ିସR5ି ବXକି@ଗତ ନାମେର ଥାଏ 
ଏବଂ ନଜି ଉ�ର'  େଦୟ କରାଯାଏ ; 

b.  ଯଦ ିସR5ି ବXକି@ଗତ ନାମେର ଥାଏ ଏବଂ 
ତ� ତୀୟ ପY ଦ* ାରା/େଦୟ କରାଯାଏ, େତେବ 
ପିIନିD ପାs ପିIେପ� + ଜିଏସଟରି 3% ଚାଜ. ଲାଗ ୁ
େହବ; 

c.  ଯଦ ିସR5ି ଅଣ-ବXକି@ଗତ ସଂସwାର ନାମ �ଏ, 
େତେବ ଏହାକୁ ବXବସାୟ ଉେnଶX ଋଣ ଭାବେର 
ବେିବଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ପିIନିD ପାs ପିIେପ� + 
ଜିଏସଟରି 3% ଚାଜ. ପIଯୁଜX େହବ;

3% - ପିIନିD ପାs ପିI-େପ� + ଜିଏସଟି

େଚ� /ନା| ମXାେ�Q ଫମ. ରିଟନ. (ବାଉନD  ଚାଜ.) a.  750/- + ଜିଏସଟ ି(ପIଥମ ବାଉନD ) 
b.  1000/- + ଜିଏସଟ ି(ଦି* ତୀୟ ବାଉନD  - ସମାନ ଉପକରଣ ପIତନିଧିPତ* )

ଅତେିଦୟ ଶଳୁ�ଗଡ଼ୁକି ବଳିମି*ତ ଅବଧP ପାଇଁ ଅନାଦାୟ ଇଏମଆଇ ଉପେର 24% ପIେତXକ ମାସକି

ଆଇନଗତ ପୁନର' kାର ଶୁଳ� ବାସ@ବ ବାସ@ବ

ଆକାଉଣpର ବବିରଣୀ a.  ବବିରଣୀର ସଫp  କପି େୱ� /େମାବାଇs େପାଟ.ାଲର'  ମାଗଣାେର ଡାଉନେଲା� କରାଯାଇପାରିବ 
b.  ଯଦ ିଶାଖା/ଅy ଇ-େମଲେର ଆଡହ� ଅନୁେରାଧ ପIାପ@ �ଏ େତେବ 500/- ଟMା + ଜିଏସଟ ିଆଦାୟ କରାଯିବ

ପରିେଶାଧ କାଯ.Xସୂଚୀ ଶୁଳ� a.  ପରିେଶାଧ କାଯ.Xସୂଚୀର ନରମ କପି େୱ� /େମାବାଇs େପାଟ.ାଲର'  ମାଗଣାେର ଡାଉନେଲା� କରାଯାଇପାରିବ; 

b.  ଇ-େମଲେର ଶାଖା/ ଆେଡ� ା� ଅନୁେରାଧ ଗIହଣ କେଲ 500/- ଟMା + ଜିଏସଟ ିଆଦାୟ କରାଯିବ;

ଡକୁXେମଣp ଫF ର ତାଲFକା a.  ଶୂନX, ଯଦ ିପIଥମ ବତିରଣର ପIାର�ିକ 6 ମାସ ମNେର ଅନୁେରାଧ କରାଯାଏ ; 

b.  ପIଥମ ବତିରଣର'  6 ମାସ ପେର - 750 ଟMା/- + ଜିଏସଟ,ି ଯଦ ିଶାଖା/ଇ-େମଲେର ଅନୁେରାଧ ଗIହଣ 
କରାଯାଏ ;

ଋଣ ପୂବ.-ବi ବବୃି5ି Rs 750/- + ଜିଏସଟି Rs 750/- + ଜିଏସଟି

ଅସwାୟୀ ସୁଧ ସାଟoଫFେକQ 

(ଆୟକର ପାଇଁ) ବ5.ମାନର ଆଥP.କ ବଷ. 
ପାଇଁ

a)  2 ଅସwାୟୀ ଏବଂ 1 ଅନି@ମ ସୁଧ ପIତବିଷ. ଇ-େମs ମାNମେର ପଠାଯିବ, ମାଗଣାେର ; 
b)  ଉପେରାକ@ େକୗଣସ ିଅନୁେରାଧ କୁ 500/- + ଜିଏସଟ ିପIତ ିଉଦାହରଣ ସ*ର� ପ ଆଦାୟ କରାଯିବ; 
c)  େୱବସାଇQ / େପାଟ.ାs / ଆଇଭFଆ} ର'  େସଲ� -ଡାଉନେଲା� ପାଇଁ େକୗଣସ ିେଦୟ ନାହ�;
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ପୂବ. ଆଥP.କ ବଷ. ପାଇଁ ଅନି@ମ ସୁଧ 
େଦୟ ସାଟoଫFେକQ (ଆୟକର ପାଇଁ)

c)  େୱବସାଇQ / େପାଟ.ାs / ଆଇଭFଆ} ର'  େସଲ� -ଡାଉନେଲା� ପାଇଁ େକୗଣସ ିେଦୟ ନାହ�;
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ସR5ି ଡକୁXେମଣpଗଡୁକିର କପି  
; 500/- + ଜିଏସଟ,ି ଯଦ ିଏକ ଇ-େମs ମାNମେର ପIାପ@ �ଏ; 

1000/- + ଜିଏସଟ,ି ଯଦ ିମୁଦି� ତ କପି (ସବ.ାଧPକ 50 ପୃଷvା ଅଧୀନେର) ; 1500/- + ଜିଏସଟ,ି ଅଧPକ 50 ପୃଷvା ପାଇଁ ; 
 ମାଗଣା, ଯଦ ିପିଡସି ିେମାଡର'  ଏନଏ| ସ ିେମାଡକୁ ଘୁ�ଛୁ;ି  
ପରିେଶାଧ ନେିn.ଶାବଳୀ ଅଦଳବଦଳ ମାଗଣା, ଯଦ ିଏନଏ| େମା� ର'  ଇ-ନା| କୁ ଗତ ିକେର; 

                                                           750/- + ଜିଏସଟ,ି ଯଦ ିଶାରୀରିକ େମା� - ପିଡସି/ିଏ| ଏ| 
; 

   ଆରଓଆଇ ପରିବ5.ନ - ଭାସମାନ କୁ ସିwର େହାଇଛ ି ପିଓଏ� + ଜିଏସଟରି 3% ପିଓଏ� + ଜିଏସଟରି 3% 

ଆରଓଆଇ ପରିବ5.ନ - େଫ] ାଟଂି 
0.5% ପିଓଏ� + ଜିଏସଟ ି 1% ପିଓଏ� + ଜିଏସଟ ିେଫ] ାଟଂି (ହାର �ାସ) 

ଆରଓଆଇ ପରିବ5.ନ - ସିwର/ସିwରକୁ େଫ] ାଟଂି
 
ସଧୁର "ସିwର" ହାରକୁ ର� ପାନ@ର ଉପଲବu  ନାହ� 

େହପାଜତ େଦୟ (ଋଣର ପରିପକ*ତା/େଫାେକ.] ାଜ} ପେର 
େଫରସ@ େହାଇନଥPବା ସR5ି ଡକୁXେମଣpଗଡୁକି ପାଇଁ) 1000/- + ଜିଏସଟ ିପIେତXକ ମାସକି (ଋଣ ବi / ପରିପକ*ତାର 1 ମାସ ପେର) 

ଅନୁେରାଧେର ମୂଳ ସR5ି ଡକୁXେମଣpଗଡୁକି 
ପୁନର' kାର 

Rs 1000/- + ଜିଏସଟି

 ଋ ଣ  ବ i  ଉ ପ େର  ଡ କୁX େମ ଣp   

ପI କା ଶ  ପା ଇଁ  େଦ ୟ               ଶୂନX - ଋଣ ବi େହବାର 15 କାଯ.X ଦବିସ ପେର ବତିରଣ ପାଇଁ ; 
 7-15 କାଯ.X ଦବିସ ମNେର ପIାର�ିକ ବତିରଣ (ଅନୁେରାଧ କtେମ) - 1000/- ଟMା + ଜିଏସଟ;ି 
                                                               ପIାର�ିକ ବତିରଣ (ଅନୁେରାଧ କtେମ) 5-7 କାଯ.X ଦବିସ ମNେର - 1500/- ଟMା + ଜିଏସଟ;ି 
ଜାନୁଆରୀ 31, 2016 ପେର ବତିରଣ  

େହାଇଥPବା ଋଣ ପାଇ ଁସଇିଆରଏସଏଆଇର  

ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ସଇିଆରଏସଏଆଇ ଶଳୁ� Rs 100/- + ଜିଏସଟି
ଜାନୁଆରୀ 31, 2016 ପେର ବତିରଣ  

େହାଇଥPବା ଋଣ ପାଇ ଁସଇିଆରଏସଏଆଇର  

ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ସଇିଆରଏସଏଆଇ ଶଳୁ� Rs 500/- + ଜିଏସଟି

 ଏମଓଡଟି/ିଚାଜ. ପUFକରଣ - ସଷିୃp/ବାତsି 

ଆରଓସ ିଚାଜ. ସଷିୃp/ବାତsି  ଏନଏ Rs 500/- + ଜିଏସଟ ି

ଟାଇଟs ସ[ାନ ଶଳୁ�  ବାସ@ବେର ବାସ@ବେର

*1) ସବ.ନମ̂ି ପIକିtୟାକରଣ ଶୁଳ�  େହଉଛ ି10,000 + ପIଯୁଜX ଟକିସ | ଋଣ ଆେବଦନ କରିବା ସମୟେର ସR-ୂ. ଶୁଳ�  ସR-ୂ. ଭାବେର େଦବାକୁ ପଡବି | ଯଦ ିଏକ ଋଣ ଆେବଦନ 
ଅନୁେମାଦତି ନ�ଏ, େତେବ ପିଏନବ ିହାଉସଂି ଫାଇନାନD  ଲFମିେଟ� ପାଇଁ ପIକିtୟାକରଣ ଶୁଳ�  ବଜାୟ ରଖPବ - 
କ) ଗହୃ ଋଣ - ପିଏନବ ିହାଉସଂି ଫାଇନାନD  ଲFମିେଟଡ ଦ* ାରା ମୂଲXାMନ କରାଯାଇଥPବା ପIେତXକ ସR5ି ପାଇଁ ସR-ୂ. ପIକିtୟାକରଣ ଶୁଳ�ର'  3000 + ଜିଏସଟ ିସଂଗIହ 
କରାଯାଇଛ ି। 

          ଖ) ଅଣ ଗହୃ ଋଣ - ପିଏନବ ିହାଉସଂି ଫାଇନାନD  ଲFମିେଟଡ ଦ* ାରା ମୂଲXାMନ କରାଯାଇଥPବା ପIେତXକ ସR5ି ପାଇଁ ସR-ୂ. ପIକିtୟାକରଣ   ଶୁଳ�ର'  5000 + ଜିଏସଟ ିସଂଗIହ 
କରାଯାଇଛ ି। 

**2) ଋଣର ଅଂଶ େଦୟ ଭାବେର ଏକ େଦୟ ବଚିାର ଏବଂ ପIେୟାଗ ପାଇ,ଁ ଏହ ିପରିମାଣ ପIଚଳିତ ଇଏମଆଇର ଅତ ିକମେର 5 ଗଣୁ େହବା ଉଚdି 

3) ସମସ@ ଆବଶXକୀୟ ନୟିାମକ ଅନୁେମାଦନ ସହତି ଆବାସକି େକାଠା ନମି.ାଣ ନେହବା ପଯ.Xନ@ "ଆବାସକି ପ]Q େଲାy" "ଅଣ-ଗହୃ ଋଣ" ଭାବେର ବେିବଚନା କରାଯାଏ । 

4) ଋଣ ଆକାଉଣpେର ପୁନଃନkି.ାରଣର ପIଭାବ, ଅଥ.ାd, ଆଂଶିକ ପୂବ.େଦୟ କିମ*ା ସୁଧ ର� ପାନ@ରଣ ହାର, ପାରସ{ରିକ ସହମତ ଚ' କି@ ଏବଂ ସ5.ାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପରବ5.ୀ କିସି@ 
ଚକtେର ଦଆିଯିବ । 

5) ଗIାହକମାନMୁ େସବା ପାଇଁ ତ� ତୀୟ ପYକୁ େକୗଣସ ିେଦୟ ନକରିବାକୁ ଅନୁେରାଧ କରାଯାଇଛ।ି 

6) ମାସର 25 ତମ ଏବଂ ମାସର େଶଷ ଦନି (ଉଭୟ ଦନି ଅନ@ଭ.' କ@) ବXତୀତ ସମସ@ ଦନିେର ଅଂଶ/ପୂ-. ପୂବ.-େଦୟ ଅନୁେରାଧଗIହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଗIାହକମାନMୁ େସହ ି
ଅନୁଯାୟୀ ଆଂଶିକ େଦୟ (ଯଦ ିଥାଏ) ପାଇଁ େସମାନMର େଯାଜନା ନkି.ାରଣ କରିବାକୁ ଅନୁେରାଧ କରାଯାଇଛ ି। 

ସR5ି ଶଳୁ�  ଅଦଳବଦଳ Rs 25000/- + ଜିଏସଟି Rs 25000/- + ଜିଏସଟି

ନଗଦ/ଏକକ େଚକେର ଇଏମଆଇ େଦୟ ପାଇଁ ଶୁଳ� 
Rs 1000/- + ଜିଏସଟ ି

Rs 1000/- + ଜିଏସଟି

Rs 1000/- + 

Rs 500/- + ଜିଏସଟି
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ଜମା ପାଇ ଁେଦୟ ଏବଂ ପIଯଜୁX ଟକିସର କାଯ.Xସଚୂୀ

6 ମାସ ପେର ପୂବ.-ପରିପକ*  ପIତXାହାର କିrZ  
ପରିପକ*ତା ତାରିଖ ପୂବ.ର'  

ପୂବ.-ପରିପକ*  ପIତXାହାର

େଯଉଁ ଅବଧP ପାଇଁ ଜମା ଚାଲୁଛ ିତାହା ପାଇଁ ପIଯୁଜX ସୁଧ ହାର ଠାର'  1% କ� ସୁଧ ପIଦାନ 

ଅକାଳ ପIତXାହାର େYତaେର, ଅତରିିକ@ େବ� ାକେର� (ଜମା ପIକୃତେର ଚାଲୁଥPବା ଅବଧP ପାଇଁ 
େବ� ାକେର� ବଯୁିକ@ େମାଟ େବ� ାକେର� େଦୟ) ଗIାହକMଠାର'  ପୁନର' kାର କରାଯିବ।

ଟପି{ଣୀ: ଉପେରାକ@ ଶୁଳ� /େଦୟ କRାନୀର ବେିବକ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବ5.ନ ଅଧୀନେର ଅଛ ି।

D) ବାତଲିକରଣ 

ଏଠାେର ଥPବା କିଛ ିସେ5* , ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲର ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି)Mୁ େକୗଣସ ିପୂବ. ବ�ିପି@ ବନିା େଯେକୗଣସ ିସମୟେର ଅନାବଶXକ/
ଅବXବ�ତ ଅଂଶକୁ ବାତଲି/ର� ପାନ@ର କରିବାର ସ5.ମୂଳକ ଅଧPକାର ରହବି, େକୗଣସ ିକାରଣ ପାଇଁ ଏହାର ବଗ.ୀକରଣ କୁ ଅଣ-କାଯ.XYମ 
ସR5ି ଭାବେର କିମ*ା ବତିରଣ ପତa ଏବଂ ଋଣ ଦସ@ାବଜିସ ସ5.ାବଳୀ ଅନୁପାଳନ ନକରିବା କାରଣର' । ଏହପିରି ବାତଲି େହେଲ, ଋଣ 
ଦସ@ାବଜିର ସମସ@ ବXବସwା ଋଣର ପୂବ.ର'  ଅMFତ ଏବଂ ବେକୟା ଅଂଶ ପାଇଁ ପIଭାବଶାଳୀ ଏବଂ େବଧୖ ରହବି, ଏବଂ ଋଣଗIହୀତା(ମାେନ) 
ଯଥାଥ. ଏବଂ ସମୟାନୁବ5.ୀ ଭାବେର େଦୟ ପରିେଶାଧ କରିେବ | 

E) ଋଣ ପାଇ ଁସକୁି?ରିଟ ି

i. ଋଣ ପାଇଁ ସୁରYା ସାଧାରଣତଃ ସR5ି କୁ ଆଥP.କ ସହାୟତା ଏବଂ/ କିମ*ା ଅନX େକୗଣସ ିବ[କ / ମNବ5.ୀକାଳୀନ ସୁରYା 
ଉପେର ସୁରYା ଆଗIହ େହବ ଯାହା ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଦ* ାରା ଆବଶXକ େହାଇପାେର | ସୁରYା, ଅନX ମାନM ସହତି, 
ଗXାେରଣିp, ହାଇେପାେଥେକସy, ବ[କ, ପIତ�ିା ଏବଂ ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଦ* ାରା ଉପଯକୁ@ େବାଲF ବେିବଚନା କରାଯାଉଥPବା 
ଅନX େକୗଣସ ିପIକାରର ସୁରYା ଅନ@ଭ.' କ@ କରିପାେର | 

ii. େକାଲାେଟରାs ସୁରYା ଭାବେର ପIଦାନ କରାଯାଉଥPବା ସR5ି ଉପେର ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ସପYେର ପIଥମ ଏବଂ ସ*ତନ�  
େଦୟ ଦ* ାରା ଋଣ ସୁରYିତ େହବ (ଋଣ ଦସ@ାବଜିେର େକଉଁଠାେର ନkି.ାରିତ ବବିରଣୀ) େଯଉଁଥPେର ଏକ ସ{ଷp, ବଜାରେଯାଗX 
ଏବଂ ଭାରହୀନ ଟାଇଟs ରହବି | ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଦ* ାରା ଆବଶXକ େହଉଥPବା ଟାଇଟs ଡ�ି , 

ଡକୁXେମଣp, ରିେପାଟ.ଗଡୁକିର ଏହପିରି ମୂଳ/କପି ଉ�ାଦନ କରିେବ । ଋଣଗIହୀତା(ମାେନ) ଉକ@ ସୁରYା ସଷିୃp ପାଇଁ େଦୟ ଯୁକ@ 
ସମସ@ େଦୟ ବହନ କରିେବ ଏବଂ ଏହାର ସkିତା ପାଇଁ ଆବଶXକ ସମସ@ ପଦେYପ ଗIହଣ କରିେବ, େଯପରି 
ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଦ* ାରା ଆବଶXକ େହାଇପାେର | ସୁରYା ଭାବେର ପIଦାନ କରାଯାଉଥPବା ସR5ି ନମି.ାଣ ପାଇଁ େଯାଜନା ଦY 
କ5.� ପYM ଦ* ାରା ଅନୁେମାଦତି େହବ ଏବଂ ଋଣ ମୁଦ� ା ସମୟେର େକୗଣସ ିସମୟେର ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) କିମ*ା ଅନX େକୗଣସ ି
ବXକି@M ଦ* ାରା ଏହାର ଉଲ] ଂଘନ େହବ ନାହ�। 

iii. ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି)/ସରୁYା ପIଦାନକାରୀ କRାନୀ ଅଧPନୟିମ, 2013 (ଯଦ ିଆବଶXକ �ଏ) ଅନୁଯାୟୀ େରଜି��ାର ଅx 
କRାନୀଗଡୁକିେର ସଷିୃp େହାଇଥPବା େଦୟ ପUFକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ଅଧୀନେର, ସଇିଆରଏସଏଆଇ କିମ*ା ଏହପିରି ଅନX 
ପIଯଜୁX ଆଇନ ଅଧୀନେର ପIJZତ େହାଇଥPବା ନୟିମଗଡୁକି ନkି.ାରିତ ସମୟ ମNେର ଏବଂ ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲକୁ ପUFକରଣ 

ପIମାଣପତa ପIଦାନ କରିବ । 

iv. ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି)/ସୁରYା ପIଦାନକାରୀ, ଯଦ ିଆବଶXକ �ଏ, େତେବ ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲକୁ ଗIହଣୀୟ ଋଣ ସୁରYିତ କରିବା 
ପାଇଁ ଅତରିିକ@ ସୁରYା ପIଦାନ କରିବ ଯାହା ଋଣ ଦସ@ାବଜି ଅଧୀନେର କିମ*ା ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଦ* ାରା େସମାନMର ଏକମାତa 

ବେିଶଷତା ବXକି@ବେିଶଷM ଦ* ାରା ଜମାରାଶି ଅଣ-ବXକି@ବେିଶଷM ଦ* ାରା ଜମାରାଶି

3 ମାସ ଅବଧPେର ସବ.ନମ̂ି ଲ� 3 ମାସ ମNେର ପୂବ.-ପରିପକ*  ପIତXାହାର 
ଅନୁେମାଦତି ନୁେହଁ।

   3 ମାସ ମNେର ପୂବ.-ପରିପକ*  ପIତXାହାର 
ଅନୁେମାଦତି ନୁେହଁ।

3 ମାସ ପେର କିrZ  6 ମାସ ପୂବ.ର'  ପୂବ. 
ପରିପକ*  ପIତXାହାର

େଯଉଁ ଅବଧP ପାଇଁ ଜମା ଚାଲFଛ ି
େସଥPପାଇଁ ବାଷoକ 4% @ େଦୟ 

ସୁଧ ।

େକୗଣସ ିସୁଧ େଦୟ େଯାଗX ନୁେହଁ।
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ବେିବକ ଅନୁଯାୟୀ ସୁରYା କଭର ପଯ.Xନ@ ସ{ଷp, ବକିtୟେଯାଗX, ଭାରହୀନ ଏବଂ ଅଣ-କୃଷି ସR5ି େହବ | 

v. ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) ସ*ୀକାର କରନି@, ରାଜି �ଅନି@ ଏବଂ ନଶିି�ତ କରନି@ େଯ ଯଦ ିସୁରYା, ଅଧPକାର ଏବଂ ଟାଇଟs 
ସଷିୃp �ଏ ଯାହା ଦ* ାରା େକୗଣସ ିପIକାେର ବପିଦେର ପକାଯାଏ କିମ*ା ବପିଦେର ପକାଯାଏ, େତେବ ସR5ି ଉପେର 
ବ[କ ମାNମେର ସ*ୟଂଚାଳିତ ଭାବେର ଚାଜ. ମୁକ@ େହବ ନାହ� | ଋଣଗIହୀତା(ମାେନ) ସହମତ �ଅନି@ ଏବଂ ପIତଶିIZତ ି
ଦଅିନି@ େଯ ଏହପିରି େକୗଣସ ିଘଟଣା (ଉପେରାକ@ ବ-oତ) େYତaେର, ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) ଋଣ ସୁରYିତ କରିବା ପାଇଁ 
ସR5ିର ସମାନ ମୂଲXର ବଦଳ ସୁରYା ପIଦାନ କରିେବ। 

F) ସR5ି/ଋଣଗIହୀତାM ବୀମା(ଗଡୁକି) 

ଏହ ିଋଣ ଅବଧP ମNେର ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଦ* ାରା ନkି.ାରିତ ପରିମାଣ ପାଇଁ ସୁରYା ଭାବେର ପIଦାନ କରାଯାଉଥPବା ସR5ି କୁ ଉପଯକୁ@ 
ଏବଂ ସଠି� ଭାବେର ବୀମାଭ' କ@ କରାଯିବା ସୁନଶିି�ତ କରିବା ଋଣଗIହୀତା(M) ଦାୟିତ*  େହବ, ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଏକମାତa ହତିାଧPକାରୀ 
ଭାବେର | ଏହାର ପIମାଣ ପIତବିଷ. ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲକୁ ଦଆିଯିବ ଏବଂ/କିମ*ା େଯେତେବେଳ ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଦ* ାରା ପଚରାଯିବ | 
ଉକ@ ଉେnଶX ପାଇଁ ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଦ* ାରା ନnିoଷp ପରିମାଣ ନବିoେଶଷେର, ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) ପଯ.Xାପ@ ପରିମାଣ ପାଇଁ ସR5ି ବୀମା 
କରିବାକୁ ସR-ୂ. ବାN ରହେିବ | 

ଦାବ ିଏବଂ କଭେର� ସହତି ସ5.ାବଳୀ ଏହପିରି ବୀମା ପଲFସ ିପIଦାନକାରୀM ଦ* ାରା ପରିଚାଳିତ େହବ | ଦୟାକରି Nାନ ଦଅିrZ  େଯ ବୀମା 
ପଲFସ ିଅଧୀନେର ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲର ଭ� ମିକା ଏକ ସୁବଧିାକାରୀ େହବ ଏବଂ ପଲFସ ିଅଧୀନେର ଭବଷିXତେର େକୗଣସ ିଦାବକୁି ଅନ@ଭ.' କ@ 

ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବାର ନଷି{5ି େକବଳ ବୀମା କRାନୀ ଉପେର ନଭି.ର କରିବ | ବୀମା େହଉଛ ିଅନୁେରାଧର ବଷିୟବJZ ଅେଟ ।

G) ଋଣ ବତିରଣ ପାଇଁ ସ5.ାବଳୀ 

ଋଣ ବତିରଣ ପାଇଁ ସ5.ାବଳୀ େଲାy ଡକୁXେମଣp ଅଧୀନେର ବବିରଣୀେର ଉେଲ] ଖ କରାଯିବ, ତଥାପି, କିଛ ିମୁଖX ଏବଂ ପIମୁଖ ସ5. ନମ̂ିେର 
ଉେଲ] ଖ କରାଯାଇଛ:ି 

i.  ମUରୁୀ ପତa / ଅନX େକୗଣସ ିଋଣ ଦସ@ାବଜିେର ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଦ* ାରା ଉେଲ] ଖ କରାଯାଇଥPବା ସମସ@ ପIାସ�Fକ ଦସ@ାବଜି 
ଦାଖଲ କରିବା ; 

ii.  ସR5ିର ଆଇନଗତ ଏବଂ େବଷୖୟିକ ମୂଲXାMନ ; 

iii.  ମUରୁୀ ପତaେର ନnିoଷp ଅନୁଯାୟୀ ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) (ସR5ିର େମାଟ ମୂଲX କ� ଋଣ ରାଶି) ଦ* ାରା ନଜିସ* ଅବଦାନ େଦୟ ; 

iv.  ଋଣର ପଯ.Xାପ@ ଉପେଯାଗ ପIମାଣ ପIଦାନ କରିବା (ଋଣର ପରବ5.ୀ ବତିରଣ େYତaେର) ; 

v.  ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ କୁ ନୟିମିତ ଭାବେର ପIଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) ଦ* ାରା ଅ�ରେଟକିଂ, ନମି.ାଣେର ଅଗIଗତ/ି
ବଳିମ*, ସR5ିର େକୗଣସ ିବଡ଼ Yତ,ି ନଯିକିୁ@/େଯାଗାେଯାଗ ବବିରଣୀେର ପରିବ5.ନ, ସR5ି ସମ*[ୀୟ ଟକିସ ପIଦାନ ନକରିବା 
ଇତXାଦ ିସମ*[ୀୟ ବବିରଣୀ ଅନ@ଭ.' କ@ ; 

vi.  ଅନୁେମାଦତି େଯାଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସR5ି ନମି.ାଣ କରାଯାଉଛ ି; 

vii.  ଋଣଗIହୀତା(ମାେନ) ନଜିକୁ ସrZଷp କରିଛନି@ ଯାହା ପIକଳ{  ପାଇଁ ଅନୁେମାଦନ ଆବଶXକ କେର (େଯଉଁଠାେର ସR5ି ଅବସିwତ) 
ଠିକାଦାରM ଦ* ାରା ପIାପ@ କରାଯାଇଛ ି; 

viii.  ସR5ି ପାଇଁ ସମସ@ ଆବଶXକୀୟ ଅନୁେମାଦନ ପIାପ@ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ଯଦ ିସR5ି ପୁନଃବକିtୟେର କିଣାଯାଉଛ ିେତେବ 
ବେିକtତାM ସହ ଉପଲବu ; 

ix.  ଋଣଗIହୀତା(ମାେନ) ସମସ@ ଆବଶXକୀୟ କେପ.ାେରQ କାଯ.Xାନୁଷvାନ ଗIହଣ କରିଥPେବ ଏବଂ ସମସ@ କି]ୟରାନD  ହାସଲ କରିଥPେବ 
(ଏହାର ନେିn.ଶକ ମ�ଳୀ ଏବଂ ଋଣଗIହୀତାM ଅଂଶୀଦାରM ଦ* ାରା ପାରିତ କେପ.ାେରQ ରିେଜାଲୁXସy ଏବଂ ଟaଷିp େବାଡ.ର'  
ରିେଜାଲୁXସy /ପIାଧPକରଣ ସଂକଳ{େବାଡ.ର'  ସୀମିତ ଦାୟିତ*  ଭାଗିଦାରୀ/ପIାଧPକରଣ ପତaର'  କ5.� ତ*  ପତa/ଏଚgଏଫର 
େକାପାକ.ନରM ଠାର'  ପIାଧPକରଣ/Yମତା ପତa, ସୁରYା,  ସମ*[ୀୟ ଋଣ ଦସ@ାବଜିଗଡୁକିର କାଯ.Xକାରିତା, ଏହା ଦ* ାରା ଚନି@ ା 
କରାଯାଇଥPବା କାରବାର ଏବଂ ଏହା ଦ* ାରା କାଯ.XଦYତା ସମ*[େର ପIତ�ିା, ତ� ତୀୟ ପY ବ[କ କିମ*ା ପIଯୁଜX ଭାବେର 

ହାଇେପାେଥେକସy ଅନ@ଭ.' କ@ । ଋଣଗIହୀତା(ମାେନ) ଏହପିରି କି]ୟରାନD /ପIାଧPକରଣର ପIକୃତ କପି ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲକୁ 
ବତିରଣ କରିଥPେବ; 

x. [ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି), ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଏବଂ ଏସେକt ା ଏେଜଣp ଏକ ଏସେକt ା ଚ' କି@ନାମା କିମ*ା ଅନX େକୗଣସ ିଡକୁXେମଣp 
(ଗଡୁକି) କିମ*ା ଚ' କି@ନାମା(ଗଡୁକି) ପIେବଶ କରିେବ, େଯପରି କି ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଦ* ାରା ନnିoଷp କରାଯାଇପାେର, ଏଲଆରଡ ି
ଏସେକt ା ଆକାଉଣpେର ଗIହଣେଯାଗX ଜମା କରିବା, ଏସେକt ା ଆକାଉଣpେର ଲFଏy /ଚାଜ. ସଷିୃp ଏବଂ ଏହପିରି ଚାଜ. େରକଡoଂ 
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େYତaେର ରାଶିର ବତିରଣ ଏବଂ ପରିେଶାଧକୁ ସଗୁମ କରିବା ପାଇ]ଁ;2 ; 

 
2 ଲF� େରଣpାs ଡସିକାଉଣିpଂ (ଏs ଆ} ଡ)ି ମାମଲା ପାଇଁ ପIଯୁଜX। 
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H) ଋଣଗIହୀତା(ମାେନ) ବ� କାଯ.Xକାରୀ କରିବ ିଏବଂ ବତିରଣ କରିଥPେବ କିମ*ା ଏକ ଚାହଦିା େପIାମିେସାରୀ େନାQ, ପିଡସି,ି ସୁରYା ଦସ@ାବଜି, ପIଯୁଜX ଆଇନ 
ଅଧୀନେର ଅନୁପାଳନର ପIମାଣ, ଋଣ ପରିମାଣ ପାଇଁ ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ସପYେର ବୀମା େକା  ର ପIମାଣ | 

I) ନୀରି@ଣ: 

ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲର ସମସ@ ଯୁକି@ଯକୁ@ ସମୟେର, ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲର ଜେଣ ଅଧPକାରୀM ଦ* ାରା ସR5ି, ଋଣ କାଯ.Xକାଳ ସମୟେର ସମୟ ସମୟେର 
ଯା� କରିବାର ଅଧPକାର ରହବି ।

J) ଋଣ ପରିେଶାଧ ଏବଂ ସଧୁ 

i. ବତିରଣ ପତaେର ଦଶ.ାଯାଇଥPବା ଧାଯ.X ତାରିଖ ଆଧାରେର ମାସକି ଆଧାରେର େଦୟ ଯକୁ@ ମାସକି କିସି@ ("ଇଏମଆଇ") ମାNମେର ଋଣ ପରିେଶାଧ 
େଯାଗX େହବ | ଇଏମଆଇଗଡୁକି ପIକୃତେର ବତିରଣ େହାଇଥPବା ପରିମାଣ ଉପେର ଗଣନା କରାଯିବ ଯାହା ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲର ବେିବକ ଅନୁଯାୟୀ 
ସଂେଶାଧନ ଅଧୀନେର ରହବି | ଅନି@ମ ବତିରଣ ସମୟେର ସଠି� ଇଏମଆଇ ଗଣନା କରାଯିବ | 

ii. ବତିରଣ ପତaେର ଦଶ.ାଯାଇଥPବା ଧାଯ.X ତାରିଖ ଆଧାରେର ମାସକି ଆଧାରେର ପିI-ଇଏମଆଇ ସୁଧ ("ପିଏମଆଇଆଇ") ପIଦାନ କରାଯିବା ଆବଶXକ 
ଏବଂ ବାଷoକ ସୁଧ ହାରେର ଗଣନା କରାଯିବ । ଋଣ ସମ*[େର ଇଏମଆଇ ଆର� େହବା ତାରିଖ ପଯ.Xନ@ ଏହା ପIଥମ ବତିରଣ ତାରିଖଠାର'  ଆର� 
କରି ଚାଜ. କରାଯିବ | 

iii. ଋଣଗIହୀତା(ମାେନ) ଏହାର ଆର�ର'  ଧାଯ.X ତାରିଖଗଡୁକିେର ପIେତXକ ଇଏମଆଇକୁ ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ (କ) େଦୟ େଦେବ; ଏବଂ/କିମ*ା (ଖ) 
ଇଏମଆଇ ଆର� େହବା ପଯ.Xନ@ ସRକୃ@ ଧାଯ.X ତାରିଖଗଡୁକିେର ନମିoତ ବତିରଣ ଉପେର ପିଏମଆଇଆଇ | ବତିରଣ ପତaେର ଦଶ.ାଯାଇଥPବା ପରି 
ତାରିଖଗଡୁକିେର ପିଏମଆଇଆଇ/ଇଏମଆଇ ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) ଦ* ାରା େଦୟ େହବ | ଯଦ ିଏହପିରି ଦନି ଏକ ବXବସାୟ ଦବିସ ନୁେହ,ଁ େତେବ 
ପୂବ.ବ5.ୀ ବXବସାୟ ଦବିସେର ପିଏମଆଇଆଇ/ଇଏମଆଇ ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) ଦ* ାରା େଦୟ େହବ | 

iv. ବଳିମି*ତ େଦୟ େYତaେର, ବଳିମି*ତ ଅବଧP ପାଇଁ ଅତXଧPକ େଦୟ ସମୟ ସମୟେର ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଦ* ାରା ନkି.ାରିତ ହାରେର ଚାଜ. କରାଯିବ । 

v. ଇଏମଆଇକୁ ସଂେଶାଧନ କରିବା କିମ*ା ପରିେଶାଧ ଅବଧP ସଂେଶାଧନ କରିବାର କିମ*ା ଉଭୟ ସୁଧ ହାରେର ପରିବ5.ନ/ସଂେଶାଧନ ଏବଂ/କିମ*ା 
ପିଏନବଏିଚଏଫଆରେର ଏବଂ େସହ ିଅନୁଯାୟୀ େପାଷp େଡେଟ� େଚ� ("ପିସ"ି) ର ନୂତନ େସQ ଜମା କରାଯିବ ଏବଂ/କିମ*ା ଅପରିବ5.ନୀୟ 
ଏନଏ| ଆେଦଶ ସଂେଶାଧPତ ଇଏମଆଇ ପାଇଁ ଋଣଗIହୀତା (ଗଡୁକି) ସୁଓ େମାଟ'  ଦ* ାରା ପIଦାନ କରାଯିବ | 

vi. ଉପେରାକ@ ସାଧାରଣତାକୁ ସୀମିତ ନକରି, ଋଣଗIହୀତା(ମାେନ) ଋଣ ପରିେଶାଧ ଦଗିେର ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଦ* ାରା ନkି.ାରିତ ପରିମାଣ ପାଇଁ 
ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଦ* ାରା ସମୟ ସମୟେର ବାNତାମୂଳକ ଅନୁଯାୟୀ ଏହପିରି ସଂଖXକ ପିସ ିପIଦାନ କରିେବ | 

K) ପିIେପେମଣp େଦୟ 

ପିIେପେମଣp ଚାଜ.(ଗଡୁକି) ଜାତୀୟ ହାଉସଂି ବXାM ("ଏନଏଚବ"ି) ର ନେିn.ଶାବଳୀ/ସକ.ୁଲାର ଅନୁଯାୟୀ ଆଦାୟ କରାଯିବ, ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଦ* ାରା ଅନX 
ନୟିାମକ କ5.� ପY (ଗଡୁକି) େଯପରି କି ଏହାର େୱବସାଇଟେର ସମୟ ସମୟେର, ସୂଚନା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣM ପାଇଁ ଏବଂ ଏଠାେର ପIଦାନ କରାଯାଇଛ ି। 
"ଏନଏଚବ ିଏବଂ ଅନX ନୟିାମକ କ5.� ପY (ଆଇଇଗଡୁକି)ର ନେିn.ଶାବଳୀ/ସକ.ୁଲାର ଅଧୀନେର, ଏଠାେର ଏବଂ/ କିମ*ା ଋଣ ଦସ@ାବଜି ଅଧୀନେର ଥPବା 
ସ5.ାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) ଋଣର ପୂବ.େଦୟ କିମ*ା ଆଂଶିକ ପୂବ.େଦୟ କରିପାରନି@ ଯଦ ିଏକ ଅଗIୀମ ତରିିଶ (30) କାଯ.X ଦବିସ ସ{ଷp ଲFଖPତ 
ବ�ିପି@ ପIଦାନ କରାଯାଏ | ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଦ* ାରା ବ�ିପି@ ପIାପ@ େହବାର ପIକୃତ ତାରିଖଠାର'  ତରିିଶ (୩୦) ଦନି ଗଣନା କରାଯିବ | 

L) ଋଣ ଉପେର ବାଷoକ ବେକୟା ପIତବିଷ. ଏପିIଲ ୩୦ େର ଜାରି କରାଯିବ | 

M) ଅତXଧPକ ପରିମାଣର ପୁନର' kାର ପାଇ ଁଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସଂYିପ@ ସଚୂକ ପkତ ି

ଜିଟସିେିର ଉେଲ] ଖ କରାଯାଇଥPବା ଡଫିଲp  େକୗଣସ ିଇେଭଣp ("ଡଫିଲp  ଇେଭଣp"), ସମସ@ ବେକୟା ରାଶି ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲକୁ ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) ଦ* ାରା 
େଦୟ େଦୟ ପIଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଋଣ ଦସ@ାବଜି ଅଧୀନେର ଏହାର ଅଧPକାର ଲାଗ ୁକରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଆବଶXକପIକିtୟା/ପଦେYପ 
ଗIହଣ କରିବାର ଅଧPକାର ସଂରYିତ ରଖPଛ ିେଯଉଁଥPେର ବଳିମି*ତ େଦୟ ପାଇଁ ଅତXଧPକ େଦୟ ଆଦାୟ କରିବାେର ସୀମିତ ନୁେହ,ଁ  ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଲବu  
ପIତକିାର ଅନୁଯାୟୀ ସୁରYା ଲାଗ ୁକରି ଅତXଧPକ ପୁନର' kାର | ପIେତXକ ମାମଲାର ପରିସିwତ ିଉପେର ନଭି.ର କରି ପIକୃତ ପIକିtୟା ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଦ* ାରା 
ନkି.ାରିତ େହବ | 

N) ଗIାହକ େସବା 

ଋଣ ସRକ.େର ଋଣଗIହୀତାM ସମସ@ ପIଶ ̂ଏବଂ ଚନି@ ାକୁ ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ ଦ* ାରା ସମାଧାନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ।

i.  ଅଫFସେର ଘଣpା ପରିଦଶ.ନ କରିବା- ପୂବ.ା£ 10:30 ର'  ଅପରା£ 3:00 (େସାମବାରର'  

ଶନବିାର)। ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲ କାଯ.Xାଳୟ ରବବିାର, ପIତ ିମାସର ପIଥମ ଏବଂ ଦି* ତୀୟ 

ଶନବିାର ବi ରହଛି ି। 

ii.  ଗIାହକ େସବା ପାଇଁ େଯାଗାେଯାଗ େହବାକୁ ଥPବା ବXକି@M ବବିରଣୀ - ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲର 
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ଶାଖା କାଯ.Xାଳୟେର ଗIାହକ େସବା ପରିଚାଳକ | 

iii.  ସମୟ େରଖା ସହତି ନମ̂ିଲFଖPତ 3 ପIାପ@ କରିବାର ପkତ ିନମ̂ିେର େସQ େହାଇଛ ି:  

o ଋଣ ଆକାଉଣp ବବୃି5ି - 10 କାଯ.X ଦବିସ ମNେର। 

o ଟାଇଟs ଡକୁXେମଣpଗଡୁକିର ଫେଟାକପି #- 15 କାଯ.X ଦବିସ ମNେର। 

o ଋଣ ବi/ ସwାନାନ@ର ଉପେର ମୂଳ ଡକୁXେମଣpଗଡୁକିର େଫରସ@ - 30 କାଯ.X ଦବିସ ମNେର । 

ଟପି{ଣୀ: ପIେତXକ େସବା ଅନୁେରାଧ ପାଇଁ ପରିବ5.ନ ସମୟ ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲର ବେିବକ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବ5.ନ ଅଧୀନେର | ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) 
େସବା ଗଡୁକିର ସବ.େଶଷ କାଯ.Xସୂଚୀ କୁ ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲର େୱବସାଇଟର "େଫୟାର ଅଭXାସ େକା�" ବଭିାଗ ଅଧୀନେର ଅପେଡQ େହାଇଥPବା 
େସବା ଅନୁେରାଧ ଟନ.ଅରାଉ� ସମୟର ସବ.େଶଷ କାଯ.Xସୂଚୀ, ଅଥ.ାd www.pnbhousing.com, କିମ*ା େସବାଗଡୁକି ର ଲାଭ ଉଠାଇବା ସମୟେର 
ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲର ଶାଖା କାଯ.Xାଳୟେର େରଫ} କରିବାକୁ ଅନୁେରାଧ କରାଯାଇଛ।ି 

O) ଅଭFେଯାଗ ସମାଧାନ 

ସ@ର 1 

ଗIାହକ ତାM ଅଭFେଯାଗଶାଖା କାଯ.Xାଳୟେର େପାଷp କରିପାରନି@ କିମ*ା ଆମର େୱବସାଇଟର 'ଗIାହକ ଯq' ବଭିାଗ ଅଧୀନେର ଆମକୁ 

େଲଖPପାରନି@, ଅଥ.ାd www.pnbhousing.com କିମ*ା customercare@pnbhousing.com । 10 ଟ ିକାଯ.X ଦବିସ ମNେର 
ଏକ ସଂକଳ{  ପIଦାନ କରିବାକୁ େଚଷpା କରାଯିବ | 

ସ@ର 2 
ଯଦ ିଗIାହକ ଗIାହକ ଯq ଦ* ାରା ପIଦାନ କରାଯାଇଥPବା ରିେଜାଲୁXସy େର ସrZଷp ନୁହନଁି@, େତେବ େସ େପାଷp କରିପାରନି@ 

nodalofficer@pnbhousing.com ଅଭFେଯାଗ ସମାଧାନ ଅଧPକାରୀM ନକିଟେର େସମାନMର ଅଭFେଯାଗ । ୭ ଟ ିକାଯ.X ଦବିସ ମNେର 
ଏକ ସଂକଳ{  ପIଦାନ କରିବାକୁ େଚଷpା କରାଯିବ | 

ସ@ର 3 

ଯଦ ି ଗIାହକ େନାଡାଲ ଅଧPକାରୀM ଦ* ାରା ପIଦାନ କରାଯାଇଥPବା ରିେଜାଲୁXସନେର ସrZ ଷp ନୁହଁନି@ , େତେବ େସ 

executivedirector@pnbhousing.com େସମାନMର ଅଭFେଯାଗ େପାଷp କରିପାରନି@ । 7 ଟ ିକାଯ.X ଦବିସ ମNେର ଏକ 
ସଂକଳ{  ପIଦାନ କରିବାକୁ େଚଷpା କରାଯିବ | 

େବକୖଳି{କ ଭାବେର, ଗIାହକମାେନ ଅଭFେଯାଗ ସମାଧାନ ଅଧPକାରୀMୁ େଲଖPପାରନି@:- 
ପିଏନବ ିହାଉସଂି ଫାଇନାନD  ଲFମିେଟଡ, 

ନବମ ମହଲା, ଅନ@ରିY ଭବନ, 22 କJZରବା ଗା[ୀ ମାଗ., ନୂଆଦଲି] ୀ - 110001  

ଟପି{ଣୀ: - ଦୟାକରି ଲଫାପା ଶୀଷ.େର 'ଅଭFେଯାଗ ସମାଧାନ' ଉେଲ] ଖ କରrZ ।  

ସ@ର 4 

ଗIାହକM ସrZ ଷିp ପାଇଁ ଅଭFେଯାଗର ସମାଧାନ ନକରିବା େYତaେର, ଉପେରାକ@ କ* ାଟ.ସ.ର'  ଏକ ଯୁକି@ଯୁକ@ ଅବଧP ମNେର, ଗIାହକ ନମ̂ିେର 
ଦଆିଯାଇଥPବା ଠିକଣାେର ନXାସନାଲ ହାଉସଂି ବXାM ନକିଟକୁ ଯାଇପାରନି@: 
ନXାସନାଲ ହାଉସଂି ବXାM, 
ନୟିମ ଏବଂ ତଦାରଖ ବଭିାଗ, (ଅଭFେଯାଗ ସମାଧାନ େସs), ଚତ'ଥ. ମହଲା, େକା} -5ଏ, ଇ�ଆି 
ହାବଟିାQ େସଣpର, େଲାଧP େରା�, ନୂଆଦଲି] ୀ - 110003 

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

 

3 ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) ଋଣ ଆକାଉଣp ନମ*ର ଏବଂ ପରିଚୟ ପIମାଣ ପIଦାନ କରି ପିଏନବଏିଚଏଫଏଲର ଶାଖା କାଯ.Xାଳୟେର ଶାଖା ଗIାହକ େସବା ପରିଚାଳକMଠାର'  ଏହ ିେସବାଗଡୁକି ପIାପ@ 

କରିପାରିେବ | େବକୖଳି{କ ଭାବେର, ଋଣଗIହୀତା(ମାେନ) ଏହାର େୱବସାଇଟର "ଗIାହକ େସବା" ବଭିାଗ ଅଧୀନେର "ଆମକୁ େଲଖrZ ", ଅଥ.ାd www.pnbhousing.com େର େଯାଗାେଯାଗ 

କରrZ । 

http://www.nhb.org.in/
http://www.pnbhousing.com
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ଉପେରାକ@ ଚ' କି@ ଏବଂ ସ5.ାବଳୀ ଋଣଗIହୀତା (ଗଡୁକି) ଦ* ାରା ପଢଛି/ିପଢrZ  ଏବଂ ଋଣଗIହୀତା(ଗଡୁକି) େଯଉଁ ଭାଷାେର ବୁଝନି@ ଏବଂ େତଣ ୁ
ଋଣଗIହୀତା(ମାେନ) ବୁଝଛିନି@ େସହ ିଭାଷାେର ଋଣଗIହୀତାMୁ ବୁଝାଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଋଣଗIହୀତା(ମାେନ) ଏମଆଇଟସିରି ଏକ କପି ଗIହଣ କରିଛନି@ ଏବଂ 
ଋଣ ଦସ@ାବଜି ଏବଂ ମUରୁୀ ପତa ଅଧୀନେର ଏଠାେର ଦଶ.ାଯାଇଥPବା ସ5.ାବଳୀ ଏବଂ ସ5.ାବଳୀ ବୁଝବିା ପେର ତାM ମାଗଣା ସ¥ତ ିଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ 
ମାନସକି ସିwତେିର ଇ§ାର ଏହ ିଡକୁXେମଣpେର ତାMର ଦସ@ଖତ/ବୁଢା ଆ�ୁଠି ଛାପ କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନି@ | 

 

ଋଣଗIହୀତା(ମାେନ)M ଦସ@ଖତ

 
ପିଏନବ ିହାଉସଂି ଫାଇନାନD  ଲFମିେଟଡର ପIାଧPକୃତ ବXକି@M ଦସ@ଖତ 

ଅନୁଲଗକ̂ କ

ଋଣଗIହୀତା(ମାେନ)M ବବିରଣୀ

ନାମ: ଠିକଣା: 

ସମି*ଧାନ 
(ବXକି@ଗତ/େସାs ମାଲFକ/କRାନୀ/ ଏ| gଏx /ଏs ଏs ପି/ ପାଟ.ନରସ�ି ଫାମ./େସାସାଇଟ/ିଟaଷp): 

ମUରୁୀ ପତaର ବବିରଣୀ: 

ବତିରଣ ପତaର ବବିରଣୀ: 

.


