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સાૈથી મહ'પૂણ* +નયમાે અને શરતાે (MITC) 

PNB હાઉ9સ: ગ ફાઇના> ?લAમટેડ, જ ેહેઠળ સમાFવH કંપની છે તનેા અનસુMૂચત A [“Oધરાણ લનેાર (અાે) ”] મા ંFવગતવાર દશા*Rા મજુબ 

લાને (“ ધી લાેન ”) માટે સાથૈી મહ'પણૂ* +નયમા ે અન ે શરતા ે (“ધી અેમઅાઈટીસી”) ઋણ લનેારાઅા ે વU ે સમંત થયા હતા. કંપની 
અOધ+નયમ, 1956, કાપેાVરેટ અાઇડેWXટી નબંર L65922DL1988PLC033856 સાથ ેઅન ેતનેી નાYધાયલે અા+ેફસ 9મા માળે, અતંરીZ 

ભવન, 22 ક\તરુબા ગાધંી માગ*, નવી +દ]ી - 110001, (“પીઅનેબીઅચેઅફેઅલે ”) સાથ ેનીચ ેવાચંવામા ંઅાવ ે છે અન ેતનેા ેઉ^ખે 

કરીન ેસમજવા માટેના ેઉ^ખે છે. મજૂંરી પ_મા ંસમાFવH શરતા,ે જનેી Fવગતા ેખાસ કરીન ેપ+ર9શH A (“ મંજૂરી પ_ ”), +ડ\બ`*X લટેરમા ં
ઉ^aેખત છે, જનેી Fવગતા ેખાસ કરીન ેપ+ર9શH A (“ +ડ\બ`*X લેટર ”), GTC* 1 અન ેઅbમા ંઉ^aેખત છે. લાને દ\તાવcે ે કે જ ે

પીઅનેબીઅચેઅફેઅલે (સામ+ૂહક રીત ે"લાને દ\તાવેcે" તરીકે અાળેખાય છે) સાથનેી લાનેના સદંભ*મા ંઅમલ કરવામા ંઅાવશ.ે 

અહd ઉ^ેaખત MITC મા_ સૂચક છે અન ેસંપૂણ* નથી. લાને +ડ\બ`*X લેટર સ+હત લાેન દ\તાવેcે eારા સંચા?લત થશે. અહd દશા*વેલ 

+નયમાે અને શરતાે અને લાેન દ\તાવેcે વUે કાેઈપણ Fવરાેધાભાસની fgFતમાં, લાેન દ\તાવેcેના +નયમા ેઅને શરતાે hચ?લત રહેશે. 

કેAપટલાઇઝ્ડ ટk*ના ેGTC મા ંઉ^aેખત અથ* હાવેા ેcઈેઅ.ે 

A) લાેન 

લાેનનાે અથ* લાેન દ\તાવેcે હેઠળ RાlાOયત કરાયેલ લાને અેવા ેથશે. લાેનની મુદત, તેનાે હેતુ, Rાજનાે લાગુ દર, અને તે 
+ડ\બ`*X લેટર હેઠળ +નધા*+રત હાવેા cેઈઅે. ચાેmસ Fવગતાે માટે કૃપા કરીને +ડ\બ`*X લેટર કાળoપૂવ*ક વાંચાે. લાેન 

hાેફાઇલના pે+ડટ મૂqાંકન, અાવક અને અાેફર કરવામાં અાવતી 9સrાે+રટીના મqૂાંકનના અાધારે નmી કરવામાં અાવશે. 

ઋણ લેનાર(અાે)ને મા_ ઉપલsતા સમયગાળા દરAમયાન લાને હેઠળ +ડ\બ`*X મેળવવાનાે અOધકાર હશે. cે ઋણ લેનાર 

(અાે) ઉપલsતાના સમયગાળા દરAમયાન ભંડાેળને સંપણૂ* રીતે ડt ાે કરતા નથી, તાે પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ +ડ\બ`*X લેટરની 
શરતાેમાં ફેરફાર કરી શકે છે. 

Rાજનાે દર - લાેનને લાગ ુપડતા Rાજનાે દર fgર/uલાે+ટ:ગ/+ફv ટુ uલાે+ટ:ગ રેટ હશે. 

a) +ફv રેટ - cે લાેન લેનાર(અાે) અે +ફv રેટનાે Fવકw પસંદ કયાV હાેય, તાે Rાજ દર લાેનના સમx સમયગાળા 
દરAમયાન +નMyત રહેશે. લાગુ +નયત દર અે +ડ\બ`*Xની તારીખ ેhવત*માન Rાજ દર હશ.ે 

b) uલાે+ટ:ગ રેટ - c ેઋણ લેનારા(અાે)અે uલાે+ટ:ગ રેટ માટે પસંદગી કરી હાયે તાે, લેનારા(અાે) uલા+ેટ:ગ રેટ +/- માMજzન 

(% મુજબ) પર Rાજ ચૂકવવા માટે જવાબદાર રહેશે 
. Rાજનાે uલાે+ટ:ગ દર પીઅનેબીઅેચઅેફઅાર પર અાધા+રત રહેશે જ ેપીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ eારા સમયાંતરે નmી 
કરવામાં અાવે છે. "પીઅેનબીઅચેઅેફઅાર"નાે મતલબ થાય છે રીસેટની તારીખ સુધી Rાજનાે લાગુ પડતાે સંદભ* દર 

અને xાહક અને hાડે{ના hકાર, બcરની hવત*માન fgFત અને કાેઈ પણ વૈધા+નક સ|ામંડળની માગ*દ9શz કાઅાે અને/
અથવા પીઅેનબીઅેચઅેફઅલેની અાતં+રક નીFત અનુસાર સમયાંતરે પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ eારા નmી કરવામાં 
અાવેલી સમયમયા*દાને રીસેટ કરવી. પીઅેનબીઅેચઅેફઅાર માં કાેઈપણ ફેરફાર પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ eારા તેની 
વેબસાઈટ અથવા અકેાઉX }ેટમેX્સ અથવા તેની શાખાઅા ેeારા અથવા પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ યાે~ય માની શકે 

તેવા કાેઈપણ મા�મ eારા સૂMચત કરવામા ંઅાવશે. 

c) +ફv અ�ે uલા+ેટ:ગ રેટ – c ેતમ ે+ફv અન ેuલા+ેટ:ગ Rાજના દરના ેFવકw પસદં કયાV હાયે, તા ેઋણલનેાર(અાે) 
ઉપરા�ે કલમ (અે) હેઠળ દશા*વલેી રીત ે અન ે ઉપરા�ે hારં�ભક સમયગાળા પછી uલા+ેટ:ગ રેટ પર ઉપરા�ે 

hારં�ભક સમયગાળા પછી ઉપરા�ે કલમ (બી) હેઠળ સચૂવ ે છે ત ેરીત ેhારં�ભક સમયગાળા માટે +નયત Rાજના 
દરની ચકુવણી કરવા માટે જવાબદાર રહેશ.ે 

d) પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલની સંપૂણ* મુનસફીના અાધારે, ઋણલેનાર(અાે) પાસે +ફv રેટ અાેફ ઇXરે} �ીમમાંથી 
uલાે+ટ:ગ રેટ અાેફ ઇXરે} �ીમમાં �પાંત+રત કરવાનાે અથવા તેનાથી Fવપરીત, અા Fવકwનાે ઉપયાેગ કરતી વખતે 



 of 143 PNBHFL/CSO/MITC Format − Version 20

લાગુ પડતા Ah�>પલ બાકી અને કરવેરા પર લાગુ પડતા ��ચ ચાMજzસની ચુકવણી પછીનાે Fવકw હશ.ે 
 

1 સામાb +નયમાે અને શરતાે ("oટીસી") 03 અાગે}, 2021 ના રાેજ નવી +દ]ી / +દ]ી ખાતે સબ-રMજ}tાર VII ની અાે+ફસમા ંનાYધાયેલ છે, જમેાં બુક નંબર 4 માં નાYધણી 
નંબર 294, પૃ� નંબર 114 થી 157 પર વાેqુમ નંબર 1708 અને સબ-રMજ}tાર અેસઅાર વી અે હાૈજ ખાસ નવી +દ]ી / +દ]ી ખાતે પણ 03 મે, 2019 ના રાેજ બુક 
નંબર 4 માં નાYધણી નંબર 867 છે, જ ેબુક નંબર 4 માં નાYધણી નંબર 867 ધરાવ ેછે,  09 +ડસ�ેર, 2016ના રાેજ +દ]ી/નવી +દ]ી ખાતે ના સબ-રMજ}tાર 7 માં પણ 98 થી 
151 પર વાેqુમ નંબર 463 અને બુક નંબર 4, Vol.No માં નાYધણી નંબર 979 સાથે  1614ના પાના નં.57 થી 103 પર અને 04 +ડસ�ેર, 2014ના રાેજ હ+રયાણાના 
કરનાલ ખાતે સબ-રMજ}tારની અાે+ફસમાં બુક 1,  વાેqુમ  નં. 534 ના પૃ� નંબર 82  હેઠળ ડાrેુમેX નંબર 9326 તરીકે રજૂ કરવામાં અાRું હતું. 
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e) અહd ઉપર જણાવેલ Fવપરીત કંઈપણ હાેવા છતા,ં Rાજનાે દર ઋણ લેનાર(અાે) eારા અમલમા ંમૂકવાના +ડ\બ`*X 

લેટરના સંદભ*માં સુધારણાને અાધીન છે અને તે લેટર, ઈ-મેલ અન ેSMS eારા ઋણ લેનારને cણ કરવામાં અાવશે. 
અને પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ વેબસાઈટ પર દશા*વવામાં અાવશે. 

લાેન પરનું Rાજ પીઅેનબીઅચેઅેફઅેલની તરફેણમાં ચેક હ\તાંત+રત થયાની તારીખથી અથવા અારટીoઅેસ, અેનઈઅેફટી, પે અાેડ* ર/

+ડમા� ડt ા�/બે�રનાે ચેક, કેસ મુજબ પાે}લ અાડે* ર, ઋણલેનાર(અાે) અથવા ચુકવનાર eારા ડી\બસ* કરાયેલી રકમની hા��/વસૂલાતમાં 
લાગતા સમયને �ાનમાં લીધા Fવના, જ ેરીતે થઈ શકે તે રીત ેમળવાનું શ� થશે. 

પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલને તેની સંપૂણ* મુનસફી મુજબ, બcરની hચ?લત hે�{સ, મની માકV ટમા ંફેરફારાે, ઋણલેનાર(અાે)ની pે+ડટ રે+ટ:ગમાં 
ઘટાડા,ે અનામત જ�+રયાતા,ે cેગવાઈના +નયમાે, પીઅેનબીઅેચઅેફઅાર/માMજzનમાં ફેરફાર અથવા પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલની હાલની 
માગ*દ9શz કામાં ફેરફાર અથવા અેનઅેચબી/અારબીઅાઈના ધારાધાેરણાેમાં ફેરફાર અથવા અb કાેઈ પણ લાગુ પડતા કાયદામાં ફેરફારને 
કારણે કાેઈ પણ સમયે Rાજના દરને રીસેટ/+રવાઈઝ કરવાના ેઅOધકાર રહેશે. 

અાથી �Hતા કરવામાં અાવે છે કે પીઅનેબીઅેચઅેફઅેલ ના સંતાષે મુજબ,પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ યાે~ય ગણે �ાં સુધી, Rાજ દરને 
ફરીથી સેટ/+રવાઇઝ કરવાના તેના ઉપરા�ે અOધકારનાે ઉપયાેગ કરી શકે છે. Rાજ દરાેમાં ફેરફાર મા_ સંભFવત �પે જ hભાવી થશે. 

અહd ઉપર જણાવલે Fવપરીત કંઈપણ હાવેા છતા,ં Rાજના ે દર તમારા eારા અમલમા ંમકુવામા ંઅાવનાર +ડ\બ`*X લટેરના સદંભ*મા ં
સધુારાન ે અાધીન છે અન ે ત ે તમન ે પ_/ઈ-મલે/અેસઅેમઅેસ/વાટ્ેસઅપે eારા જણાવવામા ં અાવશ ે અથવા પીઅનેબીઅચેઅફેઅલેની 
વબેસાઇટ પર hદ9શz ત કરવામા ંઅાવશ.ે 

B) અવOધ 

લાેનની મુદત પીઅનેબીઅેચઅફેઅેલ ના FવવેકબુM�થી નmી કરવામાં અાવશે જ ેઋણ લેનાર(અાે)ની ઉંમર, +ર� hાેફાઇલ, 

Aમલકતની ઉંમર અને ઋણ લેનાર(અાે) eારા પસંદ કરાયેલ ચાmેસ hાડ્ે{/hાેxામ પર અાધા+રત રહેશે. PNBHFL eારા લાેન 

દરAમયાન કાેઈપણ સમયે તેની સંપૂણ* FવવેકબુM�થી લાનેની મુદતમાં ફેરફાર કરી શકાય છે. 

C) ફી અન ેઅb શ�ુ 

લાગ ુ પડતી FવFવધ ફી અને શુ�ની Fવગતા ે માટે, કૃપા કરીને અમારી વેબસાઇટ > xાહક સેવા Fવભાગનાે સંદભ* લાે. 
પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલની મુનસફી hમાણે ફી/શુ�માં ફેરફાર કરવામાં અાવશે. ઋણ લેનાર(અાે)નેપીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ ની 
વેબસાઈટઅેટલે કે, www.pnbhousing.com ના “ફેર hે�{સ કાેડ” Fવભાગ હેઠળ અપડેટ કરેલ ચાo*સનું તાજતેરનું શે�ુલ, 

અથવા પીઅેનબીઅેચઅફેઅલેની �ા�ચ અા+ેફસના xાહક ના+ેટસ બાેડ*  પર cેવા Fવનંતી કરવામાં અાવે છે. 

http://www.pnbhousing.com/
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સં#રણ 24.0.0    

17 ફે(ુઅારી, 2022 થી અમલમા ંઅાવશે  

   

2રટેલ લાેન માટે શુ5 અને લાગુ કરની સૂ9ચ

ચાજ<નાે =કાર
હાેમ લાેન (INR/
અાઇઅેનઅાર)

નાેન હાેમ લાેન (INR/અાઇઅનેઅાર)

h+pયા શુ�*
માટે કરેલ લાેન અરoના 1%  

+ oઅેસટી
માટે કરેલ લાેન અરoના 2%  + oઅેસટી

કાનૂની ફી (લાેન મૂqાંકન માટે) વત*માન મુજબ

લાેનની અંશ અથવા પૂણ* ચુકવણી (Rાજના uલાે+ટ:ગ 
રેટ પર) **

a. NIL (અેનઅાઈઅેલ)- cે 
Aમલકત R��ગત નામે હાેય 
તાે; 
b. cે Aમલકત Wબન 
R��ગત અેWXટીના નામે 
છે, તાે તે RવસાOયક ઉ�ે�ય 
લાેન તરીકે ગણવામાં અાવશ ે
અને ચુકવેલ મુ�લના 2%  + 
oઅેસટીનાે ચાજ* લાગુ થશે

a. NIL - cે Aમલકત R��ગત નામે હાયે અને 
લાેન અે Wબન-હાઉ9સ: ગ / Rવસાય હેતુની લાેન ન 
હાેય તાે 
b. પૂવ* ચુકવેલ મુ�લના 3% + oઅેસટીના - cે 
સંપ�| R��ગત અને હેતુ અાવાસ / Rવસાયના 
નામે હાેય તાે 
c. cે Aમલકત Wબન-R��ગત અેWXટીનું નામ છે, 
તાે તે RવસાOયક ઉ�ેશ લાેન તરીકે ગણવામાં 
અાવશે અનેચુકવેલ મુ�લના 3% + oઅેસટીનાે 
ચાજ* લાગુ થશે

લાેનની અાં9શક અથવા પૂણ* ચુકવણી (Rાજના 
uલાે+ટ:ગ રેટ પર) **

a. NIL (અેનઅાઈઅેલ) - cે 
Aમલકત R��ગત નામે હાેય 
અને ચુકવણી તેના પાેતાના 
�ાેત eારા કરવામાં અાવે છે; 
 cે સંપ�| R��ગત �પે 
હાેય અને _ીc પZ eારા / 
eારા ચુકવણી કરવામાં અાવ,ે 
તાે પૂવ* ચુકવેલ મુ�લના 3% 
+ oઅેસટીનાે ચાજ* લાગુ 
થશે; 
c. cે Aમલકત Wબન 
R��ગત અેWXટીનું નામ છે, 
તાે તે RવસાOયક લાેનના 
ઉ�ેશ તરીકે ગણવામાં 
અાવશે અને ચુકવેલ મુ�લના 
3%  + oઅેસટીનાે ચાજ* 
લાગુ થશે.

પૂવ*ચુકવેલ મુ�લના 3% + oઅેસટી
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ચેક / NACH અનેઅેસીઅેચ મે�ેટ ફાેમ* રીટન* 
(બાઉ> ચાજ*)

750 / - + + oઅેસટી (1લાે બાઉ>) 
 1000 / - + oઅેસટી (2cે બાઉ> - સમાન ઇ��મેXની રજુઅાત)

અાેવર@ુ ચાજ< સમયગાળામાં Cવલંબ માટે અવેતન (ઈઅેમઅાઈ) પર 24% વાHષJ ક

કાનૂની +રકવરી ફી વા\તFવક વા\તFવક

અેકાઉX }ેટમેX
a.}ેટમેXની સાે� કાૅAપ વેબ / માેબાઇલ પાેટ*લથી Fવના મૂq ેડાઉનલાડે કરી શકાય 
છે 
b. cે �ા�ચમાં / ઇ-મેલ પર અેડહાેક Fવનંતી hા� થાય છે 500/-� . + oઅેસટી ;

પુન:ચુકવણીની સૂMચ ફી

a. ચુકવણી શે�ૂલની સાે� કાૅAપ વેબ / માેબાઇલ પાટે*લથી Fવના મૂq ેડાઉનલાેડ 
કરી શકાય છે; 
b. 500/- � + oઅેસટી ચાજ* કરવામા ંઅાવશે, cે અેડહાેક Fવનંતી શાખા પર / ઇ-
મેલ પર hા� થાય છે;

દ\તાવેcેની ફીની સૂMચ

a. Nil (અેનઅાઈઅેલ), cે Fવનંતી કરવામા ંઅાવ ેતાે hારં�ભક 6 મ+હનાની 
વહYચણીના 6 મ+હનાની અંદર  
b. પહેલી Fવતરણ પછી 6 મ+હના પછી - �. 750 /- + oઅેસટી, cે Fવનંતી શાખા 
પર / ઇમેઇલ પર hા� થાય છે

લાેન Ah ાેઝર }ેટમXે 
�. 750/- + GST 

(oઅેસટી)
�. 750/- + GST (oઅસેટી)

ચાલુ નાણાકીય વષ* માટે hાFેવઝનલ ઇXરે} 
સ+ટz +ફકેટ (અાવકવેરા માટે)

a) 2 hાેFવઝનલ અને 1 અંFતમ Rાજ દર વષV ઇ-મેઇલ eારા મફત માેકલવામાં 
અાવશે; 
b) તેની ઉપર અને વધુની કાેઈપણ Fવનંતી પર h�ેક પર �. 500 /- + oઅેસટી 
લાગશે; 
c) વેબસાઇટ / પાેટ*લ / IVR (અાઈવીઅાર) થી �-ડાઉનલાેડ કરવા માટે કાેઈ શુ� 
લાગુ પડતાે નથી

પાછલા નાણાકીય વષ* માટે અંFતમ Rાજ ભયુ¡ હાયે 
તેનું hમાણપ_ (અાવકવેરા માટે)

સંપ�|ના દ\તાવેcેની નકલ
�. 500 /- + oઅેસટી, cે કાેઈ ઇ-મેલ eારા hા� થાય છે; 

�. 1000 /- + oઅેસટી, cે મુ+¢ત નકલા ે(મહ|મ 50 પૃ�ાેન ેઅાOધન); 
�. 1500 /- + oઅેસટી, વધુ 50 પૃ�ાે માટે;

ચુકવણી સૂચનાઅાનેાે અદલાબદલ

મફત, cે પીડીસી માેડથી NACH (અેનઅસેીઅેચ) માેડમાં બદલતા હાે તાે ; 
મફત, cે NACH (અેનઅેસીઅેચ) માડે થી E-NACH (ઇ-અેનઅેસીઅેચ) માં 

બદલતા હાે તાે; 
� 750/- +  oઅેસટી, cે શારી+રક માેડમાં - PDC (પીડીસી) / NACH 

(અેનઅેચઅેચ);

ROI (અારઅાેઅાઈ) ચે£ - uલાે+ટ:ગ ટુ uલાે+ટ:ગ
3% of POS + GST 

(oઅેસટી) 3% of POS + GST (oઅેસટી)

ROI (અારઅાેઅાઈ) ચે£ - uલાે+ટ:ગ ટુ uલાે+ટ:ગ 
(દરમાં ઘટાડાે)

0.5% of POS + GST 
(oઅેસટી) 1% of POS + GST (oઅેસટી)

ROI (અારઅાેઅાઈ) ચે£ - fgર / uલાે+ટ:ગ fgર Rાજના "fgર" દરે �પાંતર ઉપલs નથી.

સંપ�| ફીની અદલાબદલ
� 25000/- + GST 

(oઅેસટી)
� 25000/- + GST (oઅેસટી)
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રાેકડ / 9સ: ગલ ચેકમાં EMI (ઈઅેમઅાઈ) પેમેX 
માટેની ફી

� 1000/- + GST 
(oઅેસટી)

� 1000/- + GST (oઅેસટી)

ક}ડી ચાજ* (સંપ�|ના દ\તાવcેે માટે કે પાકતી 
મુદતે / લાેનની પૂવ* ચુકવણી પછી પાછા લેવામા ં
અાવતા નથી)

�. 1000 /- + oઅેસટી hFત માસ (લાેન બંધ / પ+રપ¤તાના 1 મ+હના પછી)

Fવનંતી પર મૂળ સંપ�| દ\તાવેcેની પુન:hા��
� 1000/- + GST 

(oઅેસટી)
� 1000/- + GST (oઅેસટી)

લાેન બંધ થવા પર દ\તાવેcે છૂટા કરવા માટેનાે ચાજ*

નીલ - લાેન બંધ થયાના 15 કાય*કારી +દવસ પછી +ડ?લવરી માટે; 
વહેલી +ડ?લવરી (Fવનંતી પર) 7 થી 15 કાય*કારી +દવસાે વUે �. 1000 / - + 

oઅેસટી; 
વહેલી +ડ?લવરી (Fવનંતી પર) 5 - 7 કાય*કારી +દવસા ેવUે �. 1500 / - + 

oઅેસટી;

31 cbુઅારી, 2016 પછી ડી\બસ* થયેલ લાને માટે 
CERSAI (સીઈઅારઅેસઅઅેાઈ)ના +નયમાે 
અનુસાર ફી

� 100/- + GST (oઅસેટી)

31 cbુઅારી, 2016 પહેલા ંડી\બસ* થયેલ લાેન 
માટે CERSAI (સીઈઅારઅેસઅેઅાઈ)ના +નયમાે 
અનુસાર ફી

� 500/- + GST (oઅસેટી)

MODT (અેમઅાેડીટી) / નાYધણીનાે ચાજ* - +નમા*ણ / 
રદ

� 500/- + GST (oઅસેટી)

ROC (અારઅાેસી) ચાજ* +નમા*ણ/ રદ NA � 500 + GST (oઅેસટી)

ટાઇટલ સચ* ફી વત*માન મુજબ વત*માન મુજબ

* 1)bૂનતમ hાેસેસdગ ફી �. 10,000 + લાગ ુકર * લાેનની અરo કરતી વખતે અાખી ફી સંપૂણ*પણે ભરવાની રહેશે. cે કાેઈ લાેન અરo 
મંજૂર ન થઈ હાેય, તાે પછી PNB (પી.અેન.બી) હાઉ9સ: ગ ફાઇના> ?લAમટેડ hાેસે9સ: ગ ફી cળવશે - 
a) હાેમ લાેન - PNB (પી.અેન.બી) હાઉ9સ: ગ ફાઇના> ?લAમટેડ eારા મૂqાંકન કરાયેલ દરેક Aમલકત માટે સંપૂણ* hાેસે9સ: ગ ફીમાંથી INR 
(અાઈઅેનઅાર) 3000+ oઅસેટી અેકF_ત. 
 b) નાેન હાેમ લાેન - PNB (પી.અેન.બી) હાઉ9સ: ગ ફાઇના> ?લAમટેડ eારા મqૂાં+કત દરેક Aમલકત માટે સંપૂણ* hાેસે9સ: ગ ફીમાંથી INR 
(અાઈઅેનઅાર) 5000 + oઅેસટી અેકF_ત.

** 2) ચુકવણી �ાનમાં લેવા અને લાેનના ભાગ �પે ચૂકવણી તરીકે લાગુ કરવા માટે, રકમ હાલના EMI (ઇઅેમઅાઈ)ના અાેછામાં અાેછા 5 
ગણી હાેવી cેઈઅે

3) "રહેણાંક ¥ાેટ લાેન" અે �ાં સુધી તમામ જ�રી +નયમનકારી મંજૂરીઅા ેસાથે, રહેણાંક મકાન બાંધવામાં ન અાવે �ાં સુધી "નાેન-હાેમ લાેન" 
તરીકે ગણવામાં અાવે છે.

3) લાેન ખાતામાં ફરીથી સુ+નMyત થવાની અસર, અેટલે કે અાં9શક ચુકવણી અથવા Rાજ �પાંતરનાે દર, પર�ર સંમત +નયમાે અને શરતાે 
અનુસાર, અાગામી હપતા ચpમા ંઅાપવામા ંઅાવશે. 

4) xાહકાેને Fવનંતી છે કે સેવાઅાે માટે તૃતીય પZાેન ેકાેઈ પણ ચુકવણી કરશાે નહd.

5) અાં9શક/સંપૂણ* પવૂ*ચુકવણીની Fવનંતીઅાે મ+હનાની 25મી અને નીચેના મ+હનાની 5મી તારીખ (બંને +દવસાે સ+હત) 9સવાયના તમામ 
+દવસાેમાં �ીકારી શકાય છે. xાહકાેન ેતેમના ¥ાન મુજબ અા9ંશક ચુકવણી (cે કાેઈ હાયે તાે) શે�ૂલ કરવા Fવનંતી કરવામાં અાવે છે.
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D) કે>લેશન 

અામાં કાેઈ પણ બાબત સામેલ હાવેા છતા ં પીઅનેબીઅેચઅફેઅલેને કાેઈ પણ સમયે લાેનનાે વણશાેધાયેલાે/અનુપલs/

Wબનઉપયાેગી +હ¦ાે, ઋણલેનાર(અા)ેને કાેઈ અાગાતેરી cણ કયા* Fવના, કાેઈ પણ કારણસર, નાેન-પરફાેAમ§ ગ અેસેટ તરીકે તેના 
વગ¨કરણના +ક¦ામાં અથવા +ડ\બસ*મેX  લેટર અન ેલાેન દ\તાવેcેની શરતાેનું પાલન ન કરવાને કારણે રદ કરવાનાે/સુધારવાનાે 
Wબનશરતી અOધકાર રહેશે. અા hકારના કે>લેશન થવાના સંcેગામેાં લાને દ\તાવેcેની તમામ cેગવાઈઅાે લાેનના અગાઉથી ડt ાે 
કરેલ અને બાકી રહેલ +હ¦ા માટે અસરકારક અને માb રહેશે તથા ઋણલેનાર(અાે) યાે~ય અને +નયAમત રીતે બાકી નીકળતી 
રકમની પુનઃચુકવણી કરશે. 

E) લાને માટે 9સrા+ેરટી 

i. લાેન માટેની 9સrાે+રટી સામાb રીતે ફાઇના> કરવામાં અાવતી hાેપટ¨ અને/અથવાપીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ eારા 
જ�રી હાેય તેવી અb કાેઈ કાલેેટરલ/વચગાળાની 9સrાે+રટી પરનું સુરZા Rાજ હશ.ે 9સrાે+રટીમાં, અb 

બાબતાેની સાથે , ગેરંટી, હાઇપાેથેકેશન, માટે*ગેજ, ¥ેજ અનેપીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ eારા યાે~ય માનવામાં અાવતી 
અb કાેઈપણ hકારની 9સrાે+રટીનાે સમાવેશ થઈ શકે છે. 

ii. લાેન કાેલેટરલ 9સrાે+રટી તરીકે અાેફર કરવામા ંઅાવેલી hાેપટ¨ પરપીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ ની તરફેણમાં hથમ અને 
Fવ9શH ચાજ* eારા સુરWZત કરવામાં અાવશે (જનેી Fવગતાે લાેન દ\તાવેcેમાં દશા*વવામાં અાવી છે) જ ે �H, 

માકV ટેબલ અને Wબનજ�રી ટાઇટલ ધરાવશ.ે ઋણ લેનાર(અાે)અે પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ eારા જ�રી હાેય તેવા ટાઇટલ 

ડીડ, દ\તાવેcે, અહેવાલાેની અસલ/કાપેી રજૂ કરવી પડશે. ઋણ લેનાર(અાે) ઉ� 9સrાે+રટીના +નમા*ણ માટે 

ચૂકવવાપા_ તમામ શુ� ની ભરપાઈ કરશે અને પીઅનેબીઅેચઅફેઅલે eારા જ�રી હાેય �ારે તેની સંપૂણ*તા માટે 

જ�રી તમામ પગલાં લેશ.ે 9સrાે+રટી તરીકે અાફેર કરવામા ં અાવેલી Aમલકતના બાંધકામ માટેની યાેજના સZમ 

અOધકારી eારા મંજૂર કરવામા ંઅાવશે અને લાેન દરAમયાન કાઈેપણ સમય ેઋણ લેનાર(અાે) અથવા અb કાેઈ 

R�� eારા તેનું ઉ^ંઘન કરવામાં અાવશે નહd. 

iii. ઋણ લનેાર/સરુZા hદાતાઅ ેલાને દ\તાવcે ેહેઠળ બનાવલેા શ�ુન ેકંપની અOધ+નયમ, 2013 (c ેજ�રી હાયે તા)ે અન ે

તનેા હેઠળ ઘડવામા ંઅાવલેા +નયમા,ે CERSAI અથવા અાવા અb લાગ ુકાયદા હેઠળ રMજ}tાર અાૅફ કંપનીઝ સાથ ે

નાYધણી કરાવવાનુ ં કારણ બનશ.ે +નયત સમયની અદંર લાગ ુ થઈ શકે છે અનપેીઅનેબીઅચેઅફેઅલે ન ે નાYધણીનુ ં
hમાણપ_ hદાન કરી શકે છે. 

થાપણા ેમાટે શુ5 અને લાગુ કરની સૂ9ચ

Cવગતાે KLMગત Nારા જમા Oબન-KLMગત Nારા 2ડપાેQઝટ

3 મ+હનાની અવOધમાં bૂનતમ લાૅક
3 મ+હનાની અંદર પૂવ* 

પ+રપ¤ ઉપાડ માb નથી.
3 મ+હનાની અંદર પૂવ* પ+રપ¤ ઉપાડ માb નથી.

3 મ+હના પછી પણ 6 મ+હના પહેલાં પૂવ*-પાકતા ે
ઉપાડ

જ ેસમયગાળા માટે થાપણ 
ચાલે છે તેના માટે વાFષz ક 4% 

ચૂકવવાપા_ Rાજ.
કાેઈ Rાજ ચૂકવવાપા_ નથી.

6 મ+હના પછી પણ પ+રપ¤તાની તારીખ પહેલા ંપૂવ* 
પ+રપ¤ ઉપાડ

જ ેસમયગાળા માટે +ડપાે9ઝટ ચાલે છે તેના માટે લાગ ુRાજ દર કરતાં 1% અાેછંુ 
ચૂકવવાપા_ Rાજ.

પૂવ*-પ+રપ¤ ઉપાડ
અકાળ ઉપાડના +ક¦ામાં, વધારાની �ાકેરેજ (કુલ દલાલી ચૂકવણી બાદની દલાલી, 
જ ેસમયગાળામાં થાપણ ખરેખર ચાલે છે) xાહક પાસેથી +રકવર કરવામાં અાવશે.

નાSધ: ઉપરાેM ફી / શુ5 કંપનીના મુનસફી =માણે બદલાશે. 
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iv. ઋણલેનાર(અાે)/9સrુ+રટી hાવેાઈડરે, cે જ�ર જણાય તા,ે પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલને �ીકૃત લાેન સુરWZત કરવા માટે 

વધારાની સુરZા પૂરી પાડવી cેઈઅ,ે જ ે�H, માકV ટેબલ, બાજે Fવનાની અને Wબન-કૃFષ સંપ�| હશ,ે જ ેલાેન દ\તાવેcે 
હેઠળ અથવા પીઅેનબીઅેચઅફેઅેલ eારા તેમની સંપૂણ* મુનસફી મુજબ +નધા*+રત સુરZા કવચ સુધીની રહેશે. 

v. ઋણ લેનાર(અાે) �ીકારે છે, સંમત થાય છે અને પુ?H કરે છે કે cે સુરZા, અOધકારાે અને ટાઇટલ અાના eારા 
બનાવવામાં અાવશે તાે તે કાઈેપણ રીત ેcેખમમાં મૂકાય છે અથવા cેખમમાં મૂકાય છે, તાે તે Aમલકત પર ગીરાે eારા 
ચાજ*ની અાપમેળે મુ��માં પ+રણમશે નહd. અાથી 
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ઋણ લેનાર(અાે) સંમત થાય છે અને બાંહેધરી અાપે છે કે અાવી કાેઈપણ ઘટના (ઉપર વણ*Rા hમાણે) ના +ક¦ામાં, 
ઋણ લેનાર (અાે) લાેન સુરWZત કરવા માટે Aમલકતની સમકZ મૂqની બદલી સુરZા hદાન કરશે. 

F) Aમલકત/ઋણ લનેાર(અાે)ના ેવીમા ે

અા લાેનના સમયગાળા દરAમયાન પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ eારા +ન+દzH રકમ માટે 9સrાે+રટી તરીકે અાેફર કરવામાં અાવેલી 
Aમલકતનાે અાગ, પૂર, ભૂકંપ અને અb cેખમાે સામે યાે~ય સમયે અને યાે~ય રીતે વીમાે લેવામાં અાRાે છે તેની ખાતરી કરવાની 
જવાબદારી ઋણ લેનારની રહેશે, જમેાં પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ અેકમા_ લાભાથ¨ છે. તેના પુરાવા દર વષV પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ 

ને અાપવાના રહેશે અને/અથવા પીઅેનબીઅચેઅેફઅેલ eારા ªારે પણ માંગવામાં અાવશે �ારે અાપવાના રહેશે. 
પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ eારા અા હેતુ માટે ઉ^ેaખત રકમને �ાનમા ંલીધા Fવના, ઋણ લેનારા(અાે) પયા*� રકમ માટે Aમલકતનાે 
વીમાે લેવા માટે સંપૂણ*પણે બંધાયેલા રહેશે. 

દાવાઅાે અને કવરેજ સ+હતના +નયમાે અને શરતા ેઅાવી વીમા પા?ેલસી cરી કરનાર eારા સંચા?લત કરવામાં અાવશે. મહેરબાની 
કરીને નાYધ કરાે કે વીમા પાૅ?લસી હેઠળ પીઅેનબીઅેચઅફેઅલે ની ભૂAમકા અેક સુFવધા અાપનારની હશે અને પાૅ?લસી હેઠળ 

કાેઈપણ ભાFવ દાવાને અાવરી લેવા અને પતાવટ કરવાના ે+નણ*ય ફ� વીમા કંપનીને જ રહેશે. વીમાે અે Fવનંતીનાે Fવષય છે. 

G) લાનેના +ડ\બ`*X માટેની શરતા ે

લાેનના +ડ\બ`*X માટેની શરતાેનાે ઉ^ેખ લાને દ\તાવcેે હેઠળ Fવગતામેાં કરવામાં અાવશે cે કે, કેટલીક મુl અને ચાકી�પ 

શરતાે નીચે દશા*વેલ છે: 

i. પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ eારા મંજૂરી પ_ / કાેઈપણ અb લાેન દ\તાવેcેમાં ઉ^ેaખત તમામ સંબંOધત દ\તાવેcે 
સબAમટ કરવા; 

ii. Aમલકતનું કાનૂની અને તકનીકી અાકારણી; 

iii. મંજૂર પ_માં +ન+દzH કયા* મુજબ, ઋણ લેનારા(અા)ે eારા પાેતાના યાેગદાનની ચુકવણી (લાેન રકમ કરતાં અાેછી 
Aમલકતની કુલ +ક: મત); 

iv. લાેનનાે પયા*� ઉપયાગેનાે પુરાવાે અાપવાે (લાેન અનુગામી +ડ\બ`*Xના +ક¦ામાં); 

v. ઋણલેનાર(અાે) eારા +નયAમતપણે પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલને hદાન કરવાની બાંહેધરીમાં, તમામ મા+હતી, જમેાં 
બાંધકામમાં hગFત/Fવલંબ, Aમલકતને કાેઈ માેટંુ નુકસાન, રાેજગાર/સંપક* ની Fવગતાેમાં ફેરફાર, Aમલકતને લગતા વેરાની 
ચૂકવણી ન કરવી વગેરે સંબંOધત Fવગતા ેસામેલ છે; 

vi. hાેપટ¨નું બાંધકામ મંજૂર ¥ાન મુજબ હાથ ધરવામા ંઅાવી ર«ું છે; 

vii. ઋણ લનેાર(અાે)અે પાતેાન ેસતંHુ કયા* છે કે ડેવલપર eારા hાજે{ે (ªા ં Aમલકત અાવલેી છે) માટે જ�રી મજૂંરીઅા ે
મળેવવામા ંઅાવી છે; 

viii. hાેપટ¨ માટે જ�રી તમામ મંજૂરીઅાે મેળવી લેવામા ંઅાવી છે અન ેcે hાેપટ¨ +રસેલમાં ખરીદવામાં અાવી રહી હાેય તાે તે 
વેચનાર પાસે ઉપલs છે; 

ix. ઋણલેનાર(અાે)અે તમામ જ�રી કાેપાVરેટ પગલા ંલીધા ંહશે અને તમામ મંજૂરીઅાે મેળવી હાેવી cેઈઅે (જમેાં તેના બાેડ*  
અાેફ +ડરે{સ* અને ઋણલેનાર(અાે)ના શેરહાે¬રા ેeારા પસાર કરવામા ંઅાવેલા કાેપાVરેટ ઠરાવાે/બાેડ*  અાેફ ટt}ીઝ/

અાેથાેરાઇઝેશન બાેડ*  અાેફ ટt}ીઅાે પાસેથી અOધકૃતતા અને ઠરાવા/ેભાગીદારી પેઢીઅાેના બાેડ*  અાેફ અાેથા+ેરટી 
ભાગીદારી ભાગીદારી/અાેથા+ેરટીના લેટર/અાેથાે+રટીના લેટર/પાવર અાેફ અેટન¨ પાસેથી લાેનનાે લાભ લેવા અને 
સુરZાની રચના માટે,  જમેાં h\તુત લાને દ\તાવેcેના અમલીકરણના સંબંધમાં લાગુ પડતા થડ*  પાટ¨ માેગVજ અથવા 
હાયપાે?થકેશનનાે સમાવેશ થાય છે, જનેા પર Fવચાર કરવામા ંઅાવે છે અને તેની કામગીરીનાે સમાવેશ થાય છે. ઋણ 

લેનાર(અાે)અેપીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ ને અાવી મંજૂરીઅાે/અOધકૃતતાઅાેની hમા®ણત સાચી નકલાે Fવત+રત કરી હશે; 
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x. [ઋણ લનેાર(અાે),પીઅનેબીઅચેઅફેઅલે અન ે અે̄ ા ે અજેX અે̄ ા ે કરાર અથવા અb કાઈેપણ દ\તાવજે(અાે) 
અથવા કરાર(અાે), જમે કે પીઅનેબીઅચેઅફેઅલે eારા ઉ^aેખત કરી શકાય છે, LRD અે̄ ા ેઅકેાઉXમા ંhા��પા_ 

જમા કરાવવા, +ડ\બ`*X અન ેચકુવણીની સFુવધા માટે. અે̄ ા ેઅકેાઉX પર પવૂા*Oધકાર/ચાજ* બનાવવા સ+હતની 
બાકી રકમની અન ેકંપનીના અાવા ચાજ*ના રેકા+ેડ§ગના +ક¦ામા]ં 2 ; 

 
2 લીઝ રેXલ +ડ�ાઉWX: ગ (LRD) કેસાે માટે અરo. 



 of 12 PNBHFL/CSO/MITC Format/Gujara? − Version 21

xi. ઋણ લેનાર(અાે)અે બાે� અથવા +ડમા� hાેAમસરી નાટે, PDCs, સુરZા દ\તાવેcે, લાગુ કાયદાઅાે હેઠળના 
પાલનના પુરાવા,પીઅેનબીઅચેઅેફઅેલ ની તરફેણમાં લાનેની રકમ માટે વીમા કાેવનાે પુરાવાે અમલમાં મૂrા ે
હશે અને +ડ?લવરી કરેલ હશ.ે 

H) તપાસ: 

પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ ને લાેનના સમયગાળા દરAમયાન પીઅેનબીઅેચઅફેઅેલ ના અOધકારી eારા સમય સમય પર Aમલકતની 
તપાસ કરવાનાે અOધકાર હશે. 

I) લાને અન ેRાજનુ ં+રપમેXે 

i. લાને +ડ\બ`*X લટેરમા ંઉ^aેખત +નયત તારીખ ેમા9સક ધારેણ ેચકૂવવાપા_ સમાન મા9સક હ�ાઅા ે ("EMIs") eારા 
ચકૂવવાપા_ રહેશ.ે ઇઅમેઅાઇની ગણતરી ખરેખર +ડ\બસ* કરવામા ં અાવલેી રકમ પર કરવામા ં અાવશ ે જ ે

પીઅનેબીઅચેઅફેઅલે ના FવવકેબMુ�થી સધુારણાન ેઅાધીન રહેશ.ે અFંતમ +ડ\બ`*X સમય ેચાmેસ EMIsની ગણતરી 
કરવામા ંઅાવશ.ે 

ii. +ડ\બ`*X લેટરમા ંઉ^ેaખત +નયત તારીખે મા9સક ધારેણે hી-EMI Rાજ ("PEMII") ચૂકવવાનું રહેશે અને Rાજના 
વાFષz ક દર પર ગણતરી કરવામા ંઅાવશે. તે લાનેના સંદભ*માં hથમ +ડ\બ`*Xની તારીખથી EMI શ� થવાની તારીખ 

સુધી વસૂલવામાં અાવશ.ે 

iii. ઋણ લેનાર (અાે)પીઅેનબીઅચેઅેફઅેલ (a) ને તેની શ�અાતથી +નયત તારીખાે પર દરેક EMI ચૂકવશે; અને/અથવા (b) 

EMI શ� ન થાય �ાં સુધી સંબંOધત +નયત તારીખાે પર કરવામાં અાવેલ +ડ\બ`*X પર PEMII. PEMII/EMI ઋણ 

લેનાર(અાે) eારા +ડ\બ`*X લેટરમાં દશા*વેલ તારીખા ેપર ચૂકવવા પા_ રહેશે. cે અાવાે +દવસ Wબઝનેસ ડે ન હાેય, તાે 
PEMII/EMI ઋણ લેનાર(અા)ે eારા અગાઉના Wબઝનેસ ડે પર ચૂકવવાપા_ રહેશે. 

iv. FવલંWબત ચુકવણીના +ક¦ામાં,પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ eારા સમયાંતરે +નધા*+રત દરાે પર FવલંWબત સમયગાળા માટે 

અાેવર�ુ શુ� લેવામાં અાવશે. 

v. પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ ને EMI ને સુધારવાનાે અથવા ચુકવણીની અવOધમાં સુધારાે કરવાનાે અOધકાર અને સંપૂણ* 
FવવેકબુM� હશે અથવા Rાજ દર અન/ેઅથવા પીઅેનબીઅેચઅેફઅાર માં ફેરફાર/સુધારા પછી બંને અને તે મુજબ પાે} 

ડેટેડ ચે° ("PDCs")નાે નવાે સેટ જમા કરવામાં અાવશે અન/ે અથવા સુધારી શકાય તેવા NACH અાદેશ ઋણ 

લેનાર(અાે) eારા સુધારેલ EMIs માટે અાપવા ેપડશે. 

vi. ઉપરાે�ની સામાbતાને મયા*+દત કયા* Fવના, ઋણ લેનાર(અાે) અે પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ eારા સમયાંતરે લાેનની 
ચુકવણી માટે પીઅેનબીઅેચઅફેઅેલ eારા +ન+દzH કરેલી રકમ માટે અાટલી સંlામાં PDCs hદાન કરવાના રહેશે. 

J) hીપમેXે ચાo*સ 

પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ eારા અb +નયમનકારી સ|ામંડળાે (અાે) નેશનલ હાઉ9સ: ગ બYક ("અેનઅેચબી")ની માગ*દ9શz કાઅાે/
પ+રપ_ાે અનુસાર AhપેમXે ચાMજzસ (અા)ે લાદવામાં અાવશે, જ ેસમયાંતરે તેની વેબસાઇટ પર અપડેટ કરવામાં અાવશે, જથેી 
લાેકાેને મા+હતી મળે અને અહd h\તુત કરવામાં અાવી હાયે. "અેનઅેચબી અને અb +નયમનકારી સ|ામંડળ(અાે)ની 
માગ*દ9શz કાઅાે/પ+રપ_ાેને અાOધન, અહd જણાવેલી શરતાે અને/અથવા લાેન દ\તાવેcે હેઠળ, ઋણલેનાર(અાે) અગાઉથી _ીસ 

(30) કાય*કારી +દવસાે માટે પીઅેનબીઅેચઅફેઅલેને અા માટે �H લેaખત નાે+ટસ અાપવામાં અાવે તાે લાેનની પૂવ*ચુકવણી કરી 
શકે છે અથવા અાં9શક રીતે પૂવ*ચુકવણી કરી શકે છે. પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ eારા નાે+ટસ મ±ાની વા\તFવક તારીખથી _ીસ 

(30) +દવસ ગણવામાં અાવશે. 

K) લાેન પર વાFષz ક અાઉટ}ે��: ગ દર વષV 30 અેAhલના રાેજ cરી કરવામાં અાવશે. 

L) અાવેર�નુી વસલૂાત માટે અનસુરવામા ંઅાવનાર સWંZ� સચૂક h+pયા 
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oટીસી ("ઇવેX અાેફ +ડફાે²") માં દશા*Rા મુજબ +ડફા²ેની કાેઈપણ ઘટના બનવા પર, ઋણ લેનાર(અાે) eારા 
પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ ને ચૂકવવાપા_ તમામ બાકી રકમાે તરત જ ચૂકવવાપા_ થશ ેઅને પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ અાવી જ�રી 
h+pયાઅાે/ પગલાં લેવાનાે અOધકાર અનામત રાખે છે. FવલંWબત ચુકવણી માટે અાેવર�ુ ચાજ* વસૂલવા, કાયદા હેઠળ ઉપલs 

ઉપાય અનુસાર 9સrાે+રટી લાગ ુકરીન ેઅાવેર�ુની વસૂલાત સ+હત લાને દ\તાવેcે કાયદા હેઠળ ઉપલs ઉપાય અનુસાર 

9સrાે+રટીને લાગુ કરીને.. વા\તFવક h+pયા પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ eારા દરેક કેસના સંcેગાેના અાધારે નmી કરવામાં 
અાવશે. 

M) xાહક સવેા 

લાનેના સબંધંમા ંઋણ લનેાર(અાે)ના તમામ h�ના ેઅન ેMચ: તાઅાને ેસબંાધેવામા ંઅાવશ ેઅન ેતનેુ ંસચંાલન  
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પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ eારા કરવામા ંઅાવશે.. 

i. અાે+ફસમાં મુલાકાતનાે સમય- સવારે 10:30 થી બપાેરે 3:00 વા~યા સુધી (સાેમવારથી શ+નવાર). 

પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલ અાે+ફસ દર મ+હનાના રFવવાર, hથમ અન ેબીc શ+નવારે બંધ રહે છે. 

ii. xાહક સેવા માટે સંપક*  કરવાના R��ની Fવગતાે -પીઅેનબીઅચેઅેફઅેલ ની શાખા કચેરી ખાતે xાહક સેવા મેનેજર. 

iii. સમયરેખા સ+હત નીચેના 3 મેળવવા માટેની h+pયા નીચ ેદશા*વેલ છે: o લાેન અેકાઉX 

}ેટમેX - 10 કાય*કારી +દવસાનેી અંદર. 

o ટાઇટલ દ\તાવેcેની ફાેટાેકાેપી # - 15 કાય*કારી +દવસાેની અંદર. 

o લાને બધં કરવા/ ટt ા>ફર કરવા પર અસલ દ\તાવcે ેપરત - 30 કાય*કારી +દવસાનેી અદંર. 

નાYધ: દરેક સેવા Fવનંતી માટેનાે ટન*અરાઉ� સમય પીઅનેબીઅેચઅેફઅેલ ના FવવેકબુM�ને અાધારે બદલાઈ શકે છે. ઋણલેનાર(અાે)ને 
Fવનંતી કરવામાં અાવે છે કે તેઅાે પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલની વેબસાઇટના "ફેર h�ે{સ કાેડ" Fવભાગ હેઠળ અપડેટ કરવામાં અાવેલા સFવz સ 

+ર¤ે} ટન*અરાઉ� ટાઇમના તાજતેરના 9શ�ુલનાે સંદભ* લે, જમે કે, www.pnbhousing.com,અથવા સેવાઅાેનાે લાભ લેતી વખતે 
પીઅેનબીઅેચઅેફઅેલની શાખા કચેરીના ેસંદભ* લે. 

N) ફ+રયાદ +નવારણ 

લવેલ 1 

xાહક તેની ફ+રયાદ શાખા કચેરીને પાે} કરી શકે છે અથવા અમારી વેબસાઇટના 'ક}મર કેર' Fવભાગ હેઠળ અમને લખી 
શકે છે, અેટલે કે, www.pnbhousing.com અથવા customercare@pnbhousing.com પર. 10 કામકાજના 
+દવસાેમાં ઠરાવ અાપવાનાે hયાસ કરવામા ંઅાવશે. 

લવેલ 2 

c ેxાહક xાહક સભંાળ eારા પરૂા પાડવામા ંઅાવલે +રઝાqેશુનથી સતંHુ ન હાયે, તા ેત ે 

તમેની ફ+રયાદ nodalofficer@pnbhousing.com પર ફ+રયાદ +નવારણ અOધકારીન ેપા}ે કરી શકે છે. 7 કામકાજના 
+દવસામેા ંઠરાવ અાપવાના ેhયાસ કરવામા ંઅાવશ.ે 

લવેલ 3 

cે xા હ ક નાે ડ લ અાે +ફ સ ર eા રા અા પ વા માં અા વે લા ઠ રા વ થી સં તુ H ન હાે ય , તાે તે / તે ણી 
executivedirector@pnbhousing.com પર તેમની ફ+રયાદ પાે} કરી શકે છે. 7 કામકાજના +દવસાેમાં ઠરાવ 

અાપવાનાે hયાસ કરવામાં અાવશે. 

વૈક³wક રીતે, xાહકાે ફ+રયાદ +નવારણ અOધકારીને અાના પર પ_ લખી શકે છે:- 

પીઅેનબી હાઉ9સ: ગ ફાયના> ?લ., 

9મા ેમાળ, અંતરીZ ભવન, 22 ક\તુરબા ગાંધી માગ*, નવી +દ]ી – 110001  

નાYધ: - કૃપા કરીન ેપરWબડીયાંની ટાેચ પર 'ફ+રયાદ +નવારણ' નાે ઉ^ેખ કરાે. 

 લેવલ 4 

xાહકના સંતાેષ માટે ફ+રયાદનુ ંસબંાેધન ન થવાના +ક¦ામાં, ઉપરાે� ¤ાટ*રથી વાજબી સમયગાળામાં, xાહક નીચે અાપેલા 
સરનામે નેશનલ હાઉ9સ: ગ બYકનાે સંપક*  કરી શકે છે: 

નેશનલ હાઉ9સ: ગ બYક, 

http://www.pnbhousing.com/
http://www.pnbhousing.com/
mailto:customercare@pnbhousing.com
mailto:nodalofficer@pnbhousing.com
mailto:executivedirector@pnbhousing.com
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+નયમન અને દેખરેખ Fવભાગ, (ફ+રયાદ +નવારણ સેલ), 4થાે માળ, કાેર-5A, ઈ��યા 
હેWબટેટ સેXર, લાેધી રાેડ, નવી +દ]ી - 110003 

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

 

3 લાને લનેાર(અાે) લાને અકેાઉX નબંર અન ેઅાળેખના ેપરુાવા ેઅાપીન ેપીઅનેબીઅચેઅફેઅલેની �ા�ચ અા+ેફસમા ં�ા�ચ ક}મર સFવz સ મનેજેર પાસથેી અા સવેાઅા ેમળેવી 

શકે છે. વકૈ³wક રીત,ે ઋણ લનેારા(અાે) તનેી વબેસાઈટના "ક}મર કેર" Fવભાગ હેઠળ, અટેલ ેકે, www.pnbhousing.com "અમન ેલખી" શકે છે. 

http://www.nhb.org.in/
http://www.pnbhousing.com/
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ઉપરાે� +નયમાે અને શરતાે ઋણ લેનાર(અા)ે eારા વાંચવામાં અાRા છે/સમજવામાં અાRા છે અને ઋણ લેનાર(અાે)ને તે ભાષામાં 
સમcવવામાં અાRા છે જ ેઋણ લેનાર(અા)ે સમજ ેછે અને તેથી તે ઋણ લેનાર(અાે) eારા સમcયું છે. ઋણલેનાર(અાે)ન ેઅેમઅાઈટીસીની 
અેક નકલ મળી છે અને તેણે લાેન દ\તાવેcે અને સ�ેશન લેટર હેઠળ અહd ઉ^ેaખત +નયમાે અને શરતાેને સમªા પછી તેની મુ� 

સંમFત અને મનની નmર fgFતમાં ઇ´ાશ��ના અા દ\તાવેજમાં તેની સહીઅાે/અંગૂઠાની છાપ ઉમેરી છે. 

 

ઋણ લનેારા(અાે)ની સહી 

 

પીઅેનબી હાઉ9સ: ગ ફાયના> ?લAમટેડના અOધકૃત R��ની સહી 

cડેાણ A 

ઋણ લનેાર(અાે) ની Fવગતા ે

નામ: સરનામું: 

બંધારણ 
(R��ગત/અકેમા_ મા?લક/કંપની/અચેયઅુફે/અલેઅલેપી/પાટ*નર9શપ ફમ*/સાસેાયટી/ટt}): 

મંજૂરી પ_ની Fવગતાે: 

+ડ\બ`*X લેટરની Fવગતાે: 

. 
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