
 

 

 

વન ટાઈમ લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ અીંગ ે સવાલ જવાબ 

(ગુજિાત )  

 

૧. આિબ આઈ દ્વાિા મીંજૂિ કિવામાીં આવલે  લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ યોજના શુીં છે? આ 

િઝેોલ્યુશન ફ્રમેવકકનો હતેુ શુીં છ?ે 

કોરવડ-૧૯ િોગચાળા અને તને ેકાિણે ઉભ  થયલે  આરથકક મુશ્કેલ ઓના પરિણામ,ે દેશભિના 

લાખો લોકો કે જેમણ ેલોન ઉપિ નાણાીં લ ધા છે, તેમના માટે આિબ આઈએ ચોક્કસ યોજનાઓનાીં 

અમલ કિણ માટે બેંકો અને અન્ય રધિાણ સીંસ્ટ્થાઓને એક માળખીું પૂરીં પાડ યીું છે. આ માળખાનો 

ઉદ્દેશ્ય એવા લોનધાિકોન ેિાહત આપવાનો છે કે, જમેણે કોરવડ-૧૯ િોગચાળાને પરિણામ ેઆરથકક 

નુકશાન  વેઠવ  પડ  છે. 

આ માળખા અને તને  રનયમનકાિ  માગકદરશકકાના આધાિે ફુલટકન ઇરન્ડયાએ કોરવડ-૧૯ 

િોગચાળા દ્વાિા આરથકક િ ત ેઅસિગ્રસ્ટ્ત વ્યરક્તઓ અન ેકીંપન ઓ દ્વાિા લેવામાીં આવલેા લોન 

રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ માટેન  ન રત ઘડ  છે. 

 

૨. લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ માટ ેકોણ પાત્ર છે? 

લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ માટેન  પાત્રતા માટેના મૂળભૂત માપદીંડ ન ચે પ્રમાણે છે: 

૧.  અિજદાિન  ઈ.એમ.આઈ/વ્યાજન  છેલ્લ  ચુકવણ  ૧ માચક, ૨૦૨૦નાીં િોજ ૩૦ રદવસથ  

પહેલાન  ન હોવ  જોઈએ.બેન્કો અન ેએનબ એફસ  પાસેથ  રૂ.૨૫ કિોડથ  ઓછા િકમન  

એમએસએમઈ માટેન  લોન લેનાિ માટે ઉપિોક્ત સમયગાળો ૮૯ રદવસનો છે.  

૨. અિજદાિને કોરવડ-૧૯ િોગચાળાન ે કાિણ ે નુકસાન અથવા આવક/િોકડના પ્રવાહમાીં 

ઘટાડો થવાને કાિણ ેઆરથકક અસિ થઈ હોવ  જોઇએ. 

ખાસ નોીંધ: 

૧.  ફુલટકન ઇરન્ડયા દ્વાિા લોન લેનાિ દ્વાિા પૂિાીં પાડવામાીં આવેલા સહાયક દસ્ટ્તાવજેોના 

આધાિે, આવકના ઘટાડા અન ેતને  અિજદાિ પિ થયલે  નાણાીંક ય અસિન  સમ ક્ષા 

કિવામાીં આવશ.ે 

૨. ફુલટકન ઇરન્ડયા ત્યાિબાદ પ્રસ્ટ્તાવને મીંજૂિ  આપતા પહલેા કિવામાીં આવલે  ચચાકઓ 

અને આકાિણ ના આધાિ ે સુધાિલેા ઈએમઆઈ/વ્યાજન  ચુકવણ  ફિ  શરૂ કિવામાીં 

સક્ષમ થવા માટેન  અિજદાિન  ક્ષમતાનીું પુન:મૂલ્યાીંકન કિશ.ે 



 

 

૩. ફુલટકન ઇરન્ડયા અિજદાિના ચુકવણ ના પહેલાના િેકોડ કસ અને માચકથ  ઓગસ્ટ્ટ, 

૨૦૨૦ન  વચ્ચે આિબ આઈના મોિેટોિ યમ વખત ેઆપવામાીં આવલે  પ્રરતરિયાઓ પિ 

પણ રવચાિ કિશે. 

૩. શુીં માિ ેલોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગનો રવકલ્પ પસીંદ કિવો જોઈએ? 

જો તમ ેઆવકના નવા સ્રોત શોધ ન ેઅથવા તમાિા ખચકનીું રનયમન કિ ને તમાિા મારસક 

ઈએમઆઈ ચૂકવ  શકો છો, તો અમે તમન ેભાિપૂવકક સલાહ આપ શીું કે, તમ ેઆ સ્ટ્ક મનો રવકલ્પ 

પસીંદ ન કિો.   

કાિણ કે, લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગન ેકાિણે ન ચે પ્રમાણને  અસિ થશે: 

૧. તમાિ  પાસે વધાિાન  લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ ફ  વસૂલવામાીં આવ  શકે છે, જે તમાિા મૂળ 

ખચકમાીં ઉમેિો કિ ેછે.  

૨. કુલ ચૂકવવાપાત્ર વ્યાજમાીં વધાિો થશે, જનેાથ  તમાિ  લોન વધુ ખચાકળ બને છે.  

૪. લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ યોજના માિ  લોનન ેકવે  અસિ કિશે? 

જો આપન  લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગન  અિજી સ્ટ્વ કાિાય છે તો, ન ચેનામાીંથ  એક અથવા વધુ ફેિફાિો 

લાગુ થઈ શકે છે: 

૧. આપન  મારસક ઈએમઆઈ િકમ ઓછ  થઈ શકે છે, જનેા દ્વાિા મારસક ચુકવણ ન  

પ્રરતબદ્ધતામાીં ઘટાડો થશ.ે 

૨. આપન  કુલ મુદત વધશે, જે દિરમયાન આપન  બાક ન  લોન ચૂકવ  શકાય છે. જો કે, 

એ જરૂિથ  નોીંધશો કે, ચુકવણ  મોકૂફ ન  મુદત સાથ ે અથવા તનેા વ ના, લોનન  

બાક ન  મુદતનુીં મોિેટોિ યમ ૨ વર્ક સુધ ના સમયગાળા સુધ  જ હશે. 

૩. લોનના કાયકકાળમાીં ચૂકવવાપાત્ર તમારીં કુલ વ્યાજ વધશે. 

૫. જો હુીં માિા મારસક ઈએમઆઈન  ચુકવણ  ના કરીં તો મારીં લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ 

આપમળે ેથશે? 

ના. જો તમ ેઆ યોજના માટે અિજી ના કિો અથવા જો આપન  અિજી નામીંજૂિ થઈ જાય, તો 

આપન ેલોન ઈએમઆઈનાીં સમય મુજબ જ આપના ઈએમઆઈન  ચૂકવણ  કિવાન  િહેશ.ે આવીું 

કિવામાીં જો તમ ે મોડા પડશો અથવા નહ ીં ચૂકવો તો તેને રડફોલ્ટ માનવામાીં આવશે તથા 

પેનલ્ટ /બાઉન્સ ચાજક લાગ  શકે છે.  

૬. અત્યાિ ેમાિ  આવક પિ કોઈ અસિ થઈ નથ  પિીંતુ ત ેભરવષ્યમાીં થઈ શક ેછ,ે તો 

શુીં હુીં લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ માટ ેઅિજી કિ  શકુીં છુીં? 

આપ લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ માટે અિજી કિ  શકો છો. પિીંતુ, અમે ઉપિ જણાવેલ માપદીંડો તેમજ 

લોનન  લાયકાત રવગેિ ેજેવા અન્ય પરિબળોના આધાિે આપન  અિજીનીું મૂલ્યાીંકન કિ શીું અન ે



 

 

પછ  આપન ે જણાવ શીું કે, આપન  લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગન  અિજી ફુલટકન ઇરન્ડયાન  ન રતન  

આવશ્યકતાને પૂણક કિ ેછે કે નહ ીં. 

૭. ફુલટકન ઇરન્ડયાનાીં કયા ઉત્પાદનો લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ માટ ેપાત્ર છ?ે 

ફુલટકન ઇરન્ડયાનાીં ન ચ ેજણાવલે ઉત્પાદનો આ યોજના માટે પાત્ર છે: 

૧. રસક્યોરિટ ઝ સામ ેલોન 

૨. સીંપરિ સામે લોન 

૩. વ્યરક્તગત (પસકનલ) લોન 

૪. ટુ-વ્હ લિ લોન 

૫. કોમરશકયલ વાહન લોન 

૬. રબઝનસે લોન 

૭. એમએસએમઈ લોન/રસક્યોડક રબઝનેસ લોન 

૮. હોમ લોન 

*આ યોજના માટે આિબ આઈ દ્વાિા આપવામાીં આવલેા રનદેશ અન ે માગકદરશકકા અનુસાિ 

ઉત્પાદનોન ેરિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ માટે ધ્યાનમાીં લવેામાીં આવશે. 

૮. લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ યોજના માટ ેકવે  િ ત ેઅિજી કિવ ? 

લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ યોજના માટે અિજી કિવા માટે, ન ચ ેઆપેલા પગલાીંઓને અનુસિો. 

૧. પેજન  ટોચ પિ ‘કોન્ટેક્ટ અસ’ રવભાગ પિ રક્લક કિો.  

૨. ‘એક્ઝ સ્ટ્ટ ીંગ કસ્ટ્ટમિ’ રવકલ્પ પસીંદ કિો અન ેઆપન  રવગતો જેમ કે; લેન આઈડ , 

મોબાઈલ નીંબિ રવગેિ ેદાખલ કિો. 

૩. ‘નેચિ ઓફ ક્વેિ /િ ક્વેસ્ટ્ટ/કમ્પલેંટ સ’ ડ્રોપડાઉન મનેુમાીંથ  ‘વન ટાઈમ લોન 

રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ’ રવકલ્પ પસીંદ કિો. 

૪. હવે, ‘મોિ ડ ટેઈલ્સ’ ડ્રોપડાઉન મેનુમાીંથ  ‘વન ટાઈમ લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ’ રવકલ્પ પસીંદ 

કિો. 

૫. ત્યાિબાદ આપન ેઅમુક ચોક્કસ મારહત  પ્રદાન કિવાનીું કહેવામાીં આવશ.ે જેમ કે, આપન  

િોજગાિન  પ્રવૃરિ, િોગચાળાને કાિણે તમન ેકયા પ્રકાિન  આરથકક અસિોનો સામનો 

કિવો પડ યો (અથવા સામનો કિ  િહ્યા છો), તથા અન્ય વધુ જરૂિ  મારહત . 



 

 

૬. ઉપિોક્ત મારહત  શક્ય તેટલ  કાળજીપૂવકક અન ેસચોટપણે દાખલ કિો. આપ અહ ીં જ ે

મારહત  પ્રદાન કિો છો તનેા આધાિે આપન  અિજીનીું મૂલ્યાીંકન આગળન  પ્રરિયા માટે 

કિવામાીં આવશ.ે 

૭. એકવાિ આપ બધ  જ આવશ્યક રવગતો દાખલ કિ  લો અને તેને બિોબિ ચકાસ  લો, 

પછ  ‘સબરમટ’ પિ રક્લક કિો. 

૮. જો આપન  અિજી અમાિ  ન રત અનુસાિ લાયક માનવામાીં આવશે, તો આપને આગળનાીં 

પગલાઓ સીંબીંરધત અમાિા પ્રરતરનરધનો કોલ મળશે. 

ખાસ નોીંધ એ લશેો કે, જરૂિ  દસ્ટ્તાવજેો િજૂ કયાક પછ  અને ત્યાિબાદન  ચકાસણ  પછ ન  

અીંરતમ યોગ્યતા ફુલટકન ઇરન્ડયા દ્વાિા નક્ક  કિવામાીં આવશ.ે 

૯. લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ માટ ેકયા દસ્ટ્તાવજેો જરૂિ  છ?ે 

લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ માટેના દસ્ટ્તાવજેોન  સૂરચ ન ચ ેપ્રમાણ ેછે: 

પગાિદાિ લોન લનેાિાઓ માટ:ે 

૧. છેલ્લા છ માસની સેલિ  સ્ટ્લ પ તથા બેંક સ્ટ્ટેટમેન્ટ 

૨. સહ અિજદાિોના રકસ્ટ્સામાીં, તમામ પક્ષોના દસ્ટ્તાવેજો જરૂિ  

૩. છેલ્લા ૬ માસનાીં બેંક સ્ટ્ટેટમેન્ટસ  

સ્ટ્વિોજગાિ લોન લનેાિા/એકમો માટ:ે 

૧. છેલ્લા ૧૨ માસનાીં બેંક સ્ટ્ટેટમેન્ટસ  

૨. જી.એસ.ટ  રિટન્સક 

૩. આવકવેિા રિટન્સક 

૪. ઉદયમનીું પ્રમાણપત્ર 

૫. એકથ  વધુ અિજદાિો/એકમોના રકસ્ટ્સામાીં, બધા સીંબીંરધત પક્ષોના દસ્ટ્તાવજેો આવશ્યક 

િહેશે. 

રસક્યોડક લોનના રકસ્ટ્સામાીં, રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ સમય ેલોનન  િકમ પિ આધાિ િાખ ને જો કોઈ 

વધાિાના આનુર્ીંરગક દસ્ટ્તાવજેોન  જરૂિ જણાશે, તો ત ેદસ્ટ્તાવજેો પણ માીંગવામાીં આવશે. 

ખાસ નોીંધ લેવ  કે, આ સૂરચ માત્ર એક સૂચક તિ કે છે. અન્ય રવરવધ પરિબળોન ેઆધાિ ે

વધાિાના દસ્ટ્તાવજે પૂિાીં પાડવાન  રવનીંત  પણ અિજદાિને કિ  શકાય છે. 

 



 

 

૧૦. માિ  િડે ટ રહસ્ટ્ર  પિ લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગન  અસિ શુીં થઇ શક ેછે? 

રનયમનકાિ  માગકદરશકકા મુજબ, આપન  લોન/િેરડટ સુરવધા રવર્ે િેરડટ બ્યુિોન ે "િ સ્ટ્રકચડક" 

તિ કે જાણ કિવામાીં આવશે.  

૧૧. માિ  પાસ ેફુલટકન ઇરન્ડયાન  એક કિતાીં વધુ લોન છે. તો માિ ેલોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ 

માટ ેમાત્ર એક જ વાિ અિજી કિવ  જોઈએ ક ેદિકે લોન માટ ેઅલગથ  અિજી કિવ  

પડશ?ે 

જો આપન  પાસે એક કિતાીં વધુ લોન છે, તો આપન ેદિેક લોન માટે અલગથ  અિજી કિવાન  

િહેશે.  

૧૨. હુીં સ્ટ્વિોજગાિ / એક નાના સાહસવાળુીં એમએસએમઈ ધિાવુીં છુીં. શુીં હુીં લોન 

રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ માટ ેપાત્ર છુીં? 

ન ચે આપલે કોષ્ટકમાીં ભાિત સિકાિ મુજબ એમએસએમઈ કીંપન ઓન  સુધાિલે  વ્યાખ્યા 

આપવામાીં આવ  છે.  

 

વગ કકિણ સીંયુક્ત માપદીંડ માઇિો (રૂ.) નાનુીં (રૂ.) મધ્યમ (રૂ.) 

એમએસએમઈ 

માઇિો, નાના 

અને મધ્યમ 

ઉદ યોગો 

પ્લાન્ટ તથા મશ નિ  

અથવા સાધનોમાીં િોકાણ 

આ રકીંમત કિતાીં વધુ નહ ીં.  

1 કિોડ  10 કિોડ  50 કિોડ  

વારર્કક ટનકઓવિ આ રકીંમત 

કિતાીં વધુ નહ ીં.  

5 કિોડ  50 કિોડ  250 કિોડ  

 

ભાિત સિકાિ દ્વાિા જાહેિ કિાયલેા, સુધાિલે એમએસએમઈ વગ કકિણ મુજબ એમએસએમઈ 

કેટેગિ  હેઠળ આવતા સ્ટ્વ-િોજગાિ  વ્યરક્તઓ/ સીંસ્ટ્થાઓ એમએસએમઈ લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ હેઠળ 

િાહત માટે અિજી કિ  શકે છે જઓેએ બેન્કો અને એનબ એફસ ના ૧ માચક, ૨૦૨૦ સુધ  ૨૫ 

કિોડ થ  વધુ ના હોય તવેા રબન-ભીંડોળ આધારિત લોન લ ધેલ હોય.  

વધુ રવગતો માટે કૃપા કિ ને આપન  નજીકન  ફુલટકન ઇરન્ડયા શાખા અથવા િ લશેનશ પ 

મેનેજિનો સીંપકક કિો. 

ફુલટકન ઈરન્ડયા, અમાિા સ્ટ્વ-િોજગાિ  ગ્રાહકોન ે વહેલ  તક ે સિકાિના ઉદયમ પોટકલ દ્વાિા 

પોતાન  એમએસએમઈ તિ કે નોીંધણ  કિવાન  સલાહ આપે છે. 

 



 

 

૧૩. મેં માચક-ઓગસ્ટ્ટ, ૨૦૨૦ ન  વચ્ચ ેમોિટેોિ યમ લ ધુીં ન હતુીં. હવ ેહુીં લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ 

યોજના માટ ેઅિજી કિ  શકુીં? 

આપ લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ માટે અિજી કિ  શકો છો.પિીંતુ, અમે ઉપિ જણાવેલ માપદીંડો તેમજ િેરડટ 

લાયકાત વગિેે જવેા અન્ય પરિબળોને આધાિ ે આપન  અિજીનીું મૂલ્યાીંકન કિ ને આપન ે

જણાવ શીું કે, આપન  લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગન  અિજી પિ આગળ પ્રરિયા થઈ શકે કે નહ ીં. 

૧૪. માિ  લોન સહ લણેદાિ સાથ ેલવેામાીં આવ  હત . શુીં મૂળ લોન કિાિના બધા સહ 

લેણદાિોન ેસુધાિલેા રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ કિાિ પિ હસ્ટ્તાક્ષિ કિવાન  જરૂિ િહશેે? 

રનયમનકાિ  અન ેકાનૂન  આવશ્યકતાઓ મુજબ મૂળ લોનના તમામ લણેદાિ/સહ લણેદાિોએ 

રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ કિાિ સરહત લોનનાીં માળખામાીં કોઈપણ ફેિફાિો પિ સહમત હોવા તથા સહ  

કિવાન  જરૂિ છે. 

૧૫. કયા પ્રકાિન  લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ માટ ેપાત્ર નથ ? 

ન ચેના પ્રકાિન  લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ માટે પાત્ર નથ : 

૧. કૃરર્ હેતુઓ માટે વ્યરક્તઓ/કીંપન ઓને મળેલ  લોન અને ફુલટકન ઇરન્ડયા દ્વાિા કૃરર્ 

લોન્સ અીંતગકત વગ કકૃત કિવામાીં આવેલ  લોન. 

૨. કૃરર્ રધિાણ મીંડળ ઓ, નાણાક ય સેવા પ્રદાતાઓ તેમજ કેન્ર, િાજ્ય અને સ્ટ્થારનક 

સિકાિ  સીંસ્ટ્થાઓ તથા ફુલટકન ઇરન્ડયાના કમકચાિ ઓન ેઆપવામાીં આવત  લોન. 

૩. હાઉરસીંગ ફાઇનાન્સ કીંપન ઓના સીંપકકમાીં આવલેા ખાતાઓ જ ે૧ માચક,૨૦૨૦ પછ  ફિ થ  

શેડ યૂલ કિવામાીં આવ્યા છે.  

૪. વ્યાપાિ  ઉપયોગ માટે અપાયેલ  લોન ઉપિના મુદ્દામાીં સમજાવાયલે એમએસએમઈ 

માગકદરશકકા હઠેળ િાહતનો દાવો કિ  શકશે. 

૧૬. લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ યોજના અીંતગકત અિજી કિવાન  છલે્લ  તાિ ખ કઈ છ?ે 

જો આપ લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ માટે અિજી કિવા માીંગતા હો, તો વહેલાસિ કિ  દેવા રવનીંત  

કિવામાીં આવ ેછે. કાિણ કે, આપન  પાત્રતા કોરવડ-૧૯ િોગચાળાના કાિણે આપન ેથયલે આરથકક 

નુકશાનનાીં સ્ટ્તિ પિ રનભકિ િહેશ.ે ફુલટકન ઇરન્ડયા ઉપિ જણાવેલ માપદીંડો તેમજ અિજીનાીં 

સમય ેઆ યોજના અીંગને  અમાિ  ન રતના આધાિ ેઆપન  અિજીનીું મૂલ્યાીંકન કિશે. 

૧૭. જો હુીં માિ  લોનનુીં રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ કરીં તો, ત્યાીં કોઈ પ્રોસરેસીંગ ફ  અથવા શુલ્ક 

લવેામાીં આવશે? 

જો આપ આપન  લોનનીું રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ કિવાનીું પસીંદ કિો છો તો, ફુલટકન ઇરન્ડયા આપન  

પાસેથ  ફ  લઈ શકે છે. 

 



 

 

૧૮. જો હુીં લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ માટ ેઅિજી કરીં છુીં, તો શુીં માિ ેહજી મારસક ઈએમઆઈ 

ચૂકવવા પડશે? 

જો આપ લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગન  અિજી િજુ કિો છો તો જ્યાીં સુધ  ત ેસ્ટ્વ કાિાય નહ ીં ત્યાીં સુધ  

આપનાીં દ્વાિા વતકમાન શેડ યૂલ મુજબ આપના મારસક ઈએમઆઈ ચૂકવવા જરૂિ  છે. એકવાિ 

આપન  લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગન  અિજી સ્ટ્વ કાિ  લવેામાીં આવ ેત્યાિબાદ આપ સુધાિલેા શડે યૂલન ે

અનુસિ  શકો છો. એ જરૂિ નોીંધશો કે વતકમાન ચુકવણ ના સમયપત્રક મુજબના ઈએમઆઈન  

સમયસિ ચુકવણ  કિવ  જોઇએ. કાિણ કે, આ માળખા હેઠળ ઠિાવન  માીંગણ ન  તાિ ખ સુધ  

એકાઉન્ટ સને ચોક્કસ ધોિણ તિ કે વગ કકૃત કિવામાીં આવે છે. 

એ પણ નોીંધશો કે, જો આપન  લોન રિસ્ટ્રક્ચિ ીંગન  અિજીન ેનકાિ  કાઢવામાીં આવે, તો આપ 

હાલના શડે યૂલ મુજબ જ આપના ઈએમઆઈન  ચુકવણ  કિશો તેવ  અપેક્ષા િાખવામાીં આવ ેછે. 

કોઈપણ પ્રકાિનાીં રવલીંબ/રડફોલ્ટથ  આપન  પાસથે  વધાિાનીું વ્યાજ વસુલવામાીં આવશે જને  

આપના િેરડટ સ્ટ્કોિ પિ અસિ થશે.  

૧૯. જો હુીં અત્યાિ ેમાિા ઈએમઆઈ ચૂકવુીં છુીં અન ેરિસ્ટ્રક્ચિ ીંગ પસીંદ ન કરીં તો શુીં 

થશ?ે શુીં હુીં પછ થ  આ સુરવધાનો લાભ લઈ શકુીં? 

જો આપ અત્યાિ ેઆપના ઈએમઆઈ ચૂકવ  શકો છો તો ફુલટકન ઈરન્ડયા આપન ેઆવીું કિવા 

માટે આવકાિે છે. પિીંતુ એ પણ નોીંધ  લેશો કે, આ યોજના હઠેળ મળત  િાહત મેળવવા ચોક્કસ 

તાિ ખ પહલેાીં આપન  અિજી િજુ થઈ જવ  જરૂિ  છે. જો આપન  અિજી ઉપિ જણાવલેા 

માપદીંડોને પૂણક કિે છે તથા અિજી સાથ ેતમામ સહાયક દસ્ટ્તાવજેો સીંપુણક ચકાસણ માીંથ  સફળ 

િ ત ેપસાિ થાય છે તો જ આપન  અિજી સ્ટ્વ કાિવામાીં આવશ.ે 

* શિતો લાગુ  

** ફોિક્લોઝના શુલ્ક લાગ  શકે છે. શિતો લાગુ 

 

 

 

 

 

 


