
 

સૌથી મહત્વપરૂ્ણ નિયમો અિે શરતો (એમઆઈટીસી) 

 
ઋણલેનાર/સભ્યો શ્રી/શ્રીમતી વચ્ચે લોનના સૌથી મહત્તત્તવના નનયમો અન ેશરતો (એમઆઈટીસી) 

  અન ે મથુટુ 

હોમફિન (ઇન્ડિયા) લલનમટેિ, હવેથી "એમએલએચઆઈએલ" તરીકે ઓળખાય છે તેનો ઉલ્લખે નીચે કરવામાાં આવ્યો 
છે . 

 

1. લોિ નવગતો 
a. અરજી િોમમ નાં.  

b. લોનનો હતે ુ  

c. માંજૂર કરાયેલી લોનની
 રકમ 

વધારે નથી 

રૂ. :-  (આકૃનત) 

રૂ.  (શબ્દો) 

d. લોનનો સમયગાળો અિ ે

(&કૃપા કરીને નીચે પેરા 6 જુઓ) 

 મોરેટોફરયમ સમયગાળા સહહત/બાકાત રાખતા  મફહનાઓ.  (*સ્ટ્રાઈક 

જે ક્યારેય લાગ ુપિતુાં નથી) 

e. મોરેટોફરયમ (જો લાગ ુપિતુાં હોય 
તો) 

 મફહનાઓ. / લાગ ુપિતુાં નથી 

f. વ્યાજનો દર - પ્રકાર  પ્રકાર શરતન ેપનુ:સયુોજજત કરો 
અધમ- ચોક્કસ પ્રથમ મફહના માટે નક્કી કરવામાાં 

આવે છે અન ે

બેલેડસ લોનની અવનધ માટે તરતા. 
તરતા સાંદર્મ દરમાાં િેરિાર 

ચોક્કસ  દરેક  મફહના પછી. 
g. લાગ ુ પિતા 

 દરની 
ગણતરી માટે  સાંદર્મ દર 

રસનુાં 

એમએચઆઈએલ ફરટેલ પ્રાઇમ લેન્ડિિંગ રેટ (આરપીએલઆર). 

આરપીએલઆર બજારની સ્સ્ટ્થનત અનસુાર િેરિારને આનધન છે. 

h. વતમમાન વ્યાજ દર MHIL ફરટેલ પ્રાઇમ લેન્ડિિંગ  રેટ (RPLR)  p.a.+(mark-up)/- (માકમ-િાઉન)

  %p.a.  =  %p.a. 

 

આ દર ઉપર સલૂચબદ્ધ જોગવાઈઓ અનસુાર બદલાશ.ે 

આ
ઈ. 

ના સાંદેશાવ્યવહારની રીતો 
વ્યાજના દરમાાં િેરિાર 

 એસએમએસ  /  પત્ર  /  નોંધાયેલ  પોસ્ટ્ટ  /  એમએલઆઈએલ 
વેબસાઇટ દ્વારા- 
www.muthoothomefin.com 

j. વ્યાજની ગણતરી આના પર 
કરવામાાં આવશે 

હોમ લોન ખાતામાાં દૈનનક બાકી લોન બેલેડસ. આ થઈ શકે છે 

બાકી નીકળતી મદુ્દલ લોનની રકમ ઉપરાાંત અવેતન ચાજિસ, બાકી નીકળતી 
મદુ્દલ અને બાકી નીકળતી મદુ્દલની રકમ ઉપરાાંત બાકી રહલેા મદુ્દલ અન ેબાકી 
વ્યાજ, જો કોઈ હોય તો, સામલે છે. 

k. વ્યાજની અરજી માનસક 

http://www.muthoothomefin.com/


 

આવનૃિ 

l. પનુઃચકુવણી 

m. મોરેટોફરયમ સમયગાળા 
દરનમયાન ઇડટરેસ્ટ્ટ સનવિનસિંગ 

ઋણધારકો  મોરેટોફરયમ સમયગાળા દરનમયાન નવતફરત કરવામાાં આવેલા 

પાટમ-નપ્રસ્ડસપાલ પર લાગ ુ વ્યાજની ચકૂવણી કરશ.ે  તેન ે પ્રી-ઈએમઆઈ 

ઈડટરેસ્ટ્ટ (પીઈએમઆઈ)  કહવેામાાં આવે છે. આ માટે નીચે પેરા (6)માાં 

જણાવેલી શરતો મજુબ ચકૂવણી કરવાની રહશેે  . 
n. મોરેટોફરયમ  

સમયગાળા પછી  લોનની

 ચકુવણી 

સમાન માનસક હપ્તો (ઈએમઆઈ)$   રૂ.  મદુ્દલ, વ્યાજ, 

શલુ્ક અન ેદાંિ સફહતની તમામ બાકી નીકળતી રકમની ચકુવણી જયાાં પણ લાગ ુ

પિે ત્તયાાં સધુી  દર મફહને. 

$ કૃપા કરીિે િીચે પેરા (6) જુઓ. 



 

o. સબનસિી લોન માટે મેળવેલી સબનસિી, જો કોઈ હોય તો, તેનો ઉપયોગ શરતો અનસુાર 
કરવામાાં આવશે અન ે

સબનસિીને લાગ ુપિતી શરતો. ઋણ લેનારાઓએ એમ.એચ.આઈ.એલ.ને 

સલાહ આપવી જોઈએ કે જો તેઓને એમએલઆઈએલની જાણકારી નવના 
સીધી કોઈ સબનસિી મળે તો. 

p. વીમો   વીમાકાંપની દ્વારા આવરી લેવાયેલી ઘટનાઓમાાંથી ઉદ્ભવતા નકુસાનને કારણે 

વીમા જોખમને સ્ટ્થાનાાંતફરત કરે છે, તેથી  નધરાણ લેનારાઓને લોનના 

સમયગાળા દરનમયાન જીવન અન ેસાંપનિ માટે કવર મેળવવાનુાં ધ્યાનમાાં 

લેવાની સલાહ આપવામાાં આવે છે.  જીવન વીમાની શરૂઆત જરૂરી 

ઔપચાફરકતાઓ પણૂમ થયા પછી થશે, જેમાાં નવતરણ પછી 7 કાયમકારી ફદવસો 

લાગી શકે છે, જે હઠેળ 

સામાડય સાંજોગો 
q. ગેરાંટી, જો કોઈ હોય તો.  

 

2. ભાંડોળિો અંનતમ ઉપયોગઃ લોનની રકમનો ઉપયોગ ઋણલેનાર દ્વારા ઉપર જણાવેલ હતે ુમાટે જ થવો જોઈએ.   

ઉપરોક્ત   નસવાયના અડય  હતેઓુ માટે ર્ાંિોળના ઉપયોગને  ર્ાંિોળના િાયવર્મનના  કેસ તરીકે ગણવામાાં આવશ ે

અન ેદાંિ અન ેધ નેશનલને જાણ કરવા  સફહતની દાંિનીય  કાયમવાહીને આકનષિત કરશ ે  હાઉનસિંગ બેંક 

/ કે્રફિટ બ્યરુો /આર.બી.આઈ. ઉપર જણાવેલ નસવાયના હતે ુમાટે આ લોન મારિત ે હસ્ટ્તગત કરેલી નમલકતના 

ઉપયોગના ફકસ્ટ્સામાાં પણ આવી જ કાયમવાહી કરવામાાં આવશે. 
 

3. ફી અિે ચાર્જિસ: િી અને ચાિન ેઅડિરનોટેિ શેિયલુ મજુબ લાગ ુકરવામાાં આવશે. આ ચાિ નોન-ફરિાંિેબલ છે. 

 

ટેબલ 1 : ફી અિે ચાિનુાં શેડયલૂ 

SR 

િા 
સેવાિા ગરુ્ાકારનુાં િામ   

ફી/ચાિનુાં નામ 

લેવી પડેલ 

જ્યારે 

ચકૂવવા
પાત્ર હોય 

આવનૃિ રૂનપયામાાં રકમ 

1 હાઉનસિંગ લોન ખરીદી 
માટેના 
 

ચાજિસ/ 

બાાંધકામ/ એક્સ્ટ્ટેંશન/ 

સધુારણા/ પનુનધિરાણ/

 પ્લોટ  + 

સાંચાલક ઈ 

િીર્ 

લોન અરજી 

સમયે 

એકવાર  રૂ.૫૦૦૦ + 

લાગ ુપાિી શકાય તેવા 
કરવેરા 



 

બાાંધકામ / ટોપ અપ/ હોમ

 ઇસ્ક્વટી    / 

 લબન રહણેાાંક 

 નમલકત 

લોન 

2 હાઉનસિંગ લોન ખરીદી 
માટેના 
 

ચાજિસ/ 

કેટ  એ 

(વનિલા) માટે  બાાંધકામ/ 

નવસ્ટ્તરણ/ સધુારણા/ 

પનુનધિરાણ /  

 પ્લોટ + બાાંધકામ 

લોન  

ઋર્ લેિાર 

સાંચાલક ઈ 

િીર્ 

પ્રથમ 

 નવત

રણ  સમય ે 

એકવાર લોનની રકમના  

લઘતુમ 0.75   ટકા 

અથવા રૂ. 6000 

બેમાાંથી જે  વધારે 

હોય તે  + 

લાગ ુ પિતા કરવેરા 

બાદ ચકૂવવામાાં 

આવેલી વહીવટી િીની 

બાદબાકી. 



 

3 હાઉનસિંગ લોન ખરીદી/ 

બાાંધકામ/ નવસ્ટ્તરણ/ 

સધુારણા/ પનુનધિરાણ / 

 પ્લોટ   + 

બાાંધકામ લોન માટે 

ઔપચાહરક અિે 

અિૌપચાહરક પગારદાર

 અિે 

 ઔપચાહરક અિે

 અિૌપચાહરક 

 સ્વ- 

િોકરીએ રાખેલા 
નિરાર્કતાણઓ. 

સાંચાલક ઈ 

િીર્ 

પ્રથમ 

 નવત

રણ  સમય ે 

એકવાર  લોનની રકમના  

લઘતુમ 1% અથવા રૂ. 

6000 બેમાાંથી જે  

વધારે હોય તે + લાગ ુ

પિતા કરવેરા, 

ચકૂવવામાાં આવેલી 

 વહીવ

ટી િીની બાદબાકી. 

4 ટોપ અપ/ હોમ 

ઇસ્ક્વટી/નોન રેનસિેસ્ડશયલ 

પ્રોપટી લોડસ માટેના 

ચાજિસ 

સાંચાલક ઈ 

િીર્ 

પ્રથમ 

 નવત

રણ  સમય ે 

 

એકવાર 

લોનની રકમના 1.25 

ટકા અથવા રૂ. 6000 

બેમાાંથી જે વધારે હોય 

તે 

+ ચકૂવેલ વહીવટી િી 

નસવાય લાગ ુવેરા. 
5 ચકુવણી ચાજીસમાાં નવલાંબ વધારાની 

રુલચ 

એક્રુયલ પર માનસક પર વધમુાાં વધ ુ  

24.00 ટકા પી.એ.  

મળૂભતૂ સરવાળા 
6 ખચમને આવરી લેવાનો ખચમ આકસ્સ્ટ્મક 

ચાજીસ 

ખચમ કરવા 

પર 

   આકસ્સ્ટ્મક ચાજિસ 

અન ે ખચમ વાસ્ટ્તનવક 

લાગ ુ પિે  તે મજુબ 

 ખચમ, 

ચાિ, ખચમ અને અડય 

નાણાાંન ે આવરી લેવા  

માટે વસલૂવામાાં આવ ે 

છે 

કેસ. 



 

7 વૈધાનનક ચાજીસ CERSAI Disbursem

ent  પર 

/નુાં પફરવતમન 

સરુક્ષા 

એકવાર  સીઈઆરએસએઆઈ 

 દ્વારા 
વસલૂવામાાં આવતા 
 ચાજીસ મજુબ  

8 વૈધાનનક ચાજીસ CERSAI 

Ddupe 

ચાજીસ 

disbursem 

પહલેાાં 
ent 

એકવાર  સીઈઆરએસએઆઈ 

 દ્વારા 
વસલૂવામાાં આવતા 
 ચાજીસ મજુબ  

9 વૈધાનનક ચાજીસ  CERSAI માાં  
નવલાંબ 

ચાિ ફક્રએશન  - 

30   

ફદવસ પછી 

સીઈઆરએસએ

આઈ પોટમલમાાં 

ચાિ ફક્રએશન  

 તારીખથી 

 ૩૧ 
માાંથી 
પોસ્ટ્ટ 

નવતરણના 

ફદવસોથી 
 4

0 ફદવસ  

સધુી 

એકવાર સામાડય કરતાાં  બમણુાં 
પ્રમાણ 

લાગ ુપિતી િી . 
 
દા.ત. જો લાગ ુપિતી 

િી રૂ. 100/- હોય તો રૂ. 

100નો દાંિનીય ચાિ   

લાગશ ે . 

માાં પનુ:પ્રાપ્ત
 થયે
લ છે 



 

  તરિથી પાલન 

ન  કરવાન ે

કારણે 

 નવ

તરણની 

ઋણ લેનારા 

  સામાડય લાગ ુ િી 

ઉપરાાંત. 

10 વૈધાનનક ચાજીસ  C

ERSAI માાં  
નવલાંબ 

ચાિ     

ફક્રએશન-  

 સી

ઈઆરએસએઆ

ઈ પોટમલમાાં 

ચાિ ફક્રએશન, 

નવતરણની 

તારીખથી 30 

ફદવસ   પછી, 

તેનુાં અનપુાલન 

ન 

 થ

વાન ેકારણે  

ઋણ લેનારા 

 ૪૧ 
માાંથી 
પોસ્ટ્ટ 

ફિસબસમમ  

એડરીના 

ફદવસોથી 50 

ફદવસ 

એકવાર સામાડય લાગ ુ પિતી 

િીની રકમના પાાંચ 

ગણા 
 

દા.ત. જો લાગ ુપિતી 

િી રૂ. 100/- હોય, તો 

લાગ ુ પિતી િી રૂ. 

500/- હશ.ે 



 

11 વૈધાનનક ચાજીસ  C

ERSAI માાં  
નવલાંબ 

ચાિ     

ફક્રએશન-  

 સી

ઈઆરએસએઆ

ઈ પોટમલમાાં 

ચાિ ફક્રએશન, 

નવતરણની 

તારીખથી 30 

ફદવસ   પછી, 

તેનુાં અનપુાલન 

ન 

 થ

વાન ેકારણે  

ઋણ લેનારા 

 ૫૧ 
માાંથી 
પોસ્ટ્ટ 

ફિસ્ટ્બસમમ  

એડરીના 

ફદવસોથી 60 

ફદવસ 

એકવાર ની  રકમના   

દસ ગણા 
લાગ ુપિતી િી 

 
દા.ત. જો લાગ ુપિતી 

િી રૂ. 100/-  હોય તો 

લાગ ુ પિતી િી  રૂ.  

૧૦૦૦/- . 

12 વૈધાનનક ચાજીસ સ્ટ્ટેમ્પ િયટુી / 

MOD / MOE 

ફિસ્ટ્બસમમના 
ફિસ્ક્સિંગ પર 

ent 

એકવાર જે તે સાંબાંનધત  

રાજયોમાાં 
 લાગ ુપિે છે  

13 વેફરયેબલ રેટ લોડસમાાં  

નીચા દર તરિ જાવ 

 (હાઉનસિંગ/એ

ક્સ્ટ્ટેંશન/આ સાલબતી) 

રૂપાાંતરણ 

શલુ્ક 

રૂપાાંતરણ 

પર 

 દરેક 

િેલાવાના 
પફરવતમન પર 

0.50   %   

 નસદ્ધાાંતના 

0.50%  બાકીરકમ 

અન ેલબનઉપજાઉડટ 

(જો કોઈ હોય તો)  

 આના સમયે
    

રૂપાાંતરણ 



 

14 ફિક્સ્ટ્િ રેટ લોનમાાંથી 

વેફરયેબલ રેટ લોન  તરિ 

વળવુાં   અન ેતેનાથી ઊલટુાં 

(હાઉનસિંગ/એક્સ્ટ્ટેંશન / 

સધુારો) 

રૂપાાંતરણ 

શલુ્ક 

રૂપાાંતરણ 

પર 

એકવાર 0.50   %   

 નસદ્ધાાંતના 

0.50%  બાકીરકમ 

અન ેલબનઉપજાઉડટ 

(જો કોઈ હોય તો)  

 આના સમયે
    

રૂપાાંતરણ 

15 પનુઃમલૂ્યાાંકનના ચાજિસ પનુઃમલૂ્યાાંકન

ના ચાજિસ 

નવનાંતી પર દરેક નવનાંતી પર  રૂ.2500 + 

લાગ ુપિતા કરવેરા 

16 ગણુધમમ સ્ટ્વેપ કાનનૂી  અને 
ટેકનનકલ 

ચાજિસ 

નવનાંતી પર દરેક નવનાંતી પર  રૂ.૫૦૦૦ + 

લાગ ુપિતા કરવેરા 

17 ચેક/ઈસીએસ ફિશોનર ચાિ નમસ્ટ્ક. રસીદો ચેક અનાદર 

પર 

તેના પર 
આધાર રાખ ેછે 

 ના.
ઓિ 

અપમાન 

 રૂ.600/-+  

 અના
દર દીઠ  લાગપુિતો 
વેરો  

18    ચેકમાાં 
કલેક્શન નપકઅપ  

 ચાજિસ 

બાઉડસ/ઓવરિય ુકેસો. 

નમસ્ટ્ક. રસીદો જરૂફરયાત 

મજુબ 

દરેક મલુાકાત  રૂ.૧૦૦/-+ 

 દરેક 

મલુાકાત દીઠ 

લાગપુિતા કરવેરા  

19 આંનશક નવતરણમાાં ટેકનનકલ 

મલુાકાતના ચાજિસ 

ફકસ્ટ્સાઓ 

નમસ્ટ્ક. રસીદો જરૂફરયાત 

મજુબ 

દરેક 

અનગુામી 

મલુાકાત લો 

 રૂ.૫૦૦/-+ 

 દરેક 

મલુાકાત દીઠ 

લાગપુિતા કરવેરા  
20 ફિમાડિ ડ્રાફ્ટ મેફકિંગ 

ચાજિસ. 

નમસ્ટ્ક. રસીદો ઘટના  દરેક પર 

અરજી 

વાસ્ટ્તનવક તરીકે 

21 દસ્ટ્તાવેજો /  નમલકત 

દસ્ટ્તાવેજોની િોટો

 નકલ  

નવનવધ રસીદો ઘટના  દરેક 

નવનાંતી પર 

પષૃ્ઠ દીઠ રૂ. 2/- (િબલ

 સાઇિે

િ નપ્રડટ) + રૂ।. 500 + 

લાગ ુપિતા કરવેરા 
22 દસ્ટ્તાવેજો પનુ:પ્રાપ્ત 

શલુ્ક / િી લ ેછે 

નવનવધ પરચરુણ 

રસીદો 
ઘટના  દરેક પર 

અરજી 

રૂ। 500 + લાગ ુ

કરવેરા 



 

23 બાહ્ય અલર્પ્રાયન ે

   કારણેિી  
નવનવધ રસીદો આક્રમણ 

કરવા પર 

ખચામઓ 

 વાસ્ટ્તનવક મજુબ 

24 દસ્ટ્તાવેજોની યાદી નવનવધ પરચરુણ 

રસીદો 
ઘટના  દરેક પર 

અરજી 

રૂ। 500 + લાગ ુ

કરવેરા 
25 PDC / ECS/NACH સ્ટ્વેપ નવનવધ પરચરુણ 

રસીદો 
ઘટના  દરેક પર 

અરજી 

રૂ। 500 + લાગ ુ

કરવેરા 
26  માાં 

વધારો/ઘટાિો 
ઈએમઆઈની રકમમાાં િેરિાર 

માટે લોનનો સમયગાળો 
અથવા નવનાંતી 

પ્રફક્રયા િી નવનાંતી પર એકવાર રૂ।. 500 + લાગ ુપિતા 

કરવેરા 

27 િોરક્લોર્ર  લેટર  માટે 

િી 

િોરક્લોર્ર લેટર 

ચાજિસ 

નવનાંતી 

સમયે 

એકવાર રૂ।. 500 + લાગ ુપિતા 

કરવેરા 
28 A/c સ્ટ્ટેટમેડટ માટે  િી 

(એસઓએ) 

 A

/c ચાજિસનુાં  
નનવેદન 

નવનાંતી પર દરેક નાણાકીય  

વષમ 
 એક 

માટે 

શડૂય 



 

    A/c નુાં નનવેદન. 

 

A/c નુાં  નનવેદન 

એક કરતા વધ ુ 

માટે 

નાણાકીય વષમ 

 
 

એક  વષમથી વધનુા દર

 વષમ 

માટે  રૂ. 500થી રૂ. 50 

+ લાગ ુપિતા કરવેરા 

29 લોન બાંધ થયાના 30 ફદવસ 

પછી    લોન બાંધ  થયેલા 

કેસોમાાં  નમલકતના દસ્ટ્તાવેજો  

માટે કસ્ટ્ટોફિયલ િી 

દસ્ટ્તાવેજ 

કસ્ટ્ટોફિયલ િી 

ઘટના એકવાર લોન બાંધ કરવાની  

તારીખના બે મફહના 

પછી  રૂ।. 500થી રૂ. 50 

પ્રનત મફહના કરતાાં 

વધીન ે  દર મફહન ે રૂ. 

500થી રૂ. 50 / લાગ ુ

પિે તે રીત ે

કરવેરા 



 

30 આંનશક નપ્રપેમેડટ / 

િોરક્લોર્ર ચાજિસ  

લોન પર 

આંનશક 

પવૂમચકુવણી/િો

રક્લોર્ર 

ચાજિસ 

ઘટના ર્ાગ – 

 ચકુવણી 
પછીથી માડય છે  

પ્રથમ 

નવતરણની 

તારીખના   6 

મફહના. 
 
 

એક ર્ાગ - 

ચકુવણીને એક 

ક્વાટમરમાાં માંજૂરી 

છે. 

ઋણલેનાર વ્યસ્ક્તગત 

 ક્ષમતામાાં 

લોન  લો,   ફ્લોફટિંગ

  રેટના 

વ્યાજ    પર 

 લોન 

 અથવા 

 પોતાના 

સ્ત્રોત દ્વારા બાંધ 

કરાયેલી લોનઃ- કોઈ 

આંનશક પવૂમચકુવણી 

ચાજિસ નહીં.  
 
 

ઋણલેનાર      

 વ્યસ્ક્તગત 

ક્ષમતામાાં લોન,   

 અધમ-ફિક્સ્ટ્િ 

 આરઓઆઈ   

સ્ટ્કીમ     પર  લોન, 

આઈઆરઆઈ 

(વ્યાજનો પ્રારાંલર્ક દર 

    /ફિક્સ્ટ્િ 

 વ્યાજનો  દર  ) 

 સમયગાળા 

દરનમયાન   નપ્રસ્ડસપલ 

બેલેડસ  માટે કોઈ પણ 

િોરક્લોર્ર/  

 આંનશક 

નપ્રપેમેડટ, ચાિ 

કરવામાાં  આવશ ે   . 



 

    પ્રીપેઇિ 

   થતી 

મળૂરકમ પર      

 5%+ લાગ ુ

ટેક્સ. 

 

ઋણલેનાર  

એચએિસી/એનબીએ

િસી/ પાસેથી લોન  

અથવા લોન લે  છે 

બેંક અન ે/ અથવા 
આમાાંથી 



 

     એલએઆરપી પ્રોિક્ટ 

 અન ેકોમનશિયલ 

પ્રોપટી પચેર્ લોન 

(ક્ક્લનનક લોડસ)ના  

ફકસ્ટ્સામાાં  વ્યસ્ક્તગત 

ક્ષમતામાાં એિઆઇના 

ચાજિસ  નીચે મજુબ 

છેઃ 

5% + નપ્ર-ક્લોર્ર   

ચાજિસમાાં લાગ ુ

કરવેરા પ્રથમ 

નવતરણના 12 

મફહનાની અંદર લોન 

બાંધ  થઈ જાય તેવા 

ફકસ્ટ્સામાાં સૈદ્ધાાંનતક 

ઓ/એસ અને તમામ 

આંનશક ચકુવણીઓ 

પર લાગ ુ કરવામાાં 

આવશે. 
 

  4% + નપ્ર-ક્લોર્ર  

ચાજિસમાાં  લાગ ુ

પિતા લાગ ુકરવેરાઓ  

12 મફહના પછી અને 

પ્રથમ નવતરણના 

મફહનાથી 36 મફહના 

પણૂમ થાય તે પહલેાાં  

લોન બાંધ  થાય તેવા 

ફકસ્ટ્સામાાં  કરવામાાં 

આવેલા તમામ આંનશક 

ચકુવણીના  નસદ્ધાાંત 



 

ઓ/એસ  અને  તમામ 

આંનશક ચકુવણીઓ 

પર લાગ ુ કરવામાાં 

આવશે  . 
 

3  % + નપ્ર-ક્લોર્ર  

ચાજિસમાાં  લાગ ુ 

પિતા લાગ ુ પિતા 

કરવેરાઓ  પ્રથમ 

મફહનાના 36 મફહના 

પછી પણૂમ થયા પછી  

લોન બાંધ  થઈ જાય 

તેવા ફકસ્ટ્સામાાં  

કરવામાાં આવેલા  

સૈદ્ધાાંનતક ઓ/એસ અન ે

તમામ આંનશક 

ચકુવણીઓ પર 

લાદવામાાં  આવશે. 

નવતરણ. 



 

31 આંનશક 

પવૂમચકુવણી/રહણેાકની 

નમલકતની લોન સામે લોનમાાં 

િોરક્લોર્ર ચાજિસ 

આંનશક 

પવૂમચકુવણી/િો

રક્લોર્ર 

ચાજિસ 

1. િોરક્લોસ 

યરુ/પાટમ  

નપ્રપેમેન ટી 

નવતરણના 

12 મફહનાની   

અંદર 

 

2. િોરક્લોસ 

યરુી/પાટમ  

નપ્રપેમેન ટી 

12 મફહના 

પછી અન ે

તેની અંદર 

36 મફહનાનુાં 

નવતરણ  

 
3. 

િોરક્લોસરુ 

e /પાટમ  

નપ્રપેમેન ટી. 

ફિસબસમમના 

36 મફહના   

પછી 
ent 

એકવાર 1)  લોનની રકમ 

પ્રીપેઇિ +  

લાગ ુપિતા 

કરવેરાના ટકા 

તરીકે  5% 

 ચાજિસ લે છે.   

 
 
 
 

2)  લોનની રકમ 

નપ્રપેઇિ + 

લાગ ુપિતા 

કરવેરાના 

ટકા તરીકે    

4% ચાિ 

લાગે  છે. 

 

3)  લોનની રકમ 

નપ્રપેઇિ + 

લાગ ુપિતા 

કરવેરાના 

ટકા તરીકે    

3% ચાજિસ  

32 પીિીસી એક્ર્ોસ્ટ્ટ પછી 

પીિીસી/એનએસીએચ િોમમ 

સબનમટ ન કરવુાં 

નવનવધ રસીદો ઘટના એકવાર  રૂ.૧૦૦૦/-+  

લાગ ુપિતા કરવેરા 

33 પનુઃચકુવણીના  સમયપત્રક 

 માટેની િી 

 A

/c ચાજિસનુાં  

નનવેદન 

નવનાંતી પર એકવાર  રૂ.૫૦૦/-+  

લાગ ુપિતા કરવેરા 



 

34 લોન બાંધ થયા પછી 

ઋણલેનારના સ્ટ્થળે અસલ 

સાંપનિના કાગળો સોંપવા 

માટેની િી 

િોક્યમેુડટ 

હડેિઓવર િી 

ઘટના એકવાર  રૂ.૨૫૦૦/-+  

લાગ ુપિતા કરવેરા. 

35 નકલી બાકી રહલે 

 પ્રમાણપત્ર 

નથી  

નવનવધ રસીદો નવનાંતી પર એકવાર રૂ।. 500 + લાગ ુપિતા 
કરવેરા 

36 નકલી કામચલાઉ 

પ્રમાણપત્ર 

નવનવધ રસીદો નવનાંતી પર દરેક નવનાંતી પર રૂ।. 500 + લાગ ુપિતા 

કરવેરા 



 

c 

c હુાં 

4.  લોિ માટે સરુક્ષા 
 

આ લોન  એમઆઇએલની તરિેણમાાં નીચે જણાવેલી નમલકતના મોગેજ દ્વારા સરુલક્ષત કરવામાાં આવશે. 
 

મોગેજ પ્રોપટટીઃ (સીમા, નવસ્તાર, લેન્ડમાકણ , નપિ કોડ વગેરે સહહતિી સાંપનિનુાં સાંપરૂ્ણ સરિામુાં) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________ 

 
અન્ય સરુક્ષા / કોલેટરલ પ્રોપટટ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

____ 

િામ: - ____ 

ઉંમર: - ______ વ્યવસાય: - ___ 

ઋર્લેિાર સાથેિા સાંબાંિોિી પ્રકૃનત – 

આશરે વર્ષોિી સાંખ્યા કે જેિા માટે બાાંહિેરી આપિાર ઋર્ લેિારિે જારે્ છે: _____ 

સાંપકણ  િાં.:- __ 

ઈ-મેઈલ: - ____ 

રેસી. સરિામુાં: - ___ 

 
ગેરેન્ટરિી આકારર્ી કરાયેલી િેટવથણ: 

 
 

5. નમલકત અિે ઋર્લેિારિો વીમો (વીમો આના નવકલ્પન ેઆનધન છે. ઋણ લેનાર) 

 
 નો 
વીમો 
જો 
 

લાગ ુપિતુાં હોય તો  

ઋણ લેનારાઓ 

જરૂફરયાતઃ- ઋણલેનાર/

 અરજદારના

 જીવનની ખાતરી 

 કરવા અનેતેનુાં રક્ષણ 

કરવા માટે નવશેષતાઓઃ- 

વીમાધારકનુાં જીવન કવચ.  

  જીવન  વીમા દૈનનક હોસ્સ્ટ્પટલના 

રોકિ લાર્ો સી કેડસર કવરના લાર્ો સી 

કેડસર કવરના લાર્ો કાફિિયા  કવરના  લાર્ો

 સી કેડસર અન ે કાફિિયાક 

કવરના લાર્ો ગાંર્ીર બીમારીના લાર્ો ફક્રટી અલ 

બીમારી નસવાય ફક્રટી  અલ બીમારી નસવાય કેડસર  

અન ેકાફિિયાક લાર્ોને બાદ કરતા કેડસર  અન ે 

કાફિિયાકન ે   બાદ કરતા જીવન કવચ 



 

વીમા ગાંર્ીર બીમારી  સજિકલના લાર્ોના લાર્ો

  વ્યસ્ક્તગત અકસ્ટ્માતના 

લાર્ો 



 

 
 

6.  લોિિા નવતરર્ માટેિી શરતો 
 

a) એમ.એચ.આઈ.એલ. દ્વારા ઉલ્લેલખત તમામ સાંલગ્ન દસ્ટ્તાવેજોન ેમાંજૂરી પત્ર / લોન કરારમાાં પ્રસ્ટ્તતુ કરવા. 

b)  નમલકતનુાં સાંતોષકારક કાનનૂી અન ેટેકનનકલ મલૂ્યાાંકન. 

c) ઋણલેનાર દ્વારા પોતાના યોગદાનની ચકુવણી (ઘરની કુલ ફકિંમત લોનની રકમ કરતાાં ઓછી), માંજૂરી પત્રમાાં 

નનફદિષ્ટ કયામ મજુબ. એમઆઈઆઈએલ દ્વારા ઓિર કરવામાાં આવતી કોઈ નવનશષ્ટ પ્રોિક્ટના આધારે કોઈ 

વૈકક્લ્પક વ્યવસ્ટ્થાના ફકસ્ટ્સામાાં તેન ેઋણલેનાર દ્વારા જાણ કરવામાાં આવશે અન ેતેનો સ્ટ્વીકાર કરવામાાં આવશે. 

d)  એમ.એચ.આઈ.એલ. દ્વારા ઇક્ચ્છત પયામપ્ત ઉપયોગનો પરુાવો પરૂો પાિવો 
e)   ઋણલેનાર  દ્વારા નનયનમતપણે એમએલઆઈએલની માફહતી પરૂી પાિવી,  જેમાાં પ્રગનત/બાાંધકામમાાં નવલાંબ, 

નમલકતન ેકોઈ મોટુાં નકુસાન, રોજગારમાાં િેરિાર/સાંપકમની નવગતો, નમલકતન ેલગતા કરવેરાની ચકૂવણી ન 

કરવી વગેરે સફહતની નવગતો સામેલ છે  . 

f) માંજૂર યોજનાઓ મજુબ બાાંધકામ હાથ ધરવામાાં આવી રહ્ુાં છે. 

g) ઋણલેનારએ પોતાની જાતન ેસાંતોષ આપ્યો છે કે િેવલપર દ્વારા પ્રોજેક્ટ માટે જરૂરી માંજૂરીઓ મેળવવામાાં 

આવી છે . 

h) નમલકત માટેની તમામ જરૂરી માંજૂરીઓ મેળવી લેવામાાં આવી છે અને જો નમલકત િરીથી વેચાણ કરવામાાં 
આવી રહી હોય તો તે વેચનાર પાસ ેઉપલબ્ધ છે. 

i)   મોરેટોફરયમની  મદુત પરૂી થવાના  સાંજોગોમાાં જો લોનનો કોઈ બોજ ન હોય (આંનશક/સાંપણૂમ રીતે) તો  
એમઆઈઆઈએલ પાસે લોનનુાં કદ ઘટાિવાનો અનધકાર રહશેે. 

j) અંિર કડસ્ટ્રક્શન પ્રોપટીના ફકસ્ટ્સામાાં ઈએમઆઈ શરૂ કરવામાાં આવશ ે

 
7. લોિ અિે વ્યાજિી પિુીઃચકુવર્ી 

 
આંનશક રીતે નવતફરત કરવામાાં આવેલા કેસો માટે, આંનશક રીતે નવતફરત રકમ પર વ્યાજ લાગ ુકરવામાાં આવશ.ે 

વહેંચવામાાં આવલેી રકમ પરના આ વ્યાજન ેપ્રી-ઈએમઆઈ વ્યાજ કહવેામાાં આવ ેછે.  ઈએમઆઈ પવેૂનુાં વ્યાજ 

દર   મફહન ે પ્રથમ     નવતરણના મફહનાથી  ઈએમઆઈ શરૂ થવાના મફહના   સધુી  ચકૂવવાપાત્ર રહશેે.    ચકુવણી   

પછીના  મફહનાથી શરૂ થાય છે જેમાાં   લોનનુાં અંનતમ નવતરણ  લેવામાાં  આવે છે.  જો કે, જો પણૂમ અન ેઅંનતમ નવતરણ 

મફહનાની પહલેી તારીખે કરવામાાં આવે છે, તો ઈએમઆઈ એ જ મફહનાથી શરૂ થશે. ફિિોલ્ટના ફકસ્ટ્સામાાં જે લોન 

સમજૂતીનો ર્ાંગ છે, એમઆઇએચઆઇએલને મફહના દરનમયાન ઇએમઆઇ/પીઇએમઆઇનુાં પ્રનતનનનધત્તવ 

કરવાનો અનધકાર છે. 

જરૂફરયાતઃ- ભકૂાંપ, આગ, નવસ્ટ્િોટ, તોિાન, તોિાન, તોિાન વગેરેને કારણે ઉદર્વતા 

નકુસાન સામ ેસરુક્ષા તરીકે આપવામાાં આવતી સાંપનિનો વીમો લેવામાાં આવ ે તે 

સનુનનિત કરવુાં

ન ુાં 
જો 

વીમો 
નમલકત 

લાગ ુપિે છે 



 

 

$ લોનની ચકુવણી સમાન માનસક હપ્તા (ઇએમઆઈ) દ્વારા કરવામાાં આવે છે. ઇએમઆઈમાાં બાકી રહલેા આચાયમ 

અન ેમખુ્ય રકમના ર્ાગ પર ગણતરી કરવામાાં આવલેા વ્યાજ ઘટકનો સમાવેશ થાય છે. ઈએમઆઈની ગણતરી 

લોનની રકમ, વ્યાજના દર અન ેલોનની અવનધના આધારે કરવામાાં આવે છે. આમાાંના કોઈપણ માપદાંિોમાાં 

િેરિારના પફરણામે ઈએમઆઈની રકમમાાં િેરિાર થઈ શકે છે. 

ઈએમઆઈન ેપહલેા બાકી વ્યાજની પનુ:પ્રાક્પ્ત માટે િાળવવામાાં આવે છે અન ેબાકીની રકમનો ઉપયોગ મળૂ 

રકમની પનુ:પ્રાક્પ્ત માટે થાય છે.  લાગ ુઅન ેઉપાજિત વ્યાજની  રકમમાાં વધારો થવાને કારણે મખુ્ય  રકમની 

પનુ:પ્રાક્પ્તન ેઅસર થઈ શકે છે.   અિે લોિિો સમયગાળો [ઉપરોક્ત જુઓ 1 (િી) જુઓ]  આ પ્રકારની સ્સ્ટ્થનતમાાં 

લાંબાવી શકાય છે, નસવાય કે ઋણલેનાર અન ેએમઆઇએચઆઇએલ પારસ્ટ્પફરક રીતે ઇએમઆઇ વધારવા સાંમત 

ન થાય.  

 

પીઈએમઆઈ અને ઈએમઆઈની પનુઃચકુવણી પોસ્ટ્ટ-િેટેિ ચેક્સ (પીિીસી), ઈલેક્રોનનક રાડસિર (એનઈએિટી) 

અથવા ક્લીયફરિંગ સનવિસીસ (ઈસીએસ/એનએસીએચ) પદ્ધનત અને/અથવા નનયમનકાર દ્વારા નનધામફરત 

ચકૂવણીની પદ્ધનતના માધ્યમથી થઈ શકે છે.  આ સાધનોની પ્રસ્ટ્તનુતની તારીખો દર મફહનાની 5  /7/10તારીખ છે. 

ઉદાહરણ તરીકે - જો 25 મી જૂનની ચકુવણીના રોજ લોનનુાં નવતરણ કરવામાાં આવે છે, તો તે નીચે મજુબ રહશેે: 

▪ 25 જૂનથી 30 જૂન સધુી - તટેૂલા સમયગાળા માટે કરારના દરે વ્યાજ એકનત્રત કરવામાાં આવશે. 

▪ PEMI/EMI શરૂ થવાની તારીખ 1 જુલાઈ હશ ે

▪ પેમી/ઈએમઆઈ – જમા કરાવવાની તારીખ દર મફહનાની 5/7/10 તારીખ રહશેે.  

▪ PEMI/EMI – નનયત તારીખ 31 જુલાઈ રહશેે.  
 

 

8.  બાકી િીકળતી રકમિી પિુીઃપ્રાપ્તત માટે અનસુરવાિી સાંક્ષક્ષતત પ્રહિયા 
 

ઉપર જણાવેલ નનયમો અન ેશરતો દ્વારા, ઋણલેનાર(ઓ) અન ેગેરેડટર(ઓ)નુાં લોનની પનુઃચકુવણીની પ્રફક્રયા અને 

સમયપત્રક અન ેરીતનુાં મલૂ્યાાંકન કરવામાાં આવ્યુાં છે. પીઈએમઆઈ અથવા ઈએમઆઈની સમયસર ચકૂવણી સનુનનિત 

કરવાની જવાબદારી ઋણલેનાર(ઓ)ની રહશેે. એમઆઇએચઆઇએલને ઋણલેનાર(ઓ)ને નનયત તારીખ ેનનયનમતપણ ે

ઇએમઆઇ અથવા પીઇએમઆઇની ચકૂવણી કરવાની તેમની િરજના સાંબાંધમાાં નોફટસ, ફરમાઇડિર અથવા જાણકારી 

આપવાની િરજ પિશ ેનહીં. 
 

a) નનયત તારીખ સધુીમાાં નપ્ર-ઈએમઆઈ/ઈએમઆઈની ચકૂવણી ન થવા પર, એમઆઈએચઆઈએલ 

ઋણલેનારન ે ટેલલિોન કોલ કરીને, ટપાલ અન/ેઅથવા ઈલેક્રોનનક માધ્યમ દ્વારા લેલખતમાાં સાંદેશાવ્યવહાર 

કરીને અથવા   ઋણલેનાર દ્વારા પરૂા પિાયેલા છેલ્લા સરનામા પર  એમએલઆઈએલના અનધકૃત કમમચારી 



 

દ્વારા વ્યસ્ક્તગત મલુાકાત લઈન ેયાદ અપાવશ.ે  ઋણલેનાર(ઓ) અને  ગેરેડટર(ઓ)એ  એમ.એચ.આઈ.એલ.ને 

તેમની સાંપકમ  નવગતો અન ે સરનામામાાં કોઈ પણ  િેરિારની જાણ  કરવાની રહશેે. આમ કરવામાાં નનષ્િળતાને 

કરારના ર્ાંગ તરીકે  ગણવામાાં આવશે  . 

b) ઋણલેનારાઓ એમઆઇઆઇએલના અનધકૃત પ્રનતનનનધઓને આ લોન મારિત ેર્ાંિોળ પરુૂાં પાિવામાાં આવતી 

નમલકતની મલુાકાત લેવા અન/ેઅથવા બાકી નીકળતી રકમની વસલૂાત અન/ેઅથવા નમલકતના નનરીક્ષણ 

માટે ફિિોલ્ટ થવાના સાંજોગોમાાં ઋણલેનારના રહઠેાણની મલુાકાત લેવા માટે લબનશરતી માંજૂરી આપવા સાંમત 

થાય છે. આ પ્રકારના કોલ્સ/સાંદેશાવ્યવહાર/મલુાકાતોના ખચમની ચકૂવણી ઋણલનેાર(ઓ) દ્વારા ચકૂવવાપાત્ર 

રહશેે. 

c) આ નનયમો અને શરતોનો સ્ટ્વીકાર કરીને, ઋણલેનાર (ઓ) અન ેબાાંહધેરી આપનાર (ઓ)  એમએચઆઈએલન ે

તેમની કે્રફિટ માફહતી આરબીઆઈ દ્વારા માડય કે્રફિટ ઇડિમેશન બ્યરુો સાથે  શેર કરવા  માટે તેમની સાંમનત આપ ે 

છે.  જેમ કે નસલબલ, સીઆરઆઈએિ વગેરે.  નસલબલ, સીઆરઆઈએિ અથવા અડય  કોઈ પણ કે્રફિટ ઇડિમેશન 

બ્યરુો  સાથેની તેમની કે્રફિટ ફહસ્ટ્રી  પર કોઈ નવપરીત અસર ન થાય તે  માટે સલાહ આપવામાાં આવે છે કે 

ઋણલેનારન ેલોનની રકમ પર બાકી નીકળતી રકમની સમયસર ચકુવણી સનુનનિત કરવી જોઈએ. 

d)   સતત ફિિોલ્ટ  અન ેલોનની    રકમન ે  અપરાધી અથવા નોન પરિોનમિંગ એસેટ (એનપીએ) તરીકે જાહરે 

કરવાના સાંજોગોમાાં, એમએચઆઇએલને લોન ફરકોલ નોફટસ મોકલવાનો, પગલાાં   લેવાનો અનધકાર સરુલક્ષત 

રહશેે.  નેગોનશયેબલ ઇડસ્ટ્ુમેડટ એક્ટની કલમ 138 હઠેળ, SARFAESI એક્ટ અથવા ઋણલેનાર (ઓ) / ગેરેડટર 

(ઓ) પાસેથી બાકી નીકળતી રકમની વસલૂાત માટે કાયદાની અડય કોઈ જોગવાઈ. ગીરો/જામીનગીરીઓના 

અમલીકરણની વસલૂાતની પ્રફક્રયા, જેમાાં નસક્યોફરટાઇર્ેશન એડિ ફરકડસ્ટ્રક્શન ઓિ િાઇનાસ્ડસયલ એસેટ્સ 

એડિ એડિોસમમેડટ ઓિ નસક્યફુરટી ઇડટરેસ્ટ્ટ એક્ટ, 2002 (સરિેસી એક્ટ) અથવા અડય કોઈ કાયદા હઠેળ 

નનધામફરત પ્રફક્રયા અનસુાર ગીરો મકૂવામાાં આવેલી નમલકતનો કબજો લેવા અન ેવચેાણ કરવાનો સમાવેશ થાય 

છે, જેનુાં પાલન સાંબાંનધત કાયદા હઠેળ નનધામફરત નનદેશો અનસુાર કરવામાાં આવે છે. 

નેગોનશયેબલ ઇડસ્ટ્ુમેડટ એક્ટ, નસનવલ સ્ટ્યટુ હઠેળ તેમજ SARFAESI કાયદા હઠેળ બાકી નીકળતી રકમની 

વસલૂાત માટે પગલાાં શરૂ કરતાાં અગાઉ ઋણલેનાર(ઓ)/બાાંહધેરી આપનાર(ઓ)ને જાણ 

કરવી/ફરમાઇડિસમ/નોફટસ(ઓ) આપવી પિશે. 

આવા કાનનૂી ઉપાયોની ફકિંમત ઋણ લેનારાના ખાતામાાં િેલબટ કરવામાાં આવશે. 
 

9. વ્યાખ્યાઓ 

a) બાકી િીકળતી રકમ - કોઈ પર્ િેહડટ સનુવિા હઠેળ બેંક/એફઆઈિે બાકી રહતેી કોઈ પર્ રકમિી જો 

બેંક/એફઆઈ દ્વારા નિિાણહરત નિયત તારીખે ચકૂવર્ી કરવામાાં િ આવે તો તે 'ઓવરડય'ુ થઈ જાય 

છે. 

 



 

b)  એિપીએ - લીઝ્િ એસેટ સફહતની એસેટ, જયારે બેંક માટે આવક પેદા કરવાનુાં બાંધ કરે છે ત્તયારે તે 

નોન-પરિોનમિંગ બની જાય છે  . નોન-પરિોનમિંગ એસેટ (એનપીએ) એ લોન અથવા એિવાડસ છે જયાાં; 

ટમમ  લોનના સાંદર્મમાાં    મદુ્દલનુાં વ્યાજ અન/ે અથવા હપ્તો 90 ફદવસથી  વધનુા  ગાળા માટે  બાકી રહ ે

છે, 

 
c) એસએમએ – નધરાણકતામઓએ  આ પ્રકારની અસ્ટ્કયામતોન ેનીચેની કેટેગરીઓ અનસુાર સ્ટ્પેનશયલ 

મેડશન એકાઉડટ્સ (એસએમએ) તરીકે વગીકૃત કરીને ફિિોલ્ટ થવા પર તાત્તકાલલક ધોરણે લોન 

એકાઉડટ્સમાાં પ્રારાંલર્ક તણાવન ેમાડયતા આપવી પિશેઃ 
 

 

SMA પેટા-વગો 
વગીકરર્ માટેિો આિાર - મદુ્દલ અથવા વ્યાજિી 

ચકુવર્ી અથવા અન્ય કોઈ પર્ રકમિી વચ્ચ ેસાંપરૂ્ણ 

અથવા આંનશક રીતે બાકી િીકળતી હોય 

SMA-0 ૧-૩૦ ફદવસો 

SMA-1 ૩૧-૬૦ ફદવસો 

SMA-2 ૬૧-૯૦ ફદવસો 

 

કેશ કે્રફિટ જેવી ફરવોક્લ્વિંગ કે્રફિટ સનુવધાઓના ફકસ્ટ્સામાાં, એસએમએ પેટા-કેટેગરીઓ નીચે મજુબ રહશેે: 
 

 
SMA પેટા-વગો 

વગીકરર્ માટેિો આિાર – બાકી બેલેન્સ માંજૂર કરેલી 

મયાણદા અથવા ડ્રોઇંગ પાવર, બેમાાંથી જે ઓછાં હોય તે, 

આ સમયગાળા માટે સતત વિારે રહ ેછેીઃ 
SMA-1 ૩૧-૬૦ ફદવસો 

SMA-2 ૬૧-૯૦ ફદવસો 

10. ગ્રાહક સેવાઓ 

 
કોઈ પણ સહાય અને માફહતી માટે નધરાણલેનારાઓ/બાાંહધેરી આપનારાઓ સોમવારથી શનનવારના કામકાજના 

કલાકો સવારે 9.00 થી સાાંજના 5.30 વાગ્યા સધુી (રજાઓ અન ેરનવવાર નસવાય) િાઉન મોડ્સ દ્વારા કાંપનીની 

કસ્ટ્ટમર કેરનો સાંપકમ  કરી શકે છે. 

 

a) એમ.એચ.આઈ.એલ.ના બ્રાડચ મેનેજર/બ્રાડચનો સાંપકમ  કરવા માટે – નજીકની શાખાના ઈડચાિનો સાંપકમ  
કરવો. 

b) અમને એમ.એચ.આઈ.એલ. કસ્ટ્ટમર કેર પર લખો ઈ-મેઈલ આઈિી આર 
esponse@muthoothomefin.com 

mailto:esponse@muthoothomefin.com
mailto:esponse@muthoothomefin.com


 

c) એમ.એચ.આઈ.એલ. કસ્ટ્ટમર કેર નાંબર 022-39110900 / 999 પર કોલ કરો અથવા ટોલ ફ્રી નાંબર 

18001211214 



 

o    વેબસાઇટ દ્વારા અમન ેલખો: www.muthoothomefin.com અથવા મથુટુ હોમફિન 

(ઇન્ડિયા) લલનમટેિન ેઉદે્દશીને લેલખત પત્ર , 

1201 અન ે1202, 12મો માળ, "એ" 

નવિંગ, લોટસ કોપોરેટ પાકમ , 

ઓિ. વેસ્ટ્ટનમ એક્સપ્રેસ હાઇવ,ે 

ગોરેગાાંવ (ઇસ્ટ્ટ), 

મુાંબઈ - 400063 

 
ઋણલેનાર(ઓ) અમારી શાખાની મલુાકાત લઈને નીચેના દસ્ટ્તાવેજો એકનત્રત કરે છે 

a) દસ્ટ્તાવેજોની િોટો નકલો, જે નવનાંતી કયામની તારીખથી 15 કાયમકારી ફદવસોમાાં પ્રદાન કરી શકાય છે. 

જરૂરી વહીવટી િી લાગ ુપિશ ે. 

b) મળૂ દસ્ટ્તાવેજો લોન બાંધ થયાની તારીખથી ૧૫ કાયમકારી ફદવસની અંદર પરત કરવામાાં આવશે.  

લોન બાંધ  કરવાની તારીખ એ  તારીખ માનવામાાં  આવશે કે જેના પર એમઆઈઆઈએલને તેની 

બેંકમાાં સાંપણૂમ બેલેડસ  ચકુવણીની અનભુનૂત થઈ છે. જો ઋણલેનાર(ઓ) દ્વારા દસ્ટ્તાવેજો જાહરે 

કરવાની નનયત તારીખ પછી તેમના દ્વારા એકનત્રત કરવામાાં આવ્યા હોય તો લાગ ુપિતી વહીવટી િી 

વસલૂવામાાં આવશ.ે 

 

11. તકરાર નિવારર્ીઃ 
 

એવા   દાખલા હોઈ શકે  છે  કે જયાાં  ઋણલેનાર પ્રદાન કરેલી સેવાઓથી સાંતષુ્ટ  ન હોય.    આવા દાખલાઓન ે

ઉજાગર કરવા અને િફરયાદ નોંધાવવા માટે ઋણલેનાર નીચેની પ્રફક્રયાને અનસુરી શકે છેઃ 
 

ઋણલેનાર પોતાની/તણેીની િફરયાદ g rievance@muthoothomefin.com અથવા 
response@muthoothomefin.com અથવા +91-2239110999 / +91-2239110900 / 8113837788 પર 

કોલ કરો. શાખા દ્વારા જાળવવામાાં આવેલ િફરયાદ રજીસ્ટ્ટરમાાં િફરયાદ/િફરયાદની એડરી કરીને પણ િફરયાદ 

નોંધી શકાય છે. ઋણલેનારન ેએક અઠવાફિયાની અંદર કોઈ પ્રત્તયિુર ન મળે અથવા શાખા દ્વારા અપાયેલા 

પ્રનતસાદથી સાંતષુ્ટ ન હોય તેવા ફકસ્ટ્સામાાં ઋણલેનાર િફરયાદ/તકરારને 

grievanceredressalofficer@muthoothomefin.com ખાતે િફરયાદ નનવારણ અનધકારી (જીઆરઓ)ને આગળ 

વધારી શકે    છે અથવા તો નીચે જણાવેલી  જીઆરઓને ઉદે્દશીને લખલેા  પત્ર દ્વારા િફરયાદ/તકરારમાાં વધારો 

કરી શકે છે.  સરનામુાં 
 

િફરયાદ નનવારણ અનધકારી, મથુટુ 

http://www.muthoothomefin.com/
mailto:rievance@muthoothomefin.comor
mailto:rievance@muthoothomefin.comor
mailto:response@muthoothomefin.comor
mailto:response@muthoothomefin.comor
mailto:response@muthoothomefin.comor
mailto:grievanceredressalofficer@muthoothomefin.com


 

હોમફિન (ઇન્ડિયા) લલનમટેિ,બીજો 

માળ, મથુટુ ચેમ્બસમ, કુફરયન 

ટાવર, બેનરજી રોિ, એનામકુલમ 

ઉિર, 

કોચી - 682018 

કેરળ, ર્ારત 

 

જો ઋણલેનારન ેએક મફહનાના સમયગાળામાાં કાંપની તરિથી જવાબ ન મળે અથવા તો િફરયાદ નનવારણ ટીમ 

દ્વારા પરૂા પાિવામાાં આવેલા ઠરાવથી હજુ પણ તે સાંમત ન હોય, તો ઋણલેનાર https://grids.nhbonline.org.in 

ખાત ેએનએચબીની વબેસાઇટ પર ઓનલાઇન િફરયાદ નોંધાવીન ેનેશનલ હાઉનસિંગ બેંક (એનએચબી)ના 

િફરયાદ નનવારણ સેલનો સાંપકમ  કરી શકે છે. 

 

િફરયાદન ેનનધામફરત િોમેટમાાં (https://nhb.org.in/citizencharter/Complaint_form.pdf) નીચેના સરનામાાં પર 

પોસ્ટ્ટ દ્વારા પણ મોકલી શકાય છે. 



 

નેશનલ હાઉનસિંગ બેંક, િફરયાદ 

નનવારણ સેલ ફિપાટમમેડટ ઓિ 

સપુરનવર્ન ચોથો માળ, કોર 

5એ 

ઇન્ડિયા હલેબટેટ સેડટર 

લોધી રોિ, નવી ફદલ્હી -110023. 

 
(િફરયાદ crcell@nhb.org.in પર પણ ઇમેઇલ કરી શકાય છે) 

 
 ઉપરોક્ત નનયમો અન ેશરતો    ઋણલેનાર/ઋણલેનારને     વાાંચી સાંર્ળાવવામાાં  આવી છે અન ે ઋણલેનાર/ઓ  

દ્વારા તેન ેસમજવામાાં આવી છે. 

 
 

 

ઋણલેનાર/ઋણલેનારની સહી અથવા અંગઠૂાની છાપ 

 
 
 
 

અનધકૃત સહી કરનાર 

મથુટુ હોમફિન (ર્ારત) લલનમટેિ 

નામ: 

હોદ્દો: 
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