
 

 

ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆಯ ಕ್ೕಮಿನ ಬಗೆಗ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ 
ಕೇಳಲಾಗುವ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳು 

 
1. ಆರ್ ಬಿಐ ಒಪಿಪ್ಗೆ ಕೊಟಿಟ್ರುವ ಪುನರರ್ಚನೆಯ ಕ್ೕಮ್  ಎಂದರೇನು? ಈ ತೀಮಾರ್ನದ ನಿಯಮಗಳ ಚೌಕಟಿಟ್ನ 
ಉದ ದೆ್ೕಶವೇನು? 
ಕೋ ಡ್ -19 ಪಿಡುಗು ಮತುತ್ ದೇಶಾದಯ್ಂತದ ಲ ಾಂತರ ಸಾಲಗಾರರ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದಾದ ಆಥಿರ್ಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಲ್, 
ಆರ್ ಬಿಐ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಬಾಯ್ಂಕುಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಪರಿಹಾರದ ನಿಯಮಗಳನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ತರಲು 
ಒಂದು ಚೌಕಟಟ್ನುನ್ ಒದಗಿ ದೆ. ಕೋ ಡ್ -19 ಪಿಡುಗಿನಿಂದಾಗಿ ಆಥಿರ್ಕ ದುಷಪ್ರಿಣಾಮಕೊಕ್ಳಗಾದ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ 
ನೀಡುವುದು ಈ ಚೌಕಟಿಟ್ನ ಉದೆದ್ೕಶವಾಗಿದೆ. 

ಆ ಚೌಕಟುಟ್ ಮತುತ್ ಅದರ ನಿಯಂತರ್ಕ ಮಾಗರ್ಸೂಚಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೋ ಡ್ -19 ಪಿಡುಗಿನಿಂದ 
ದುಷಪ್ರಿಣಾಮಕೊಕ್ಳಗಾದ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಮತುತ್ ಎಂಟಿಟಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಲಗಳ ಪುನರರ್ಚನೆಗೆ ಫುಲಲ್ರ್ ಟನ್  ಇಂಡಿಯ 
ತನನ್ ಪಾ ಯನುನ್ ರಚಿಸುತಿತ್ದೆ. 

2. ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆಗೆ ಯಾರು ಅಹರ್ರು? 
ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆಯ ಅಹರ್ತೆಯನುನ್ ನಿಧರ್ರಿಸುವ ಮೂಲ ಮಾನದಂಡಗಳು ಇ ಲ್ವೆ : 

1. ಮಾಚ್ರ್ 2020ರ ಪರ್ಕಾರ ಅಜಿರ್ದಾರನ ಇಎಮ್ಐ/ಬಡಿಡ್ ಕಟುಟ್ ಕೆಯು 30 ದಿನಗ ಗಿಂತ ಹೆಚುಚ್ ಕಾಲ ಬಾಕಿ 
ಇರಬಾರದು. ಬಾಯ್ಂಕ್ಗಳು ಮತುತ್ ಎನ್ಬಿಎಫ್ -ಗ ಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲ ರೂ. 25 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ 
ಎಮ್ಎಸ್ಎಮ್ಇ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು 89 ದಿನವಾಗಿರುತತ್ದೆ 

2. ಅಜಿರ್ದಾರನ ಮೇಲೆ ಕೋ ಡ್-19ರ ಕಾರಣವಾಗಿ ಆದಾಯ / ನಗದುಹಣದ ಸಂಗರ್ಹಣೆ ಇಲಲ್ವಾಗುವುದು ಅಥವಾ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ರೂಪದ ಲ್ ಆಥಿರ್ಕವಾಗಿ ದುಷಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿರಬೇಕು. 

ದಯ ಟುಟ್ ಗಮನದ ಲ್ಟುಟ್ಕೊ ಳ್ರಿ : 

1. ಆದಾಯದ ಲ್ ಕು ತ ಮತುತ್ ಅದರಿಂದ ಅಜಿರ್ದಾರನ ಮೇಲೆ ಆದ ಆಥಿರ್ಕ ಪರಿಣಾಮವನುನ್, ಸಾಲಗಾರನು ನೀಡುವ 
ಮಾ ತಿ ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಬೆಂಬ ಸುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫುಲಲ್ರ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯ ಪರಿ ೕ ಸುತತ್ದೆ 

2. ಆಗ ಫುಲಲ್ರ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯ ಪುನರರ್ಚನೆಯ ಪಾಲ್ಯ್ನಿಗೆ ಒಪಿಪ್ಗೆ ಕೊಡುವ  ದಲು, ಅಜಿರ್ದಾರನೊಂದಿಗೆ ಚಚೆರ್ಗಳು 
ಮತುತ್ ಮೌಲಾಯ್ಂಕನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪುನರರ್ಚಿತ ಇಎಮ್ಐ/ಬಡಿಡ್ಯನುನ್ ಕಟಟ್ಲು ಆರಂಭಿಸುವ ಆತನ 

ೕಗಯ್ತೆಯನುನ್ ಮೌಲಾಯ್ಂಕನ ಮಾಡುತತ್ದೆ. 
3. ಫುಲಲ್ರ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯ ಅಜಿರ್ದಾರನ ಸಾಲ ವಾಪಸಾತಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತುತ್ ಆರ್ಬಿಐ ನೀಡಿದ ಮಾಚ್ರ್-ಆಗಸ್ಟ್ 

2020ರ ನಡು ನ ಸಾಲ ವಾಪಸಾತಿಯ ತಾತಾಕ್ ಕ ತಡೆಯನುನ್ ಬಳ ಕೊಳುಳ್ವಾಗ ಆತ ನೀಡಿದ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಗಳನುನ್ 
ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸುತತ್ದೆ. 

 

 



 

 

3. ನಾನು ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆಯನುನ್ ಆಯುದ್ಕೊಳಳ್ಲೇಬೇಕೇ? 
ನೀವು ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳನುನ್ ಕಂಡುಕೊಳುಳ್ವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಿಮಮ್ ಖಚುರ್ಗಳನುನ್ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, 
ತಿಂಗಳ ಇಎಮ್ ಐ—ಗಳನುನ್ ಕಟುಟ್ವುದು ಸಾಧಯ್ವಾದರೆ, ನೀವು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿ, ಅನಗತಯ್ವಾಗಿ ಈ  ಕ್ೕಮನುನ್ 
ಆಯುದ್ಕೊಳಳ್ಬೇಡಿ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಸಲಹೆ ಮಾಡುತ ತೆ್ೕವೆ. 

ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ ಮಾಡುತತ್ದೆ:  

1. ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಫೀಸನುನ್  ಧಿಸಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ನಿಮಮ್ ಖಚುರ್ ಹೆಚುಚ್ತತ್ದೆ. 
2. ನೀವು ಕಟುಟ್ವ ಒಟುಟ್ ಬಡಿಡ್ ಹೆಚುಚ್ತತ್ದೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಮ್ ಸಾಲ ಹೆಚುಚ್ ದುಬಾರಿಯಾಗುತತ್ದೆ. 

4. ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆಯಿಂದ ನನನ್ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತತ್ದೆ? 
ನಿಮಮ್ ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆಯ ಕೋರಿಕೆಯು  ವ್ೕಕೃತವಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಬಹುದು:   

a. ನಿಮಮ್ ತಿಂಗಳ ಇಎಮ್ ಐ  ತತ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಪರ್ತಿ ತಿಂಗಳ ಸಾಲ ವಾಪಸಾತಿಯು 
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತತ್ದೆ 

b. ನಿಮಮ್ ಒಟುಟ್ ಅವಧಿಯು ಹೆಚುಚ್ತತ್ದೆ, ಆ ಅವಧಿಯ ಲ್ ನಿಮಮ್ ಉ ದ ಸಾಲವನುನ್ ನೀವು  ಂದಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, 
ಸಾಲ ವಾಪಸಾತಿಯ ತಾತಾಕ್ ಕ ತಡೆಯನುನ್ [moratorium] ನೀವು ಬಳ ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬಳ ಕೊಳಳ್ದೆ, ಸಾಲದ 
ಉ ದ ಅವಧಿಯ  ಸತ್ರಣೆಯು ಎರಡು ವಷರ್ವನುನ್ ಮೀರುವಂತಿಲಲ್. 

c. ಸಾಲ ವಾಪಸಾತಿಯ ಅವಧಿಯ ಲ್ ನೀವು ಕಟುಟ್ವ ಒಟುಟ್ ಬಡಿಡ್ ಹೆಚುಚ್ತತ್ದೆ. 

5. ನಾನು ನನನ್ ಇಎಮ್ ಐ—ಗಳನುನ್ ಕಟಟ್ದಿದದ್ರೆ, ನನನ್ ಸಾಲವನುನ್ ಆಟೊಮಾಯ್ಟಿಕ್  ಆಗಿ ಪುನರರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದೇ? 
ಇಲಲ್, ಈ  ಕ್ೕಮಿಗೆ ನೀವು ಅಜಿರ್ ಹಾಕದಿದದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಮ್ ಅಜಿರ್ಯು ತಿರಸಕ್ೃತವಾದರೆ, ನೀವು ನಿಮಮ್ ಶೆಡೂಯ್ ನ ಪರ್ಕಾರ 
ಇಎಮ್ ಐ—ಗಳನುನ್ ಕಟಟ್ಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ.ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರ ಲ್  ಳಂಬವಾದರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡದಿದದ್ರೆ, 
ಅದನುನ್  ಳಂಬ/ಬೇಪಾವತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅದಕೆಕ್ ದಂಡ/ಬೌನ್ಸ್  ಚಾಜುರ್ಗಳನುನ್  ಧಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

6. ಇದೀಗ ನನನ್ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ದುಷಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿಲಲ್ , ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಹಾಗಾಗಬಹುದು. ನಾನು ಸಾಲದ 
ಪುನರರ್ಚನೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಹಾಕಬಹುದೇ? 
ನೀವು ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಲ 
ವಾಪಸಾತಿಯ ಸಾಮಥಯ್ರ್ದಂತಹ ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಮ್ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಮೌಲಾಯ್ಂಕನ ಮಾಡುತೆತ್ೕವೆ; ನಂತರ 
ನಿಮಮ್ ಸಾಲ ಪುನರರ್ಚನೆಯ ಕೋರಿಕೆಯು ಫುಲಲ್ರ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯದ ಪಾ ಯ ಅವಶಯ್ಕತೆಯನುನ್ ಪೂರೈಸುತತ್ದೆಯೇ 
ಎಂಬುದನುನ್ ನಿಮಗೆ ತಿ ಸುತೆತ್ೕವೆ. 

7. ಫುಲಲ್ರ್ ಟನ್  ಇಂಡಿಯಾದ ಯಾವ ಪಾರ್ಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆಗೆ ಅಹರ್ವಾಗಿವೆ? 
ಫುಲಲ್ರ್ ಟನ್  ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಾರ್ಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಈ  ಕ್ೕಮಿಗೆ ಅಹರ್ವಾಗಿವೆ : 

1. ಸೆಕುಯ್ರಿಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ 

2. ಪಾರ್ಪಟಿರ್ಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ 

3. ವೈಯಕಿತ್ಕ ಸಾಲಗಳು 



 

 

4. ಟು  ೕಲರ್  ಸಾಲಗಳು 
5. ಕಮ ರ್ಯಲ್  ವಾಹನಕೆಕ್ ಸಾಲಗಳು 
6. ಬಿ ನೆಸ್  ಸಾಲಗಳು 
7. ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಸಾಲಗಳು/ಸೆಕುಯ್ರಿಟಿಯುಳಳ್ ಬಿ ನೆಸ್  ಸಾಲಗಳು 
8. ಮನೆ ಸಾಲಗಳು 

 
*ಈ  ಕ್ೕಮಿಗೆ ಆರ್ ಬಿಐ ನೀಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಚೌಕಟುಟ್ ಮತುತ್ ಮಾಗರ್ಸೂಚಕಗಳ ಪರ್ಕಾರ ಪಾರ್ಡಕ್ಟ್ ಗಳ ಪುನರರ್ಚನೆಯನುನ್ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

8. ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆಯ ಕ್ೕಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಜಿರ್ ಹಾಕಬೇಕು? 
ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆಯ  ಕ್ೕಮಿಗೆ ಅಜಿರ್ ಹಾಕುವುದಕೆಕ್, ದಯ ಟುಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಅನುಸರಿ ರಿ : 

1. ಪುಟದ ಮೇಲುತುದಿಯ ಲ್ರುವ "ನಮಮ್ನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ " ಸೆಕಷ್ನ್  ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್  ಮಾಡಿರಿ. 

2. "ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ರುವ ಗಾರ್ಹಕ " ಎಂಬುದನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮತುತ್ ನಿಮಮ್ ಎಲ್ ಏಎನ್ , ಐಡಿ,  ಬೈಲ್  ನಂಬರ್ ನಂತಹ 
ನಿಮಮ್  ವರಗಳನುನ್ ನಮೂದಿ . 

3. " ಚಾರಣೆ/ಕೋರಿಕೆ/ದೂರುಗಳ ಸವ್ರೂಪದ" ಡಾರ್ಪ್ ಡೌನ್ ನಿಂದ "ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆ" ಎಂಬುದನುನ್ 
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ. 

4. ನಂತರ "ಹೆಚಿಚ್ನ  ವರಗಳು" ಡಾರ್ಪ್ ಡೌನ್ ನಿಂದ "ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆ" ಎಂಬುದನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ. 

5. ಅದರ ನಂತರ ನಿಮಮ್ ಉದೊಯ್ೕಗದ ಸವ್ರೂಪ, ಕೋ ಡ್  ಪಿಡುಗಿನ ಕಾರಣ ನೀವು ಎದುರಿ ದ [ಅಥವಾ ಎದುರಿಸುತಿತ್ರುವ] 
ಆಥಿರ್ಕ ದುಷಪ್ರಿಣಾಮದ ಮಟಟ್ ಮತುತ್ ಇನೂನ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಕೆಲವು ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡಲು ನಿಮಮ್ನುನ್ ಕೇಳಲಾಗುತತ್ದೆ. 

6. ದಯ ಟುಟ್ ಮೇ ನ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಆದಷುಟ್ ಎಚಚ್ರದಿಂದ ಮತುತ್ ನಿಖರವಾಗಿ ನಮೂದಿ ರಿ. ಇ ಲ್ ನೀವು ಕೊಡುವ 
ಮಾ ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಮ್ ಕೋರಿಕೆಯನುನ್ ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಸೆ ಂಗ್ ಗೆ ಮೌಲಾಯ್ಂಕನ ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. 

7. ನೀವು ಎಲಾಲ್ ಅವಶಯ್ಕ  ವರಗಳನೂನ್ ನೀಡಿ ಅವನುನ್ ಪುನಃ ಪರಿ ೕ ದ ನಂತರ "ಸ ಲ್ ರಿ" ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್  ಮಾಡಿ. 

8. ಪಾ ಯ ಪರ್ಕಾರ ನಿಮಮ್ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಅಹರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದರೆ, ಮುಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ್ ನಮಮ್ 
ಪರ್ತಿನಿಧಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ  ೕನ್  ಬರುತತ್ದೆ. 

ಅಗತಯ್ ರುವ ಎಲಾಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ನೀವು ಸ ಲ್ , ಫುಲಲ್ರ್ ಟನ್  ಇಂಡಿಯ ಅವನುನ್ ಪರಿ ೕ ದ ನಂತರ, ನಿಮಮ್ ಅಂತಿಮ 
ಅಹರ್ತೆಯನುನ್ ನಿಧರ್ರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ ಎಂಬುದನುನ್ ದಯ ಟುಟ್ ಗಮನದ ಲ್ಟುಟ್ಕೊ ಳ್ರಿ. 

9. ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆಗೆ ಅಗತಯ್ ರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುವು? 
ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆಗೆ ಅಗತಯ್ ರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಇ ಲ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ : 

ಸಂಬಳದ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ : 

1. ಕಳೆದ 6  ತಿಂಗ ನ ಸಂಬಳದ  ಲ್ಪ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಬಾಯ್ಂಕ್  ಸೆಟ್ೕಟ್ ಮೆಂಟ್ ಗಳು  
2. ಸಹ-ಅಜಿರ್ದಾರರಿದದ್ ಲ್, ಎಲಾಲ್ ಪಾಟಿರ್ಗಳೂ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇ ಕೊಳಳ್ಲಾಗುತತ್ದೆ. 



 

 

3. ಕಳೆದ 6  ತಿಂಗ ನ ಬಾಯ್ಂಕ್  ಸೆಟ್ೕಟ್ ಮೆಂಟ್ ಗಳು 

ಸವ್ಂತ-ಉದೊಯ್ೕಗದ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ/ಎಂಟಿಟಿಗ ಗೆ : 

1. ಕಳೆದ 12  ತಿಂಗ ನ ಬಾಯ್ಂಕ್  ಸೆಟ್ೕಟ್ ಮೆಂಟ್ ಗಳು 
2. ಜಿಎಸ್ ಟಿ ರಿಟನ್ಸ್ರ್ 

3. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ರಿಟನ್ಸ್ರ್ 

4. ಉದಯ್ಮ್  ಸಟಿರ್ಫಿಕೇಟ್ 

5. ಅನೇಕ ಅಜಿರ್ದಾರರು/ಎಂಟಿಟಿಗಳು ಇದದ್ರೆ, ಎಲಾಲ್ ಪಾಟಿರ್ಗಳೂ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. 

ಸೆಕುಯ್ರಿಟಿ [ಅಡವು] ಇರುವ ಸಾಲಗ ಗೆ, ಪುನರರ್ಚನೆಯ ಕಾಲದ ಲ್ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಸಾಲದ  ತತ್ವನುನ್ ಅವಲಂಬಿ , ಏನಾದರೂ 
ಹೆಚಿಚ್ನ ಕೋಲಾಯ್ಟಿರಲ್  ಅಗತಯ್ ದೆಯೇ ಎಂಬುದನುನ್ ನಿಧರ್ರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅದಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ 
ಕೇಳಲಾಗುತತ್ದೆ. 

ಈ ಪಟಿಟ್ಯು ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಪಟಿಟ್ ಮಾತರ್; ಹಲವಾರು ಇತರ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಅವಲಂಬಿ , ಹೆಚುಚ್ವರಿ ದಾಖಲೆಗಳನೂನ್ 
ಕೇಳಬಹುದು. 

10. ನನನ್ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪುನರರ್ಚನೆಯಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮವಾಗುತತ್ದೆ?  
ರೆಗುಯ್ಲೇಟರಿ ಮಾಗರ್ಸೂಚಕಗಳ ಪರ್ಕಾರ, ನಿಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಾಲದ / ಕೆರ್ಡಿಟ್ನ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ "ಪುನರರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು 
ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಬೂಯ್ರೋಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. 

11. ನಾನು ಫುಲಲ್ರ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯದಿಂದ  ಅನೇಕ ಸಾಲಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆದ್ೕನೆ. ನಾನು ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆಗೆ 
ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತರ್ ಅಜಿರ್ ಹಾಕಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಪರ್ತಿ ಂದು ಸಾಲಕೂಕ್ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ಅಜಿರ್ ಹಾಕಬೇಕೇ? 
ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಾಲಗ ದದ್ರೆ, ನೀವು ಪುನರರ್ಚನೆಯನುನ್ ಬಯಸುವ ಪರ್ತಿ ಂದು ಸಾಲಕೂಕ್ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ 
ಸ ಲ್ಸಬೇಕು. 

12. ನಾನು ಸವ್ಂತ-ಉದೊಯ್ೕಗಿ / ಸಣಣ್ ಉದಯ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಎಮ್ಎಸ್ಎಮ್ಇ ಎಂಟಿಟಿ. ನಾನು ಸಾಲದ 
ಪುನರರ್ಚನೆಗೆ ಅಹರ್ನೇ? 
ಕೆಳಗಿನ ಟೇಬಲ್ ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರವು ಮಾಡಿರುವ ತಿದುದ್ಪಡಿಗಳ ಪರ್ಕಾರ ಎಮ್ಎಸ್ಎಮ್ಇ ಎಂಟಿಟಿಗಳ ಹೊಸ  ವರಣೆಯನುನ್ 
ಕೊಡುತತ್ದೆ 

ವಗೀರ್ಕರಣ ಒಟುಟ್ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮೈಕೊರ್ೕ ಸಣಣ್  ಮಧಯ್ಮ 

ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ – 
ಮೈಕೊರ್ೕ, ಸಣಣ್ ಮತುತ್ 
ಮಧಯ್ಮ ಉದಯ್ಮಗಳು 

ಪಾಲ್ಂಟ್ ನ ಲ್ ಮತುತ್ ಮ ೕನುಗಳ ಲ್ 
ಅಥವಾ ಎಕಿವ್ಪ್ ಮೆಂಟ್ ನ ಲ್ನ  ಹಣಹೂಡಿಕೆ 
ಈ ಮುಂದಿನದಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ ಇರಬಾರದು : 

ರೂ. 1 ಕೋಟಿ ರೂ. 10 ಕೋಟಿ ರೂ. 50 ಕೋಟಿ 

ವಾ ರ್ಕ ಟನ್ ರ್ಓವರ್  ಈ 
ಮುಂದಿನದಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ ಇರಬಾರದು : 

ರೂ. 5 ಕೋಟಿ ರೂ. 50 ಕೋಟಿ ರೂ. 250 ಕೋಟಿ 

 



 

 

ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರವು ಹೊರತಂದಿರುವ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ವಗೀರ್ಕರಣದ ಪರಿಷಕ್ೃತ ಮಾಗರ್ಸೂಚಕಗಳ ಪರ್ಕಾರ, 
ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ವಗರ್ಕೆಕ್ ಸೇರಿದ ಸವ್ಂತ-ಉದೊಯ್ೕಗದ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು / ಎಂಟಿಟಿಗಳು, ಬಾಯ್ಂಕುಗಳು ಮತುತ್ ಎನ್ ಬಿಎಫ್  -ಗಳ 
ನಾನ್ -ಫಂಡ್  ಆಧಾರಿತ ಸೌಲಭಯ್ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 01 ಮಾಚ್ರ್  2020ರಂದು ಸಾಲದ ಒಟುಟ್  ತತ್ ರೂ. 25 ಕೋಟಿಯನುನ್ 
ಮೀರಿರದಿದದ್ರೆ, ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಪುನರರ್ಚನೆಯ  ಕ್ೕಮಿನ ಅಡಿಯ ಲ್ ಪರಿಹಾರಕೆಕ್ ಅಜಿರ್ ಹಾಕಬಹುದು, ಹೆಚಿಚ್ನ  ವರಗ ಗೆ, 
ದಯ ಟುಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಮೀಪದ ಲ್ರುವ ಫುಲಲ್ರ್ ಟನ್  ಇಂಡಿಯದ ಶಾಖೆಯನುನ್ ಅಥವಾ ನಿಮಮ್ ರಿಲೇಶನ್  ಪ್  ಮಾಯ್ನೇಜರ್ ರನುನ್ 
ಸಂಪಕಿರ್ ರಿ. 
ನಮಮ್ ಸವ್ಂತ-ಉದೊಯ್ೕಗದ ಗಾರ್ಹಕರು ದಯ ಟುಟ್ ಆದಷುಟ್ ಬೇಗ ಸಕಾರ್ರದ ಉದಯ್ಮ್   ೕಟರ್ಲ್ ಮೂಲಕ ತಮಮ್ನುನ್ 
ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಎಂದು ರೆಜಿಸಟ್ರ್  ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು ಎಂದು ಫುಲಲ್ರ್ ಟನ್  ಇಂಡಿಯ ಸಲಹೆ ಮಾಡುತತ್ದೆ. 
13. ನಾನು ಮಾಚ್ರ್-ಆಗಸ್ಟ್ 2020ರ ನಡುವೆ ಸಾಲ ವಾಪಸಾತಿಯ ತಾತಕ್ ಕ ತಡೆಯನುನ್ ಬಳ ಕೊಂಡಿರ ಲಲ್. 
ಈಗ ನಾನು ಸಾಲದ ಪುರರ್ಚನೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಹಾಕಬಹುದೇ? 
ನೀವು ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಲ 
ವಾಪಸಾತಿಯ ಸಾಮಥಯ್ರ್ದಂತಹ ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಮ್ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಮೌಲಾಯ್ಂಕನ ಮಾಡುತೆತ್ೕವೆ; ನಂತರ 
ನಿಮಮ್ ಸಾಲ ಪುನರರ್ಚನೆಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನುನ್ ನಿಮಗೆ ತಿ ಸುತೆತ್ೕವೆ. 

14. ನಾನು ಸಹ-ಸಾಲಗಾರನೊಂದಿಗೆ/ರೊಂದಿಗೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆದ್. ಸಾಲದ ಮೂಲ ಕರಾರಿನ ಎಲಾಲ್ ಸಹ-
ಸಾಲಗಾರರೂ ಸಾಲ ಪುನರರ್ಚನೆಯ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಕರಾರಿಗೆ ಸ  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ್ದೆಯೇ? 
ರೆಗುಯ್ಲೇಟರಿ ಮತುತ್ ಕಾನೂನೀ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳ ಪರ್ಕಾರ, ಮೂಲ ಸಾಲದ ಎಲಾಲ್ ಸಾಲಗಾರರು / ಸಹ-ಸಾಲಗಾರರು, 
ಪುನರರ್ಚನೆಯ ಕರಾರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಲದ ರಚನೆಯ ಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗ ಗೆ ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡು ಸ  
ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. 

15. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳು ಪುನರರ್ಚನೆಗೆ ಅಹರ್ವಲಲ್? 
ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳು ಪುನರರ್ಚನೆಗೆ ಅಹರ್ವಲಲ್ : 

1. ಕೃ  ಉದೆದ್ೕಶಗ ಗಾಗಿ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಗೆ/ಎಂಟಿಟಿಗ ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟಿಟ್ದುದ್ ಫುಲಲ್ರ್ಟನ್  ಇಂಡಿಯ ಕೃ  ಸಾಲಗಳು ಎಂದು 
ವಗೀರ್ಕರಿ ರುವಂಥವು. 

2. ಕೃ ಯ ಕೆರ್ಡಿಟ್  ಸೊಸೈಟಿಗಳು, ಫೈನಾಯ್ನಿಷ್ಯಲ್  ಸ ೕರ್ಸ್  ಪರ್ವೈಡರ್ ಗಳು, ಕೇಂದರ್, ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ಸಥ್ ೕಯ 
ಸಕಾರ್ರೀ ಸಂಘಸಂಸ ಥೆ್ಗಳು, ಫುಲಲ್ರ್ ಟನ್  ಇಂಡಿಯದ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಾಲಗಳು 

3. 01 ಮಾಚ್ರ್  2020ರ ನಂತರ ಅಕೌಂಟನುನ್ ರೀಶೆಡೂಯ್ಲ್  ಮಾಡಲಾಗಿರುವ  ಮನೆ ಸಾಲದ ಕಂಪನಿಗ ಗೆ ನೀಡಿರುವ 
ಸಾಲಗಳು 

4. ಕಮ ರ್ಯಲ್  ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಸಾಲಗ ಗೆ, ಮೇಲೆ  ವರಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್  
ಅಡಿಯ ಲ್ ಪರಿಹಾರಕೆಕ್ ಕ ಲೆ್ೖಮ್  ಮಾಡಲು ಅಹರ್ರಾಗಿರುತಾತ್ರೆ. 

16. ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆಯ ಕ್ೕಮಿಗೆ ಅಜಿರ್ ಹಾಕಲು ಕೊನೆಯ ತಾರೀಖು ಯಾವುದು? 
ನೀವು ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಹಾಕಲು ಇಷಟ್ಪಟಟ್ರೆ, ಆದಷುಟ್ ಬೇಗ ನೀವು ಅದನುನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು 
ಕೇ ಕೊಳಳ್ಲಾಗುತತ್ದ; ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಮ್ ಅಹರ್ತೆಯು ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಕೋ ಡ್ -19 ಪಿಡುಗಿನ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವು 
ಎದುರಿಸುತಿತ್ರಬಹುದಾದ ಆಥಿರ್ಕ ನಷಟ್ದ ಮಟಟ್ವನುನ್ ಅವಲಂಬಿ ರುತತ್ದೆ. ಫುಲಲ್ರ್ ಟನ್  ಇಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇ ರುವ 



 

 

ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ  ಮತುತ್ ಅಜಿರ್ಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಈ  ಕ್ೕಮಿನ ಬಗ ಗೆ್ ನಮಮ್ ಪಾ ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ,  
ನಿಮಮ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೌಲಾಯ್ಂಕನ ಮಾಡುತತ್ದೆ. 
17. ನಾನು ನನನ್ ಸಾಲವನುನ್ ಪುನರರ್ಚಿ ಕೊಂಡರೆ, ಅದಕೆಕ್ ಏನಾದರೂ ಫೀಸು ಅಥವಾ ಚಾಜುರ್ಗಳು 
ಇರುತತ್ವೆಯೇ? 
ನಿಮಮ್ ಸಾಲವನುನ್ ನೀವು ಪುನರರ್ಚಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಆಯೆಕ್ಯನುನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಫುಲಲ್ರ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯ ಅದಕೆಕ್ ಫೀಸನುನ್  ಧಿಸಬಹುದು. 

18. ನಾನು ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆಗೆ ಅಜಿರ್ ಹಾಕಿದರೆ, ಆಗಲೂ ನಾನು ತಿಂಗಳ ಇಎಮ್ಐ ಕಟಟ್ಬೇಕಾಗುತತ್ದೆಯೇ? 
ನೀವು ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆಯ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಸ ಲ್ ದರೂ, ಅದು  ವ್ೕಕೃತವಾಗುವ ತನಕ ನೀವು ಈಗಿನ ಶೆಡೂಯ್ಲ್ ಪರ್ಕಾರವೇ 
ನಿಮಮ್ ತಿಂಗಳ ಇಎಮ್ಐ ಕಟಟ್ಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ನಿಮಮ್ ಸಾಲದ ಪುನರರ್ಚನೆಯ ಕೋರಿಕೆಯನುನ್  ವ್ೕಕರಿ ದ 
ನಂತರ ನೀವು ಹೊಸ ಶೆಡೂಯ್ಲನುನ್ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.ಈಗಿನ ಸಾಲ ವಾಪಸಾತಿಯ ಶೆಡೂಯ್ಲ್ ಪರ್ಕಾರ ಸಮಯಕೆಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ 
ಇಎಮ್ಐ-ಗಳನುನ್ ಕಟಟ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನುನ್ ಗಮನದ ಲ್ಟುಟ್ಕೊ ಳ್ರಿ; ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಚೌಕಟಿಟ್ನ ಅಡಿಯ ಲ್ ಆರ್ಬಿಐ 
ತೀಮಾರ್ನವನುನ್ ಚಾ ತ್ಗೆ ತರುವ ತನಕ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನುನ್ ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡ್ರ್ ಎಂದು ವಗೀರ್ಕರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

ನಿಮಮ್ ಸಾಲ ಪುನರರ್ಚನೆಯ ಅಜಿರ್ಯು ತಿರಸಕ್ೃತವಾದರೆ, ನೀವು ನಿಮಮ್ ಚಾ ತ್ಯ ಶೆಡೂಯ್ ನ ಪರ್ಕಾರ ಇಎಮ್ ಐ—ಗಳನುನ್ 
ಕಟಟ್ಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ ಎಂಬುದನುನ್ ಗಮನದ ಲ್ಟುಟ್ಕೊ ಳ್ರಿ. ಇಎಮ್ ಐ ಕಟುಟ್ವ ಲ್  ಳಂಬವಾದರೆ / ಕಟಟ್ದಿದದ್ರೆ, 
ಅದಕೆಕ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿಡ್ ತಗಲುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅದು ನಿಮಮ್ ಕೆರ್ಡಿಟ್  ಸೊಕ್ೕರ್  ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುತತ್ದೆ. 

19. ನಾನು ಈಗ ಇಎಮ್ ಐ—ಗಳನುನ್ ಕಟಿಟ್ ಪುನರರ್ಚನೆಯನುನ್ ಆಯುದ್ಕೊಳಳ್ದಿದದ್ರೆ ಏನಾಗುತತ್ದೆ? ಈ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ 
ನಾನು ಮುಂದೆ ಪಡೆದುಕೊಳಳ್ಬಹುದೇ? 
ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇಎಮ್ ಐ—ಗಳನುನ್ ಕಟುಟ್ವುದು ಸಾಧಯ್ವಾದರೆ, ಫುಲಲ್ರ್ ಟನ್  ಇಂಡಿಯ ಅದನುನ್ ಸಾವ್ಗತಿಸುತತ್ದೆ. ಆದರೆ,  
ಈ  ಕ್ೕಮಿನ ಅಡಿಯ ಲ್ನ ಪರಿಹಾರವನುನ್ ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷಟ್ ತಾರೀಖಿನೊಳಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ನಿಮಮ್ ಅಜಿರ್ಯನುನ್  
ಆ ತಾರೀಖಿನ ಮುಂಚೆ ಸ ಲ್ಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ ಎಂಬುದನುನ್ ಗಮನದ ಲ್ಟುಟ್ಕೊ ಳ್ರಿ. ಅಜಿರ್ಯು ಮೇಲೆ ಹೇ ರುವ ನಿಯಮಗಳನುನ್ 
ಪೂರೈ ದರೆ ಮಾತರ್  ವ್ೕಕರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ.ನಿಮಮ್ ಅಜಿರ್ ಮತುತ್ ಅದಕೆಕ್ ನೆರವಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಎಲಾಲ್ ಸತಾಯ್ಸತಯ್ತೆಯ 
ಪರಿ ೕಲನೆಗಳನೂನ್ ಪೂಣರ್ಗೊ ಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. 

 
*ನಿಯಮಗಳುಹಾಗೂಶರತುತ್ಗಳುಅನವ್ಯಿಸುತತ್ವೆ 
 
** ೕಕೊಲ್ೕರ್ಶಚಾರ್ಜುರ್ಗ ಗೆಒಳಪಟಿಟ್ರುತತ್ದೆ.ನಿಯಮಗಳುಹಾಗೂಶರತುತ್ಗಳುಅನವ್ಯಿಸುತತ್ವೆ. 


