ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ ନିୟମ ଓ ସ�ର୍ାବଳୀ
ଇେଡଲୱାଇସ୍ ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ� ଲିମିେଟଡ୍
ନିମ� ପ�� ମ�େର ସ�ତ ଋଣର �ଧାନ ନିୟମ ଓ ସ�ର୍ାବଳୀ
ଆେବଦନକାରୀ
ସହ-ଆେବଦନକାରୀ
ସହ-ଆେବଦନକାରୀ
(ଏତଦପ
୍ �ାତ୍ ବ୍ୟ�ିଗତ ଏବଂ/କିମ�ା ସାମୁହକ
ି ଭାେବ "ଋଣ�ହୀତା/ମାେନ" ଭାେବ ସେମ�ାଧିତ)
ଏବଂ
ଇେଡଲୱାଇସ୍ ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ� ଲିମିେଟଡ୍ (ଇଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍)
ଉପେରା� ଋଣ ଖାତା ସଂ�ା�ୀୟ ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ ନିୟମ ଓ ସ�ର୍ାବଳୀର ଏକ ସଂ�ି� ବିବରଣୀ ଦୟାକରି ନିମ�େର େଦଖ�ୁ :
I. ଋଣର ବିବରଣୀ:ଋଣର ପରିମାଣ
ଋଣର ଉେ�ଶ୍ୟ (�ି ମ)୍

ନିମର୍ାଣ / �ୟ / ସ�ସାରଣ / ନବୀକରଣ / ଉ�ତିକରଣ / ବ�କ / ପ�ଟ୍ / କେ�ାଜିଟ୍ /
ବ୍ୟବସାୟିକ / (ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଦୟାକରି ସୂଚତ
ି କର�ୁ
ବାଷ�କ [�ିତର / ପରିବ�ର୍ନଶୀଳ / େ�ୖତ - ବାଷ�କ / ମାସିକ]

�କାର (�ିର କିମା� ଚଳମାନ କିମା�
େ�ୖତ/
ଆଦାୟେଯାଗ୍ୟ ସୁଧ

% ବାଷ�କ (
ପାଇଁ; ଏବଂ/କିମ�ା

ମିଆଦ
କି�ିର �କାର

% ସ�ଭର୍ ଦର % ମାଜ�ନ୍) ଚଳମାନ ଦର ଋଣଗୁଡ଼କ
ି
% �ିର ହାର ଋଣଗୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ)

ବଷର୍
ମାସିକ

ସାମୟିକ ବିରତି କିମ�ା ସବସ
୍ ିଡି
ସୁଧ ପୁନଃ-�ିର େହବା ତାରିଖ
ସୁଧ ହାରେର ପରିବ�ର୍ନ ସ�କର୍େର

ସୁଧ ହାରେର େକୗଣସି ପରିବ�ର୍ନ େହେଲ େସ ସ�କର୍େର ଋଣ�ହୀତା�ୁ ଇଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ ନିକଟେର

ସୂଚନା ପଠାଯିବାର ପ�ତି (ସ�କ�ତ

ଉପଲ� ତା�ର େଯାଗାେଯାଗ ବିବରଣୀ ଅନୁ ଯାୟୀ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍/ଇ-େମଲ/େକାରିୟର୍ ଅଥବା

ପ�ତି ଉପେର ଠିକ୍ ଚି� ଦିଅ�ୁ )

େସ ସମୟେର �ଚଳିତ ଅନ୍ୟ େକୗଣସି େବୖଦୁ୍ୟତିକ ମା�ମେର ସୂଚତ
ି କରାଯିବ ।

II. େଦୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁ�:
ଆେବଦନ ଉପେର

��ିୟାକରଣ େଦୟ
ସିଇଆରଏସ୍ଏଆଇ େଦୟ

ଋଣ ମ�ୁର/ବିତରଣ ନ
େହେଲ େଫର�େଯାଗ୍ୟ େଦୟ

:

ଋଣ ସୁବଧ
ି ା ହାସଲ ପାଇଁ �ାହକ� �ାରା େପୖଠ କରାଯାଇଥିବା ��ିୟାକରଣ େଦୟ ଅଣେଫର�େଯାଗ୍ୟ ଅେଟ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ �ଯୁଜ୍ୟ େଦୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁ�ଗୁଡ଼କ
ି ର ବିବରଣୀ ଏମ୍ଆଇଟିସି ଦଲିଲ ସହ ସଂଲ� ପରିଶ�
ି େର େଦୟ ଓ ଶୁ�ଗୁଡ଼କ
ି ଭାେବ ଦଶ�ତ
ଏବଂ େସଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଆମ େୱବସାଇଟ https://www.edelweisshousingfin.com/FeesCharges େର ମ� ଅପେଡଟ୍
କରାଯିବ
�ଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଅଧୀନେର ଟିକସ, ଶୁ�, କର ଏବଂ େସସ୍ ଇତ୍ୟାଦି, ସମୟ ସମୟେର ପରିବ��ତ େହଉଥିବା ଅନୁ ଯାୟୀ, ଉପରଦଶ�ତ େଦୟ
ଏବଂ/କିମ�ା ଶୁ� ଉପେର ଏବଂ ଅତିରି� ଭାେବ ଆଦାୟ କରାଯିବ । ଶୁ�ଗୁଡ଼କ
ି ଆଜି ତାରିଖ ସୁ�ା �ଯୁଜ୍ୟ େହାଇଥିବା ଅନୁ ଯାୟୀ ଅେଟ ଏବଂ ଏହା
ସମୟ ସମୟେର ପରିବ��ତ େହାଇପାେର । କ�ାନୀ ଏହାର େୱବ୍ସାଇଟ୍େର ସଂେଶାଧିତ ସଂ�ରଣ ସମୟ ସମୟେର ଅପେ୍ ଡଟ୍ କରିବ।
େଦୟ, ଶୁ�, ଖ�ର୍ ଏବଂ ଦାବିଗଡ଼
ି ଉପେର ସବି�ୃତ ନିୟମ ଓ ସ�ର୍ାବଳୀ ଋଣ ରାଜିନାମାେର ଦଶର୍ାଯାଇଛି ।
ୁ କ
III. ଋଣ ପାଇଁ ବ�କ
ସ��ିର ଠିକଣା
ଜାମିନଦାତା� ନାମ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ�କ

ଋଣର ବ�କ ସାଧାରଣ ଭାେବ େଯଉଁ ସ��ି ଉପେର ଅଥର୍େଯାଗାଣ କରାଯାଉଥିବ ତାହା ଉପେର ଏବଂ / କିମ�ା ଇଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ �ାରା ଅ�ାେଦଶ
ଅନୁ ଯାୟୀ ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଅତିରି� ସ��ି/ ଜାମିନଦାତା �କୃ ତର
ି ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଅତିରି� ବ�କ ଉପେର ବ�କ ସୁଧ େହବ। ମ�ୁର ଋଣର ବ�କ
ବିବରଣୀ ସ�କର୍େର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଋଣ�ହୀତା/ମାନ�ୁ ଋଣ ରାଜିନାମା ଏବଂ ମ�ୁରୀ ପ� େଦଖିବା ପାଇଁ ପରାମଶର୍ ଦିଆଯାଉଛି ।
IV. ସ��ି / ଋଣ�ହୀତା� ବୀମା
ଋଣ�ହୀତା ଇଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ନିମେ�, ଏବଂ �ହଣେଯାଗ୍ୟ ବୀମା କ�ାନୀେର ସ��ିକୁ ଅ�ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦଆପଦ ପାଇଁ ବୀମାଭୁ� କରିେବ ଏବଂ ବୀମାଭୁ� କରି ରଖିେବ । ବୀମା ପଲିସି ଅଧୀନେର ଇଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍କୁ ଏକମା� ହିତାଧିକାରୀ କରାଯିବ।
ସ��ି ବୀମା :
ଋଣ�ହୀତା ବୀମା :

V. ଋଣ ବିତରଣ ନିମେ� ସ�ର୍ାବଳୀ
ଇଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ର ସ�ୁ �ି ଏବଂ ଏକାକୀ ନି��ି ଅନୁ ଯାୟୀ ହାଉସିଂ ଋଣ ମ�ୁରୀ ପ� ଏବଂ ଋଣ ରାଜିନାମାେର ଦଶର୍ାଯାଇଥିବା ସ�ର୍ାବଳୀ ପୂରଣ ନ
େହେଲ ଇଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ ଋଣ କିମ�ା ଋଣର େକୗଣସି କି�ି ଋଣ�ହୀତା�ୁ ବିତରଣ କରିବ ନାହିଁ । େକେତାଟି ସ�ର୍ାବଳୀ ନିମେ� ର �ଦାନ କରାଗଲା:
a.

ଋଣ�ହୀତା ଇଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ର ଋଣ େଯାଗ୍ୟତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିହାତି ଭାେବ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

b. ମ�ୁରୀ ପ�/ଋଣ ରାଜିନାମାେର ଦଶ�ତ ସମ� ସ�କ�ତ କାଗଜପ� ଦାଖଲ କରିବା ।
c.

ଋଣ ରାଜିନାମା ଏବଂ ଏପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତତ୍ସ�କ�ତ କାଗଜପ�େର ଦ�ଖତ କରିବା।

d. କି�ି ପରିେଶାଧ ବାବଦେର େପା� େଡେଟଡ୍ େଚକ୍ / ଇସିଏସ୍ ଦାଖଲ କରିବା ।
e.

ଇଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ ସପ�େର ବ�କ ସୃ�ି କରାଯିବା ।

f.

ଋଣ�ହୀତା ଏହା ସୁନ�
ି ି ତ କରିେବ େଯ ତା� ନିକଟେର ସ��ି (ବ�କ)ର ସ�ୂ�ର୍, �� ଏବଂ ବିପଣନେଯାଗ୍ୟ ମାଲିକାନା
ରହିଛ ି ଏବଂ କଥିତ ସ��ି ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ ଜବରଦଖଲମୁ� ଏବଂ େକୗଣସି ଉ�ରଦାୟୀତାରୁ ମୁ� େହାଇଥିବ ।

g. ନିଜର କମର୍ନଯ
ି �
ି କରିବା ।
ୁ ି / େଯାଗାେଯାଗ ବିବରଣୀେର େକୗଣସି ପରିବ�ର୍ନ ସ�କର୍େର ଇଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍କୁ ସୂଚତ

h. ବିତରଣର ବିନେି ଯାଗ େକବଳ ସ��ିର ଅଧି�ହଣ/ନିମାର୍ ଣ କିମ�ା ସୂଚତ
ି ଉପେଯାଗ ବାବଦେର କରାଯିବ । ନିମର୍ାଣ ମାମଲାେର,
ବିତରଣ ନିମାର୍ ଣର �ର ସହ ସଂଯୁ� େହବ ।

i.

ସ�ୂ�ର୍ ମ�ୁର ଅଥର୍ରାଶି ବିତରଣ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟ� �ାକ୍-ଇଏମଆ
୍ ଇ ସୁଧ ଆଦାୟ କରାଯିବ।

j.

ଋଣ ଉପେର େକୗଣସି ଖିଲାପର ଘଟଣା ଘଟି ନ ଥିବ । ଖିଲାପ ଘଟଣାଗୁଡ଼କ
ି ଋଣ ରାଜିନାମାେର ଦଶର୍ାଯାଇଛି ।

k. ଏପରି େକୗଣସି ପରି�ିତ ି ଉପୁଜ ି ନ ଥିବ, ଯାହା ଇଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ ମତେର, ଋଣ�ହୀତା�ୁ ଋଣ ରାଜିନାମା ତଥା ଋଣ ସୁବଧ
ି ା ହାସଲ
ପାଇଁ ଋଣ�ହୀତା� �ାରା ଦ�ଖତ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନକ କାଗଜପ� ଅନୁ ଯାୟୀ ଋଣ�ହୀତା� ପାଇଁ ବା�ତା ପୂରଣ
କରିବା ଅସ�ବ େହାଇପଡ଼ିବ ।
l.

ବ�କର ଏନ୍ଓସି/ଅନୁ ମତି/ଅନୁ େମାଦନ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ବ�କ ସୃ�ି

VI. ଋଣ ଓ ସୁଧ ପରିେଶାଧ
ସୁଧର ହାର, �ାକ୍ ସମୀକୃ ତ ମାସିକ କି�ି ସୁଧ (ପିଇଏମଆ
୍ ଇଆଇ)/ ସମାନ ମାସିକ କି�ି (ଇଏମଆ
୍ ଇ) ଏବଂ କି�ିର ସଂଖ୍ୟା, ଋଣର ମିଆଦ ଉପେର
ସୂଚନା ଋଣ�ହୀତା�ୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମ�ୁରୀ ପ�େର ଦଶର୍ାଯିବ। ଇଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ର ନିରେପ� କାଯର୍୍ୟପ�ତି ସଂହିତା ଅନୁ ଯାୟୀ ସମାେଯାଜନେଯାଗ୍ୟ
ସୁଧ ହାର/ପିଇଏମଆ
୍ ଇଆଇ/ଇଏମଆ
୍ ଇେର େକୗଣସି ପରିବ�ର୍ନ ସ�କର୍େର ଋଣ�ହୀତା�ୁ ଇଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ ନିକଟେର ଉପଲ� ତା�ର େଯାଗାେଯାଗ
ମା�ମେର ସୂଚତ
ି କରାଯିବ । ଋଣ ରାଜିନାମାେର ଦଶର୍ାଯାଇଥିବା ଅନୁ ଯାୟୀ �ିରୀକୃ ତ ଇଏମଆ
୍ ଇ/ପିଇଏମଆ
୍ ଇଆଇେର ଧାଯର୍୍ୟ ତାରିଖେର ଋଣ
ପରିେଶାଧ କରିବାକୁ େହବ ।
ଇଏମ୍ଆଇ/ପିଇଏମ୍ଆଇଆଇ ଇଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ ସପ�େର ଇସିଏସ୍/ପର-ତାରିଖ େଚକ୍ ମା�ମେର ଅ�ାେଦଶକୃ ତ ।
ଋଣ�ହୀତା ଏହା ସୁନ�
ି ି ତ କରିେବ େଯ:
•

ଋଣ�ହୀତା� େଯଉଁ ବ୍ୟା� ଖାତାରୁ େଡବିଟ୍ େହବା ପାଇଁ �ିର େହାଇଥିବ େସଥିେର େଯପରି ପଯର୍୍ୟା� ପା�ି ଉପଲ� ରେହ ।

•

ଇଏମଆ
୍ ଇ ପରିେଶାଧ ବାବଦେର ଦିଆଯାଇଥିବା େଚକ୍/ଉପକରଣକୁ ର�/�ପ୍ େପେମ� େଯପରି କରା ନ ଯାଏ । ଆହୁ ରି ମ�, ପରିେଶାଧ
ଉପକରଣ େଯଉଁ ଖାତାରୁ ଉଠାଣ କରୁଥିବ ତାହାକୁ େଯପରି ବ� କିମା� ପରିବ�ର୍ନ କରା ନ ଯାଏ (ଇଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ ସ�ତି ଅନୁ ଯାୟୀ ବିକ�
ବ୍ୟବ�ା କରିଥିେଲ ଏହା ଲାଗୁ େହବ ନାହିଁ)।

•

ସ�ୃ� ଧାଯର୍୍ୟ ତାରିଖ କିମ�ା ତାହା ପୂବର୍ ସୁ�ା କି�ି େପୖଠ କରାଯାଏ, ଅନ୍ୟଥା, ବେକୟା ଋଣ ପରିମାଣ ଏବଂ ସମ� ସଂଗୃହୀତ ସୁଧ ତ�ାଳ
ଧାଯର୍୍ୟ ଓ େପୖଠେଯାଗ୍ୟ େହାଇଯିବ । ଋଣ�ହୀତା ଶୁ�ଗୁଡ଼କ
ି ର ବିବରଣୀେର �ିର େହାଇଥିବା ଅନୁ ଯାୟୀ େଦୟ େପୖଠ କରିବା ପାଇଁ ମ�
ଉ�ରଦାୟୀ ରହିେବ ।

•

ପରିେଶାଧର ସବି�ୃତ ନିୟମ ଓ ସ�ର୍ାବଳୀ ଋଣ ରାଜିନାମାେର ଦଶର୍ାଯାଇଛି ।

VII. ଅତିେଦୟ ଅସୁଲି ପାଇଁ ଅନୁ ସରଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସଂ�ି� ପ�ତି
ଖିଲାପ ଘଟଣା େ��େର (ଅଥର୍ାତ୍ ଋଣ�ହୀତା� ଋଣ ଖାତାେର ବେକୟା ଥିବା ଅଥର୍ରାଶି ଧାଯର୍୍ୟ ତାରିଖ ସୁ�ା େପୖଠ କରା ନ ଯାଏ କିମା� ରାଜିନାମାର
େକୗଣସି ଉପଧାରା ଉ�ଂଘନ କରାଯାଏ), ଋଣ�ହୀତା�ୁ ସମୟ ସମୟେର ତା� ଋଣ ଖାତା ଉପେର ଥିବା େକୗଣସି ବେକୟା ସ�କର୍େର ଡାକ, ଫା�,
େଟଲିେଫାନ୍, ଇ-େମଲ୍, ଏସଏ
୍ ମଏ
୍ ସ୍ ମା�ମେର ଏବଂ/କିମ�ା ବେକୟା ରାଶି ସ�କର୍େର �ରଣ କରାଇବା, ଫେଲାଅପ୍ ଏବଂ ସଂ�ହ କରିବା ନିମେ�
ନିଯୁ� ତୃ ତୀୟ ପ�� ମା�ମେର �ରଣ କରାଯିବ। ସଂ�ହ ପ�ତିେର ନିମ�ଲିଖିତ ଅ�ଭର୍ୁ�:
a.

େଟଲି -କଲି ଂ ଏବଂ ପିକ୍ ଅପ:୍ ଏହି ପ�ତିେର ଋଣ�ହୀତା� ସହିତ େଫାନ୍େର େଯାଗାେଯାଗ କରାଯାଏ ଏବଂ େସମାନ�ୁ ଧାଯର୍୍ୟ ତାରିଖ

ଅତି�ମ େହାଇଯିବା କଥା �ରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯଥାଶୀ� ବେକୟା ରାଶି େପୖଠ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁ େରାଧ କରାଯାଏ ।
b.

େ�� ସଂ�ହ: ଏହି ପ�ତିେର ଋଣ�ହୀତା� ସହ ସା�ାତ୍ କରାଯିବା ଏବଂ ଧାଯର୍୍ୟ ରାଶି ସଂ�ହ କରାଯିବା ଅ�ଭର୍ୁ� । ଏହି କାଯର୍୍ୟ
ଇଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ର କମର୍ଚାରୀ କିମ�ା �ାଧିକୃ ତ �ତିନଧି
ି � ମା�ମେର ସ�ାଦନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । େଦୟରାଶି ନଗଦ କିମ�ା େଚକ୍/ଡିଡି ଆକାରେର

ସଂ�ହ କରାଯିବ ଏବଂ ଋଣ�ହୀତା�ୁ ଏକ ରସିଦ୍ ଜାରି କରାଯିବ ।

ଇଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ର ନୀତି ଅନୁ ଯାୟୀ ତଥା �ଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁ ଯାୟୀ �େତ୍ୟକ ଖିଲାପକାରୀ ଖାତାର ପରି�ିତ ି ଭି�େି ର ଆଇନଗତ
କାଯର୍୍ୟାନୁ �ାନ �ହଣ କରାଯିବ ।

c.

େତଣୁ, ଖିଲାପକାରୀ ଖାତାର ଭି� ବଗର୍ ପାଇଁ ଉପଯୁ� ଏବଂ �ଭାବୀ କଭେରଜ୍ ଲାଗି ଇଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ େ�� ପରିଦଶର୍ନ, ଲିଖିତ େଯାଗାେଯାଗ ଏବଂ
ଆଇନଗତ କାଯର୍୍ୟାନୁ �ାନର ବିଚାରବ� ମି�ଣ �େୟାଗ କରିବ।
VIII. ତାରିଖ, େଯଉଁଦନ
ି ବାଷ�କ ବେକୟା ବଳକା ରାଶି ବିବରଣୀ ଜାରି କରାଯିବ: �ାହକ� ଅନୁ େରାଧ�େମ
IX. �ାହକ େସବା
A) ପରିଦଶର୍ନ ନିଘର୍� - ଶାଖା: 10 AM - 5 PM, େସାମ-ଶୁ� (ସବର୍ସାଧାରଣ ଛୁ ଟଦ
ି ନ
ି ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଛାଡ଼ି)
B) କାଗଜପ� ଅନୁ େରାଧ ସେମତ େଯେକୗଣସି େସବା ସ�କ�ତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ଋଣ�ହୀତା ନିମ� ଅନୁ ଯାୟୀ ଇଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ ସହ ସ�କର୍
କରିପାରିେବ:
(i) ଇେମଲ୍ କର�ୁ homeservice@edelweissfin.com େର
(ii) ଆମ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କର�ୁ 1-800-1026371 (େଟାଲ୍-�ି ) େସାମବାରରୁ ଶୁ�ବାର 10 A.M. ରୁ 5 P.M.
(iii) ଅନଲାଇନ୍ େର www.edelweisshousingfin.com େର ଲଗ୍ ଇନ୍ କରି
C) ନିମ�ଲିଖିତ କାଗଜପ� େଯାଗାଇବାର ସମୟେରଖା:
(i) ଋଣ ଖାତା ବିବରଣୀ - 2 କାଯର୍୍ୟ ଦିବସ

(ii) ମାଲିକାନା ଦଲିଲ ଫେଟାକପି - 12 କାଯର୍୍ୟ ଦିବସ

(iii) ଋଣର ସମା�ି / �ାନା�ର ପେର ମୂଳ ଦଲିଲଗୁଡ଼କ
ି େଫର� - 15 କାଯର୍୍ୟ ଦିବସ

IX. ଅଭିେଯାଗ ନିରାକରଣ
େକୗଣସି ଆପ�ି/ଅଭିେଯାଗ ପାଇଁ ଋଣ�ହୀତା ଆମର କେପର୍ାେରଟ୍ କାଯର୍୍ୟାଳୟ ସହ ନିମ�ଲିଖିତ େଯେକୗଣସି ମା�ମେର େଯାଗାେଯାଗ କରିପାର�ି:
�ୀମତୀ ଶିବାଲି ଶିେ�
ଇେମଲ: homeservice@edelweissfin.com
େମଲ୍: ଇେଡଲୱାଇସ୍ ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ� ଲିଃ, ଇେଡଲୱାଇସ୍ ହାଉସ,୍ ଅଫ୍. ସି.ଏସ୍.ଟି. େରାଡ୍, କାଲିନା, ମୁମା� ଇ 400098; େଟଲିେଫାନ୍: 022 – 4272 2554/ / େଟାଲ �ି ନଂ. : 1-800-1026371
ମାମଲାକୁ ପରୀ�ା କରିବା ପେର, ଏପରି ଆପ�ି/ଅଭିେଯାଗ �ା� େହବାର ଛଅ (6) ସ�ାହ ଅବଧି ମ�େର ଆମର ଉ�ର �ାହକ�ୁ େଯାଗାଇବା
ପାଇଁ ଆମର �ୟାସ ରହିବ ।
ଯଦି �ାହକ କ�ାନୀଠାରୁ େକୗଣସି �ତୁ ୍ୟ�ର ପାଆ�ି ନାହିଁ କିମ�ା �ା� େହାଇଥିବା �ତୁ ୍ୟ�ରକୁ େନଇ ଅସ�ୁ � ହୁ ଅ�ି େତେବ ଅଭିେଯାଗକ�ର୍ା
ନ୍ୟାସନାଲ ହାଉସିଂ ବ୍ୟା�ର ଅଭିେଯାଗ ନିରାକରଣ େକାଷେର େସ ଅନ୍ଲାଇନ୍େର ଲି�୍ http://grids.nhbonline.org.in କିମ�ା ଲି�୍
http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/Lodging-

Complaint-Against-

HFCsNHB%E2%80%93Physical-Mode.pdf ,େର ଉପଲ� ନି�ାର୍ ରିତ ଫମର୍ାଟେ୍ ର ଅଫ୍ଲାଇନ୍େର ନିମ� ଠିକଣାେର ଡାକେଯାେଗ
େସ ନିଜର ଅଭିେଯାଗ ଦାଖଲ କରିପାରିେବ:
ଅଭିେଯାଗ ନିରାକରଣ େକାଷ, ନିୟ�ଣ ଏବଂ ତ�ାବଧାନ ବିଭାଗ, 4ଥର୍ ମହଲା, େକାର୍-5ଏ, ଇ�ିଆ ହାବିଟାଟ୍ େସ�ର, େଲାଧି େରାଡ୍, ନୂ ଆଦି�ୀ110003
ଏତ��ାରା ସ�ତି �ଦାନ କରାଯାଉଛି େଯ, ଋଣର ସବି�ୃତ ନିୟମ ଓ ସ�ର୍ାବଳୀ ନିମେ�, ପ�ମାେନ ଏତଦ୍ପ�ାତ୍ ଋଣ ରାଜିନାମା ତଥା େସମାନ�
ମ�େର �ା�ରିତ/ �ା�ରିତ େହବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁର�ା କାଗଜପ� େଦଖିେବ ଓ ଭରସା କରିେବ ।
ମଁୁ/ଆେ� ଋଣ�ହୀତା ଏତ��ାରା ସୁନ�
ି ି ତ ଏବଂ େଘାଷଣା କରୁଛୁ େଯ ଉପେରା� ନିୟମ ଓ ସ�ର୍ାବଳୀକୁ କ�ାନୀର �ୀ/ସୁ�ୀ �
�ାରା େମାେତ/ଆ�କୁ େମା/ଆ� ଆ�ଳିକ ଭାଷାେର ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଦିଆଯାଇଛି । ମଁୁ/ଆେ� ଉପେର ଦଶର୍ାଯାଇଥିବା ନିୟମ ଓ ସ�ର୍ାବଳୀକୁ ବୁ ଝଛ
ି /ି ବୁ ଝଛ
ି ୁ
ଏବଂ ତାହାକୁ ଅନୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ�ତି, ସୁନ�
ି ି ତୀକରଣ �ଦାନ ଏବଂ େଘାଷଣା କରୁଛି/କରୁଛୁ । ମଁୁ/ଆେ� ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ ନିୟମ ଓ
ସ�ର୍ାବଳୀର ଏକ �ତିଲିପି �ା�ିର �ା�ି�ୀକାର କରୁଛି/କରୁଛୁ ।
ଋଣ�ହୀତା(ମାନ�) ନାମ

ଇେଡଲୱାଇସ୍ ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ� ଲିମିେଟଡ୍

ଦ�ଖତ(ମାନ)

ଅଧିକୃ ତ ଦ�ଖତକ�ର୍ା

