
      
0  9  1  4  1  3  2  0 
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ಪ"ಮುಖ &ಯಮಗಳ* ಮತು, ಷರತು,ಗಳ* (MITC) 

PNB /ೌ1ಂ3 4ೖ6ಾ89 :;<=  >ಾ?@ABೕD ಗುರುEನ ಸಂHI L65922DL1988PLC033856 ಮತು, ಅದರ 

LೂೕಂNಾOತ ಕQೕR, 9Lೕ ಮಹT, ಅಂತRU ಭವನ, 22 ಕಸೂ,XಾA YಾಂZ [ಾಗA, ನವ\ಹ: - 110001, (“PNBHFL”)  

ಇದರ ಅನುಬಂಧ A ["`ಾಲYಾರ(ರು)"] ನ:b cವRಸdಾeರುವ ಕಂಪ&ಗಳ >ಾO\, 1956 ಯಂf gಳh ಉjbೕk1ರುವಂf 

ಓದಲು ಮತು, ಅಥA [ಾTgೂಳnಲು `ಾಲYಾರರ ನಡುp ಒಪrಂದದ ಅTಯ:b ಸಂಘtತuಾದ `ಾಲgv ("LOAN") ಸಂಬಂZ1ದ 

ಅತIಂತ ಪ"ಮುಖuಾದ &ಯಮಗಳ* ಮತು, ಷರತು,ಗಳ*. ಮಂಜೂxಾE ಪತ"ದ:b ಒಳhೂಂTರುವ &ಯಮಗಳ*, ಅದರ 

cವರಗಳನುy ಅನುಬಂಧ ಎ ("ಮಂಜೂxಾE ಪತ""),  cತರ{ಾ ಪತ"ದ:b |ಚು~ &�Aಷ�uಾe ಉjbೕkಸdಾe\, ಇವ�ಗಳ 

cವರಗಳನುy ಅನುಬಂಧ A ("cತರ{ಾ ಪತ""), GTC*1 ಮತು, ಇತರವ�ಗಳ:b |ಚು~ &�Aಷ�uಾe ಉjbೕkಸdಾe\ `ಾಲದ 

Nಾಖjಗಳನುy PNBHFL (ಒ�ಾ�B�ಾe "`ಾಲ Nಾಖjಗಳ*" ಎಂದು ಉjbೕkಸdಾಗುತ,\) Lೂಂ�h ಪxಾಮ�A1 `ಾಲವನುy 
>ಾಯAಗತhೂ�ಸdಾಗುತ,\.  

ಇ:b ಉjbೕkಸdಾದ MITC ಗಳ* gೕವಲ ಸೂಚಕuಾep ಮತು, ಸಮಗ"uಾeಲb. `ಾಲವನುy cತರ{ಾ ಪತ" �ೕRದಂf `ಾಲದ 

Nಾಖjಗ�ಂದ &ಯಂE"ಸdಾಗುತ,\. ಇ:b ಸೂ�ಸdಾದ &ಯಮಗಳ* ಮತು, ಷರತು,ಗಳ* ಮತು, `ಾಲದ Nಾಖjಗಳ ನಡುp 

�ಾವ�\ೕ cBೂೕ�ಾ�ಾಸದ ಸಂದಭAದ:b, `ಾಲದ Nಾಖjಗಳ &ಯಮಗಳ* ಮತು, ಷರತು,ಗಳ* �ಾ:,ಯ:bರುತ,p. 

>ಾI�ಟjೖ�� ಪದಗಳ* GTC ಯ:b ಅದgv ಸೂ�ಸdಾದ ಅಥAವನುy |ೂಂ�ರ�ೕಕು. 

A) `ಾಲ/ LOAN 

. 

jೂೕ8 ಅಥuಾ `ಾಲ ಎಂದB jೂೕ8 Nಾಖjಗಳ ಅTಯ:b uಾI�ಾI&ಸdಾeರುವ `ಾಲ. cತರ{ಾ ಪತ"ದ:b 
&ಗ�ಪTಸdಾeರುವ `ಾಲದ ಅವZ, ಅದರ ಉ\�ೕಶ, ಅನ�ಯuಾಗುವ ಬT� ದರ. &�Aಷ� cವರಗ�Yಾe ದಯcಟು� 
cತರ{ಾ ಪತ"ವನುy ಎಚ~RgOಂದ ಓ�. ಆNಾಯ, ಭದ"fಯ [ೌಲI[ಾಪನ ಮತು, g"TD [ೌಲI[ಾಪನದ 

?@"4ೖ� ಆ�ಾರದ �ೕj `ಾಲವನುy &ಧARಸdಾಗುತ,\. 

`ಾಲYಾರ(ರು) ಲಭIfಯ ಅವZಯ:b [ಾತ" `ಾಲದ cತರ�ಯನುy gೂೕರುವ ಹಕvನುy |ೂಂ�ರು�ಾ,B. ಲಭIfಯ 

ಅವZಯ:b `ಾಲYಾರ(ರು) ಹಣವನುy ಸಂಪ@ಣAuಾe �ಾ" [ಾಡ�ದ�B, PNBHFL cತರ{ಾ ಪತ"ದ &ಯಮಗಳನುy 
ಬದdಾOಸಬಹುದು. 

ಬT� ದರ - `ಾಲgv ಅನ�ಯuಾಗುವ ಬT� ದರವನುy 1�ರ/ 4�bೕtಂ3/1�ರ�ಂದ 4�bೕtಂ3 ಬT� ದರgv 
&ಗ�ಪTಸdಾe\. 

a) 1�ರ ದರ - `ಾಲYಾರ(ರು) 1�ರ ಬT�ದರವನುy ಆR1gೂಂಡB, `ಾಲದ ಅವZಯುದ�ಕೂv ಬT�ದರವ� 1�ರuಾeರುತ,\. 

ಅನ�ಯuಾಗುವ 1�ರ ದರವ� cತರ�ಯ �6ಾಂಕದ �ಾ:,ಯ:bರುವ ಬT� ದರuಾeರುತ,\. 

b) 4�bೕtಂ3 ದರ - `ಾಲYಾರ(ರು) 4�bೕtಂ3 ಬT�ದರವನುy ಆR1gೂಂಡB, `ಾಲYಾರ(ರು) 4�bೕtಂ3 

ದರದ:b ಬT�ಯನುy �ಾವEಸಲು ಜuಾXಾ�ರxಾeರು�ಾ,B +/- [ಾ�A8 (% ನ:b). >ಾಲ>ಾಲgv PNBHFL 

&ಧAR1ದಂf ಬT�ಯ 4�bೕtಂ3 ದರವ� PNBHFR ಅನುy ಆಧR1ರುತ,\. "PNBHFR" ಎಂದB Yಾ"ಹಕ 

ಮತು, ಉತrನyದ ಪ">ಾರ, �ಾ:,ಯ:bರುವ [ಾರುಕ<� ಪR1�Eಗಳ* ಮತು, �ಾವ�\ೕ �ಾಸನಬದ  
�ಾ"Z>ಾರದ [ಾಗAಸೂ�ಗಳನುy ಆಧR1 >ಾಲ>ಾಲgv PNBHFL &ಧAR1ದಂf ಮರು|ೂಂ�ಸುವ 

�6ಾಂಕ ಮತು, ಮರು|ೂಂ�ಸುವ ಸಮಯದ ಆವತAನದ ಬT�ದರದ ಅನ�ಯuಾಗುವ ಉjbೕಖ ದರ ಮತು,/
ಅಥuಾ ಅದರ ಪ">ಾರ. PNBHFL ನ ಆಂತRಕ &ೕE. ಯ:bನ �ಾವ�\ೕ ಬದdಾವ�ಯನುy PNBHFL ತನy 
p¡ �ೖD ಅಥuಾ �ಾf |ೕ�gಗಳ* ಅಥuಾ ಅದರ �ಾHಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥuಾ PNBHFL ನಂತಹ 

�ಾವ�\ೕ [ಾಧIಮದ ಮೂಲಕ ಸೂ�ಸ�ೕಕು. 

c) 1�ರ ಮತು, 4�bೕtಂ3 ದರ - &ೕವ� 1�ರ ಮತು, 4�bೕtಂ3 ಬT�ದರವನುy ಆR1gೂಂಡB, �ೕ:ನ ಷರತು, (ಎ) 

ಅTಯ:b ಸೂ�ಸdಾದ RೕEಯ:b ಆರಂ¢ಕ ಅವZh `ಾಲYಾರ(ರು) 1�ರ ಬT�ದರವನುy �ಾವEಸಲು 
ಜuಾXಾ�ರxಾeರು�ಾ,B. ಮತು, �ೕ:ನ ಷರತು, (£) ಅTಯ:b ಸೂ�1ದಂf ಆರಂ¢ಕ ಅವZಯ ನಂತರ 

4�bೕtಂ3 ದರದ:b �ಾವEಸಲು ಜuಾXಾ�ರxಾeರು�ಾ,B. 

d) PNBHFL ನ ಸ�ಂತ cpೕಚLOಂದ, `ಾಲYಾರರು (ಗಳ*) 1�ರ ಬT�ಯ ¤ೕಜLOಂದ 4�bೕtಂ3 ಬT�ಯ ದರ 
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¤ೕಜLh ಪRವEAಸುವ ಅಥuಾ ತ��ರುದ  ಪRವತALಯ ಆ¥vಯನುy |ೂಂ�ರು�ಾ,B ಅಥuಾ ಮುಖI Xಾ¦ 

ಮತು, fRhಗಳ �ೕj ಅನ�ಯuಾಗುವ ಪRವತA6ಾ ಶುಲvಗಳ* ನಂತರದ �ಾವEಯ ಈ ಆ¥vಯನುy 
ಚdಾOಸುವ ಸಮಯದ:b ಅನ�Oಸುತ,\. 

 
1 `ಾ[ಾನI &ಯಮಗಳ* ಮತು, &ಬಂಧLಗಳ* ("GTC") |ೂಸ \ಹ:/\ಹ:ಯ:bರುವ ಸ¡-R�`ಾ¨© VII ಕQೕRಯ:b ಆಗ�� 03, 2021 ರಂದು ಪ�ಸ,ಕ 

ಸಂHI 4, ಸಂಪ�ಟದ:b Lೂೕಂದª ಸಂHI 294 ಅನುy |ೂಂ�\. ಪ�ಟ ಸಂHI 114 Rಂದ 157 ರವBh ಸಂHI 1708 ಮತು, ಸ¡-R�`ಾ¨© ಎ� ಆ© cಎ /ೌ« 

�ಾ� ನವ\ಹ:/ \ಹ:ಯ:b, 03 �ೕ, 2019 ರಂದು ಪ�ಸ,ಕ ಸಂHI 4 ರ:b Lೂೕಂದª ಸಂHI 867, ಪ�ಟ ಸಂHI 98 Rಂದ 151 ರ ಸಂಪ�ಟ ಸಂHI 463 ಮತು, 
T�ಂಬ© 09, 2016 ರಂದು \ಹ:/ನವ\ಹ:ಯ:b ಸ¡-R�`ಾ¨© VII ನ:b ಪ�ಸ,ಕ ಸಂHI 4, ಸಂಪ�ಟದ:b Lೂೕಂದª ಸಂHI 979 ಅನುy |ೂಂ�\. ಪ�ಟ 

ಸಂHI 57 Rಂದ 103 ರವBh ಸಂHI 1614 ಮತು, T�ಂಬ© 04, 2014 ರಂದು ಹR�ಾಣದ ಕ6ಾA� ನ:bರುವ ಸ¡-R�`ಾ¨© ಕQೕRಯ:b ಪ�ಸ,ಕ I, 

ಸಂಪ�ಟದ ಅTಯ:b �ಾಕುI�ಂD ಸಂHI 9326 ರಂf. ಪ�ಟ ಸಂHI 82 ರ:b ಸಂHI 534. 
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e) ಇ:b �ೕj |ೕ�ರುವ�ದgv  ಪ"E�ಾe ಏLೕ ಇದ�ರೂ, `ಾಲYಾರ(ರು) >ಾಯAಗತhೂ�ಸ�ೕ>ಾದ cತರ{ಾ 
ಪತ"ದ ಪR�ಾಯ:b ಬT�ಯ ದರವ� ಪRಷvರ�h ಒಳಪt�ರುತ,\ ಮತು, ಅದನುy ಪತ"ದ ಮೂಲಕ 

`ಾಲYಾರRh (ರು) E�ಸdಾಗುವ�ದು, ಇ- �ೕ� ಮತು, SMS ಅನುy PNBHFL p¡ �ೖD ನ:b 
ಪ"ದ�Aಸdಾಗುತ,\. 

`ಾಲYಾರ(ರು) ಅಥuಾ �ಾವENಾರRಂದ cತRಸdಾದ ®ತ,ದ `ಾಗ�/ಸಂಗ"ಹ/ನಗ�ೕಕರಣವgv fhದುgೂಂಡ ಸಮಯವನುy 
j¦vಸ\.Q¯ ಅನುy ಹ`ಾ,ಂತR1ದ �6ಾಂಕ�ಂದ ಅಥuಾ RTGS, NEFT, ?ೕ ಆಡA© / T[ಾIಂ= �ಾ"°� / XಾIಂಕ© Q¯, 

?@ೕಸ�� ಆಡA© �6ಾಂಕ�ಂದ `ಾಲದ �ೕ:ನ ಬT�ಯು PNBHFL ಪರuಾe ಸಂಗ"ಹhೂಳnಲು �ಾ"ರಂಭuಾಗುತ,\.   

,ಪ"ಚ:ತ [ಾರುಕ<� ಅ�ಾIಸ, ಹಣದ [ಾರುಕ<� ಬದdಾವ�ಗಳ*, `ಾಲYಾರರ (ರು) g"TD Bೕtಂ3 ಅನುy �ೌ8 h"ೕ= 

[ಾಡುವ�ದು, ;ೕಸಲು ಅವಶIಕfಗಳ*, &ಬಂಧL &ಯಮಗಳ*, PNBHFR/[ಾ�A8 ನ:bನ ಬದdಾವ�ಗಳ* ಅಥuಾ 
PNBHFL ನ ಅ1,ತ�ದ:bರುವ [ಾಗAಸೂ�ಗಳ* ಅಥuಾ NHB/ RBI ರೂ±ಗಳ:bನ ಬದdಾವ�ಗಳ* ಅಥuಾ >ಾನೂ&ನ:bನ  

ಬದdಾವ�ಗ�h ಸಂಬಂZ1ದಂf �ಾವ�\ೕ ಇತರ ಅನ�ಯuಾಗುವ ಅಂಶಗಳನುy ಮತು, ತನy ಸ�ಂತ cpೕಚLOಂದ �ಾವ�\ೕ 
ಸಮಯದ:b ಬT�ದರವನುy ಮರು|ೂಂ�ಸುವ/ಪRಷvRಸುವ ಹಕvನುy PNBHFL |ೂಂ�ರುತ,\, 

PNBHFL ನ ತೃ�,h ಅನುಗುಣuಾe, Xಾ¦Oರುವ ಸಂಪ@ಣA ®ತ,ವನುy ಮರು�ಾವE [ಾಡುವವBh, PNBHFL 

ಸೂಕ,pಂದು ಪRಗªಸಬಹುNಾದ ಎ�ೕ XಾR ಬT�ದರವನುy ಮರು|ೂಂ�ಸಲು/ಪRಷvRಸಲು PNBHFL ತನy ಹಕvನುy 
ಚdಾOಸಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸrಷ�ಪTಸdಾe\. ಬT�ದರಗಳ:bನ ಬದdಾವ�ಗಳ* ಸಂ�ಾವIuಾe [ಾತ" ಪR{ಾಮ 

£ೕರುತ,p. 

ಇ:b �ೕj E�ಸdಾದ �ಾವ�\ೕ ಅಂಶಗ�h ಸಂಬಂZ1ದಂf, ಬT�ಯ ದರವ� &ೕವ� >ಾಯAಗತhೂ�ಸ�ೕ>ಾದ cತರ{ಾ 
ಪತ"ದ ಪRಷvರ�h ಒಳಪt�ರುತ,\ ಮತು, ಅದನುy &ಮh ಪತ"/ಇ-�ೕ�/ಎ� ಎಂಎ�/uಾ�ಾ9³ ಮೂಲಕ E�ಸdಾಗುತ,\ 

ಅಥuಾ PNBHFL p¡ �ೖD ನ:b ಪ"ದ�Aಸdಾಗುತ,\.  

B) ಸಮ�ಾವZ 

`ಾಲದ ಅವZಯನುy PNBHFL ನ cpೕಚLOಂದ &ಗ�ಪTಸdಾಗುತ,\, ಇದು `ಾಲYಾರನ ವಯಸು9, ಅ�ಾಯದ 

?@"4ೖ�, ಆ1,ಯ ವಯಸು9 ಮತು, `ಾಲYಾರ(ರು) ಆ¥v [ಾTದ &�Aಷ� ಉತrನy/>ಾಯAಕ"ಮವನುy 
ಅವಲಂ£1ರುತ,\. `ಾಲದ ಅವZಯನುy PNBHFL ತನy ಸ�ಂತ cpೕಚLOಂದ `ಾಲದ ಸಮಯದ:b �ಾವ�\ೕ 
ಸಮಯದ:b [ಾಪATಸಬಹುದು. 

C) ´ೕ ಮತು, ಇತರ ಶುಲvಗಳ*  

ಅನ�ಯuಾಗುವ ccಧ ಶುಲvಗಳ* ಮತು, ಶುಲvಗಳ cವರಗ�Yಾe, ದಯcಟು� ನಮµ p¡ �ೖD > Yಾ"ಹಕ �ೕuಾ 
c�ಾಗವನುy LೂೕT. ´ೕ / ಶುಲvಗಳ* PNBHFL ನ cpೕಚLOಂದ ಬದdಾವ�h ಒಳಪt�ರುತ,p. PNBHFL ನ 

p¡ �ೖD ನ “6ಾI¤ೕ�ತ ಅ�ಾIಸ gೂೕ=” c�ಾಗದ ಅTಯ:b ನcೕಕR1ದ ಶುಲvಗಳ ಇE,ೕ�ನ pೕ¶ಾಪt�ಯನುy 
ಪxಾಮ�Aಸಲು `ಾಲYಾರ(ರು)ರನುy cನಂEಸdಾe\, ಅಂದB PNBHFLನ p¡ �ೖD www.pnbhousing.com, 

ಅಥuಾ PNBHFL ನ �ೕuಾ ಸಮಯದ:b �ಾ�ಾ ಕ·ೕRಯ Lೂೕt� �ೂೕ=A ಅನುy Lೂೕಡಬಹುದು. 
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ಆವೃ2, 24.0.0    

3ಬ"ವ5 17, 2022 5ಂದ 8ಾ5: 
ಬರುತ,;  

  

ರಖಂ <ಾಲಗ>: ಶುಲ@ಗಳ* ಮತು, ಅನCಯDಾಗುವ E5:ಗಳ FೕHಾಪIJ

ಶುಲ@ದ ಪ"Kಾರ ಮL <ಾಲ(ಐಎOಆP)(INR) ಮLತರ <ಾಲ(ಐಎOಆP)(INR)

ಪ"¦"¥ಯ ಶುಲv*
ಅ�A ಸ:bಸdಾದ `ಾಲದ 1% + 

�ಎ� t(GST)
ಅ�A ಸ:bಸdಾದ `ಾಲದ 2% + �ಎ� t(GST)

>ಾನೂನು ಶುಲv (`ಾಲದ 

[ೌಲI[ಾಪನ>ಾve)
uಾಸ,ವದ ಪ">ಾರ

`ಾಲದ ಸ�ಲr �ಾಗ ಅಥuಾ ಪ@ಣA 

ಪ@ವA�ಾವE (ಚರ ಬT�ದರದ:b) **

a.  ಶೂನI(NIL)- ಒಂದು pೕ¸ ಆ1, 
ವI¦,ಯ |ಸRನ:bದ�B ; 

b. ಒಂದು pೕ¸ ಆ1, 
pೖಯ¦,ಕವಲbದ ಅ1,ತ�ದ 

|ಸರ:bದ�B, ಅದನುy ವIವ/ಾರ 

ಉ\�ೕಶದ `ಾಲpಂದು 
ಪRಗªಸdಾಗುತ,\ ಮತು, ಪ"�ಾನ 

®ತ,ದ 2% + �ಎ� t ಶುಲvವನುy 
ಅನ�Oಸdಾಗುತ,\

a. ಶೂನI(NIL)- ಒಂದು pೕ¸ ಆ1, ವI¦,ಯ 

|ಸRನ:bದ�B & `ಾಲವ� ಗೃ|ೕತರ/ವIವ/ಾರ 

ಉ\�ೕಶದ `ಾಲವಲb�ದ�B 

b. ®ದjೕ �ಾವE [ಾTದ ®ತ,ದ- 3% + 

�ಎ� t(GST)- ಒಂದು pೕ¸ ಆ1, ವI¦,ಯ 

|ಸRನ:bದ�B & ಮLತರ/ವIವ/ಾರದ 

ಉ\�ೕಶ>ಾveದ�B 

c. ಒಂದು pೕ¸ ಆ1, pೖಯ¦,ಕವಲbದ ಅ1,ತ�ದ 

|ಸರ:bದ�B, ಅದನುy ವIವ/ಾರ ಉ\�ೕಶದ 

`ಾಲpಂದು ಪRಗªಸdಾಗುತ,\ ಮತು, ಪ"�ಾನ 

®ತ,ದ 3% + �ಎ� t ಶುಲvವನುy 
ಅನ�Oಸdಾಗುತ,\

`ಾಲದ ಸ�ಲr �ಾಗ ಅಥuಾ ಪ@ಣA 

ಪ@ವA�ಾವE (1�ರ ಬT�ದರದ:b) **

a. ಶೂನI(NIL)- ಒಂದು pೕ¸ ಆ1, 
ವI¦,ಯ |ಸRನ:bದ�B ಮತು, 
�ಾವEಯನುy ಸ�ಂತ ಮೂಲಗ�ಂದ 

[ಾಡdಾಗುತ,\ ; 

b. ಒಂದು pೕ¸ ಆ1, ವI¦,ಯ 

|ಸRನ:bದ�B ಮತು, �ಾವEಯನುy 
ಮೂರLೕ ವI¦,ಯ ಮೂಲಕ/

ವI¦,Oಂದ [ಾಡdಾಗುತ,\, ಆಗ 

®ದjೕ �ಾವE [ಾTದ ®ತ,ದ- 

2%ನುy ಶುಲvuಾe + �ಎ� 

t(GST)ಯನುy ಅನ�Oಸdಾಗುತ,\; 

c. ಒಂದು pೕ¸ ಆ1, pೖಯ¦,ಕವಲbದ 

ಅ1,ತ�ದ |ಸರ:bದ�B, ಅದನುy 
ವIವ/ಾರ ಉ\�ೕಶದ `ಾಲpಂದು 
ಪRಗªಸdಾಗುತ,\ ಮತು, ಪ"�ಾನ 

®ತ,ದ 3% + �ಎ� t ಶುಲvವನುy 
ಅನ�Oಸdಾಗುತ,\.

®ದjೕ �ಾವE [ಾTದ ®ತ,ದ- 3% + 

�ಎ� t(GST)
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Q¯/6ಾI¹ [ಾIಂºೕD »ಾ¼A 

Rಟ8A (Xೌ89 ಶುಲvಗಳ*)
ರೂ�ಾO 750/- + �ಎ� t(1Lೕ Xೌ89) 

ರೂ�ಾO 1000/- + �ಎ� t(GST)(2Lೕ Xೌ89- ಒಂ\ೕ RೕEಯ `ಾಧನದ ಪ"ಸು,E)

Q2Qೕ5ದ ಶುಲ@ RಳಂಬDಾದ ಅವSTಾU Vಾವ2ಸದ ಕಂತು ಪ"2ೕ ವಷYZ@ 24%

>ಾನೂನು uಾ�ಾ`ಾEಯ ಶುಲv uಾಸ,cಕ uಾಸ,cಕ

�ಾfಯ cವರ

a. ��ೕD �ಂD ನ ನಕಲುಪ"Eಯನುy p¡/®�ೖ� ?@ೕಟA� &ಂದ ಉ�ತuಾe 

�ೌ8 jೂೕ= [ಾTgೂಳnಬಹುದು  
b.�ಾHಯ:b/ಈ-�ೖ� ನ:b �ಾ�ಾv:ಕ cನಂEಯನುy 1�ೕಕR1ದB ರೂ�ಾO 500 + 

�ಎ� t(GST)ಯನುy cZಸdಾಗುತ,\ ;

ಮರು�ಾವE pೕ¶ಾಪt�ಯ ಶುಲv

a. ಮರು�ಾವE pೕ¶ಾಪt�ಯ ನಕಲುಪ"Eಯನುy p¡/®�ೖ� ?@ೕಟA� &ಂದ 

ಉ�ತuಾe �ೌ8 jೂೕ= [ಾಡಬಹುದು  ; 
b. �ಾHಯ:b/ಈ-�ೖ� ನ:b �ಾ�ಾv:ಕ cನಂEಯನುy 1�ೕಕR1ದB ರೂ�ಾO 500 + 

�ಎ� t(GST)ಯನುy cZಸdಾಗುತ,\ ;

NಾಖdಾE ಶುಲvಗಳ ಪt�
a. 1Lೕ �ಾವEಯ �ಾ"ರಂ¢ಕ 6 Eಂಗಳ*ಗಳ ಒಳh cನಂE1ದ:b, ಇರುವ��ಲb  
b. ಒಂದು pೕ¸ �ಾHಯ:b/ಈ-�ೖ� ನ:b ಮನcಯನುy 1�ೕಕR1ದ�:b, 1Lೕ 
�ಾವEOಂದ 6 Eಂಗಳ ನಂತರ- ರೂ�ಾO 750/- + �ಎ� t(GST)

`ಾಲ ಮುನೂ9ಚLಯ |ೕ�g ರೂ�ಾO 750/- + � ಎ� t(GST) ರೂ�ಾO 750/- + � ಎ� t(GST)

ಪ"ಸಕ, ಹಣ>ಾಸು ವಷAgv �ಾ�ಾv:ಕ 

ಬT� ಪ"[ಾಣಪತ" (ಆNಾಯ fRhh)

a)2 �ಾ�ಾv:ಕ ಮತು, 1 ಅಂEಮ ಬT�ಯನುy ಪ"E ವಷA ಈ-�ೖ� ಮೂಲಕ ಉ�ತuಾe 

ಕಳ*½ಸdಾಗುತ,\ ; 

b) �ಾವ�\ೕ ಮನcಯನುy �ೕj 1�ೕಕR1ದ�:b ಅದgv ಪ"Eೕ ಉNಾಹರ�h 

ರೂ�ಾO 500/- + �ಎ� t(GST)ಯನುy cZಸdಾಗುತ,\ ; 

c) p¡ �ೖD/?@ೕಟA�/ಐcಆ© &ಂದ ಸ�ತಃ �ಾpೕ �ೌ8 jೂೕ= [ಾಡುವ�ದgv 
�ಾವ�\ೕ ಶುಲvವನುy cZಸdಾಗುವ��ಲb

½ಂ�ನ ಹಣ>ಾಸು ವಷAದ ಅಂEಮ 

ಬT� �ಾವE1ದ ಪ"[ಾಣಪತ" 
(ಆNಾಯ fRhh)

ಆ1, Nಾಖjಗಳ ಪ"E

ಒಂದು pೕ¸ ಈ-�ೖ� ಮೂಲಕ 1�ೕಕR1ದ�:b, ರೂ�ಾO 500/- + �ಎ� t(GST) ; 

ಒಂದು pೕ¸ ಮು�"ತ ಪ"Eಗ�ದ�B (ಗRಷÀ 50 ಪ�ಟಗ�h ಒಳಪt�ರುತ,\), ರೂ�ಾO 

1000/- + �ಎ� t(GST) ; 

50 ಪ�ಟಗ�eಂತ |�~ನ ಪ�ಟಗ�ದ�B, ರೂ�ಾO 1500/- + �ಎ� t(GST) ;

ಮರು�ಾವE ಸೂಚLಗಳ c&ಮಯ

�T1(PDC) ®ೕ= &ಂದ 6ಾI¹(NACH) ®ೕ= h ಚ:ಸುE,ದ�B, ಉ�ತuಾಗುತ,\ ; 

6ಾI¹(NACH) ®ೕ= &ಂದ ಈ-6ಾI¹(E-NACH) ®ೕ= h ಚ:ಸುE,ದ�B, 

ಉ�ತuಾಗುತ,\ ; 

ಒಂದು pೕ¸ \ೖ½ಕ ®ೕ=- �T1(PDC)/6ಾI¹(NACH) ಆದB, ರೂ�ಾO 750/-+ 

�ಎ� t(GST) ;

ಬT� ದರ  ಪRವತAL- 1�ರ�ಂದ ಚರgv 3% of POS + �ಎ� t(GST) 3% of POS + �ಎ� t(GST)

ಬT� ದರ  ಪRವತAL- ಚರ�ಂದ 

ಚರgv(ದರ ಕTತ)
0.5% of POS + �ಎ� t(GST) 1% of POS + �ಎ� t(GST)

ಬT� ದರ  ಪRವತAL- 1�ರ/ಚರ�ಂದ 
1�ರgv

"1�ರ" ಬT�ದರgv ಪRವತAL ಲಭIcರುವ��ಲb.

ಆ1, ಶುಲvದ c&ಮಯ
ರೂ�ಾO 25000/- + � ಎ� 

t(GST)
ರೂ�ಾO 25000/- + �ಎ� t(GST)
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ನಗದು/ಏಕ Q¯ ನ:b ಕಂತು �ಾವEh 
ಶುಲv

ರೂ�ಾO 1000/- + � ಎ� 

t(GST)
ರೂ�ಾO 1000/- + �ಎ� t(GST)

ಕಸ�T ಶುಲvಗಳ* (`ಾಲದ ಮು>ಾ,ಯ/

ಸ�ತು, ಮರು`ಾ�Zೕನದ ನಂತರ 

½ಂEರುeಸದ ಆ1,ಯ Nಾಖjಗ�Yಾe)

ರೂ�ಾO 1000/- + �ಎ� t(GST) ಪ"Eೕ Eಂಗ�h (`ಾಲದ ಮುಚು~cg/ಮು>ಾ,ಯದ 

1 Eಂಗಳ ನಂತರ)

cನಂEಯ �ೕBh ಮೂಲ ಆ1, 
Nಾಖjಗಳ ಮರುಪºಯುcg

ರೂ�ಾO 1000/- +  � ಎ� 

t(GST)
ರೂ�ಾO 1000/- +  � ಎ� t(GST)

`ಾಲ ಮುಚು~cgಯ Nಾಖjಗಳನುy 
£ಡುಗº [ಾಡಲು cZಸುವ ಶುಲvಗಳ*

ಶೂನI- `ಾಲ ಮು�~ದ 15 gಲಸದ �ನಗಳ ನಂತರದ cತರ�Yಾe ; 

7-15 gಲಸದ �ನಗಳ ನಡುcನ ಆರಂ¢ಕ cತರ� (cನಂEಯ �ೕBh) - ರೂ�ಾO 

1000/- + �ಎ� t(GST) ; 

5-7 gಲಸದ �ನಗಳ ನಡುcನ ಆರಂ¢ಕ cತರ� (cನಂEಯ �ೕBh) - ರೂ�ಾO 

1500/- + �ಎ� t(GST) ;

1ಇಆ© ಎ�ಎಐ(CERSAI) ಜನವR 

31, 2016 ರ ನಂತರ cತRಸdಾದ 

`ಾಲಗ�h 1ಇಆ© 

ಎ�ಎಐ(CERSAI)ನ &ಯಮಗಳ 

ಪ">ಾರ ಅನ�Oಸುವ ಶುಲvಗಳ*

ರೂ�ಾO 100/- +  � ಎ� t(GST)

1ಇಆ© ಎ�ಎಐ(CERSAI) ಜನವR 

31, 2016 gv ಮುಂ�ತuಾe 

cತRಸdಾದ `ಾಲಗ�h 1ಇಆ© 

ಎ�ಎಐ(CERSAI) ನ &ಯಮಗಳ 

ಪ">ಾರ ಶುಲvಗಳ*

ರೂ�ಾO 500/- +  � ಎ� t(GST)

 
ಎಂಒTt(MODT)/ಶುಲvದ Lೂೕಂದª- 

ಸೃÁ�/ರದ E
ರೂ�ಾO 500/- +  � ಎ� t(GST)

ಆ© ಒ1(ROC) ಶುಲvದ ಸೃÁ�/ರದ E ಎ8ಎ(NA) ರೂ�ಾO 500 +  �ಎ� t(GST)

�ೕÁAg ÂೂೕಧLಯ ಶುಲvಗಳ* uಾಸ,ವದ ಪ">ಾರ uಾಸ,ವದ ಪ">ಾರ

 *1)ಕ&ಷÀ ಪ"¦"¥ಯ ಶುಲv ರೂ�ಾO 10,000 + ಅನ�Oಸುವ fRhಗಳ*. `ಾಲದ ಅ�A ಸ:bಸುuಾಗ ಸಂಪ@ಣA ಶುಲvವನುy 
ಪ@ಣAuಾe �ಾವEಸ�ೕ>ಾಗುತ,\. ಒಂದು pೕ¸ `ಾಲದ ಅ�Aಯನುy ಅನು®ೕ�ಸ�ದ�:b, �ಎ8 £(PNB) /ೌ1ಂ3 4ೖ6ಾ89 
:;<= ಈ gಳeನವ�ಗ�h ಪ"¦"¥ಯ ಶುಲvವನುy ಉ�1gೂಳ*nತ,\ - 

a)ಆ1, �ೕj `ಾಲ - ರೂ 3000 + �ಎ8 £(PNB) /ೌ1ಂ3 4ೖ6ಾ89 :;<= [ೌಲI[ಾಪನ [ಾTದ ಪ"E ಆ1,h �ಎ� 

t(GST)ಯನುy ಪ@ಣA ಪ"¦"¥ಯ ಶುಲv�ಂದ ಸಂಗ"½ಸdಾe\. 

b) ಆ1, �ೕj `ಾಲ - ರೂ 5000 + �ಎ8 £(PNB) /ೌ1ಂ3 4ೖ6ಾ89 :;<= [ೌಲI[ಾಪನ [ಾTದ ಪ"E ಆ1,h �ಎ� 

t(GST)ಯನುy ಪ@ಣA ಪ"¦"¥ಯ ಶುಲv�ಂದ ಸಂಗ"½ಸdಾe\.

** 2)�ಾವEಯನುy `ಾಲದ �ಾವEಯ6ಾye ಪRಗªಸಲು ಮತು, ಅನ�Oಸಲು, ®ತ,ವ� �ಾ:,ಯ:bರುವ ಇಎಂಐ(EMI)eಂತ ಕ&ಷÀ 
5 ಪಟು� |�~ರ�ೕಕು

3) ಅಗತIcರುವ ಎdಾb &ಯಂತ"ಕ ಅನು®ೕದLಗ¸Ãಂ�h ವಸE ಕಟ�ಡವನುy &;AಸುವವBh "ವಸE �ಾbD `ಾಲ" ವನುy 
"ಮLತರ `ಾಲ" ಎಂದು ಪRಗªಸdಾಗುತ,\.

3) `ಾಲದ �ಾfಯ:b ಮರು|ೂಂ�ಸುcgಯ ಪR{ಾಮ, ಅಂದB, �ಾಗಶಃ ಪ@ವA�ಾವE ಅಥuಾ ಬT� ಪRವತALಯ ದರವನುy, 
ಮುಂ�ನ ಕಂEನ ಚಕ"ದ:b ಪರಸrರ ಒ�rದ &ಯಮಗಳ* ಮತು, ಷರತು,ಗಳ ಪ">ಾರ &ೕಡdಾಗುವ�ದು. 
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D) ರದು�hೂ�ಸುcg 

ಇ:b ಒಳhೂಂTರುವ �ಾವ�\ೕ ಅಂಶಗಳ |ೂರ�ಾeಯೂ, PNBHFL ಅದರ ವeೕAಕರಣದ ಸಂದಭAದ:b �ೕRದಂf 
�ಾವ�\ೕ >ಾರಣ>ಾve `ಾಲYಾರRh (ರು) �ಾವ�\ೕ ಪ@ವA ಸೂಚL ಇಲb\, �ಾವ�\ೕ ಸಮಯದ:b `ಾಲದ cÄ 
�ಾ"/ಅನುಪಯುಕ,/ಬಳg�ಾಗದ �ಾಗವನುy ರದು�hೂ�ಸುವ/[ಾಪATಸುವ �ೕಷರ�ಾ,ದ ಹಕvನುy |ೂಂ�ರುತ,\. 
ಅನು�ಾrದಕ ಆ1,�ಾe ಅಥuಾ cತರ{ಾ ಪತ" ಮತು, `ಾಲದ Nಾಖjಗಳ &ಯಮಗಳನುy ಅನುಸRಸ�ರುವ 
>ಾರಣ�ಂNಾe. ಅಂತಹ ರದ�Eಯ ಸಂದಭAದ:b, jೂೕ8 �ಾಕುI�ಂD ಗಳ ಎdಾb &ಬಂಧLಗಳ* ಈYಾಗjೕ �ಾ" 
[ಾTದ ಮತು, `ಾಲದ Xಾ¦ ಇರುವ �ಾಗgv ಪR{ಾಮ>ಾR�ಾe ಮತು, [ಾನIuಾe ಮುಂದುವRಯುತ,\ ಮತು, 
`ಾಲYಾರ(ರು) Xಾ¦Oರುವ ®ತ,ವನುy ಸR�ಾe ಮತು, ಸಮಯgv ಮರು�ಾವE [ಾಡ�ೕಕು. 

E) `ಾಲದ ಭದ"f 

i. `ಾಲದ ಭದ"fಯು `ಾ[ಾನIuಾe ಆ1,ಯ �ೕ:ನ ಭದ"�ಾ ½�ಾಸ¦,�ಾeರುತ,\ ಮತು,/ಅಥuಾ PNBHFL 
h ಅಗತIcರುವಂf �ಾವ�\ೕ �ೕdಾ�ಾರ/ಮಧIಂತರ ಭದ"f. ಭದ"fಯು ಇತರ cಷಯಗಳ ನಡುp, 
YಾIರಂt, |ೖ?@ೕÅgೕಶ8, ಅಡ[ಾನ, ಪ"EÆ ಮತು, PNBHFL &ಂದ ಸೂಕ,pಂದು ಪRಗªಸdಾದ 
�ಾವ�\ೕ RೕEಯ ಭದ"fಯನುy ಒಳhೂಂTರಬಹುದು. 

ii. �ೕdಾ�ಾರ ಭದ"f�ಾe &ೕಡdಾದ ಆ1,ಯ �ೕj PNBHFL ಪರuಾe ®ದಲ ಮತು, cÂೕಷ ಶುಲvದ 
ಮೂಲಕ `ಾಲವನುy ಸುರÇತhೂ�ಸdಾಗುತ,\ (`ಾಲ Nಾಖjಗಳ:b ಅದರ cವರಗಳನುy &ಗ�ಪTಸdಾe\) 
ಇದು ಸrಷ�uಾದ, [ಾxಾಟ [ಾಡಬಹುNಾದ ಮತು, j¦vಸದ <ೖಟ� ಅನುy |ೂಂ�ರುತ,\. `ಾಲYಾರ(ರು) 
PNBHFL h ಅಗತIcರುವ <ೖಟ� Tೕ= ಗಳ*, Nಾಖjಗಳ*, ವರ�ಗಳ ಮೂಲ/ಪ"Eಯನುy ಒದeಸ�ೕಕು. 
`ಾಲYಾರ(ರು) |ೕಳdಾದ ಭದ"fಯ ರಚLh �ಾವEಸ�ೕ>ಾದ ಎdಾb ಶುಲvಗಳನುy ಭRಸತಕvದು� ಮತು, 

4)�ೕpಗ�Yಾe ಮೂರLೕ ವI¦,ಗ�h �ಾವ�\ೕ �ಾವE [ಾಡದಂf Yಾ"ಹಕರನುy gೂೕರdಾe\.

5) Eಂಗಳ 25 ಮತು, ನಂತರದ Eಂಗಳ 5 (ಎರಡೂ �ನಗಳನುy ಒಳhೂಂಡಂf) |ೂರತುಪT1 ಎdಾb �ನಗಳ:b �ಾಗ/ಪ@ಣA 

ಪ@ವA-�ಾವE cನಂEಗಳನುy 1�ೕಕRಸಬಹುದು. Yಾ"ಹಕರು ತಮµ ¤ೕಜLಗಳನುy �ಾಗ �ಾವEh (�ಾವ�Nಾದರೂ ಇದ�B) 

ಅನುಗುಣuಾe &ಗ�ಪTಸಲು cನಂEಸdಾe\.

ಶುಲ@ಗಳ FೕHಾಪIJ ಮತು, [ೕವ\ಗ>: ಅನCಯDಾಗುವ E5:ಗಳ*

Rವರಗಳ*
ಒಬ^ ವ_`,aಂದ ಇಡdಾಗುವ 

[ೕವ\
ವ_`,ಗ>ಂದ ಇಡdಾಗುವ [ೕವ\

3 Eಂಗಳ ಕ&ಷÀ dಾ¯ ಇ8 ಅವZ

ಅವZ-ಪ@ವA 

½ಂfhದುgೂಳ*ncgಯನುy 3 

Eಂಗ¸Ãಳh 

ಅನುಮEಸdಾಗುವ��ಲb.

ಅವZ-ಪ@ವA ½ಂfhದುgೂಳ*ncgಯನುy 3 

Eಂಗ¸Ãಳh ಅನುಮEಸdಾಗುವ��ಲb.

3 Eಂಗಳ ನಂತರ ಆದB 6 Eಂಗಳ 

®ದಲು ಅವZ-ಪ@ವA 
½ಂfhದುgೂಳ*ncg

Èೕವªಯು �ಾ:,ಯ:bರುವ 

ಅವZh uಾÁAಕuಾe 4%ದಷು� 
ಬT�ಯನುy �ಾವEಸ�ೕ>ಾಗುತ,\

�ಾವ�\ೕ ಬT�ಯನುy �ಾವEಸ�ೕ>ಾeಲb..

6 Eಂಗಳ ನಂತರ ಆದB ಅವZಯ 

�6ಾಂಕ¦vಂತ ಮುಂ�ನ ಅವZ-ಪ@ವA 
½ಂfhದುgೂಳ*ncg

Èೕವªಯು �ಾ:,ಯ:bರುವ ಅವZh ಅನ�ಯuಾಗುವ ಬT� ದರ¦vಂತ 1%ದಷು� ಕT� 

ಬT�ಯನುy �ಾವEಸdಾಗುತ,\.

ಅವZ-ಪ@ವA ½ಂfhದುgೂಳ*ncg
ಅವZ-ಪ@ವA ½ಂfhದುgೂಳ*ncgಯ ಸಂದಭAದ:b, Yಾ"ಹಕRಂದ |ಚು~ವR ದdಾb� 

ಶುಲvವನುy (�ಾವE1ದ ಒಟು� ದdಾb� ಶುಲv -(ಕ¸) Èೕವªಯು uಾಸ,ವದ:b 
�ಾ:,ಯ:bದ�ಂತಹ ಅವZಯ ದdಾb� ಶುಲv) ಪºಯdಾಗುತ,\.

ಸೂಚL: gೕhನ ಶುಲ@ಗಳ*/ಕರFಚiಗಳ* ಕಂಪ&ಯ RFೕಚLaಂದ ಬದdಾಗುತ,F. 
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PNBHFL &ಂದ ಅಗತIcರುವಂf ಅದರ ಪRಪ@ಣAfh ಅಗತIcರುವ ಎdಾb ಕ"ಮಗಳನುy fhದುgೂಳn�ೕಕು. 
ಭದ"f�ಾe &ೕಡdಾದ ಆ1,ಯ &[ಾAಣದ ¤ೕಜLಯು ಸÉಮ �ಾ"Z>ಾರ�ಂದ ಅನು®ೕ�ಸಲrಡುತ,\ 
ಮತು, `ಾಲದ ಕB&9ಯ ಸಮಯದ:b �ಾವ�\ೕ ಸಮಯದ:b `ಾಲYಾರ(ರು) ಅಥuಾ �ಾವ�\ೕ ಇತರ 
ವI¦,Oಂದ ಅದನುy ಉಲbಂÊಸdಾಗುವ��ಲb. 

iii. `ಾಲYಾರ(ರು)/�ಕುIRt ?@"pೖಡ© ಕಂಪ&ಗಳ >ಾO\, 2013 (ಅಗತIcದ�:b) ಮತು, ಅದರ ಅTಯ:b 
ರೂ�ಸdಾದ &ಯಮಗಳ*, CERSAI ಅಥuಾ ಅಂತಹ ಇತರ ಅನ�ಯuಾಗುವ >ಾನೂ&ನTಯ:b `ಾಲದ 
Nಾಖjಗಳ ಅTಯ:b ರ�ಸdಾದ ಶುಲvಗಳನುy ಕಂಪ&ಗಳ R�`ಾ¨© ನ:b LೂೕಂNಾOಸ�ೕ>ಾಗುತ,\. ಅವ� 
&ಗ�ತ ಸಮಯ\ೂಳh ಅನ�ಯuಾಗಬಹುದು ಮತು, Lೂೕಂದª ಪ"[ಾಣಪತ"ವನುy PNBHFL h 
ಒದeಸಬಹುದು. 

iv. PNBHFL ಅವRh 1�ೕ>ಾxಾಹAuಾದ `ಾಲವನುy ಪºಯಲು `ಾಲYಾರ(ರು)/�ಕುIRt ?@"pೖಡ©, 
ಅಗತIcದ�:b, `ಾಲದ Nಾಖjಗಳ ಅTಯ:b ಅಥuಾ PNBHFL &ಂದ ಸ�ಂತ cpೕಚLOಂದ 
&�Aಷ�ಪT1ದಂf ಭದ"�ಾ ಕವ© ವBh ಸrಷ�uಾದ, [ಾxಾಟ [ಾಡಬಹುNಾದ, j¦vಸದ ಮತು, ಕೃÁ¥ೕತರ 
ಆ1,ಯನುy |ಚು~ವR ಭದ"f�ಾe ಒದeಸ�ೕಕು. 

v. ಭದ"f, ಹಕುvಗಳ* ಮತು, <ೖಟಲËಳ* �ಾವ�\ೕ RೕEಯ:b ಅ�ಾಯgv ಒಳYಾeದ�B, ಅದು ಅಡ[ಾನದ 
ಮೂಲಕ ಸ�ಯಂ�ಾ:ತuಾe ಶುಲvವನುy £ಡುಗº [ಾಡಲು >ಾರಣuಾಗುವ��ಲb ಎಂದು `ಾಲYಾರ(ರು) 
ಒ�rgೂಳ*n�ಾ,B, ಒಪ�Ì�ಾ,B ಮತು, ದೃ±ೕಕRಸು�ಾ,B.  

  
ಅಂತಹ �ಾವ�\ೕ ಘಟLಯ ಸಂದಭAದ:b (�ೕj cವR1ದಂf), `ಾಲವನುy ಸುರÇತhೂ�ಸಲು 
`ಾಲYಾರ(ರು) ಆ1,ಯ ಸ[ಾನ [ೌಲIದ ಬದ: ಭದ"fಯನುy ಒದeಸಲು `ಾಲYಾರ(ರು) ಒಪ�Ì�ಾ,B ಮತು, 
ಕ"ಮ gೖhೂಳ*n�ಾ,B. 

F) ಆ1,/`ಾಲYಾರ(ರ) c� 

ಈ `ಾಲದ ಅವZಯ:b PNBHFL &ಂದ &�Aಷ�ಪT1ದ ®ತ,gv ಭದ"f�ಾe &ೕಡdಾದ ಆ1,ಯನುy �ಂ¦, 
ಪ"uಾಹ, ಭೂಕಂಪ ಮತು, ಇತರ ಅ�ಾಯಗಳ cರುದ  ಸR�ಾe ಮತು, ಸ>ಾ:ಕuಾe c� [ಾಡdಾe\ ಎಂದು 
ಖ�ತಪT1gೂಳnಲು `ಾಲYಾರ(ರು) ಜuಾXಾ�R�ಾeರುತ,\, PNBHFL ಅದರ ಏgೖಕ ಫdಾನುಭc�ಾeರುತ,\ . 
ಅದರ ಪ�xಾpಗಳನುy PNBHFL h ಪ"E ವಷA ಮತು,/ಅಥuಾ PNBHFL gೕ�Nಾಗjdಾb &ೕಡdಾಗುತ,\. |ೕಳdಾದ 
ಉ\�ೕಶ>ಾve PNBHFL &ಂದ &�Aಷ�ಪT1ದ ®ತ,ದ |ೂರ�ಾeಯೂ, `ಾಲYಾರ(ರು) ಆ1,ಯನುy `ಾಕಷು� ®ತ,gv 
c� [ಾಡಲು ಸಂಪ@ಣAuಾe XಾಧIf |ೂಂ�ರು�ಾ,B. 

gbÎ¼ ಗಳ* ಮತು, ಕವBೕ« �ೕRದಂf &ಯಮಗಳ* ಮತು, ಷರತು,ಗಳನುy ಅಂತಹ c[ಾ �ಾ:1ಯನುy &ೕಡುವವರು 
&ವA½ಸು�ಾ,B. c[ಾ �ಾ:1ಯ ಅTಯ:b PNBHFL ನ �ಾತ"ವ� 41:<ೕಟ© ಆeರುತ,\ ಮತು, �ಾ:1ಯ 
ಅTಯ:b �ಾವ�\ೕ ಭcಷIದ gbÎ¼ ಅನುy ಕವ© [ಾಡುವ ಮತು, ಇತIಥAhೂ�ಸುವ &�ಾAರವ� c[ಾ 
ಕಂಪ&ಯ �ೕj [ಾತ" ಇರುತ,\ ಎಂಬುದನುy ದಯcಟು� ಗಮ&1. c�ಯು ಮನcಯ cಷಯuಾe\. 

G)  `ಾಲದ cತರ�ಯ ಷರತು,ಗಳ* 

`ಾಲದ cತರ�ಯ ಷರತು,ಗಳನುy `ಾಲದ Nಾಖjಗಳ ಅTಯ:b cವರuಾe ನಮೂ�ಸ�ೕಕು, ಆNಾಗೂI, gಲವ� 
ಪ"ಮುಖ ಮತು, c�ಷ� ಷರತು,ಗಳನುy gಳh ಉjbೕkಸdಾe\: 

i. ಮಂಜೂxಾE ಪತ" / �ಾವ�\ೕ ಇತರ `ಾಲದ Nಾಖjಗಳ:b PNBHFL ಉjbೕk1ರುವ ಎdಾb ಸಂಬಂZತ 
Nಾಖjಗಳ ಸ:bg; 

ii. ಆ1,ಯ >ಾನೂನು ಮತು, �ಾಂE"ಕ [ೌಲI[ಾಪನ; 

iii. ಪತ"ದ:b &�Aಷ�ಪT1ದಂf `ಾಲYಾರ(ರು) ಸ�ಂತ gೂಡುhಯ �ಾವE (`ಾಲದ ®ತ,¦vಂತ ಕT� ಆ1,ಯ 
ಒಟು� pಚ~) 

iv. `ಾಲದ ಸಮಪAಕ ಬಳgಯ ಪ�xಾpಯನುy ಒದeಸುವ�ದು (`ಾಲದ ನಂತರದ cತರ�ಯ ಸಂದಭAದ:b); 

v. &[ಾAಣದ:bನ ಪ"ಗE/cಳಂಬ, ಆ1,h �ಾವ�\ೕ ಪ"ಮುಖ /ಾ&, ಉ\ೂIೕಗದ:b ಬದdಾವ�/ಸಂಪಕA 
cವರಗಳ*, ಆ1,h ಸಂಬಂZ1ದ fRhಗಳನುy �ಾವEಸ�ರುವ�ದು �ೕRದಂf ಎdಾb [ಾ½Eಯನುy PNBHFL 
h &ಯ;ತuಾe ಒದeಸಲು `ಾಲYಾರರು gೖhೂಳ*nವ�ದು; 
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vi.  ಅನು®ೕ�ತ ¤ೕಜLಗಳ ಪ">ಾರ ಆ1,ಯ &[ಾAಣವನುy gೖhೂಳ*nವ�ದು; 

vii. ºವಲಪ©  �ಾ"Ï �̄ h (ಆ1, ಇರುವ:b) ಅಗತIcರುವ ಅನು®ೕದLಗಳನುy ಪº�Nಾ�B ಎಂಬುದನುy 
`ಾಲYಾರ(ರು) ಖ�ತಪT1gೂಳ*nವ�ದು; 

viii. ಆ1,h ಅಗತIcರುವ ಎdಾb ಅನು®ೕದLಗಳನುy ಪºಯdಾe\ ಮತು, ಮರು[ಾxಾಟದ:b ಆ1,ಯನುy 
ಖRೕ�1ದB [ಾxಾಟYಾರರ:b ಅವ� ಲಭIc\ ಎಂಬುದನುy ಖ�ತಪT1gೂಳ*nವ�ದು; 

ix. `ಾಲYಾರ(ರು) ಅಗತIcರುವ ಎdಾb >ಾ?@ABೕD ಕ"ಮಗಳನುy fhದುgೂಳn�ೕಕು ಮತು, ಎdಾb 
¦bಯB89 ಗಳನುy (ಅದರ &\ೕAಶಕರ ಮಂಡ�Oಂದ ಅಂeೕಕR1ದ `ಾಂ1�ಕ &ಣAಯಗಳ* ಮತು, 
`ಾಲYಾರರ(ರು) ೕರುNಾರರು/ಅZ>ಾರಗಳ* ಮತು, ಮಂಡ�Oಂದ ಟ"1�ಗಳ*/ಅZ>ಾರ &ಣAಯಗಳ* 
ಮಂಡ�Oಂದ ಪº�ರುವ &ಣAಯಗಳ*. 1ೕ;ತ |ೂ�YಾRg �ಾಲುNಾRgಗಳ*/�ಾಲುNಾRg 
ಸಂ��ಗ�ಂದ ಅZ>ಾರದ ಪತ"/ಅZ>ಾರದ ಪತ"/HUF &ಂದ ಅZ>ಾರದ ಪತ" ಮತು, `ಾಲವನುy ಪºಯಲು 
ಮತು, ಭದ"fಯ ರಚL, ಪ"EÆ, ಮೂರLೕ ವI¦,ಯ ಅಡ[ಾನ ಅಥuಾ ಊ|ಯನುy ಒಳhೂಂಡಂf, 
>ಾಯAಗತhೂ�ಸುcgh ಸಂಬಂZ1ದಂf ಸಂಬಂZತ `ಾಲದ Nಾಖjಗಳ*, ಅದರ ಮೂಲಕ ಪRಗªಸdಾದ 
ವ½uಾಟುಗಳ* ಮತು, ಅದರ >ಾಯAÉಮf.`ಾಲYಾರ(ರು) PNBHFL ಪ"[ಾªೕಕR1ದ ಅಂತಹ 
¦bಯB89 ಗಳ*/ಅZ>ಾರಗಳ Lೖಜ ಪ"Eಗಳನುy ತಲು�1ರ�ೕಕು; 

x.  [`ಾಲYಾರ (ರು), PNBHFL ಮತು, ಎ�ೂÑ ಏÏಂD, LRD ಎ�ೂÑ �ಾfh 1�ೕಕೃEಗಳನುy Èೕವª [ಾಡಲು, 
cತರ� ಮತು, ಮರು�ಾವEh ಅನುಕೂಲuಾಗುವಂf, PNBHFL &ಂದ &�Aಷ�ಪTಸಬಹುNಾದಂf, ಎ�ೂÑ 
ಒಪrಂದ ಅಥuಾ �ಾವ�\ೕ ಇತರ Nಾಖj(ಗಳ*) ಅಥuಾ ಒಪrಂದ(ಗಳ*) h ಪ"pೕ�ಸಲು ಎ�ೂÑ �ಾfಯ 
�ೕ:ನ |ೂ�YಾRg/ಶುಲvವನುy ರ�ಸುವ�ದು �ೕRದಂf Xಾ¦ ®ತ,ಗಳ* ಮತು, ಅಂತಹ ಶುಲvದ ಕಂಪ&ಯ 
B>ಾTAಂ3 ಸಂದಭAದ:b]2; 

 
2 :ೕ� Bಂಟ� T` vೌಂtಂ3 (LRD) ಪ"ಕರಣಗ�h ಅನ�Oಸುತ,\. 
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xi.  `ಾಲYಾರ(ರು) Xಾಂ= ಅಥuಾ T[ಾIಂ= �ಾ";ಸR LೂೕD, PDC ಗಳ*, ಭದ"�ಾ Nಾಖjಗಳ*, 
ಅನ�ಯuಾಗುವ >ಾನೂನುಗಳ ಅTಯ:b ಅನುಸರ�ಯ ಪ�xಾpಗಳ*, `ಾಲದ ®ತ,gv PNBHFL 
ಪರuಾe c[ಾ ರÉ�ಯ ಪ�xಾpಗಳನುy >ಾಯAಗತhೂ�1 cತRಸ�ೕಕು. 

H) ಪR�ೕಲL: 

`ಾಲದ ಅವZಯ:b >ಾಲ>ಾಲgv PNBHFL ನ ಅZ>ಾROಂದ ಎdಾb ಸಮಂಜಸuಾದ ಸಮಯಗಳ:b ಆ1,ಯನುy 
ಪR�ೕ:ಸುವ ಹಕvನುy PNBHFL |ೂಂ�ರುತ,\. 

I) `ಾಲ ಮತು, ಬT�ಯ ಮರು�ಾವE 

i. `ಾಲವನುy cತರ{ಾ ಪತ"ದ:b ಉjbೕkಸdಾದ &ಗ�ತ �6ಾಂಕದಂದು [ಾ1ಕ ಆ�ಾರದ �ೕj 
�ಾವEಸ�ೕ>ಾದ ಸ[ಾನ [ಾ1ಕ ಕಂತುಗಳ ಮೂಲಕ ("EMI ಗಳ*") ಮರು�ಾವEಸdಾಗುವ�ದು. EMI ಗಳನುy 
uಾಸ,ವuಾe cತR1ದ ®ತ,ದ �ೕj jಕv /ಾಕdಾಗುತ,\, ಇದು PNBHFL ನ cpೕಚLOಂದ ಪRಷvರ�h 
ಒಳಪt�ರುತ,\. ಅಂEಮ cತರ�ಯ ಸಮಯದ:b &ಖರuಾದ EMI ಗಳನುy jಕv/ಾಕdಾಗುತ,\. 

ii. �"ೕ-ಇಎಂಐ ಬT�ಯನುy ("PEMII") [ಾ1ಕ ಆ�ಾರದ �ೕj cತರ{ಾ ಪತ"ದ:b ಉjbೕkಸdಾದ 
�6ಾಂಕದಂದು �ಾವEಸ�ೕ>ಾಗುತ,\ ಮತು, uಾÁAಕ ಬT�ದರದ �ೕj jಕv /ಾಕdಾಗುತ,\. `ಾಲgv 
ಸಂಬಂZ1ದಂf ®ದಲ cತರ�ಯ �6ಾಂಕ�ಂದ EMI �ಾ"ರಂಭuಾಗುವ �6ಾಂಕದವBh ಇದನುy 
cZಸdಾಗುತ,\. 

iii. `ಾಲYಾರ(ರು) PNBHFL (ಎ) ಪ"E EMI ಯನುy ಅದರ �ಾ"ರಂಭದ �6ಾಂಕದಂದು �ಾವEಸ�ೕಕು; ಮತು,/
ಅಥuಾ (£) EMI �ಾ"ರಂಭuಾಗುವವBh ಆ�ಾ &ಗ�ತ �6ಾಂಕಗಳಂದು [ಾTದ c&¤ೕಗದ �ೕj 
PEMII/EMI ಅನುy `ಾಲYಾರ(ರು) cತರ{ಾ ಪತ"ದ:b ಸೂ�1ದಂf ಅಂತಹ �6ಾಂಕಗಳ:b �ಾವEಸ�ೕಕು. 
ಅಂತಹ �ನವ� ವIವ/ಾರದ �ನವಲb�ದ�B, ½ಂ�ನ ವIವ/ಾರ �ನದಂದು `ಾಲYಾರ(ರು) PEMII/EMI ಅನುy 
�ಾವEಸ�ೕ>ಾಗುತ,\.  

iv. cಳಂಬuಾದ �ಾವEಯ ಸಂದಭAದ:b, cಳಂ£ತ ಅವZಯ ;E;ೕRದ ಶುಲvಗಳನುy >ಾಲ>ಾಲgv PNBHFL 
&ಧAR1ದಂf ದರಗಳ:b cZಸdಾಗುತ,\. 

v. EMIಗಳನುy ಪRಷvRಸಲು ಅಥuಾ ಮರು�ಾವEಯ ಅವZಯನುy ಪRಷvRಸಲು PNBHFL ಹಕುv ಮತು, 
ಸಂಪ@ಣA cpೕಚLಯನುy |ೂಂ�ರುತ,\ ಅಥuಾ ಬT�ದರದ:b ಬದdಾವ�/ಪRಷvರ� ಮತು,/ಅಥuಾ 
PNBHFR ನ:b ಮತು, ಅದರ ಪ">ಾರ �ಾÒಾ ?@ೕ�� �6ಾಂಕದ Q¯ ಗಳನುy ("PDC ಗಳ*") Èೕವª 
ಇಡdಾಗುತ,\. ಮತು,/ಅಥuಾ ½ಂfhದುgೂಳndಾಗದ NACH ಆ\ೕಶವನುy ಪRಷvÓತ EMI ಗ�h `ಾಲYಾರ(ರು) 
ಸ�-®ೕಟು ಮೂಲಕ &ೕಡdಾಗುತ,\.  

vi. �ೕj |ೕ�ದ `ಾ[ಾನIfh 1ೕ;ತhೂ�ಸ\, `ಾಲದ ಮರು�ಾವEYಾe PNBHFL &�Aಷ�ಪT1ದ 
®ತ,ಗ�h >ಾಲ>ಾಲgv PNBHFL ಮೂಲಕ ಕ�ಾ�ಯhೂ�1ದ PDC ಗಳ ಸಂHIಯನುy `ಾಲYಾರ(ರು) 
ಒದeಸ�ೕಕು. 

J) ಪ@ವA�ಾವE ಶುಲvಗಳ* 

`ಾವAಜ&ಕRh [ಾ½EYಾe >ಾಲ>ಾಲgv ತನy p¡ �ೖD ನ:b ನcೕಕR1ದಂf xಾÁ ೕ̈ಯ ವಸE XಾIಂ¯ (“NHB”), 
ಇತರ &ಯಂತ"ಕ �ಾ"Z>ಾರ (ಗಳ*) ನ [ಾಗAಸೂ�ಗಳ* / ಸುfೂ,ೕjಗ�h ಅನುಗುಣuಾe ಪ@ವA�ಾವE ಶುಲvವನುy 
cZಸdಾಗುತ,\. ಮತು, ಇ:b ಒದe1ದಂf. “NHB ಮತು, ಇತರ &ಯಂತ"ಕ �ಾ"Z>ಾರಗಳ (ಗಳ*) [ಾಗAಸೂ�ಗಳ*/
ಸುfೂ,ೕjಗ�h ಒಳಪಟು�, ಇ:b ಒಳhೂಂTರುವ ಮತು,/ಅಥuಾ `ಾಲದ Nಾಖjಗಳ ಅTಯ:b, `ಾಲYಾರ(ರು) 
ಮುಂಗಡuಾe ಮೂವತು, (30) gಲಸದ �ನಗಳನುy ಒದe1ದB `ಾಲವನುy ಪ@ವA�ಾವE [ಾಡಬಹುದು ಅಥuಾ 
�ಾಗಶಃ ಪ@ವA�ಾವE [ಾಡಬಹುದು ಅದ>ಾve PNBHFL h :kತ ಸೂಚLಯನುy &ೕಡdಾe\. PNBHFL &ಂದ 
Lೂೕtೕ� 1�ೕಕೃEಯ &ಜuಾದ �6ಾಂಕ�ಂದ ಮೂವತು, (30) �ನಗಳನುy ಎªಸdಾಗುತ,\. 

K) `ಾಲದ �ೕ:ನ uಾÁAಕ Xಾ¦ಯನುy ಪ"E ವಷA ಏ�"� 30 ರಂದು &ೕಡdಾಗುತ,\. 

L) ;E;ೕRದ ಮರು�ಾವEYಾe ಅನುಸRಸ�ೕ>ಾದ ಸಂÇಪ, ಸೂಚಕ c�ಾನ 

GTC ("Tೕ»ಾ�� ಈpಂD") ನ:b ಉjbೕk1ರುವಂf �ಾವ�\ೕ Tೕ»ಾ�� ಈpಂD ಸಂಭc1Nಾಗ, `ಾಲYಾರ(ರು) 
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PNBHFL h �ಾವEಸ�ೕ>ಾದ ಎdಾb Xಾ¦ ®ತ,ವನುy ತÉಣpೕ �ಾವEಸ�ೕ>ಾಗುತ,\ ಮತು, PNBHFL ಅಂತಹ 
ಅಗತI ಪ"¦"¥ಗಳ*/ಕ"ಮಗಳನುy gೖhೂಳ*nವ ಹಕvನುy >ಾO�R1gೂಂT\. >ಾನೂ&ನ ಅTಯ:b ಲಭIcರುವ 
ಪR/ಾರgv ಅನು`ಾರuಾe ಭದ"fಯನುy ÒಾRhೂ�ಸುವ ಮೂಲಕ cಳಂಬ �ಾವE, ;E;ೕRದ ಶುಲvಗಳ 
ಮರುಪºಯುcgh ;E;ೕRದ ಶುಲvಗಳನುy cZಸುವ�ದನುy ಒಳhೂಂಡಂf ಆದB `ಾಲದ Nಾಖjಗಳ ಅTಯ:b 
ಅದರ ಹಕುvಗಳನುy ÒಾRhೂ�ಸುತ,\. ಪ"E¤ಂದು ಪ"ಕರಣದ ಸಂದಭAಗಳನುy ಅವಲಂ£1 &ಜuಾದ 
>ಾಯAc�ಾನವನುy PNBHFL &ಧARಸುತ,\. 

M) Yಾ"ಹಕ �ೕp 

   `ಾಲgv ಸಂಬಂZ1ದಂf `ಾಲYಾರನ ಎdಾb ಪ"Âyಗಳ* ಮತು, >ಾಳ�ಗಳನುy PNBHFL &ಂದ ಪRಹRಸdಾಗುತ,\ ಮತು,  
&ವA½ಸdಾಗುತ,\ 
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i. ಕQೕRಯ:b Ôೕt &ೕಡುವ ಸಮಯ- 10:30 AM &ಂದ 3:00 PM (�ೂೕಮuಾರ�ಂದ ಶ&uಾರದವBh). 
PNBHFL ಕQೕRಯು ಪ"E Eಂಗಳ �ಾನುuಾರ, ®ದಲ ಮತು, ಎರಡLೕ ಶ&uಾರದಂದು ಮು�~ರುತ,\. 

ii Yಾ"ಹಕ �ೕpYಾe ಸಂಪ¦Aಸ�ೕ>ಾದ ವI¦,ಯ cವರಗಳ* - PNBHFL ನ �ಾ�ಾ ಕ·ೕRಯ:b Yಾ"ಹಕ �ೕuಾ 
&uಾAಹಕ. 

iii  ಸಮ�ಾವZಯನುy ಒಳhೂಂಡಂf ಈ gಳeನವ�ಗಳನುy ಪºಯುವ >ಾಯAc�ಾನವನುy gಳh 
&ೕಡdಾe\: 

 o   `ಾಲದ �ಾfಯ |ೕ�g - 10 gಲಸದ �ನಗಳ:b. 

o   <ೖಟ� Nಾಖjಗಳ 4�ೕ<ೂೕ>ಾ�#- 15 gಲಸದ �ನಗಳ:b. 

o   `ಾಲದ ಮುಚು~cg/ವYಾAವ�ಯ �ೕj ಮೂಲ Nಾಖjಗಳನುy ½ಂEರುeಸುವ�ದು - 30 gಲಸದ 
�ನಗಳ:b. 

ಗಮ&1: ಪ"E¤ಂದು �ೕuಾ cನಂEಯ ಅವZಯು PNBHFL ನ cpೕಚLOಂದ ಬದdಾವ�h ಒಳಪt�ರುತ,\. PNBHFL 
ನ p¡ �ೖD, ಅಂದB www.pnbhousing.com, ಅಥuಾ �ೕpಗಳನುy ಪºದುgೂಳ*nವ ಸಮಯದ:b PNBHFL ನ �ಾ�ಾ 
ಕ·ೕRಯ:b "4ೕ© �ಾ"¦�ೕ� gೂೕ=" c�ಾಗದ ಅTಯ:b ನcೕಕRಸdಾದ �ೕuಾ cನಂEಯ ಟ8 Aಅxೌಂ= ಸಮಯದ 
ಇE,ೕ�ನ pೕ¶ಾಪt�ಯನುy Lೂೕಡಲು `ಾಲYಾರ(ರು)ರನುy cನಂEಸdಾe\. 

N) ಕುಂದುgೂರf ಪR/ಾರ 

ಹಂತ 1 

Yಾ"ಹಕರು ತಮµ ದೂರನುy �ಾ�ಾ ಕQೕRh ?@ೕ�� [ಾಡಬಹುದು ಅಥuಾ ನಮµ p¡ �ೖD ನ ‘Yಾ"ಹಕ �ೕp’ 
c�ಾಗದ ಅTಯ:b, ಅಂದB, www.pnbhousing.com ಅಥuಾ customercare@pnbhousing.com. ಇ:b 
ನಮh ಬBಯಬಹುದು. 10 gಲಸದ �ನಗಳ:b ಪR/ಾರವನುy &ೕಡಲು ಪ"ಯEyಸdಾಗುವ�ದು. 

ಹಂತ 2 
Yಾ"ಹಕ �ೕp ಒದe1ದ &ಣAಯ�ಂದ Yಾ"ಹಕರು ತೃಪ,xಾಗ�ದ�B, ಅವನು/ಅವಳ* nodalofficer@pnbhousing.com  
ನ:b ಕುಂದುgೂರf &uಾರ{ಾ ಅZ>ಾRh ?@ೕ�� [ಾಡಬಹುದು.7 gಲಸದ �ನಗಳ:b ಅವರ ದೂRh ಪR/ಾರವನುy 
&ೕಡಲು ಪ"ಯEyಸdಾಗುವ�ದು. 

ಹಂತ 3 

Lೂೕಡ� ಅZ>ಾR ಒದe1ದ &ಣAಯ�ಂದ Yಾ"ಹಕರು ತೃಪ,xಾಗ�ದ�B, ಅವರು/ಅವಳ* ತಮµ ದೂರನುy 
Executivedirector@pnbhousing.com ನ:b ?@ೕ�� [ಾಡಬಹುದು. 7 gಲಸದ �ನಗಳ:b ಪR/ಾರವನುy 
&ೕಡಲು ಪ"ಯEyಸdಾಗುವ�ದು. 

ಪ�ಾAಯuಾe, Yಾ"ಹಕರು ಕುಂದುgೂರf &uಾರ{ಾ ಅZ>ಾRh ಇ:b ಬBಯಬಹುದು:- 

PNB /ೌ1ಂ3 4ೖ6ಾ89 :;<=., 
9th 4�bೕ©, ತRU ಭವ8, 22 ಕಸೂ,XಾA YಾಂZ [ಾ3A, ನವ \ಹ: – 110001 

Note: - ಗಮ&1: - ಲgೂೕ<ಯ �ೕdಾÕಗದ:b ‘ಕುಂದುgೂರf ಪR/ಾರ’ ಎಂದು ದಯcಟು� ನಮೂ�1. 

ಹಂತ 4 

�ೕ:ನ ಮೂಲಗ�ಂದ ಸಮಂಜಸuಾದ ಅವZ¤ಳh, Yಾ"ಹಕರು ತಮµ ದೂRh ಪR/ಾರವನುy ಪºಯ�ದ�:b, ಈ 
gಳeನ c¶ಾಸದ:b 6ಾIಶನ� /ೌ1ಂ3 XಾIಂ¯ ಅನುy ಸಂಪ¦Aಸಬಹುದು: 

6ಾIಶನ� /ೌ1ಂ3 XಾIಂ¯, 
T�ಾ<µAಂD ಆ° BಗುIjೕಶ8 ಎಂ= ಸುಪcAಷ8   (ಕಂ?bÎಂD 
Rº"ಸ�  ��), 4th 4�bೕ©, gೂೕ©-5A, ಇಂT�ಾ |£<ೕD �ಂಟ©, jೂೕZ 
Bೂೕ= , ನವ \ಹ: - 110003 

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

mailto:customercare@pnbhousing.com
http://www.nhb.org.in/
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3 `ಾಲದ �ಾf ಸಂHI ಮತು, ಗುರುEನ ಪ�xಾpಯನುy ಒದeಸುವ ಮೂಲಕ PNBHFL ನ �ಾHಯ ಕ·ೕRಯ:b �ಾHಯ Yಾ"ಹಕ �ೕuಾ &uಾAಹಕRಂದ 

`ಾಲYಾರ(ರು) ಈ �ೕpಗಳನುy ಪºಯಬಹುದು. ಪ�ಾAಯuಾe, `ಾಲYಾರ(ರು) ನಮµ p¡ �ೖD ನ "Yಾ"ಹಕ �ೕp" c�ಾಗದ ಅTಯ:b "BೖD ಟು ಅ�", ನ 

www.pnbhousing.com. ನ:b ನಮh ಬBಯಬಹುದು. 

http://www.pnbhousing.com
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�ೕ:ನ &ಯಮಗಳ* ಮತು, &ಬಂಧLಗಳನುy `ಾಲYಾರ(ರು) ಓ�Nಾ�B/ ಅಥA[ಾTgೂಳ*nವ �ಾಯ:b `ಾಲYಾರ(ರು)Rh 
ಓ� |ೕಳdಾe\ ಮತು, cವRಸdಾe\ ಮತು, `ಾಲYಾರ(ರು) MITC ಯ ನಕಲನುy 1�ೕಕR1Nಾ�B ಮತು, `ಾಲದ Nಾಖjಗಳ* 
ಮತು, ಮಂಜೂxಾE ಅTಯ:b ಇ:b ಉjbೕkಸdಾದ &ಯಮಗಳ* ಮತು, ಷರತು,ಗಳನುy ಅಥA[ಾTgೂಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಸ�-
ಇQÖOಂದ ಒ�rh &ೕT ಈ Nಾಖjh ಅವರ ಸ½/|�×ರ�ನ ಗುರುತನುy ಲಗE,1Nಾ�B. 

 

`ಾಲYಾರ(ರ) ಸ½ 

 

PNB /ೌ1ಂ3 4ೖ6ಾ89 :;<= ನ ಅZಕೃತ ವI¦,ಯ ಸ½ 

ಅನುಬಂಧ 

          `ಾಲYಾರ(ರ) cವರಗಳ*  

|ಸರು: 

c¶ಾಸ: 

ಸಂ#$%&ನ 
(($ೖಯ+$,ಕ/ಏಕ/&ತ1 /&2$ೕಕ/ಕಂಪ5$/ HUF/LLP/ 6&ಲು9&:$;$ ಸಂ<$=/<$ೂ<$ೖ?$/ಟ1AB $): 

ಮಂಜೂE&F$ ಪತ1ದ #$ವರಗಳu: 

#$ತರM& ಪತ1ದ #$ವರಗಳu: 
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