
ಪದೇ ಪದೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳು 
 

1. ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯಾ ಶುಲ್ಕ ಗಳು ಎಂದರೇನು? 
ಈ ಶುಲ್ಕ ವು ನಮ್ಮ ಂದಿಗೆ ಲೋನ್ ಅಪಿ್ಲ ಕೇಶನ್ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕ ಶುಲ್ಕ ವಾಗಿದೆ 
 

2. ಗಡುವು ಮೋರಿದ ಶುಲ್ಕ ಗಳು ಎಂದರೇನು  
ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಯಲಿ್ಲ  ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಕಂಪ್ನಿಯು ಗಡುವು ಮೋರಿದ 
ಶುಲ್ಕ ಗಳನುು  ವಿಧಿಸುತ್ತ ದೆ. 
  

3. ಬೌನ್್ ಶುಲ್ಕ ಗಳು 
 
ಬಜಾಜ್ ಹೌಸಂಗ್ ಫೈನಾನ್್ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲಿ್ಲ  ಬೌನ್್ /ತ್ಡವಾದ ಪಾವತಿ 
ಶುಲ್ಕ ಗಳನುು  ವಿಧಿಸುವ ಹಕಕ ನುು  ಕಾಯ್ದದ ರಿಸುತ್ತ ದೆ.  ಅಡಮಾನ ಲೋನ್ ಎಂಬುದು 
ಯಾವುದೇ ಸಂಸೆ್ಥ ಯಂದಿಗೆ ಹಂದುವ ದಿೋರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 
ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಗಳನುು  ತ್ಪಿ್ಲ ಸಲು ಸಮಯಕ್ಕಕ  ಸರಿಯಾಗಿ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.  
ಯಾವುದೇ ಬೌನ್್ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬವಾದ ಪಾವತಿಯು ಗ್ರರ ಹಕರ ಸಬಿಲ್ ಸ್ಕ ೋರ್ 
ಮೇಲೆ ಗಣನಿೋಯ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರಬಹುದು.  ಮತ್ತ ಂದೆಡೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರರ ಹಕರ 
ಎಲಿಾ  ಪಾವತಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕಕ  ಸರಿಯಾಗಿದದ ರೆ, ಇದು ಆರೋಗಯ ಕರ ಬ್ಯ ಂಕ್ರಂಗ್ 
ಟ್ರರ ನ್ಾ ಕ್ಷನ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಲೋನ್ ಅಕಂಟ್ಗೆ (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ) ವಿಶೇಷ 
ಆಫರ್ಗಳನುು  ಆಕರ್ಷಾಸಬಹುದು. ಇಎಂಐ ಬೌನ್್ ಮತ್ತತ  ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿ 
ಶುಲ್ಕ ಗಳಿಗ್ರಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು  ನಮಮ  ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  ಎಂಐಟಿಸ ಡಾಕುಯ ಮಂಟ್ ಅನುು  
ನೋಡಿ. 
 

4. ಬ್ಕ್ರ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಅಕಂಟ್ನಲಿ್ಲ  ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಕನಿಷಠ  ಮತ್ತತ  ಗರಿಷಠ  
ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿಯ ಶ್ರ ೋಣಿ ಎಷ್ಟು ? 
ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿಯನುು  ಡೆಪಾಸಟ್ ಮಾಡಲು ಕನಿಷಠ  ಮ್ತ್ತ ವು ನಿಮಮ  ಇಎಂಐ 
ಮ್ತ್ತ ಕ್ರಕ ಂತ್ ಕನಿಷಠ  ರೂ. 1 ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತತ  ಗರಿಷಠ  ಮ್ತ್ತ ವು ನಿಮಮ  
ಲೋನ್ನ ಒಟ್ಟು  ಬ್ಕ್ರ ಅಸಲ್ಲಗಿಂತ್ ಕಡಿಮ ಮ್ತ್ತ ವಾಗಿರಬೇಕು. 
 

5.  ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ, ಇಎಂಐ ಅಥವಾ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಮೇಲೆ 
ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತ ದೆಯೇ? 
ಗ್ರರ ಹಕರು ತ್ಮಮ  ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿಯ ಮಟಿು ಗೆ ತ್ಮಮ  ಪ್ಭಾವದ ಪ್ರ ದೇಶವನುು  
ಆಯೆಕ  ಮಾಡುವ ಆಯೆಕ ಯನುು  ಹಂದಿದಾದ ರೆ.  ಗ್ರರ ಹಕ ಪೋರ್ಾಲ್ ಮೂಲ್ಕ 
ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ನಾವು ಆದಯ ತೆ ನಿೋಡುತೆತ ೋವೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಇಎಂಐ ಅಥವಾ 
ಕಾಲಾವಧಿ, ಯಾವುದರಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನುು  ಆರಿಸಕೊಳುು ವ 
ಅಗತ್ಯ  ಆಯೆಕ ಗಳು ಲ್ಭ್ಯ ವಿವೆ. 
 



6. ನನು  ಅಕಂಟ್ ಸ್ಥು ೋಟೆಮ ಂಟ್ನಲಿ್ಲ  ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿಯು ಯಾವಾಗ 
ಕಾಣಿಸಕೊಳುು ತ್ತ ದೆ? 
ಹಣವನುು  ಪ್ಡೆದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಅಕಂಟ್ ಸ್ಥು ೋಟೆಮ ಂಟ್ನಲಿ್ಲ  ಭಾಗಶಃ 
ಪಾವತಿ ಮ್ತ್ತ ವನುು  ಅಪ್ಡ ೋಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 
 

7. ಗಡುವು ಮೋರಿದ ಬ್ಕ್ರ ಇದದ ಲಿ್ಲ  ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ? 
ನಿಮಮ  ಲೋನ್ ಅಕಂಟ್ನಲಿ್ಲ  ಬ್ಕ್ರ ಇದದ ಲಿ್ಲ  ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿಗೆ ನಾವು ಅನುಮತಿ 
ನಿೋಡುವುದಿಲಿ್ .  ಭಾಗಶಃ-ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ನಿೋವು ಬ್ಕ್ರ ಮ್ತ್ತ ವನುು  
ಪಾವತಿಸಬೇಕು.  ನಮಮ  ಪೋರ್ಾಲ್ ಮೂಲ್ಕವೇ ನಿೋವು ಬ್ಕ್ರ ಮ್ತ್ತ ವನುು  
ಪಾವತಿಸಬಹುದು. 
 

8. ನನು  ಇನ್ಶೂ ರೆನ್್ ಪಾಲ್ಲಸ ಪ್ರ ತಿಯಲಿ್ಲ  ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುು  
ಮಾಡಬಹುದು?  
ಪಾಲ್ಲಸ ಪ್ರ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಹುಟಿು ದ ದಿನಾಂಕ, ಪಾಯ ನ್, ಹೆಸರು ಮಂತಾದ ಯಾವುದೇ 
ತಿದುದ ಪ್ಡಿಯನುು  ಮಾಡಬೇಕ್ರದದ ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು   BHFLwecare@bajajfinserv.in ಗೆ 
ಕೊೋರಿಕ್ಕ ಸಲಿ್ಲ ಸ. ಇಲಿ್ದಿದದ ರೆ, ನಿಮಮ  ಇನ್ಶೂ ರೆನ್್  ಪಾಲ್ಲಸ ದಾಖಲೆಗಳಲಿ್ಲ  
ಉಲಿೆ ೋಖಿಸಲಾದ ಗ್ರರ ಹಕ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ಕಾಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನಿೋವು ಆಯಾ 
ವಿಮಾದಾರರನುು  ಸಂಪ್ಕ್ರಾಸಬಹುದು. 
 
 
 

9.  ನಾನು ನನು  ಮರುಪಾವತಿ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕವನುು  ಬದಲ್ಲಸಬಹುದೇ ಮತ್ತತ  ಹೇಗೆ 
ಬದಲ್ಲಸಬಹುದು? 
ಹೌದು. ಬದಲ್ಲಸಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು  ತಿಂಗಳ 2 ಅಥವಾ 5 ರ ನಡುವಿನ 
ದಿನಾಂಕವನುು  ನಿಮಮ  ಆಯೆಕ ಯ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕವಾಗಿ ಆರಿಸಕೊಳಿು  ಮತ್ತತ  
BHFLwecare@bajajfinserv.in ಗೆ ಬರೆಯುವ ಮೂಲ್ಕ ನಿಮಮ  ಕೊೋರಿಕ್ಕಯನುು  
ಸಲಿ್ಲ ಸ. ಸಾಲ್ಗ್ರರರು ತ್ಕ್ಷಣದ ಇಎಂಐ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸದರೆ, 
ಕೊೋರಿಕ್ಕಯನುು  ಇಎಂಐ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕಕ್ರಕ ಂತ್ 5 ದಿನಗಳ ಮ್ದಲು ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕು, 
ಅಂದರೆ ಇಎಂಐ ಗಡುವು ತಿಂಗಳ 2 ರಂದು ಇದದ ರೆ ಮತ್ತತ  ತಿಂಗಳ 5 ನೇ ದಿನಕ್ಕಕ  
ಬದಲಾಯ್ದಸಬೇಕಾದರೆ, ಸಾಲ್ಗ್ರರರು ಪ್ರ ಸುತ ತ್ ತಿಂಗಳ 28 ರಂದು ಅಥವಾ 
ಅದಕ್ರಕ ಂತ್ ಮ್ದಲು (ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  30 ದಿನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸ) ಕೊೋರಿಕ್ಕ 
ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕು. ಅಲಿ್ದೆ, ಇಎಂಐ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಬಡಿಡ  ಮ್ತ್ತ ವು ಹೆಚ್ಚಾ ನ 
ದಿನಗಳಿಂದಾಗಿ ತ್ಕ್ಷಣದ ಇಎಂಐಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಬಹುದು. ಗಡುವು ದಿನಾಂಕವನುು  
ಪೂವಾಭಾವಿ (ಪ್ಲರ -ಪೋನ್) ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ನಿದಿಾಷು  ಇಎಂಐನಲಿ್ಲ  ಅಸಲು 
ಮ್ತ್ತ ವು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತತ  ನಿಜವಾದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಮೇಲೆ 
ಬಡಿಡ ಯನುು  ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ ಇಎಂಐ ಮ್ದಲ್ಲನಷ್ು ೋ ಇರಬಹುದು. ಈ 
ಸಂದಭ್ಾದಲಿ್ಲ  ಬಡಿಡ ಯ ಅಂಶವು ಕೂಡ ಕಡಿಮಯಾಗುತ್ತ ದೆ. 
 

10. ಇಎಂಐ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾದ ನಂತ್ರ ನನು  ಮರುಪಾವತಿ ಶ್ಡ್ಯಯ ಲ್ 
ಏನಾಗುತ್ತ ದೆ? 



ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕವನುು  ಮಂದೂಡಿದರೆ, ನಂತ್ರದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 
ಮಾತ್ರ  ವಯ ತಾಯ ಸದ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾ ವರಿ ಬಡಿಡ ಯನುು  ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ.  
ನಿದಿಾಷು  ಇಎಂಐಗ್ರಗಿ ಬಡಿಡ ಯನುು  ಲೆಕಕ ಹಾಕುವ ಹೆಚ್ಚಾ ವರಿ ದಿನಗಳ 
ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭ್ವಿಸುತ್ತ ದೆ.  ಮತ್ತ ಂದೆಡೆ, ಗಡುವು ದಿನಾಂಕವನುು  
ಮಂಚ್ಚತ್ವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನಂತ್ರದ ತಿಂಗಳ ಇಎಂಐ ಬದಲಾಗುವುದಿಲಿ್  ಮತ್ತತ  
ನಂತ್ರದ ಇಎಂಐನ ಅಸಲು ಅಂಶದಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಾ ಳ ಇರುತ್ತ ದೆ 
 

11. ನಾನು ನನು  ಇಎಂಐ ಅನುು  ಹೆಚ್ಚಾ ಸಬಹುದೇ? 
a. ಇದು ರ್ರ್ಮಾ ಲೋನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ  ಅನವ ಯವಾಗುತ್ತ ದೆ 
b. ನಿೋವು ಬಯಸುವ ಇಎಂಐ ಹೆಚ್ಾ ಳವನುು  ನಿೋವು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತತ  

BHFLwecare@bajajfinserv.in ಗೆ ಬರೆಯುವ ಮೂಲ್ಕ ಕೊೋರಿಕ್ಕ 
ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕು  

c. ಇದರಿಂದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಇಳಿಕ್ಕ ಆಗುವುದರಿಂದ ತಂಡವು ನಿಮಮ ನುು  
ಸಂಪ್ಕ್ರಾಸುತ್ತ ದೆ 

d. ನಿೋವು ಮಂದುವರೆದ ನಂತ್ರ, ತಂಡವು ಇಎಂಐನಲಿ್ಲ  ಅಗತ್ಯ  
ಬದಲಾವಣೆಗಳನುು  ಮಾಡುತ್ತ ದೆ 
 

12. ನಾನು ನನು  ಇಎಂಐ ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಹುದೇ? 
ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಮತ್ತತ  ಇಎಂಐ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವ 
ಮೂಲ್ಕ ಮಾತ್ರ  ಇಎಂಐ ಅನುು  ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತತ  ಕಾಲಾವಧಿಯನುು  
ಹೆಚ್ಚಾ ಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಇಎಂಐ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ್    
 

13.  ಇಎಂಐ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ನಾನು ಕಾಲಾವಧಿಯನುು  ಹೆಚ್ಚಾ ಸಬಹುದೇ? 
ಕಂಪ್ನಿಯ ಕ್ಕರ ಡಿಟ್ ಮತ್ತತ  ರಿಸ್ಕಕ  ಪಾಲ್ಲಸಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ 
ಕಾಲಾವಧಿಯನುು  ಲೆಕಕ  ಹಾಕಲಾಗುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ಲೋನ್ ವಿತ್ರಿಸದ ನಂತ್ರ 
ಸವ ಯಂಪ್ರ ೋರಿತ್ವಾಗಿ ಅದನುು  ಹೆಚ್ಚಾ ಸಲಾಗುವುದಿಲಿ್ .  ಇದು ಬಡಿಡ  ದರಗಳು, 
ಕಂಪ್ನಿಯ ಆಂತ್ರಿಕ ನಿೋತಿಗಳು, ನಿಯಂತ್ರ ಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಲೋನ್ ಡಿೋಫಾಲ್ು  
ಮಂತಾದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನುು  ಆಧರಿಸುತ್ತ ದೆ. 
 

14. ನಾನು ಮಂಚ್ಚತ್ವಾಗಿ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಬಹುದೇ? 
ಇಎಂಐ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕಕ್ರಕ ಂತ್ 5 ದಿನಗಳ ಮ್ದಲು ಮಂಗಡವನುು  
ಪಾವತಿಸಬಹುದು.  ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಿಂಗಳ 2ನೇ ತಾರಿೋಖಿನಂದು  ಬ್ಕ್ರ ಇರುವ 
ಇಎಂಐಗ್ರಗಿ, ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  30 ದಿನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸ ಹಂದಿನ ತಿಂಗಳ 27 
ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ರಕ ಂತ್ ಮ್ದಲು ಮಂಗಡ ಇಎಂಐ ಅನುು  ಪಾವತಿಸಬಹುದು 
. 

15. ನಾನು ಮಂಚ್ಚತ್ವಾಗಿ ಇಎಂಐ ಅನುು  ಹೇಗೆ ಪಾವತಿಸಬಹುದು? 
ಗ್ರರ ಹಕ ಪೋರ್ಾಲ್ನ ಪಾವತಿ ಟ್ರಯ ಬ್ನಲಿ್ಲ  ಮಂಗಡ ಇಎಂಐ ಆಯೆಕ ಯನುು  
ಬಳಸಕೊಂಡು ಮಂಗಡ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಬಹುದು 
 

16. ನಾನು ನನು  ಪೂವಾ-ಇಎಂಐ ಅನುು  ಇಎಂಐಗೆ ಬದಲಾಯ್ದಸಬಹುದೇ? 
ನಿಮಮ  ಲೋನ್ ಮಂಚ್ಚತ್-ಇಎಂಐ ವಿಧಾನದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತಿತ ದದ ರೆ, ಅಂದರೆ ಬಡಿಡ  
ಮಾತ್ರ  ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತಿತ ದೆ ಮತ್ತತ  ನಿೋವು ಅದನುು  ಇಎಂಐ ವಿಧಾನವಾಗಿ 
ಪ್ರಿವತಿಾಸಲು ಬಯಸುತಿತ ೋರಿ, ಅಂದರೆ ಅಸಲು ಮತ್ತತ  ಬಡಿಡ  ಎರಡನ್ಶು  



ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸುವುದು, ದಯವಿಟ್ಟು  BHFLwecare@bajajfinserv.in ಗೆ ಬರೆಯುವ 
ಮೂಲ್ಕ ಕೊೋರಿಕ್ಕಯನುು  ಸಲಿ್ಲ ಸ.  ನಿೋವು 48 ಕ್ಕಲ್ಸದ ಗಂಟೆಗಳಲಿ್ಲ  
ಪ್ರ ತಿಕ್ರರ ಯೆಯನುು  ನಿರಿೋಕಿ್ರ ಸಬಹುದು 
 
 
 

17. " ನನು  ಬ್ಕ್ರ ಇರುವ ವಿತ್ರಣೆ ಮ್ತ್ತ ವನುು  ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು "? 
ನಿಮಮ  ಹೌಸಂಗ್ ಲೋನ್ಗೆ ಬ್ಕ್ರ ಇರುವ ವಿತ್ರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ನಿೋವು 
ನಿಮಮ  ಮಾರಾರ್ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ಕಾ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಆಗ ಅವರು 
ನಿಮಗೆ ಮಾಗಾದಶಾನ ನಿೋಡಬಹುದು ಮತ್ತತ  ತ್ಡೆಹಡಿಯಲಾದ ಪಾವತಿಯನುು  
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಹಂತ್ಗಳನುು  ವಿವರಿಸಬಹುದು.  ಎಲಿಾ  ಡಾಕುಯ ಮಂಟ್ಗಳನುು  
ಸಲಿ್ಲ ಸದರೆ ಮತ್ತತ  ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ತ್ರ ದ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಯನುು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 
 

18. ನನು  ವೈಯಕ್ರತ ಕ ವಿವರಗಳಾದ ಹುಟಿು ದ ಡೇಟ್ರ, ಸಂವಹನ ವಿಳಾಸ, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ, 
ಮ್ಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನುು  ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯ್ದಸಬಹುದು? 
ನಿೋವು ಸರಿಯಾದ ಐಡಿ ಪುರಾವೆಯನುು , ಅಂದರೆ ಪಾಯ ನ್ ಕಾಡ್ಾ / ಪಾಸ್ಕಪೋಟ್ಾ 
ಪ್ರ ತಿ / ವೋರ್ರ್ ಐಡಿ / ಡೆರ ೈವಿಂಗ್ ಲೈಸ್ಥನ್್ / ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಾ ಹಂಚ್ಚಕೊಳು ಬೇಕು 
ಮತ್ತತ  BHFLwecare@bajajfinserv.in ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಸುವ ಮೂಲ್ಕ ನಿಮಮ  
ಕೊೋರಿಕ್ಕಯನುು  ಸಲಿ್ಲ ಸ . ಏಜಂಟ್ ನಿಮಮ ನುು  ಸಂಪ್ಕ್ರಾಸುತಾತ ರೆ ಮತ್ತತ  
ಬದಲಾವಣೆಗಳನುು  ಮಾಡುವ ಮ್ದಲು ಅಗತ್ಯ  ದೃಢೋಕರಣವನುು  
ತೆಗೆದುಕೊಳುು ತಾತ ರೆ. ಪ್ಯಾಾಯವಾಗಿ, ನಿೋವು ಹತಿತ ರದ ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಶಾಖ್ಯಗೆ 
ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನಿೋಡಬಹುದು. 
 

19. ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ  ಆವಾಜ್ ಯೋಜನೆ (ಪ್ಲಎಂಎವೈ) ಸಬ್ಿ ಡಿಯ ಸ್ಥು ೋರ್ಸ್ಕ ಅನುು  
ನಾನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು? 
ಪ್ಲಎಂಎವೈ ಸಬ್ಿ ಡಿಯು ಕೇಂದರ  ಸಕಾಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತತ  ಪ್ರ ತಿ ಅರ್ಜಾಯ 
ಮೇಲೆ ಯೋಜನೆಯ ಅನವ ಯತೆಯನುು  ಖಚ್ಚತ್ಪ್ಡಿಸದ ನಂತ್ರ ಆಯಾ ಸಕಾಾರಿ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊೋರಿಕ್ಕಯನುು  ಮಂದಕ್ಕಕ  ಕಳಿಸುವುದು ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ನ 
ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ.  ಪ್ಲಎಂಎವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ಆಯಾ ಸಕಾಾರಿ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಡಾಕುಯ ಮಂಟ್ಗಳನುು  ಸಲಿ್ಲ ಸದ ನಂತ್ರ, ಅವರು ಕಿ್ಕ ೈರ್ಮಗಳನುು  
ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸುತಾತ ರೆ. ಗ್ರರ ಹಕರು ಘೋರ್ಷಸದ ಮಾಹತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಿ್ಕ ೈರ್ಮ 
ಅನುು  ಅನುಮ್ೋದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಿರಸಕ ರಿಸಬಹುದು.  ಒಮಮ  ಪ್ಡೆದ 
ಹಣವನುು  ಗ್ರರ ಹಕರ ಲೋನ್ ಅಕಂಟ್ಗೆ ಕ್ಕರ ಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ಅದರ 
ಪ್ರಿಣಾಮವು ಇಎಂಐ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತ ದೆ.  ಪ್ಲಎಂಎವೈ ಅಪಿ್ಲ ಕೇಶನ್ ಐಡಿ 
ನಿಮ್ಮ ಂದಿಗೆ ಲ್ಭ್ಯ ವಿದದ ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು  ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಲ್ಲಂಕ್ ಕಿ್ರಕ್ ಮಾಡುವ 
ಮೂಲ್ಕ ಸೆ ತಿಯನುು  ಟ್ರರ ಯ ಕ್ ಮಾಡಿ - https://pmayuclap.gov.in/ 
 

20.  ಫಿ್ಲ ಕ್್ರ  ಲೋನ್ ಎಂದರೆ ಏನು? 
ನಿಯಮತ್ ರ್ರ್ಮಾ ಲೋನ್ನಂತ್ಲಿ್ದೆ ಫಿ್ಲ ಕ್್ರ  ಲೋನ್ಗಳು, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  
ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತತ  ವಿತ್ಡಾರ  ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ 
ನಿೋಡುತ್ತ ದೆ, ಆ ಮೂಲ್ಕ 



ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ತ್ಮಮ  ಹಣಕಾಸನ ಹರ ಹರಿವನುು  ಅದಕ್ಕಕ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಯೋರ್ಜಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ 
 

21. ಫಿ್ಲ ಕ್್ರ  ಲೋನ್ನಲಿ್ಲ  ನಾನು ಯಾವಾಗ ಟ್ರರ ನ್ಾ ಕ್ಷನ್ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು? 
ಲೋನ್ ವಿತ್ರಣೆಯ ನಂತ್ರ, ಸಾಲ್ಗ್ರರರು ಆನಿೆ ೈನ್ ಗ್ರರ ಹಕ ಪೋರ್ಾಲ್ ಮೂಲ್ಕ 
24*7 ಹಣವನುು  ವಿತ್ಡಾರ  ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತತ  ಭಾಗಶಃ-ಮಂಪಾವತಿ 
ಮಾಡಬಹುದು. 
 

22. ಫಿ್ಲ ಕ್್ರ  ಲೋನ್ಗ್ರಗಿ ವಿತ್ಡಾರ ವಲ್ ಟ್ರರ ನ್ಾ ಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರರ ಹಕರು ಯಾವಾಗ 
ಹಣವನುು  ಪ್ಡೆಯುತಾತ ರೆ? 
ಗ್ರರ ಹಕ ಪೋರ್ಾಲ್ ಮೂಲ್ಕ ಕೊೋರಿಕ್ಕಯನುು  ಸಲಿ್ಲ ಸದ ನಂತ್ರ 24 ಬ್ಯ ಂಕ್ರಂಗ್ 
ಗಂಟೆಗಳಲಿ್ಲ  ಹಣವನುು  ನಿಮಮ  ಬ್ಯ ಂಕ್ ಅಕಂಟ್ಗೆ ಕ್ಕರ ಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ 
 

23. ಎಎಂಸ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತತ  ಅದನುು  ನನು  ಅಕಂಟ್ಗೆ ಯಾಕ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ? 
ಫಿ್ಲ ಕ್್ರ  ಎಂಬುದು ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ನಿೋಡುವ ಒಂದು ವಿಶಷು  ಪ್ರ ಸಾತ ಪ್ವಾಗಿದುದ , 
ಇದು ಹೆಚ್ಚಾ ವರಿ ಹಣವನುು  ಫಿ್ಲ ಕ್್ರ  ಅಕಂಟ್ಗೆ ಟ್ರರ ನ್್ಫರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ 
ಬಡಿಡ ಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತತ  ಅಗತ್ಯ ವಿದಾದ ಗ ಅದನುು  ವಿತ್ಡಾರ  
ಮಾಡಲು ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತ ದೆ.  ಹೋಗ್ರಗಿ ಫಿ್ಲ ಕ್್ರ  ಸೌಲ್ಭ್ಯ ಕ್ಕಕ  
ವಾರ್ಷಾಕ ನಿವಾಹಣಾ ಶುಲ್ಕ ಗಳು (ಎಎಂಸ) ಅನವ ಯವಾಗುತ್ತ ವೆ.  ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಪ್ತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ನಮೂದಿಸದಂತೆ ಎಎಂಸ ಶುಲ್ಕ ಗಳನುು  ಡಾರ ಪ್ ಲೈನ್ ಮತಿಯ ಮೇಲೆ, 
ಅಂದರೆ ವಷಾ ಪೂಣಾಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದ ಮತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ತಿ ವಷಾ 
ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ.  ಲೋನ್ ವಿತ್ರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಮ್ದಲ್ ವಷಾದ ಎಎಂಸ 
ಅನುು  ಮಂಗಡವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ಗ್ರರ ಹಕರು ಎಎಂಸ ಶುಲ್ಕ ಗಳನುು  
ಪಾವತಿಸಲು ಬಯಸದಿದದ ರೆ, ಹತಿತ ರದ ಶಾಖ್ಯಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೋಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಮತ್ತತ  
ತಿದುದ ಪ್ಡಿ ಒಪಿ್ ಂದಕ್ಕಕ  ಸಹ ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಫಿ್ಲ ಕ್್ರ  ಲೋನ್ ಅನುು  ರ್ರ್ಮಾ 
ಲೋನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿವತಿಾಸಲು ಆಯೆಕ  ಮಾಡಬಹುದು 
 
 
 

24. ನನು  ಲೋನ್ ಅನುು  ನಾನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತತ  ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ಕಿೊೋಸ್ಕ 
ಮಾಡಬಹುದು? 
ಕನಿಷಠ  1ನೇ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸದ ನಂತ್ರ ಲೋನ್ ಅನುು  ಫೋರ್ಕಿೊೋಸ್ಕ 
ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸೇವೆಗ್ರಗಿ ಕೊೋರಿಕ್ಕಯನುು  ಸಲಿ್ಲ ಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಫೋರ್ಕಿೊೋಸರ್ 
ಪ್ತ್ರ ಕ್ಕಕ  ನಿೋವು ಅಪಿ್ ೈ ಮಾಡಬೇಕು ಏಕ್ಕಂದರೆ ಅದು ಲೋನ್ ಕಿೊೋಸ್ಕ ಮಾಡುವ 
ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯನುು  ಆರಂಭಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತ ದೆ. ಫೋರ್ಕಿೊೋಸರ್ 
ಪ್ತ್ರ  ನಿೋಡಲು ರ್ನ್ಾಅರಂಡ್ ಸಮಯ (ಟಿಎಟಿ) 21 ದಿನಗಳು. ಫೋರ್ಕಿೊೋಸರ್ 
ಪ್ತ್ರ  ಸವ ೋಕರಿಸದ ನಂತ್ರ, ಲೋನ್ ಕಿೊೋಸ್ಕ ಮಾಡುವ ಮ್ತ್ತ ವನುು  ಡೆಪಾಸಟ್ 
ಮಾಡಲು ನಿೋವು ಹತಿತ ರದ ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಶಾಖ್ಯಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತ ದೆ. 
ಫೋರ್ಕಿೊೋಸರ್ಗಳ ಪಾವತಿಯನುು  ಚೆಕ್ ಮತ್ತತ  ಡಿಡಿ ಮೂಲ್ಕ ಮಾತ್ರ  
ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ನಮಮ  ದಾಖಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾಧನವನುು  ಕಿ್ರಯರೆನ್್ 
ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ಮಾತ್ರ  ಲೋನ್ ಕಿೊೋಸ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 



ಗಮನಿಸ: ನಮಮ  ಕಚೇರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ, ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತತ  ಸಕಾಾರಿ 
ರಜಾದಿನಗಳಂದು ಮಚ್ಚಾ ರುತ್ತ ವೆ 
 

25. ಫೋರ್ಕಿೊೋಸರ್ಗ್ರಗಿ ಪಾವತಿಯನುು  ಹೇಗೆ ಮತ್ತತ  ಎಲಿ್ಲ  ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  
ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ? 
ಲೋನ್ ಕಿೊೋಸ್ಕ ಮಾಡುವ ಮ್ತ್ತ ದಂದಿಗೆ ಗ್ರರ ಹಕರು ಹತಿತ ರದ ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ 
ಶಾಖ್ಯಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೋಡಬೇಕು. ನಾವು ಚೆಕ್ ಮತ್ತತ  ಡಿಡಿ ಮೂಲ್ಕ ಪಾವತಿಯನುು  
ಅಂಗಿೋಕರಿಸುತೆತ ೋವೆ. ಹತಿತ ರದ ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಶಾಖ್ಯಯನುು  ಹುಡುಕಲು ಕಂಪ್ನಿಯ 
ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿ್ಲ  ಲ್ಭ್ಯ ವಿರುವ ಬ್ರ ಂಚ್ ಲಕೇರ್ರ್ ಅನುು  ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. 
 

26. ನಾನು ನನು  ಲೋನ್ ಫೋರ್ಕಿೊೋಸ್ಕ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ಮೂಲ್ ಡಾಕುಯ ಮಂಟ್

ಗಳನುು  ಯಾವಾಗ ಪ್ಡೆಯುತೆತ ೋನೆ? 
ಒಮಮ  ನಿಮಮ  ಲೋನ್ ಅನುು  ನಮಮ  ಸಸು ರ್ಮನಲಿ್ಲ  ಕಿೊೋಸ್ಕ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ, 
ಆಸತ  ಪ್ತ್ರ ಗಳನುು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕೊೋರಿಕ್ಕಯನುು  ನಮಮ  ಸ್ು ೋರೇಜ್ 
ಪಾಲುದಾರರಂದಿಗೆ ಆಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ಎಲಿಾ  ಲ್ಲಂಕ್ ಆದ ಲೋನ್ 
ಅಕಂಟ್ಗಳನುು  ಕಿೊೋಸ್ಕ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ಮೂಲ್ ಡಾಕುಯ ಮಂಟ್ಗಳು 18-20 
ಕ್ಕಲ್ಸದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಶಾಖ್ಯಯನುು  ತ್ಲುಪುತ್ತ ವೆ. ಸ್ು ೋರೇಜ್ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ 
ಡಾಕುಯ ಮಂಟ್ಗಳನುು  ಪ್ಡೆದ ತ್ಕ್ಷಣ, ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ನಿೋಡಿದ ಸೆ ಳಿೋಯ ಶಾಖ್ಯಯ 
ನಮಮ  ಸೇವಾ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯು ಆಸತ  ಪೇಪ್ರ್ಗಳನುು  ಸಂಗರ ಹಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸವನುು  
ಇಮೇಲ್ ಮೂಲ್ಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಾತ ರೆ. 
ಡಾಕುಯ ಮಂಟ್ಗಳನುು  ಆಸತ  ಮಾಲ್ಲೋಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ, ಆದದ ರಿಂದ ಎಲಿಾ  
ಆಸತ  ಮಾಲ್ಲೋಕರು ತ್ಮಮ  ಫೋಟೋ ಐಡಿ (ಪಾಯ ನ್ ಕಾಡ್ಾ / ಡೆರ ೈವಿಂಗ್ ಲೈಸ್ಥನ್್ / 
ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಾ / ವೋರ್ರ್ ಐಡಿ) ಜೊತೆಗೆ ನಮಮ  ಶಾಖ್ಯಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೋಡಬೇಕು. 
 

27. ಎನ್ಒಸ ಸಟಿಾಫಿಕೇಟ್ ಅನುು  ನಾನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತತ  ಯಾವಾಗ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು? 
ನಮಮ  ಸಸು ರ್ಮನಲಿ್ಲ  ಲೋನ್ ಕಿೊೋಸ್ಕ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ನಿೋವು 3 ಕ್ಕಲ್ಸದ ದಿನಗಳ 
ಒಳಗೆ ಸಸು ರ್ಮ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಲೋನ್ ಕಿೊೋಸರ್ ಲೆರ್ರ್ ಪ್ಡೆಯುತಿತ ೋರಿ, 
ನಮ್ಮ ಂದಿಗೆ ಲ್ಲಂಕ್ ಆದ ಎಲಿಾ  ಲೋನ್ಗಳನುು  ಕಿೊೋಸ್ಕ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ಮಾತ್ರ  
ಎನ್ಒಸ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ 
 

28. ಸಬಿಲ್ನಲಿ್ಲ  ಯಾವಾಗ ಕಿೊೋಸರ್ ಸ್ಥು ೋರ್ಸ್ಕ ಅಪ್ಡ ೋಟ್ ಆಗುತ್ತ ದೆ? 
ನಿೋವು ನಿಮಮ  ಹೋರ್ಮ ಲೋನ್ ಫೋರ್ಕಿೊೋಸ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ, ಲೋನ್ 'ಕಿೊೋಸ್ಕ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಬಿಲ್ಗೆ ವರದಿ ಕಳುಹಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ಲೋನ್ ಕಿೊೋಸ್ಕ 
ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 45-60 ದಿನಗಳ ನಂತ್ರ ಅದು ಸಬಿಲ್ನಲಿ್ಲ  ಅಪ್ಡ ೋಟ್ 
ಆಗುತ್ತ ದೆ. 
 

29. ನನು  ಆರ್ಒಐ ಎಷ್ಟು  ಬ್ರಿ ಬದಲಾಗುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ಅದಕಾಕ ಗಿ ಸಂವಹನದ 
ವಿಧಾನವೇನು? 
ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಒಂದು ಘರ್ಕವಾಗಿ, ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಎಫ್ಆರ್ಆರ್ ಅಥವಾ 
ಆಂತ್ರಿಕ ನಿೋತಿಗಳಲಿ್ಲನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರ ಕ 
ಅವಶಯ ಕತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಡಿೋಫಾಲ್ು  ಘರ್ನೆ ಸಂಭ್ವಿಸದ ಸಂದಭ್ಾದಲಿ್ಲ , 



ಒಪಿ್ ಂದದ ಪ್ರ ಕಾರ ಲೋನ್ ವಿತ್ರಣೆಯ ನಂತ್ರ ಸಾಲ್ಗ್ರರರು ಸಾಲ್ದಾತ್ರಿಗೆ 
ಕಾಯಾಗತ್ಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ/ ನಿೋಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಡಾಕುಯ ಮಂಟ್

ಗಳನುು  ಒದಗಿಸುವಲಿ್ಲ  / ಕಾಯಾಗತ್ಗೊಳಿಸುವಲಿ್ಲ  ಸಾಲ್ಗ್ರರರು ತ್ೋರುವ 
ವಿಳಂಬವನುು  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಕ  ಸೋಮತ್ವಾಗಿರದೆ ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ 
ಲೋನ್ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ತ್ನು  ಸವ ಂತ್ ವಿವೇಚ್ನೆಯ್ದಂದ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕ್ಕಕ  ಬಡಿಡ  ದರವನುು  
ಪ್ರಿಷಕ ರಿಸಬಹುದು.  ಬಡಿಡ  ದರದಲಿ್ಲನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಷಕ ರಣೆಯನುು  ಇಮೇಲ್ 
ಮತ್ತತ  ಎಸ್ಕಎಂಎಸ್ಕ ಮೂಲ್ಕ ಮಂಚ್ಚತ್ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತತ  ಇದು 
ನಿರಿೋಕಿ್ರತ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. 
 

30. ರೆಪೋ ದರ ಅಥವಾ ಬಿಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್ ಎಫ್ಆರ್ಆರ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ 
ನನು  ಆರ್ಒಐನಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು? 
ಗ್ರರ ಹಕರು ತ್ಮಮ  ನೋಂದಾಯ್ದತ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯಲಿ್ಲ  ಇಮೇಲ್ ಮೂಲ್ಕ ಮತ್ತತ  
ನೋಂದಾಯ್ದತ್ ಮ್ಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  ಎಸ್ಕಎಂಎಸ್ಕ ಮೂಲ್ಕ ಮಾಹತಿ 
ಪ್ಡೆಯುತಾತ ರೆ 

 

 

 


