
 

 

 

  

  

ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ 
ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�  

  

ಎಡ��ೕ�  �ೌ�ಂ� �ೈ ಾ"#  �$%ೆ&   

  

ಇವರ ಮ)ೆ� ಒ+,ತ ______________________ -ಾಲದ ಪ�ಮುಖ 
ಯಮ ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�:   

ಅ012ಾರರು     

ಸಹ ಅ012ಾರರು     

ಸಹ ಅ012ಾರರು     

(ಇನು� ಮುಂ�ೆ “	ಾಲ�ಾರ/ರು” ಎಂದು �ೈಯ��ಕ�ಾ� ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಮಗ��ಾ� ಉ�ೆ�ೕ!ಸ�ಾಗುತ��ೆ)  
   

ಮತು�     

ಎಡ��ೕ�  �ೌ�ಂ� �ೈ ಾ"#  �$%ೆ&  (ಇಎ5 ಎ6 ಎ7 )   

  

ಈ 9ೕ� -ಾಲ :ಾ;ೆ<ೆ ಸಂಬಂ>�ದಂ;ೆ ಪ�ಮುಖ 
ಯಮ ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಸಂ?ಪ� @ವರವನುB ದಯ@ಟುD ಈ Eೆಳ<ೆ  ೋG:  

  

I. -ಾಲ @ವರಗಳ�:-  

-ಾಲ Hತ�      

-ಾಲ ಉ2ೆJೕಶ (�LೕM)   "#ಾ$ಣ/ಖ'ೕ(/ )ಸ�ರ*ೆ / ನ)ೕಕರಣ / ಸು+ಾರ*ೆ / ಅಡ#ಾನ / -ಾ�.  / 0ಾಂ12. / 

�ಾ3ಜ5 / (6ಾವ8�ೇ ಇತ9ೆ, ಸ:ಷ<ಪ>2___________________  

@ಧ (OEೆ#&  ಅಥQಾ RSೕTಂ� ಅಥQಾ 

ಡೂ�U7/  

 _______________ ಪ�? �ಾಷ@$ಕ [A0ೆBC /�ೈ)ಧ5/ ಡೂ5FG – �ಾ@$ಕ/ #ಾ2ಕ]  

@>ಸVಾಗುವ ಬGW ದರ   ____  %�ಾ@$ಕ (_____% 9ೆಫ9ೆIB  ದರ -_____% #ಾJ$I ) K�ೕLಂM ದರದ 	ಾಲಗN�ೆ; 
ಮತು�/ಅಥ�ಾ  
 _______________% A0ೆBC  ದರದ 	ಾಲಗN�ೆ)  

ಅವ>  __________ವಷ$ಗಳP  

ಕಂತು @ಧ   #ಾ2ಕ   

Hರ%ೋYಯಂ ಅಥQಾ ಸZ#G     

ಬGW Y-ೆ[  \ ಾಂಕ     

ಬGW ದರದ�S ಬದVಾವ]ೆಯ ಸಂವಹನ 

@)ಾನಗಳ� (ಸೂಕ� Hೕ& ಗುರುತು 

^ಾG)  

0ಾಲ0ಾಲ0ೆQ ಅನRಯ�ಾಗುವ ಎS ◌ಂಎS /ಇUೕG/ 0ೊ'ಯV  ಅಥ�ಾ 6ಾವ8�ೇ ಇತರ 

ಎ�ೆ0ಾW"X )+ಾನದ ಮೂಲಕ ಇಎY ಎZ ಎG [ೊಂ(�ೆ ಲಭ5)ರುವ ಸಂಪಕ$ )ವರಗಳನು� ಬಳ2 

	ಾಲ�ಾರ'�ೆ ಬ>̂ ದರದ_�ನ 6ಾವ8�ೇ ಬದ�ಾವ*ೆಯನು� ?Nಸ�ಾಗುತ��ೆ.  

  

 II. Oೕ ಮತು� ಇತರ ಶುಲLಗಳ�:   

    

ಅ01ಯ�S  1�ೕ	ೆ2ಂM AೕಗಳP: 0ೆV 	ೈ Aೕ:  



 

 

 

  

-ಾಲ ಮಂಜೂ`ಾಗ\ದJ`ೆ/ 

ಬಟQಾaೆ ^ಾಡ\ದJ`ೆ Oೕ 

Yಫಂ&  ^ಾಡVಾಗದು  

  

 

	ಾಲ ಪ`ೆಯಲು �ಾ�ಹಕರು -ಾವ? #ಾ>ದ 1�ೕ	ೆ2ಂM ಶುಲQವನು� 'ಫಂC  #ಾಡ�ಾಗದು  

  

ಇತರ ಅನRcಕ Aೕ ಮತು� ಶುಲQಗಳನು� ಎಂಐL2 �ಾಖ�ೆಗN�ೆ ಅನುಬಂಧದ_� AೕಗಳP ಮತು� ಶುಲQಗಳ_� ಲಗ?�ಸ�ಾ��ೆ ಮತು� ನಮe �ೆf 	ೈ. ನಲೂ� 
ಅg ̀ ೇ.  #ಾಡ�ಾ��ೆ https://www.edelweisshousingfin.com/FeesCharges  
  

ಅನRcಕ 0ಾನೂ"ನ ಅ>ಯ_� 0ಾಲ0ಾಲ0ೆQ ಬದ�ಾಗುವ hೆ'�ೆಗಳP, ಡೂ5LಗಳP, �ೆ)ಗಳP ಮತು� 	ೆS  ಇhಾ5(ಯನು� ಈ Uೕ�ೆ ನಮೂ(2ದ AೕಗಳP 
ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಶುಲQಗಳ jೊರhಾ� )kಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಶುಲQವ8 0ಾಲ0ಾಲ0ೆQ ಉಂlಾಗುವ ಬದ�ಾವ*ೆ ಮತು� ([ಾಂಕದ ಪ�0ಾರ ಅನRಯ�ಾಗುತ��ೆ. 
0ಾಲ0ಾಲ0ೆQ ಕಂಪ"ಯು ಬದ�ಾದ ಆವೃ?�ಯನು� ತನ� �ೆf 	ೈ. ನ_� ಅg ̀ ೇ.  #ಾಡ_�ೆ.  
  

AೕಗಳP, ಶುಲQಗಳP, �ೆಚp ಮತು� 0ೆ�ೕq ಗಳ )ವರ�ಾದ "ಯಮ ಮತು� ಷರತು�ಗಳನು� 	ಾಲ ಕ9ಾ'ನ_� ನಮೂ(ಸ�ಾ��ೆ.  
  

  

III. -ಾಲEೆL ಭದ�;ೆ  

  

ಸ�ತು� @dಾಸ     

   

<ಾ�ರಂಟe  �ೆಸರು     

ಇತರ ಭದ�;ೆ      

  

  

ಹಣ0ಾಸು "ೕಡ�ಾಗುವ ಸR?�ನ Uೕ�ೆ ಭದ�hಾ ಬ>̂ ಮತು�/ಅಥ�ಾ jೆಚುpವ' ಸRತು�/ �ಾ5ರಂಟV  ರೂಪದ_� ಇಎY ಎZ ಎG  ಸೂs2ರಬಹು�ಾದಂhೆ 
6ಾವ8�ೇ ಇತರ jೆಚುpವ' ಭದ�hೆಯು 	ಾಲದ ಭದ�hೆ6ಾ�ರುತ��ೆ. ಮಂಜೂರು #ಾಡ�ಾದ 	ಾಲದ ಭದ�hಾ )ವರಗಳನು� ?Nಯಲು 	ಾಲ ಕ9ಾರು ಮತು� 
ಮಂಜೂ9ಾ? ಪತ�ವನು� 	ಾಲ�ಾರ/ರು [ೋಡtೇಕು.   
  

IV. ಸ�ತು� / -ಾಲ<ಾರರ @9  

  

ಇಎY ಎZ ಎG �ೆ ಸಮe?6ಾಗುವ )U ಕಂಪ"uಂ(�ೆ ಇಎY ಎZ ಎG �ೆ ಅಗತ5)ರುವ #ೌಲ50ೆQ ಅ�� ಮತು� ಇತರ 	ಾಂಪ��ಾcಕ ಅ-ಾಯ 
ಮತು�ಆಪತು�ಗಳ )ರುದw ಸR?��ೆ 	ಾಲ�ಾರರು )U #ಾ>ಸtೇಕು ಮತು� ಅದನು� )U ಅ>ಯ_� ಇL<ರtೇಕು. )U -ಾ_2 ಅ>ಯ_� ಇಎY ಎZ ಎG ಅನು� 
ಏಕ	ಾRಮ5ದ ಫ�ಾನುಭ) ಎಂದು ಪ'ಗ3ಸ�ಾಗುತ��ೆ.  
  

ಸ�ತು� @9 : _______________________________________________  

  

-ಾಲ<ಾರರ @9: ___________________________________________  

  

V. -ಾಲ ಬಟQಾaೆಯ �fgಗಳ�  

  

ಗೃಹ 	ಾಲ ಮಂಜೂ9ಾ? ಪತ� ಮತು� 	ಾಲ ಕ9ಾ'ನ_� ನಮೂ(2ದ ಷರತು�ಗN�ೆ ಇಎY ಎZ ಎG  ಸಂತೃy�ಯ ಮಟ<0ೆQ ಬದw�ಾದ9ೆ ಮತು� ಏಕ	ಾRಮ5ದ 
"+ಾ$ರದ ಅ>ಯ_� 	ಾಲ ಅಥ�ಾ 6ಾವ8�ೇ ಕಂತನು� ಇಎY ಎZ ಎG  ಬಟ�ಾ`ೆ #ಾಡುತ��ೆ. ಈ -ೈ� 0ೆಲವನು� ಈ 0ೆಳ�ೆ "ೕಡ�ಾ��ೆ:  
  



 

 

 

  

• 	ಾಲ ಪ`ೆಯುವ ಅಹ$hೆಯ ಇಎY ಎZ ಎG ನ #ಾನದಂಡವನು� 	ಾಲ�ಾರರು ಪz9ೈಸtೇಕು.  
• ಮಂಜೂ9ಾ? ಪತ�/	ಾಲ ಕ9ಾ'ನ_� ನಮೂ(2ದಂhೆ ಸಂಬಂkತ ಎಲ� �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಸ_�ಸtೇಕು   
• 	ಾಲ ಕ9ಾರು ಮತು� ಇಂತಹ ಇತರ �ಾಖ�ೆಗಳ {ಾ'.  

• ಕಂತುಗಳ ಮರು-ಾವ?�ಾ� ನಂತರದ ([ಾಂಕದ |ೆX ಗಳP/ಇ2ಎS  ಇhಾ5( ಸ_�0ೆ.  
• ಇಎY ಎZ ಎG  ಪರ�ಾ� ಭದ�hೆ ರಚ[ೆ  
• ಸR?�ನ "ಖರ, ಸ:ಷ< ಮತು� #ಾ9ಾಟ #ಾಡಬಹು�ಾದ �ಾಖ�ೆಯುಳ} ಸRತ�ನು� jೊಂದ�ಾ��ೆ (ಭದ�hೆ) ಮತು� ಈ Uೕ�ೆ jೇNದ ಸRತು� 

ಒತು�ವ'6ಾ�ಲ� ಮತು� jೊ*ೆ�ಾ'0ೆcಂದ ಮುಕ��ಾ��ೆ ಎಂದು 	ಾಲ�ಾರರು ಖsತಪ>ಸtೇಕು.  

• ತನ� ಉ�ೊ5ೕಗ / ಸಂಪಕ$ )ವರಗಳ_� 6ಾವ8�ೇ ಬದ�ಾವ*ೆ6ಾದ9ೆ ಇಎY ಎZ ಎG �ೆ ಸೂs2  
• ಬಟ�ಾ`ೆಯ ಬಳ0ೆಯು ಸRತು� 	ಾRkೕನ/"#ಾ$ಣ0ೆQ ಆ�ರtೇಕು ಅಥ�ಾ "ಗ(2ದ ಅಂ?ಮ ಬಳ0ೆಯ ಪ�0ಾರ�ೇ ಇರtೇಕು. "#ಾ$ಣದ 

)�ಾರದ_�, ಬಟ�ಾ`ೆಯನು� "#ಾ$ಣದ ಹಂತ0ೆQ _ಂX #ಾಡ�ಾ��ೆ.  

• ಸಂಪzಣ$ ಮಂಜೂ9ಾ? �ತ�ವನು� ಬಟ�ಾ`ೆ #ಾಡುವವ9ೆಗೂ ಇಎಂಐ ಪzವ$ ಬ>̂ಯನು� )kಸ�ಾಗುವ8(ಲ�  

• 	ಾಲದ >ೕ�ಾG<  ಘಟ[ೆ ಸಂಭ)ಸtಾರದು. >ೕ�ಾG< ಈ�ೆಂ. ಅನು� 	ಾಲ ಕ9ಾ'ನ_� ನಮೂ(ಸ�ಾ��ೆ.  
• 	ಾಲವನು� ಪ`ೆಯಲು 	ಾಲ�ಾರರು {ಾ'�ೊN2ದ ಇತರ ಪ�#ಾ3ತ �ಾಖ�ೆಗಳP ಮತು� 	ಾಲ ಕ9ಾ'ನ ಪ�0ಾರ ಆ�ೇಪ*ೆಗಳನು� ಪz9ೈಸಲು 

ಇಎY ಎZಎG  ಅ�-ಾ�ಯದ_�ನ ಅ	ಾಧ5 ಎಂಬಂತಹ ಸ"��ೇಶವನು� 	ಾಲ�ಾರರು 6ಾವ8�ೇ 2�?ಯಲೂ� ಉಂಟು #ಾಡtಾರದು.  

• ಅಡ#ಾನ0ೆQ ಎI ಒ2/ಅನುಮ?/ಅನು�ೕದ[ೆಗಳP ಇhಾ5( ಮತು� ಭದ�hೆ ರಚ[ೆ  
  

  

VI. -ಾಲ ಮತು� ಬGW ಮರುhಾವg  

  

ಬ>̂ ದರ, ಪzವ$ ಸಮhೋಲನ�ೊN2ದ #ಾ2ಕ ಕಂತು ಬ>̂ (yಇಎಂಐಐ)/ಸ#ಾನ #ಾ2ಕ ಕಂತು (ಇಎಂಐ) ಮತು� ಕಂ?ನ ಸಂ�ೆ5, 	ಾಲದ ಅವkಯನು� 
	ಾಲ�ಾರ'�ೆ "ೕಡ�ಾ�ರುವ ಮಂಜೂ9ಾ? ಪತ�ದ_� ನಮೂ(ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಬ>̂ ದರ/yಇಎಂಐಐ/ಇಎಂಐ ದ_�ನ 6ಾವ8�ೇ ಬದ�ಾವ*ೆಯ ಬ�ೆ� 
ಇಎY ಎZ ಎG ನ -ಾರದಶ$ಕ ಪ���F 0ೋC ಪ�0ಾರ, ಇಎY ಎZ ಎG ನ_� ಲಭ5)ರುವ ಸಂಪಕ$ )ವರಗಳ ಮೂಲಕ 	ಾಲ�ಾರ'�ೆ #ಾ�? 
"ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ. 	ಾಲ ಕ9ಾ'ನ_� ನಮೂ(2ದ 0ೊ[ೆಯ (ನದಂದು "ಗ(ತ ಇಎಂ/yಇಎಂಐ ಅನು� 	ಾಲ0ೆQ ಮರು-ಾವ? #ಾಡtೇಕು.   
  

ಇಎಂಐ/yಇಎಂಐ ಮರು-ಾವ?ಯು ಇಎY ಎZ ಎG �ೆ "ೕಡ�ಾದ ಇ2ಎS /1ೕS< `ೇlೆC  |ೆX ಗಳ ಮೂಲಕ #ಾಡtೇಕು.  
  

-ಾಲ<ಾರರು ಇದನುB ಖiತಪGಸjೇಕು:  
  

• `ೆ�. #ಾಡುವ 	ಾಲ�ಾರರ "ಗ(ತ tಾ5ಂX �ಾhೆಯ_� 	ಾಕಷು< ಪ�#ಾಣದ ಹಣ ಲಭ5)ರtೇಕು.  
• ಇಎಂಐ ಮರು-ಾವ?�ೆ "ೕಡ�ಾದ |ೆX ಗಳP/ಇI ಸುWUಂ. ಗN�ೆ ರದ�?/-ಾವ? ಸ��ತ ಸೂಚ[ೆಯನು� "ೕಡtಾರದು.  ಮರು-ಾವ? 

ಸಲಕರ*ೆಯನು� "ೕಡ�ಾ�ರುವ �ಾhೆಯನು� ಮುಚptಾರದು ಅಥ�ಾ ಬದ_ಸtಾರದು (ಇಎY ಎZ ಎG �ೆ ಸಮe?2ದಂhೆ ಮರು-ಾವ?�ಾ� 
ಪ6ಾ$ಯ ವ5ವ	ೆ�ಯನು� ಆ0ೆ/ಆತ #ಾಡುವ8ದರ jೊರತು)  

• ಸೂಕ� tಾ� ([ಾಂಕದಂದು ಅಥ�ಾ �ದಲು ಕಂತು -ಾವ? #ಾಡ(ದ�_�, tಾ� 	ಾಲ �ತ� ಮತು� ಎಲ� ಸಂsತ ಬ>̂ಯು ತ�ಣ(ಂದ 
tಾ�6ಾಗುತ��ೆ ಮತು� -ಾವ? ಅಹ$�ಾ�ರುತ��ೆ. ಶುಲQಗಳ jೇN0ೆಯ_� "ಗ(2ದ ಶುಲQವನು� -ಾವ?ಸಲು 	ಾಲ�ಾರರು jೊ*ೆ�ಾರ9ಾ�ರುhಾ�9ೆ.  

• 	ಾಲದ )ವರ�ಾದ "ಯಮಗಳP ಮತು� ಷರತು�ಗಳP 	ಾಲ ಕ9ಾ'ನ_� ನಮೂ(ಸ�ಾ��ೆ.  
  

VII. jಾk ವಸೂVಾg<ೆ ಸೂಕ� 
ಯಮವನುB ಅನುಸYಸVಾಗುತ�2ೆ.  

  

>ೕ�ಾG<  ಆದ9ೆ (ಅಂದ9ೆ, 	ಾಲ�ಾರರ 	ಾಲ �ಾhೆಯ_�ನ tಾ� �ತ�ವನು� 0ೊ[ೆಯ (ನ�ೊಳ�ೆ -ಾವ? #ಾ>ಲ�(ದ�9ೆ ಅಥ�ಾ ಕ9ಾ'ನ 6ಾವ8�ೇ 
ಅನುಬಂಧದ ಉಲ�ಂಘ[ೆಯ �ೇ� )ೆ 	ಾಲ�ಾರರ 	ಾಲ �ಾhೆಯ_�ನ 6ಾವ8�ೇ tಾ� -ಾವ?�ಾ� 0ಾಲ0ಾಲ0ೆQ �ಾಪ[ೆಗಳನು� ವಸೂ�ಾ? ಉ�ೆ�ೕಶ0ೆQ 



 

 

 

  

[ೆನyಸಲು, �ಾ�ೋಅg  #ಾಡಲು ಮತು� tಾ� ಸಂಗ��ಸಲು ಅಂ|ೆ, �ಾ5XB , lೆ_KೕI, ಇUೕG, ಎS ಎಂಎS  ಮತು�/ಅಥ�ಾ ತೃ?ೕಯ ಪ�ಗಳ 
ಮೂಲಕ ಕಳP�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಸಂಗ�ಹ )+ಾನವ8 ಇದನು� ಒಳ�ೊಂ>ರುತ��ೆ:  
  

a. %ೆ�Eಾ�ಂ� ಮತು� +l  ಅm: 	ಾಲ�ಾರ'�ೆ KೕI ಮೂಲಕ ಸಂಪ�$ಸುವ8ದು ಮತು� ಕ�ೆದುjೋದ 0ೊ[ೆಯ ([ಾಂಕದ ಬ�ೆ� ಅ'ವ8 
ಮೂ>ಸುವ8ದು ಮತು� �ೕಘ�ದ_� tಾ� -ಾವ? #ಾಡುವಂhೆ )ನಂ?ಸುವ8ದನು� ಇದು ಒಳ�ೊಂ>ರುತ��ೆ.  
  

b. nೇತ�ದ�S ವಸೂVಾg: 	ಾಲ�ಾರರನು� tೇL #ಾಡುವ8ದು ಮತು� tಾ� �ತ�ದ -ಾವ? ಸಂಗ��ಸುವ8ದನು� ಇದು ಒಳ�ೊಂ>ರುತ��ೆ. 
ಇಎY ಎZ ಎG  ಉ�ೊ5ೕ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ದೃ�ೕಕೃತ ಪ�?"kಗಳ ಮೂಲಕ ಚಟುವL0ೆಯನು� ನ`ೆಸ�ಾಗುತ��ೆ. -ಾವ?ಯನು� ನಗದು ರೂಪದ_� 
ಅಥ�ಾ |ೆX />> ರೂಪದ_� ವಸೂಲು #ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� 	ಾಲ�ಾರ'�ೆ ರ2ೕ(ಯನು� "ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ.  
  

c. ಇಎY ಎZ ಎG  "ೕ? ಪ�0ಾರ ಮತು� ಅನRcಕ 0ಾನೂನುಗಳ ಪ�0ಾರ ಪ�? ಕತ$ವ5ಚು5?6ಾದ �ಾhೆಯ ಸ"��ೇಶದ ಆ+ಾರದ_� Eಾನೂನು 
ಕ�ಮವನುB hೆ�ೆದು0ೊಳ}�ಾಗುತ��ೆ.  
  

ಆ�ಾಗೂ5, ಕತ$ವ5ಚು5ತ �ಾhೆಯ )�ನ� )�ಾಗಗN�ೆ ಪ'[ಾಮ0ಾ'6ಾ�ರುವ8ದ0ಾQ� �ೇತ� tೇL, _!ತ ಸಂವಹನ ಮತು� 0ಾನೂನು ಕ�ಮವನು� 
ಇಎY ಎZಎG  [ಾ5ಯಯುತ �ಶ�ಣ #ಾಡುತ��ೆ.  
 

VIII. �ಾ@$ಕ tಾ� tಾ5�ೆIB  jೇN0ೆಯನು� "ೕ>ದ ([ಾಂಕ: �ಾ�ಹಕರ )ನಂ?ಯ Uೕ9ೆ�ೆ.  
  

IX. <ಾ�ಹಕ -ೇQೆಗಳ�  

  

A) oೇT ಗಂ%ೆಗಳ� – �ಾ�ೆಗಳP: tೆಳ�ೆ� 10 ಗಂlೆ – ಸಂ{ೆ 5 ಗಂlೆ, 	ೋಮ�ಾರ(ಂದ ಶುಕ��ಾರ (	ಾವ$ಜ"ಕ ರ{ಾ(ನಗಳನು� jೊರತುಪ>2) 
  

B) 2ಾಖVೆಗಳ @ನಂgಯೂ -ೇYದಂ;ೆ pಾವq2ೇ -ೇQೆ ಸಂಬಂ> ಸಮ-ೆ�ಗr<ೆ ಇಎ5 ಎ6ಎ7 ಅನುB ಈ ಮೂಲಕ -ಾಲ<ಾರರು ಸಂಪk1ಸಬಹುದು:  

  

(i) ಇUೕG  homeservice@edelweissfin.com  

(ii) 6ಾವ8�ೇ �ಾ�ೆಗಳ_� �ಾ�ಹಕ 	ೇ�ೆ ಎ0ೆBಕೂ5L�  ಸಂಪ�$ಸುವ8ದು  
(iii)  www.edelweisshousingfin.com  �ೆ �ಾM ಆI #ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆI �ೈI ನ_�  
  

C) ಈ ಮುಂ\ನ 2ಾಖVೆಗಳನುB ಒದsಸಲು %ೈM Vೈ" ಗಳ�:  

  

(i) 	ಾಲ �ಾhೆ jೇN0ೆ – 2 (ನಗಳP  
(ii) ಪಹ3 ಪತ�ದ ನಕಲುಪ�? – 12 (ನಗಳP  
(iii) 	ಾಲ ಮು0ಾ�ಯ/ವ�ಾ$ವ*ೆಯ ಮೂಲ �ಾಖ�ೆಗಳ �ಾಪ	ಾ?- 15 (ನಗಳP  
  

  

IX. ದೂರು ಪY�ಾರ  

� 6ಾವ8�ೇ ದೂರು/ಸಮ	ೆ5ಗNದ�_�, ಈ ಮುಂ(ನ |ಾ[ೆG ಗಳ ಮೂಲಕ ನಮe 0ಾ1$9ೇ.  ಕ|ೇ'ಯನು� 	ಾಲ�ಾರರು ಸಂಪ�$ಸಬಹುದು:  
 ��ೕ "�ೇ� ಕು#ಾV  {ೈI   
ಇUೕG : homeservice@edelweissfin.com  



 

 

 

  

UೕG : ಎ`ೆ_RೕS  jೌ2ಂM �ೈ[ಾIB  _�lೆC , ಎ`ೆ_RೕS jೌS,  2.ಎS .L ರ	ೆ�, ಕ_[ಾ, ಮುಂtೈ – 400 098; lೆ_KೕI: 022 – 4272 
22722  

  

ಸ"��ೇಶವನು� ತ-ಾಸ*ೆ #ಾ>ದ ನಂತರ, ದೂರು/ಸಮ	ೆ5ಯನು� 2Rೕಕ'2ದ ಆರು (6) �ಾರಗ��ೆಳ�ೆ ಪ�?��Fಯನು� ಒದ�ಸುವ8ದು ಇಎY ಎZ ಎG ನ 
ಜ�ಾtಾ�'6ಾ�ರುತ��ೆ.  
  

ಕಂಪ"cಂದ �ಾ�ಹಕರು ಪ�?��F 2Rೕಕ'ಸ(ದ�9ೆ ಅಥ�ಾ 2Rೕಕ'2ದ ಪ�?��F ಸಂತೃಪ�9ಾ�ಲ�(ದ�9ೆ, ಈ 0ೆಳ�ನ _ಂX ನ_� 
http://grids.nhbonline.org.in  ಆI �ೈI ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಈ _ಂX ನ_� http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-
System/Lodging-Complaint-Against-HFCsNHB%E2%80%93Physical-Mode.pdf  ಲಭ5)ರುವ ನಮೂ[ೆಯ_� ಅಂ|ೆಯ ಮೂಲಕ ಈ 
0ೆಳ�ನ )�ಾಸ0ೆQ ತನ� ದೂರನು� ಸ_�ಸುವ ಮೂಲಕ [ಾ5ಷನG jೌ2ಂM tಾ5ಂX ನ ದೂರು "ವ$ಹ*ೆ 0ೋಶವನು� ಸಂಪ�$ಸಬಹುದು:  
  

ದೂರು ಪ'jಾರ )�ಾಗ, "ಯಂತ�ಕ ಮತು� Uೕ_R|ಾರ*ೆ ಇ�ಾ�ೆ, 9ಾ@Wೕಯ jೌ2ಂM tಾ5ಂX, 4[ೇ ಮಹ>, 0ೋV-5ಎ, ಇಂ>6ಾ jಾ5�lಾ. 
	ೆಂಟV, �ೋk 9ೋC, ನವ�ೆಹ_ – 110 003  
  

 

	ಾಲದ )ವರ�ಾದ "ಯಮಗಳP ಮತು� ಷರತು�ಗN�ಾ� 	ಾಲ ಕ9ಾರು ಮತು� {ಾ'�ೊNಸ�ಾದ/{ಾ'�ೊNಸtೇ�ರುವ ಇತರ ಭದ�hಾ �ಾಖ�ೆಗಳನು� 
ಪ�ಗಳP [ೋಡtೇಕು.  
  

	ಾಲ�ಾರ9ಾದ [ಾನು/[ಾವ8 ಈ ಮೂಲಕ ದೃ�ೕಕ'ಸುವ8ದು ಮತು� �ೂೕ@ಸುವ8�ೇ[ೆಂದ9ೆ, ಈ Uೕ_ನ "ಯಮಗಳP ಮತು� ಷರತು�ಗಳP [ಾನು/[ಾವ8 
ಓ(�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ನನ�/ನಮe #ಾತೃ�ಾ�ೆಯ_� ನನ�ೆ/ನಮ�ೆ ಇವರು ಓ( jೇN�ಾ�9ೆ  
ಕಂಪ"ಯ ��ೕ/��ೕಮ?.______________________________________ ಈ Uೕ�ೆ ನಮೂ(2ದ "ಯಮ ಮತು� ಷರತು�ಗಳನು� [ಾನು/[ಾವ8 ಅಥ$ 
#ಾ>0ೊಂ>�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಅದ0ೆQ ಬದw�ಾಗಲು [ಾವ8 ಸಮe?2�ೆ�ೕ�ೆ, ದೃ�ೕಕ'2�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� �ೂೕ@2�ೆ�ೕ�ೆ. ಅತ5ಂತ ಪ�ಮುಖ "ಯಮ ಮತು� ಷರತು�ಗಳ 
ಪ�?ಯನು� 2Rೕಕ'2ದ�ನೂ� [ಾನು/[ಾವ8 ಖsತಪ>ಸು?��ೆ�ೕ�ೆ.   
  

-ಾಲ<ಾರ(ರ) �ೆಸರು  

  

  

ಸt(ಗಳ�)                                                          

ಎಡ��ೕ�  �ೌ�ಂ� �ೈ ಾ"#  �$%ೆ&   
  

  

ದೃvೕಕೃತ ಸt2ಾರರು  

  


