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 सर्व अर्वदार/सह-अर्वदाराांनी स्र्ाक्षरी केलेली असार्ी 

महत्त्वपूर्ण अटी व शर्ती (एमआयटीसी) 
 

बजाज हाऊससिंग फायनान्स सिसमटेड ("बीएचएफएल" क िं वा "लेंडर") आणि  जजदार ("कर्णदार" क िं वा "कस्टमर") 
यािंच्यात मिंजुरी पत्रात सववस्तर नमूद  ेल्यानुसार अटी व शतींना सहमती झाल्यानिंतर, िोन  रार ("लोन करार"), 
टॉप-अप िोन पररसशष्ट, ववतरि पत्र आणि/क िं वा इतर डॉक्युमेंट, जर असल्यास (ए त्रत्रतपिे "लोन डॉक्युमेंट्स" 
म्हिून सिंदसभजत), मुख्य अटी व शती या एमआयटीसी मध्ये नमूद  ेल्या आहेत. 
 
िोन डॉक्युमेंट्सच्या अटी व शतींसह सिंयुक्तपि ेहे एमआयटीसी वाचिे आवश्य च आहे.  जजदाराने घेतिेि ेिोन हे 
िोन डॉक्युमेंटद्वारे ननयिंत्रत्रत  ेि ेजाईि. याठि ािी दशजवविेिे एमआयटीसी आणि िोन डॉक्युमेंट्समधीि  ोित्याही 
वववादाच्या स्स्ितीत, िोन डॉक्युमेंट्सच्या अटी व शती ग्राह्य धरल्या जातीि. आम्ही  स्टमर िॉग-इन के्रडेस्न्शयि 
(यूजर आयडी आणि पासवडज) जारी  रू ज्याद्वारे  स्टमर िोनचा  रार ॲक्सेस  रू श तात. जर  स्टमर पोटजि 
वर िोन  रार ॲक्सेस  रण्यास असमिज असेि तर िोन  राराची प्रत प्रदान  रण्यासािी ववनिंती  ेिी जाऊ श त े
आणि त्यानिंतर िोन  राराची फोटो ॉपी उपिब्ध  ेिी जाईि. 
 

ॲप्ललकेशन नं.: ___________________________ 
 

लोनचे स्वरूप:   ससक्युअडज िोन  अनससक्युअडज िोन 
 

लोन प्रकार:    फे्रश/ खरेदी  बीटी   बीटी + टॉप-अप  टॉप-अप 
 
 

1. लोन रक्कम: 
 

2. इंटरेस्ट प्रकार: 
 फ्लोटटगं रेट   फफक्स्ड रेट  
इंटरेस्ट रेट: 
अधिस्थगन फकंवा अनुदान:  
इंटरेस्ट ररसटेची र्तारीख (र्र असल्यास): 
इंटरेस्ट रेटमिील बदलांच्या सूचनेचे माध्यम:  
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बीएचएफएि नतच्या वववे बुद्धीनुसार िोन  ािावधी दरम्यान  जजदारािा पूवजसूचचत  रून आणि  जजदारािा योग्य 
ती माठहती देऊन,  बीएचएफएि एफआरआर मधीि क िं वा  एक्स्टनजि बेंचमा ज  (एक्स्टनजि बेंचमा ज  सििंक्ड िोनसािी) 
क िं वा अिंतगजत पॉसिसीमधीि बदिािंमुळे क िं वा ननयाम  आवश्य तामुळे क िं वा डडफॉल्टच्या  ोित्याही घटनेमुळे, ज्यात 
समावेश आहे परिंतु मयाजठदत नाही अस े रारािंतगजत िोन ववतरिानिंतर  जजदाराद्वारे ननष्पाठदत होिारे / ठदिे जािारे 
िेंडरिा आवश्य  असिेिे  ोितेही डॉक्युमेंट्स प्रदान  रण्यात / ननष्पाठदत  रण्यात  जजदाराद्वारे होिारा ववििंब, 
यानुसार इिंटरेस्ट रेटमध्ये वदृ्धी क िं वा घसरि  रण्यास हक् दार आहे. इिंटरेस्ट रेट मधीि  ोित्याही सुधारिा पुढीि 
तारखेपासून प्रभावी आहेत.  बीएचएफएि द्वारे इिंटरेस्ट रेट मधीि अशा बदिाची माठहती, रस्जस्टडज  म्युनन ेशन 
ॲडे्रसवर पत्र पािवून / रस्जस्टडज ई-मेिवर मेि पािवून अिवा रस्जस्टडज मोबाईि निंबरवर आणि/क िं वा त्यािंची वेबसाईट 
अपडेट  रण्याद्वारे माठहती ठदिी जाईि. वर नमूद  ेिेल्या  ोित्याही दोन  म्युनन ेशनच्या पद्धतीिंद्वारे ठदिेिी 
अशी माठहती  जजदारािा पुरेशी सूचना ठदिी म्हिून समजण्यात येईि. जर अस ेबदि  जजदारास नु सान ार  वाटत 
असल्यास, तर  जजदार 60 ठदवसािंच्या आत आणि सूचना न देता िोन अ ाउिंट बिंद  रू श तो क िं वा  ोितेही 
अनतररक्त शुल्  क िं वा इिंटरेस्ट न देता देय न  रता िोन अ ाउिंट स्स्वच  रू श तो. 

 
3. लोन कालाविी: 

 
4. इंस्टॉलमेंट प्रकार 

 टमण लोन: िोन डॉक्युमेंट्समध्ये सववस्तर ठदल्याप्रमािे समान मासस  हप्ते (ईएमआय). 
 फ्लेक्सी टमण लोन: िोन डॉक्युमेंट्समध्ये सववस्तर ठदल्याप्रमाि ेमुख्य आणि इिंटरेस्ट घट ािंचा समावेश 
असिेिे मासस  इिंस्टॉिमेंट्स.  

 फ्लके्सी हायब्रिड लोन: िोन डॉक्युमेंट्समध्ये सववस्तर ठदल्याप्रमािे फ्िेक्सी इिंटरेस्ट ओन्िी िोन ररपेमेंट 
 ािावधी दरम्यानचे इिंटरेस्ट समाववष्ट असििेे मासस  इिंस्टॉिमेंट्स आणि िोन डॉक्युमेंट्समध्ये 
दशजववल्याप्रमािे फ्िेक्सी टमज िोन  ािावधी दरम्यान मुख्य आणि इिंटरेस्ट घट ािंचा समावेश असिेिे 
मासस  इिंस्टॉिमेंट्स. 

 
लोन अकाउंटमध्ये कस्टमरने केलेल्या पेमेंटचे समायोजन: 

टर्व लोन (फ्लेक्सी टर्व लोन सह): 

a) पेर्ेंट गेटर् े व्यतिररक्ि अन्य कोणत्याही पद्धिीर्ार्व ि पेर्ेंट करणारे कस्टर्र (म्हणर्चे. 
आरटीर्ीएस/एनईएर्टी/आयएर्पीएस/यूपीआय इ.): कां पनीला क्क्लअर र्ां ड प्राप्ि झाल्यानांिर लोन 
अकाउांटर्ध्ये के्रडडट केले र्ाईल (अयशस्र्ी ट्रान्झॅक्शन र्गळिा सार्ान्यपणे त्याच ददर्शी). 

b) पेर्ेंट गेटर्ेद्र्ारे र्ार्व ि परे्ेंट करणारे कस्टर्र (उदा. bill desk): कां पनीला र्ां ड प्राप्ि झाल्यार्र लोन 
अकाउांटर्ध्ये के्रडडट केल ेर्ाईल (सार्ान्यपणे T+1 ददर्स, क्र्थ ेT ही कस्टर्र अकाउांट साठी  डेबबट िारीख 
आहे). 
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c) बँककां ग सुट्टट्टया या के्रडडट कालार्धी गणनेसाठी र्गळण्याि आल्या आहेि. कारण कां पनीकडे र्ां ड प्राप्ि होि 
नाही म्हणूनच िो T+1 ददर्साांपेक्षा र्ास्ि असू शकिो. कस्टर्रला पेर्ेंट गेटर्ेद्र्ारे पैसे ट्रान्सर्र करण्यापूर्ी 
वर्शेषि: बँककां ग सुट्टटया िपासण्याचा सल्ला ददला र्ािो कारण की एकापेक्षा र्ास्ि बँककां ग सुट्टट्टया असू 
शकिाि. कस्टर्रच्या बँक अकाउांटर्ध्ये डेबबट आणण के्रडडट यार्धील र्रक T+1 ददर्साांपके्षा र्ास्ि असू 
शकिो. 

d) क्र्थ ेकस्टर्र अकाउांट र्धनू डेबबट केल ेर्ाि ेपरांिु परे्ेंट गेटर्ेर्ध्ये त्रुटीरु्ळे कां पनीला वर्लांबाने के्रडडट प्राप्ि 
होि.े िेव्हा कां पनी अकाउांटर्ध्ये के्रडडट प्राप्ि झाल्याच्या ददर्शी कस्टर्र अकाउांटर्ध्ये के्रडडट केल ेर्ाईल. 

फ्लेक्सी टर्व लोनसाठी क्र्थ ेलोन रक्कर् ₹1.00 कोटी पेक्षा अधधक असेल: 

a) फ्लेक्सी पेर्ेंट साठी कट-ऑर् र्ेळ सार्ान्य बँककां ग कार्कार्ाच्या ददर्शी 1 p.m. असेल. 
b) बँककां ग कार्कार्ाच्या ददर्शी 1:00 p.m. पूर्ी ट्रान्सर्र केलेली रक्कर्: त्याच ददर्शी लोन अकाउांटर्ध्ये 

के्रडडट केली र्ाईल. 
c) बँककां ग कार्कार्ाच्या ददर्शी 1:00 p.m. नांिर ट्रान्सर्र केलेली रक्कर्: T+1 ददर्शी लोन अकाउांटर्ध्ये 

के्रडडट केली र्ाईल. 
d) बँककां ग सुट्टटीच्या ददर्शीचे परे्ेंट: लोन अकाउांटर्ध्ये के्रडडट पुढील कार्कार्ाच्या ददर्शी केल ेर्ाईल. कस्टर्रला 

पेर्ेंट गेटर्ेद्र्ारे पैसे ट्रान्सर्र करण्यापूर्ी वर्शेषि: बँककां ग सुट्टटी िपासण्याचा सल्ला ददला र्ािो. कारण की 
एकापेक्षा र्ास्ि बँककां ग सुट्टटी असू शकिाि, कस्टर्रच्या बँक अकाउांटर्ध्ये डेबबट आणण के्रडडट र्धील र्रक 
T+1 ददर्साांपेक्षा र्ास्ि असू शकिो. 

e) क्र्थ ेकस्टर्र अकाउांट र्धनू डेबबट केल ेर्ाि ेपरांिु परे्ेंट गेटर्ेर्ध्ये त्रुटीरु्ळे कां पनीला वर्लांबाने के्रडडट प्राप्ि 
होि.े िेव्हा कां पनी अकाउांटर्ध्ये के्रडडट प्राप्ि झाल्याच्या ददर्शी कस्टर्र अकाउांटर्ध्ये के्रडडट केल ेर्ाईल. 

 
5. ससक्युररटी 

• बीएचएफएि च्या नाव ेतारि म्हिून देऊ  ेल्या जािार् या प्रॉपटी सापेक्ष ननजसमत / ननमाजि होिारा आ ार 
आणि / क िं वा बीएचएफएि च्या नाव े ननमाजि होिारे अन्य  ोितेही तारि/ससक्युररटी हे िोनची 
ससक्युररटी म्हिून ववचारात घेतिे जात,े जे िोन डॉक्युमेंट्समध्ये सववस्तर ठदि ेआहे. ससक्युररटी याचा 
अिज असेि आणि त्यात समाववष्ट असेि, िोन ससक्युअर  रण्यासािी आणि त्यानुसार  जजदाराद्वारे 
सादर  रण्यासािी बीएचएफएि द्वारे योग्य िरववििे ेगहाि, हमी आणि इतर  ोित्याही प्र ारची 
ससक्युररटी.   जजदार बीएचएफएि द्वारे आवश्य  असिेि ेटायटि डीड्स, डॉक्युमेंट, ररपोटजची मूळ/प्रत 
जमा  रेि. 

• ननठदजष्ट ससक्युररटीच्या ननसमजतीसािी देय असिले्या सवज शुल् ाची  जजदार पूतजता  रेि आणि त्याच्या 
पररपूिजतेसािी आवश्य  सवज पायर्यािंची पूतजता  रेि. 

नोंद: जर ते अनससक्युअडज िोन असेि तर ससक्युररटी सिंदभाजत उपरोक्त क्िॉज िागू होिार नाहीत. 
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6. प्रॉपटी/कर्णदाराचंा इन्श्युरन्शस आणर् मूल्यवधिणर्त उत्पादने 
•  जजदाराची जबाबदारी असिे  ी ससक्युररटी म्हिून देऊ  ेिेिी प्रॉपटी, , िोनच्या  ािावधीदरम्यान 

सिंपूिज िाभािी म्हिून बीएचएफएि  डे ती िोन मूल्याइत ी अिवा त्यापेक्षा जास्त र मेसािी सगळ्या 
जोखीमािंपासून इन्श्युडज  ेिी आहे. बीएचएफएि िा जेव्हा आवश्य  असेि तेव्हा त्याचा पुरावा 
बीएचएफएि  डे सादर  ेिा जाईि. 

• इन्श्युरन्स  िं पनीने जारी  ेिेल्या इन्श्युरन्स पॉसिसीच्या अटी व शतींनुसार क्िेम आणि  व्हरेजची 
अिंमिबजाविी  ेिी जाईि. 

• बीएचएफएि मास्टर पॉसिसीधार ाच्या क्षमतेत ववववध गु्रप इन्श्युरन्स पॉसिसी अिंतगजत  ेवळ त्यािंच्या 
 स्टमरची नोंदिी  रू श त.े बीएचएफएि ची भूसम ा ही  स्टमरच्या, इन्श्युरन्स  िं पनी डून 
इन्श्युरन्स पॉसिसीसािी अजज  रण्याच्या ववनिंतीवरून सुववधा देण्यापुरती  ेवळ मयाजठदत आहे. तिावप, 
इन्श्युरन्स पॉसिसी जारी  रण्याचा ननिजय, आवश्य  इन्श्युरन्स  व्हरेज प्रदान  रिे आणि पॉसिसी 
अिंतगजत  ोिताही भववष्यातीि क्िेम, पूिजपिे इन्श्युरन्स  िं पनीचा असेि. इन्श्युरन्स हा आग्रहाचा ववषय 
आहे आणि  जजदाराने स्वेस्च्ि पिे त्याचा िाभ घेण्याचा ववचार  ेिा आहे. बीएचएफएि  ोितीही 
वॉरिंटी देत नाही आणि इन्श्युरन्स प्रॉडक्ट, इन्श्युरन्स प्रॉडक्टच्या अिंतननजठहत अटी व शती आणि/क िं वा 
फायदे, इन्श्युरन्स  िं पनीद्वारे क्िेमवर प्रकक्रया  रण्याच्या पद्धती, याववषयी सूचचत  रत नाही. तसेच 
बीएचएफएि, इन्श्युरन्स पॉसिसी आणि/क िं वा क्िेम, क्िेमवर प्रकक्रया  रण्याची पद्धत इ. यासािीची 
ववनिंती स्वी ारिे क िं वा ना ारिे यासािी  ोित्याही प्र ारे जबाबदार असिार नाही. इन्श्युरन्स 
पॉसिसीच्या सिंदभाजत असिले्या सवज क िं वा  ोित्याही तक्रारी  ेवळ इन्श्युरन्स  िं पनी डे िेट घेतल्या 
जातीि. 

• मूल्यवचधजत उत्पादने हाा ववनिंतीचा ववषय आहे आणि  जजदाराने स्वेच्िेने त्याचा िाभ घेण्याचा ववचार 
 ेिा आहे. बीएचएफएि ची भूसम ा  ेवळ सेवा प्रदात्यािंच्या अशा मूल्यवचधजत उत्पादनािंसािी अजज 
 रण्यासािी ग्राह ाच्या ववनिंतीनुसार सुववधा देण्यापुरती  ेवळ मयाजठदत आहे. बीएचएफएि  डे  ोितीही 
वॉरिंटी नाही आणि ऑफर  ेिेल्या उत्पादनािंबद्दि, अिंतननजठहत अटी आणि शती आणि/क िं वा उत्पादनािंच े
फायदे, ततृीय पक्षाद्वारे दावे/सेवािंवर प्रकक्रया  रण्याची पद्धत याबद्दि  ोितेही प्रनतननचधत्व  रत 
नाही. बीएचएफएि  ोित्याही प्र ारे देऊ  ेिेल्या ततृीय-पक्ष उत्पादनािंच्या स्वी ृती क िं वा ना ारण्यासािी 
आणि/क िं वा दावे, दावे/सेवा इत्यादीिंच्या प्रकक्रयेच्या पद्धतीसािी जबाबदार असिार नाही. समळविेल्या 
उत्पादनािंच्या सिंदभाजत सवज क िं वा  ोित्याही तक्रारी िटे सेवा प्रदात्या डेच घेतल्या जातीि. 

 
7. लोन ववर्तरर्ाच्या अटी 

• मिंजुरी पत्र, िोन  रार आणि अन्य िोन डॉक्युमेंट्समध्ये बीएचएफएि द्वारे नमूद  ेल्याप्रमािे सवज 
सिंबिंचधत डॉक्युमेंट्स सबसमट  रिे; 
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• र्र हे ससक्युअडण लोन असले र्तर खािीि अनतररक्त अटी  स्टमरिा पूिज  राव्या िागतीि: 
o प्रॉपटीचे  ायदेशीर आणि तािंत्रत्र  मूल्यािं न; 
o ससक्युररटी म्हिून देऊ  ेिले्या प्रॉपटीचे स्पष्ट, ववपिनयोग्य आणि  जाजचा बोजा नसिेिी माि ी; 
o जर िोन हे होम िोन असेि, तर  जजदाराद्वारे प्रॉपटी खरेदीसािी स्वत:चे योगदान देण्याचा पुरावा 

बीएचएफएि  डे सादर  रावा िागेि; 
o प्रॉपटी/प्रॉपटीज यािंवर  ेिेिे बािंध ाम, मान्यताप्राप्त योजनािंनुसार आणि िागू  ायदे/उप- ायदे/ननयम 

आणि ननयमािंनुसार  रण्यात आिेिे आहे; 
o प्रॉपटीसािी सवज आवश्य  मिंजुरी (मयाजदेसशवाय समाववष्ट आहे, मिंजूर योजना आणि वधैानन  मिंजुरी) 

प्राप्त  रण्यात आिी आहे आणि बीएचएफएि िा सादर  ेिी गेिी आहे. 
 

8. लोन ररपेमेंट 
•  जजदार िोन  रार क िं वा टॉप-अप िोन पररसशष्टमध्ये सेट  ेिेल्या ररपेमेंट पद्धतीने क िं वा अशा प्र ारे 

आणि अशा ठि ािी  ी जे  जजदार आणि बीएचएफएि दरम्यान सहमत झाि ेआहे, सिंबिंचधत देय 
तारखेिा क िं वा त्यापूवी देय तारखेिा ईएमआय/मासस  इिंस्टॉिमेंट आणि अन्य िक त देय रक् म 
बीएचएफएि िा ररपेमेंट  रण्यास सहमत आहे. 

• बीएचएफएि  जजदाराच्या िेखी ववनिंतीनुसार, ररपमेेंट पद्धत बदिण्यास सहमत असू श तो. 
बीएचएफएि,  ोित्याही वळेी, आपल्या स्वत:च्या ननिजयानुसार ररपेमेंटचे शेड्यूि सुधाररत  रू श तो 
आणि  जजदारािा त्या अनुषिंगाने सूचचत  रू श तो. 

• ईएमआय/मासस  इिंस्टॉिमेंट रक् म अशी  ाढिी जाईि जेिे रून त्यात िोन र मेची परतफेड आणि 
िोन  ािावधीतीि इिंटरेस्ट दरानुसार  ॅल्क्युिेट  ेिेल्या इिंटरेस्टची फेड समाववष्ट  ेिी जाईि.  जजदार 
हा िोनच्या अिंतगजत सवज िक त देय  डे बीएचएफएि  डे पूिजपि ेभरिे जाईपयतं ईएमआय/मासस  
इिंस्टॉिमेंट भरिे सुरू िेवण्यास सहमत आहे. 
 

9.  अतर्तदेय वसूल करण्यासाठी अनुसरर् करण्याची सकं्षिलर्त प्रफिया 
िोन  रार आणि अन्य िोन डॉक्युमेंट्समध्ये नमूद  ेल्याप्रमािे डडफॉल्टच्या  ोित्याही घटनेवर ("डडफॉल्ट 
इव्हेंट"),  जजदाराने बीएचएफएि िा देय असिेिी सवज िक त रक् म देय होईि आणि बीएचएफएि िोन 
 रार आणि अन्य िोन डॉक्युमेंट्स अिंतगजत, ज्यात उसशरा पेमेंट  ेल्यास डडफॉल्ट इिंटरेस्ट आ ारिी, ि ीत 
र मेची वसुिी यािंचा समावशे आहे परिंतु नतत ेच मयाजठदत नाही, आवश्य  प्रकक्रया/उपाय  रण्याचा त्यािंचा 
अचध ार राखून िेवते. तसेच, ससक्युअडज िोनच्या बाबतीत,  ायद्यानुसार उपिब्ध उपायानुसार बीएचएफएि 
ससक्युररटी िागू  रण्यास पात्र असेि. बीएचएफएि हे अचध ार राखून िेवते: 
• िोनसह िक त र मेचे ररपमेेंट ॲक्सीिरेट  रिे. 
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• िोन डडमािंड वर िेवि े क िं वा िोन सिंदभाजत  जजदाराद्वारे देय सवज िक त रक् म देय आणि त्वररत 
देययोग्य आहे असे घोवषत  रिे. 

• डडफॉल्ट इिंटरेस्टची दिंडात्म  इिंटरेस्ट रेट आणि अन्य  ोितेही िागू असिेिे दिंडात्म  शुल्  याप्रमाि े
आ ारिी  रिे, ज्यामध्ये बाऊन्स शुल्  समाववष्ट आहे. 

• िोन प्रििंत्रबत असताना िागू असिेल्या  ायद्यािंतगजत  िं पनी  डे उपिब्ध असू श िेल्या अशा इतर 
हक्  आणि उपायािंचे उपयोजन  रिे. 

• अशा अन्य अटी ननस्श्चत  रिे क िं वा  िं पनीिा अनुरुप िरेि तशी  ृती  रिे; 
• िागू असिेिा इिंटरेस्ट रेट सुधाररत  रि;े आणि/क िं वा 
• आरबीआय, एनएचबी, स्टॉ  एक्सचेंज, माठहती उपयोचगता, ऑडडटसज, ससत्रबि आणि इतर माठहती ब्युरो 

आणि इतर  ोित्याही वैधानन /ननयाम  प्राचध रि आणि/क िं वा  ोित्याही  ायदेशीर/ननयाम  
आवश्य तेनुसार या वतीने अचध ृत असिले्या इतर  ोित्याही एजन्सी, यािंना  जजदाराचा सवज िोन 
अ ाउिंट तपशीि जाहीर  रण्याचा अचध ार आहे. 

•  जजदाराचे नाव, पत्ता, फोटो, ससक्युररटी तपशीि (िागू असल्यास) आणि अशी  जजदाराची अन्य माठहती 
जी बीएचएफएि िा योग्य वाटेि, ती तो त्याच्या स्वत:च्या वववे बुद्धीनुसार इिेक्रॉनन , वप्रिंट आणि 
सोशि मीडडयामध्ये सावजजनन   रेि आणि अशा सावजजनन ी रिामध्ये अशा प्र ारच्या डडफॉल्टची 
वास्तवव तेचा समावेश असेि; आणि  जजदार सहमती देतो  ी अशा प्र ारे अशी माठहती सावजजनन  
 ेल्याने  जजदारािा झािले्या  ोित्याही हानी आणि/क िं वा नु सानासािी, मग ते आचिज  असो अिवा 
अन्य असो, बीएचएफएि जबाबदार क िं वा बािंधीि नाही. 

• अशी  ोितीही प्रॉपटी, ज्यावर त्यािंच्या स्वतःद्वारे अिवा  ोित्याही वसुिी दिािाद्वारे अिवा िेंडरने 
ननयु   ेिेल्या वक िाद्वारे ससक्युररटी तयार  ेिी आहे, असल्यास नतचा ताबा घेिे. 

 

10.  वावषणक थफकर्त बॅलन्शस स्टेटमेंट 
बीएचएफएि  जजदारािा त्याच्या ववनिंतीवरून वावषज  िक त बॅिन्स स्टेटमेंट जारी  रेि.  

 

11. फेअर पॅ्रप्क्टस कोड 
 िं पनीचा योग्य पॅ्रस्क्टस  ोड खािी ठदिेल्या सििं मध्ये ऑनिाईन सिंदसभजत  ेिा जाऊ श तो 
https://www.bajajhousingfinance.in/notice-board 

12. कस्टमर सप्व्हणसेस 
ईमेि bhflwecare@bajajfinserv.in 

 ॉि 022 - 45297300 
ऑनिाईन  स्टमर पोटजि https://myaccount.bajajhousingfinance.in/#/home 
बँ्रचिा भेट देण्याची वेळ 10:00 AM ते 6:00 PM 

mailto:bhflwecare@bajajfinserv.in
https://myaccount.bajajhousingfinance.in/#/home
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वर नमूद  ेिेल्या  ोित्याही चॅनेल्सद्वारे  ेिेल्या शिं ािंना 7  ाम ाजाच्या ठदवसािंमध्ये  जजदारासािी 
 ायजवाही  रून ननरा रि  ेि ेजाईि. 
(i) लोन अकाउंट स्टेटमेंट- िोन अ ाउिंट स्टेटमेंट हे ऑनिाईन डाउनिोड  ेि ेजाऊ श त.े पयाजयाने, 

 स्टमर बँ्रचमध्ये जाऊन क िं वा वर दशजवविेल्या  स्टमर  ेअर निंबर वर  ॉि  रूनही स्टेटमेंट प्राप्त 
 रू श तो. 

 

(ii) टायटल डॉक्युमेंट्सची फोटोकॉपी - जर  स्टमरने प्रॉपटीचे टायटि आणि सििं  डॉक्युमेंट्स सादर  रून 
ससक्युअडज िोन घेतिे असेि तर प्रॉपटीच्या टायटि आणि सििं  डॉक्युमेंट्सची फोटो ॉपी  स्टमरिा, 
त्याच्या डून सिणखत ववनिंती प्राप्त  ेल्यावर प्रदान  रण्यात येईि आणि ते खािीि फी/शुल्  ववभागात 
पररभावषत  ेल्यानुसार िागू शुल् ाच्या पेमेंटच्या अधीन असेि. टे  ओव्हर /बॅिन्स रान्सफर िोन्सच्या 
बाबतीत, टायटि आणि सििं  डॉक्युमेंट्सच्या फोटो ॉपीसािी  स्टमरने  ेिेिी ववनिंती, रान्सफर  रिारी 
बँ  /फायनास्न्शयि सिंस्ि ेडून टायटि आणि सििं  डॉक्युमेंट्स प्राप्त झाल्याच्या अधीन सुिभ  ेिी 
जाईि. 

 
(iii) लोन बंद झाल्यावर / ट्रान्शसफर झाल्यावर मूळ टायटल आणर् सलकं डॉक्युमेंट्स परर्त करर्े – िेंडर 

बीएचएफएि द्वारे प्राप्त झािेिे प्रॉपटीचे मूळ डॉक्युमेंट्स, बीएचएफएि च ेसवज /  ोितेही िक त देय 
बिंद झाल्यापासून  ाम ाजाच्या 20 ठदवसािंच्या आत परत  ेि ेजातीि. 

 
13. र्तिार तनवारर् 

तुमचे पत्र प्राप्त झाल्यानिंतर  ाम ाजाच्या 2 ठदवसािंमध्ये पोचपावती/प्रनतसाद तुम्हािा प्राप्त होईि 
िेव्हि 1 आम्ही 15  ाम ाजाच्या ठदवसािंमध्ये   स्टमरच्या शिं ा/समस्यािंचे ननरा रि  रण्यासािी 

वचनबद्ध आहोत.( ाही स्स्ितीमध्ये अचध तम 30 ठदवसािंचा  ािावधी िागू श तो) जर ववठहत 
मुदतीत  सिंप ज  न झाल्यास क िं वा  शिं ेच ेआमच्या उपायाने समाधान न झाल्यास  स्टमर 
आम्हािा याठि ािी सिहू श तात 
 
bhflgrievance@bajajfinserv.in 
 

िेव्हि 2 जर  स्टमर िेव्हि 1 मध्ये ठदिेल्या ननरा रिाने समाधानी नसेि तर 2  ाम ाजाच्या 
ठदवसािंत  स्टमर त्याची/नतची तक्रार - तक्रार ननवारि अचध ार्यास खािीि ईमेि आयडी वर 
 रू श तो 
 
 
 
 

mailto:bhflgrievance@bajajfinserv.in


 
 

 
 

Page 8 of 14 

Bhflcustomerexperience@bajajfinserv.in 

 
तसेच,  स्टमर दसुरा पयाजय म्हिून तक्रार ननवारि अचध ार्यास खािीि ॲडे्रसवर तक्रार  ळवू 
श तो: 
बजाज हाऊससिंग फायनान्स सिसमटेड, 

5th फ्िोअर, B2 सेरेब्रम आयटी पा ज , 
 ुमार ससटी  ल्यािी नगर पुिे, 
महाराष्र वपन– 411014 

िेव्हि 3 जर  स्टमरचे िवे्हि 2 प्रमािे 5  ाम ाजाच्या ठदवसािंच्या आत समाधान न झाल्यास  स्टमर 
त्या/तीची तक्रार  स्टमर हेड डे येिे नोंदवू श तात: 
 

Hema.ratnam@bajajfinserv.in 
 
पयाजयाने,  स्टमर नॅशनि मॅनेजर-सस्व्हजस यािंच्या डे खािीि ॲडे्रसवर तक्रार दाखि  रू श तो 
हेमा रतनम 
बजाज हाऊससिंग फायनान्स फायनान्स सिसमटेड 
5th फ्िोअर, B2 सेरेब्रम आयटी पा ज , 
 ुमार ससटी  ल्यािी नगर पुिे, 
महाराष्र वपन- 411014  

 
िेव्हि 4 

वर नमूद  ेिेल्या मॅठरक्स प्रमािे 15  ाम ाजाच्या ठदवसािंच्या आत  स्टमरच्या तक्रारीिंचे िक्रारीच े
तनराकरण न झाल्याच्या क्स्थिीि कस्टर्रच्या सर्ाधानासाठी, िक्रार दाखल केल्यापासून 30 
ददर्साांच्या आि कस्टर्र National Housing Bank कडे   https://grids.nhbonline.org.in या 
ललांकद्र्ारे ऑनलाईन स्र्रुपाि ककां र्ा https://nhb.org.in/ येथे िक्रार वर्भागाांिगवि उपलब्ध वर्दहि 
नरु्न्याि खाली ददलेल्या अ ॅडे्रसर्र ऑर्लाईन स्र्रुपाि िक्रार दाखल करण्याद्नारे सांपकव  साध ू
शकिो.  
 

नॅशनल हाऊससगं बँक, 
पयजवेक्षि ववभाग, 
(तक्रार ननवारि  क्ष), 
4th फ्िोअर,  ोअर-5A, इिंडडया हॅत्रबटॅट सेंटर, 
िोधी रोड, 
नवी ठदल्िी- 110003 

 

14. र्तिार प्रफिया 
खािी नमूद प्रकक्रयेच ेअनुसरि  जजदाराने bhflgrievance@bajajfinserv.in वर सिहून पािववल्यानिंतर  ेि े
जाईि : 

mailto:Bhflcustomerexperience@bajajfinserv.in
mailto:Hema.ratnam@bajajfinserv.in
mailto:bhflgrievance@bajajfinserv.in
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•  स्टमर सस्व्हजस असोससएट  स्टमरच्या शिं ा / िक्रार जािून घेण्यासािी सिंपूिज ई-मेिचे वाचन  रीि 
• कस्टर्रने नरू्द केलले्या आणण न केलेल्या आर्श्यकिा सर्र्ारू्न घेण्यासाठी त्याच्याकडे वर्चारणा 

केली र्ाि.े 
• ननधाजररत वेळेनुसार तक्रारीिंच ेननरा रि  रण्यासािी तक्रार टीम अिंतगजत ववभागािंशी समन्वय साधते. 
• जर ननधाजररत 7 ठदवसािंच्या  ािावधीच्या आत, अिंतगजत आणि बाह्य परावििंत्रबत्वामुळे, ननरा रि शक्य 

नसेि तर वेळेच्या मयाजदेसह अिंतररम प्रनतसाद  जजदारास पािवविा जातो. 
• सवज शिं ा ईमेिवर आणि टेसिफोन  ॉिद्वारे पूिज  ेल्या जातात. 
 

प्रनतबद्ध  ािावधीमध्ये  ोित्याही ववस्ताराची आवश्य ता असल्यास  जजदारािा वेळेवर अपडेट पािववण्यात 
येत.े 
 

15. फी आणर् अन्शय शुल्क 
खािी नमूद  ेल्याप्रमाि ेफी/शुल्  सिंपूिजपि े बजाज हाऊससिंग फायनान्स सिसमटेडच्या वववे बुद्धीनुसार 
बदिाच्या अधीन आहेत.  ोित्याही बदिासािी  जजदारास, िेंडरच्या बीएचएफएि च्या वेबसाईट 
https://www.bajajhousingfinance.in/notice-board वर नमूद  ेिेल्या शुल् ाच्या नवीन शेड्यूिचा, ज ेिागू 
असेि, सिंदभज घेण्याची ववनिंती  ेिी जात.े 
 

खािी नमूद  ेल्याप्रमाि ेफी/शुल्  हे  जजदाराद्वारे अशा शुल् /आ ारिी यासारख्या  माि देय र मचेे 
सूच  आहेत. िोन डॉक्युमेंट्समध्ये नमूद फी/शुल्  हे अच ू देय रक् म दशजववत.े ववसशष्टपिे नमूद 
 ेल्यासशवाय, अदा  ेिेिी फी/शुल्  ररफिं ड  रण्यायोग्य नाही. 

सी.नं
. 

फी/शुल्काच ेस्वरूप फी/ शुल्काचे 
नाव 

केव्हा देय 
असेल 

फिक्वेन्शसी रक्कम 

1.  होम िोन / िोन 
अगेंस्ट प्रॉपटी सािी 
फी 

प्रोसेससिंग फी ॲस्प्ि ेशन वर ए दा िोन र मेच्या 7% पयतं + जीएसटी 
िागू असेि त्याप्रमाि े

2.  टॉप-अप िोनसािी फी प्रोसेससिंग फी ॲस्प्ि ेशन वर ए दा िोन र मेच्या 7% पयतं +जीएसटी 
िागू असेि त्याप्रमाि े

3.  अनससक्युअडज 
िोनसािी फी 

प्रोसेससिंग फी ॲस्प्ि ेशन वर ए दा िोन र मेच्या 7% पयतं + जीएसटी 
िागू असेि त्याप्रमाि े

4.  दंडात्मक शुल्क / 
डडफॉल्ट इंटरेस्ट रेट 

अतर्तररक्र्त 
इंटरेस्ट 

र्मा रकमेवर माससक थफकर्त रकमेवर लागू इंटरेस्ट रेट सह   
प्रतर्त  र्षव 24% 
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सी.नं
. 

फी/शुल्काच ेस्वरूप फी/ शुल्काचे 
नाव 

केव्हा देय 
असेल 

फिक्वेन्शसी रक्कम 

5.   ॉस्ट  व्हर 
 रण्यासािी खचज 

आ स्स्म  
शुल्  

प्रस्ताववत 
खचाजवर 

  प्रत्यक्ष वर 

6.  वैधानन  शुल्  स्टॅम्प 
ड्युटी/एमओ
डीटी/एमओई 

सिंबिंचधत 
 ायद्यािंनुसार 

ए दा राज्य  ायद्यािंनुसार िागू 

7.   मी रेटसािी स्स्वच स्स्वच फी रेट सुधारिा वर प्रत्ये  रेट 
 न्व्हजजन 

मूळ ि बा ीच्या 4.5% पयतं + 
जीएसटी िागू असेि त्याप्रमाि े

8.  इिंटरेस्ट गिनेमध्ये 
स्स्वच (उदा. 
बीएचएफएि 
एफआरआर ते रेपो रेट 
आणि उिटपक्षी) 

स्स्वच फी इिंटरेस्ट गिना 
बदिावर 

प्रत्ये  
स्स्वचवर 

मूळ ि बा ीच्या 4.5% पयतं + 
जीएसटी िागू असेि त्याप्रमाि े

9.  गहाि ओररस्जनेशन 
फी एमओएफ) (नॉन-
ररफिं डेबि रक् म) - 
ससक्युअडज िोनसािी 

एमओएफ हे 
प्रोसेससिंग फी 
पेक्षा अचध  

ॲस्प्ि ेशन वर ए दा ₹ 10000 पयतं + जीएसटी िागू 
असेि त्याप्रमाि े

10.  बाउन्स शुल्  ववववध  
पावती 

चे /ईसीएस/ए
नएसीएच 
अनादर 
स्स्ितीत 

अनादरा
च्या 
सिंख्येवर 
अवििंबून 
असते 

ससक्युअडज:  
लोन रक्कम (₹ मध्ये) बाऊन्शस शुल्क    

(₹ मध्ये) 
 15,00,000 पयतं 500 
15,00,001 – 30,00,000 1,000 

30,00,001 – 50,00,000 1,500 

50,00,001 – 1,00,00,000 2,000 

1,00,00,001 – 5,00,00,000  3,000 
5,00,00,001 – 
10,00,00,000 

5,000 

 10,00,00,001 आणि 
त्यापुढीि 

10,000 

 

11.  चे  स्वॅप शुल्  ववववध 
पावत्या 

ववनिंतीनुसार जेव्हा 
आणि 
 ेव्हा 

तनरंक 

12.  ससक्युररटी स्वॅप शुल्  ववववध 
पावत्या 

ववनिंतीनुसार जेव्हा 
आणि 
 ेव्हा 

तनरंक 
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सी.नं
. 

फी/शुल्काच ेस्वरूप फी/ शुल्काचे 
नाव 

केव्हा देय 
असेल 

फिक्वेन्शसी रक्कम 

13.  बाह्य असभप्रायाबद्दि 
फी 

ववववध 
पावत्या 

प्रस्ताववत 
खचाजवर 

जेव्हा 
आणि 
 ेव्हा 

आिेल्या खचाजनुसार 

14.  मिंजुरीपासून 6 
मठहन्यानिंतर िोनच े
पुनमूजल्यािं न 

प्रोसेससिंग फी पुन्हा  ेिेल्या 
ॲस्प्ि ेशनवर 

ए दा मॉटजगेज ओररस्जनेशन फी िागू 
असल्यास 

15.  अ ाउिंट स्टेटमेंटची 
हाडज  ॉपी 

ववववध 
पावत्या 

ववनिंतीवर ववनिंती 
नुसार 

प्रनत ववनिंती ₹500 पयतं + जीएसटी 
िागू असेि त्याप्रमाि े

16.  ववद्यमान िोनच े
नवीन प्रॉडक्टमध्ये  
रुपािंतरि (टमज 
िोन/फ्िेक्सी टमज 
िोन/फ्िेक्सी हायत्रब्रड 
िोन) 

रुपािंतरि 
शुल्  

रुपािंतरि 
झाल्यावर 

प्रत्ये   
रुपािंतरि 
वर 

मूळ ि बा ीच्या 2% पयतं + 
जीएसटी िागू असेि त्याप्रमाि े

17.  फ्िेक्सी िोन फी प्रोसेससिंग फी फ्िेक्सी टमज 
िोन क िं वा 
फ्िेक्सी 
हायत्रब्रड िोन 
प्राप्त 
 रण्यावर 

ए दा लोन रकर्ेच्या 2% पयिं + र्ीएसटी 
लागू असेल त्याप्रर्ाण े

18.  फ्िेक्सी वावषज  
मेंटेनन्स शुल्  - 
फ्िेक्सी हायत्रब्रड िोन 

वावषज  
मेंटेनन्स 
शुल्  

फ्िेक्सी 
हायत्रब्रड िोनवर 
िागू 

वावषज  
शुल्  

फ्िेक्सी इिंटरेस्ट ओन्िी िोन ररपेमेंट 
 ािावधी दरम्यान मिंजूर र मेच्या 
1% पयतं + जीएसटी िागू 
असल्याप्रमाि ेआणि फ्िके्सी टमज िोन 
 ािावधी दरम्यान उपिब्ध फ्िेक्सी 
िोन मयाजदेच्या 1% पयतं + जीएसटी 
िागू  असेि त्याप्रमाि े

19.  फ्िेक्सी वावषज  
मेंटेनन्स शुल्  - 
फ्िेक्सी टमज िोन 

वावषज  
मेंटेनन्स 
शुल्  

फ्िेक्सी टमज 
िोनवर िागू 

वावषज  
शुल्  

उपिब्ध फ्िके्सी िोन मयाजदेच्या 1% 
पयतं + जीएसटी िागू असेि 
त्याप्रमािे 

20.  सीईआरएसएआय 
शुल्  (ससक्युअडज 
िोन्ससािी) 

सीईआरएसए
आय 

ॲस्प्ि ेशन वर ए दा प्रत्ये  िोनसािी,  सीईआरएसएआय 
द्वारे आ ारिेिे शुल्  +  जीएसटी 
िागू असेि त्याप्रमाि े
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प्री-पेमेंट शुल्क 

 

फ्लोटटगं रेट लोन्शस:  व्यवसाय उद्देशाव्यतर्तररक्र्त व्यक्र्ती आणर् व्यक्र्तीरटहर्त 
  टमण लोन फ्लेक्सी टमण लोन फ्लेक्सी हायब्रिड लोन 
कालाविी (मटहने) >1 >1 >1 
पाटण पेमेंट शुल्क शून्य शून्य शून्य 
 पूर्ण पेमेंट शुल्क शून्य शून्य शून्य 

फ्लोटटगं रेट लोन्शस:  व्यावसातयक उद्देशासाठी व्यक्र्ती आणर् व्यप्क्र्तरटहर्त 
फफक्स्ड रेट लोन्शस: सवण कर्णदार (व्यक्र्तीसंटहर्त) ** 

  टमण लोन फ्लेक्सी टमण लोन फ्लेक्सी हायब्रिड लोन 
कालाविी (मटहने) >1 >1 >1 
पाटण पेमेंट शुल्क   पाटज पेमेंट वर 2% *   शून्य शून्य 

सी.नं
. 

फी/शुल्काच ेस्वरूप फी/ शुल्काचे 
नाव 

केव्हा देय 
असेल 

फिक्वेन्शसी रक्कम 

रस्जस्रेशन 
सािी शुल्  

21.  ससक्युररटी फी 
(ससक्युअडज 
िोन्ससािी) 

प्रोसेससिंग फी ऑनिाईन 
ॲस्प्ि ेशन वर 

ए दा ₹ 9999 + जीएसटी िागू असेि 
त्याप्रमािे 

22.  टायटि 
डॉक्युमेंट्सच्या 
फोटो ॉपीसािी शुल्  
(ससक्युअडज 
िोन्ससािी) 

ववववध 
पावत्या 

ववनिंतीवर ववनिंती 
नुसार 

30 पेजेसपयतं ₹500/- क मान फी 
आणि त्यानिंतरच्या प्रत्ये  अनतररक्त 
पेजसािी ₹3/- + जीएसटी िागू असेि 
त्याप्रमािे 

23.  पूिज झािेल्या  जाजच े
 ागदपत्रे पुनप्राजप्ती 
शुल्  

वर्वर्ध 
पार्त्या 

ववनिंतीनुसार प्रनत 
ववनिंती 

बीएचएफएि द्वारे `मूळ मािमत्ता 
 ागदपत्रािंचा े सिं िन'  रण्याच े
आवाहन  ेल्यापासून 15 ठदवसािंच्या 
आत पूिज झािेल्या  जाजची  ागदपत्र े
सिं सित न  ेल्यास ₹ 1000/- 
(जीएसटीसह) शुल्  िागू होते. 
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पूर्ण पेमेंट शुल्क 
 मुख्य ि बा ी आणि 
िक त फ्िके्सी िोन 
टमज मयाजदेवर 4%  

उपिब्ध फ्िके्सी 
िोन मयाजदेवर 4%* 

फ्िेक्सी इिंटरेस्ट ओन्िी िोन 
ररपेमेंट  ािावधी दरम्यान मिंजूर 

र मेवर 4%*; आणि 
फ्िेक्सी टमज िोन  ािावधी 
दरम्यान उपिब्ध फ्िेक्सी िोन  

मयाजदेवर 4%* 
* िागू असल्याप्रमािे GST हा प्रीपेमेंट शुल् ाव्यनतररक्त  जजदाराद्वारे देय असिे. 

**  जजदाराने स्वत:च्या स्रोतािंमधून बिंद  ेिेल्या हाऊससिंग िोनसािी शून्य. "स्वत:च ेस्रोत" म्हिज े बँ / एचएफसी/ 

एनबीएफसी आणि/क िं वा फायनास्न्शयि सिंस्िे डून िोन घेण्याव्यनतररक्त इतर  ोितहेी स्त्रोत. 

लोन उद्देश: खालील लोन ब्रबझनेस हेरू्तसाठी लोन म्हर्नू वगीकृर्त केल ेर्ार्तील.: 

• भाडेित्त्र्ार्र सर्लिीची कर्.े 
• व्यर्सायाच्या हेिूसाठी घेिलेल ेसांपत्ती सापेक्ष कर्व म्हणर्ेच खेळि ेभाांडर्ल, कर्व एकबत्रिकरण, व्यर्साय 

कर्ावची परिरे्ड, व्यर्सायाचा वर्स्िार, व्यर्साय र्ालर्ते्तची प्राप्िी ककां र्ा तनधीचा कोणिाही सर्ान अांतिर् 
र्ापर 

• गैर-तनर्ासी सांपत्तीच्या खरेदीसाठी कर्व. 
• गैर-तनर्ासी सांपत्तीच्या सुरक्षचे्या सापेक्ष कर्व. 
• व्यवसायाच्या हेतूसािी टॉप-अप िोन म्हिजचे खळेत े भािंडवि, िोन ए त्रत्रत रि, त्रबझनेस िोन ररपेमेंट, 

त्रबझनेसचा ववस्तार, त्रबझनेस मािमत्ता प्राप्त  रिे क िं वा ननधीचा समान अिंनतम वापर. 
 

तसेच, ववद्यमान अटी व शतींव्यनतररक्त खािीि अटी िागू होतीि: 
A. प्री-पेमेंटसाठी अटी 
1. पाटज प्री-पेमेंटची रक् म क मान 1 ईएमआय/मासस  इिंस्टॉिमेंट एवढी क िं वा अचध  असावी 
2.  जजदाराद्वारे पठहिा ईएमआय/मासस  इिंस्टॉिमेंट देय  ेल्यानिंतरच  जजदारातफे फूि आणि/क िं वा पाटज प्री-

पेमेंट  ेि ेजाऊ श ते. 
3.  जजदाराने मठहन्याच्या 25 तारखेपासून त्यानिंतरच्या मठहन्याच्या 3 तारखेपयतं च ेद्वारे / डडमािंड ड्राफ्टद्वारे 

 ेिेिे पाटज पेमेंट/फॉरक्िोजर वगळता सिंपूिज मठहन्यात  ेिेिे पाटज पेमेंट/फोरक्िोजर स्वी ारिे जाते. (दोन्ही 
ठदवसााािंचा समावेश) फ्िेक्सी टमज िोन आणि/क िं वा फ्िेक्सी हायत्रब्रड िोन  डून पाटज-प्री-पेमेंट शुल्  शून्य 
असेि. 

4. र्ोरक्लोर्र लेटर र्ारी करणे: वर्नांिीच्या िारखेपासून 21 ददर्स.      
5. फ्लेक्सी टर्व लोन आणण/ककां र्ा फ्लके्सी हायबिड लोन कडून पाटव-प्री-पेर्ेंट शुल्क शून्य असेल. 

 

याद्वारे सहमती आहे  ी या एमआयटीसी मध्ये िोनच्या  ाही प्रमुख अटी व शती आहेत आणि जर  जजदारािा 
यापूवीच  ाही प्राप्त झाि ेअसल्यास एमआयटीसी िा पुनस्स्िजत  ेि ेजाईि. तसेच, येिे पाटीज त्रबनशतजपिे िोन 
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 राराच्या अटी आणि त्यािंच्याद्वारे अिंमिबजाविी  ेिेल्या / अिंमिबजाविी  ेल्या जािार् या इतर ससक्युररटी 
डॉक्युमेंट्सचा सिंदभज आणि ववश्वास िेवण्यास सहमत आहेत. 
 
 जजदाराने सवाजत महत्त्वाच्या अटी व शती असिेिी सवज 14 पषृ्िे वाचिी आणि समजून घेतल्याचे मान्य  ेिे आहे 
आणि एमआयटीसी च्या पठहल्या आणि शेवटच्या पानावर त्याची/नतची/त्यािंची स्वाक्षरी/सामान्य सशक् ा ठदिा आहे. 
 जजदार पुढे सहमती देतो आणि पुष्टी  रतो  ी  जजदारािंना एमआयटीसीच्या प्रत्ये  पषृ्िावर स्वाक्षरी  रण्याची 
आवश्य ता नाही आणि एमआयटीसीच्या पठहल्या आणि शेवटच्या पषृ्िावरीि स्वाक्षरी पुरेशी असेि. 
 
उपरोक्त अटी व शती  जजदाराने /  जजदारािंनी वाचिी आहेत क िं वा बीएचएफएि चे 
श्री./श्रीमती/ ु.__________________________ यािंनी  जजदारास वाचून दाखवविी आहेत आणि  जजदारास / 
 जजदारािंना समजिी आहेत. 
 

**इिंग्रजी आणि प्रादेसश  भाषेत ववसिंगती आढळल्यास, इिंग्रजी भाषेिा प्राधान्य देण्यात येईि. 
 
 
(कर्णदारांची स्वािरी फकंवा अंगठ्याचा ठसा) 
कर्णदाराचे नाव: 
 
 
 
(लेंडरच्या बीएचएफएलच्या अधिकृर्त प्रतर्ततनिीची स्वािरी) 
अधिकृर्त स्वािरीकत्याणचे नाव 
 
र्तारीख टठकार् 

 

नोंद: एमआयटीसी ची ड्युप्ललकेट कॉपी कर्णदाराला / कर्णदारांना देण्यार्त यावी 


