
 

 

ഒ വണ വായ്പ പുന:സംഘടന പ തി - 
പതിവ് േചാദയ് ൾ 

 

1. ആർ ബി ഐ അംഗീകരി  വായ്പ പുന:സംഘടന പ തി എ ാണ്? ഈ 
െറസലയ്ൂഷൻ െ്രഫയിംവർക്കിന്െറ ഉേ ശയ്ം എ ാണ്? 
േകാവിഡ്-19 മഹാമാരിയുെടയും രാജയ് ുടനീളമുളള് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് 
വായ്പക്കാർക്ക് അത് വരു ിയ സാ ിക തകർ യുെടയും െവളി ിൽ, 
പരിഹാര പ തികൾ നട ിലാക്കു തിനായി ബാ ുകൾക്കും മ ് വായ്പ നൽകു  

ാപന ൾക്കും ആർ ബി ഐ ഒരു െ്രഫയിംവർക്ക് നൽകിയി ു ്. േകാവിഡ്-19 
മഹാമാരിയുെട ഫലമായി സാ ികമായി ബാധിക്കെ   വായ്പക്കാർക്ക് ആശവ്ാസം 
നൽകുക എ താണ് ഈ െ്രഫയിംവർക്കിന്െറ ലക്ഷയ്ം. 

ഈ െ്രഫയിംവർക്കിെനയും അതിന്െറ െറഗുേല റി മാർ നിർ േ ശ െളയും 
അടി ാനമാക്കി, േകാവിഡ്-19 മഹാമാരി കാരണം ബാധിക്കെ  വയ്ക്തികളും 

ാപന ളും േനടിയ വായ്പകളുെട പുന:സംഘടനയ്ക്കായി ഫുളള്ർ ൺ  ഇ യ് 
അതിന്െറ നയം രൂപീകരിക്കു ു. 

2. വായ്പ പുന:സംഘടനയ്ക്ക് േയാഗയ്ർ ആരാണ്? 
വായ്പ പുന:സംഘടനയ്ക്കുളള് അടി ാന േയാഗയ്താ മാനദ ൾ ഇവയാണ്:  

1. അേപക്ഷകൻ 2020 മാർ ് 01 വെര ഇഎംഐ / പലിശ േപയ്െമെമന്റ് 
മുടക്കിയി ് 30 ദിവസ ിൽ കൂടുതൽ ആയിരിക്കരുത്. എംഎസ്എംഇ 
വായ്പെയടുക്കു വർക്ക് ബാ ുകളിൽ നി ും എൻ ബി എഫ്സിയിൽ നി ും  

2. 25 േകാടിയിൽ താെഴയുളള് വായ്പയ്ക്ക് ഈ കാലയളവ് 89 ദിവസമാണ്. 
േകാവിഡ്-19 മഹാമാരി കാരണം അേപക്ഷകന് സാ ിക ന മു ാകുകേയാ 
വരുമാനം / പണെമാഴുക്ക് കുറയുകേയാ െചയ്തിരിക്കണം. 

ദയവായി ്രശ ിക്കുക: 

1. വരുമാന ിലു ായ കുറവും അേപക്ഷകെന ബാധിക്കു  സാ ിക 
ആഘാതവും ഫുളള്ർ ൺ ഇ യ് വിവര ളും വായ്പക്കാരൻ നൽകു  സഹായ 
േരഖകളും അടി ാനമാക്കി അവേലാകനം െചയയ്ും. 

2. െറസലയ്ൂഷൻ ാൻ അംഗീകരിക്കു തിന് മു ുളള് ചർ കളുെടയും 
വിലയിരു ലിന്െറയും അടി ാന ിൽ അംഗീകരി  പുതുക്കിയ ഇഎംഐ / 
പലിശയുെട േപയ്െമന്റ് പുനരാരംഭിക്കാനുളള് അേപക്ഷകന്െറ കഴിവ് 
ഫുളള്ർ ൺ ഇ യ് വിലയിരു ും. 

3. അേപക്ഷകന്െറ തിരി ടവ് ചരി്രതവും 2020 മാർ ് മുതൽ ഓഗ ് വെര 
ആർ ബി ഐ െമാറേ ാറിയം ലഭിക്കുേ ാൾ നൽകിയ ്രപതികരണ ളും 
ഫുളള്ർ ൺ ഇ യ് പരിഗണിക്കും. 

 



 

 

3. ഞാൻ വായ്പ പുന:സംഘടന തിരെ ടുക്കേണാ? 
പുതിയ വരുമാന േ്രസാത ുകൾ കെ ു തിലൂെടേയാ നി ളുെട െചലവുകൾ 
ൈകകാരയ്ം െചയയ്ു തിലൂെടേയാ നി ളുെട ്രപതിമാസ ഇഎംഐകൾ അടയ്ക്കാൻ 
നി ൾക്ക് കഴിയുെമ ിൽ, അ െന െചയയ്ാൻ ഞ ൾ നി െള ശക്തമായി 
ഉപേദശിക്കു ു, കൂടാെത, ആവശയ്മിെലല് ിൽ ഈ  പ തി തിരെ ടുക്കുകയുമരുത്. 

 
അതിനു കാരണം:വായ്പ പുന:സംഘടനയ്ക്ക് ഇനി റയു  ഫല ൾ ഉെ താണ്:  

1. ഒരു അധിക വായ്പ പുന:സംഘടന ഫീസ് ഈടാക്കിേയക്കാം, നി ളുെട െചലവ് 
വർ ി ിേ ക്കാം. 

2. അടയ്േക്ക  െമാ ിലുളള് പലിശയിെല വർ നവ്, അതുവഴി നി ളുെട 
വായ്പ കൂടുതൽ െചലേവറിയതാകു ു. 

4. വായ്പ പുന:സംഘടന പ തി എന്െറ വായ്പെയ എ െന ബാധിക്കും? 
നി ളുെട വായ്പ പുന:സംഘടന അഭയ്ർ ന സവ്ീകരി ാൽ, ഇനി റയു  ഒേ ാ 
അതിലധികേമാ സംഭവിക്കാം: 

എ. നി ളുെട ്രപതിമാസ ഇഎംഐ തുക കുറേ ക്കാം, അതുവഴി ്രപതിമാസ 
തിരി ടവ് ബാ യ്ത കുറയും. 

ബി. നി ളുെട െമാ ിലുളള് വായ്പ കാലാവധി വർ ിക്കും, ഈ സമയ ് 
നി ളുെട വായ്പയുെട ബാക്കി തുക അടയ്ക്കാൻ കഴിയും. എ ിരു ാലും, 
േപയ്െമന്റ് െമാറേ ാറിയം ഉപേയാഗിേ ാ അലല്ാെതേയാ വായ്പയുെട 
േശഷിക്കു  കാലാവധി നീ ു ത് ര ് വർഷ ിൽ കൂടാ  
കാലയളവിലായിരിക്കുെമ  കാരയ്ം ്രശ ിക്കുക. 

സി. വായ്പ കാലാവധിയിൽ അടയ്േക്ക  നി ളുെട െമാ ം പലിശ വർ ിക്കും. 

5. ഞാൻ എന്െറ ഇഎംഐകൾ അട ിെലല് ിൽ എന്െറ വായ്പ സവ്േമധയാ 
പുന:സംഘടി ിക്കെ ടുേമാ? 
ഇലല്. നി ൾ ഈ സ്കീമിനായി അേപക്ഷിക്കു ിെലല് ിേലാ നി ളുെട അേപക്ഷ 
നിരസിക്കെ ാേലാ, െഷഡയ്ൂൾ അനുസരി ് നി ളുെട ഇഎംഐകൾ നൽകുെമ ് 
്രപതീക്ഷിക്കെ ടു ു. അ െന െചയയ്ു തിൽ ഉ ാകു  കാലതാമസം അെലല് ിൽ 
പരാജയെ  കാലതാമസം / മുടക്കം ആയി കണക്കാക്കുകയും െപനാൽ ി / ബൗൺസ് 
ചാർ ുകൾ ബാധകമാകുകയും െചയയ്ും. 

6. ഇേ ാൾ എന്െറ വരുമാനം  ബാധിക്കെ ി ിലല്, പേക്ഷ ഭാവിയിൽ ഇത് 
സംഭവിക്കാം. എനിക്ക് വായ്പ പുന:സംഘടനയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കാേമാ? 
വായ്പ പുന"സംഘടനയ്ക്ക് നി ൾക്ക് അേപക്ഷിക്കാം. എ ിരു ാലും മുകളിൽ 
സൂചി ി  മാനദ ളും െ്രകഡി ് േയാഗയ്ത മുതലായ മ ് ഘടക ളും 
അടി ാനമാക്കി ഞ ൾ നി ളുെട അേപക്ഷ വിലയിരു ും, തുടർ ് നി ളുെട 
വായ്പ പുന:സംഘടന അഭയ്ർ ന ഫുളള്ർ ൺ ഇ യ്യുെട നയ ിന്െറ ആവശയ്കത 
നിറേവ ു ുേ ാ എ ് നി െള അറിയിക്കും. 

 



 

 

7. ഫുളള്ർ ൺ  ഇ യ്യുെട ഏത് െ്രപാഡക്ടുകൾക്കാണ് വായ്പ പുന:സംഘടനയ്ക്ക് 
േയാഗയ്തയുളള്ത്? 
ഫുളള്ർ ൺ  ഇ യ്യുെട ഇനി റയു  െ്രപാഡക്ടുകൾ  ഈ പ തിക്ക് 
േയാഗയ്തയുളള്വയാണ്: 

1. െസകയ്ൂരി ികൾെക്കതിരായ വായ്പ 

2. േ്രപാ ർ ിെക്കതിരായ വായ്പ 

3. വയ്ക്തിഗത വായ്പകൾ 

4. ടൂ-വീലർ വായ്പകൾ 

5. വാണിജയ് വാഹന വായ്പകൾ 

6. ബിസിനസ് വായ്പകൾ 

7. എംഎസ്എംഇ വായ്പകൾ / െസേകവ്ർഡ് ബിസിനസ് വായ്പകൾ 

8. ഭവന വായ്പകൾ 

*ഈ പ തിക്കായി ആർ ബി ഐ നൽകിയിരിക്കു  ച ക്കൂടും മാർ നിർേ ശ ളും 
അനുസരി ് പുന:സംഘടനയ്ക്കായി െ്രപാഡക്ടുകൾ  പരിഗണിക്കെ ടു താണ്.  

8. വായ്പാ പുന:സംഘടന പ തിക്ക് എ െന അേപക്ഷിക്കാം? 
വായ്പാ പുന:സംഘടന പ തിക്കായി അേപക്ഷിക്കു തിന്, ദയവായി ചുവെടയുളള് 
െ ുകൾ പാലിക്കുക. 

1. േപജിന്െറ മുകളിലുളള് “Contact Us” െസക്ഷനിൽ കല്ിക്ക് െചയയ്ുക 

2. നിലവിലുളള് ക മർ" തിരെ ടു ് LAN ഐഡി, െമാൈബൽ ന ർ മുതലായ 
നി ളുെട വിശദാംശ ൾ നൽകുക. 

3. ‘അേനവ്ഷണ ിന്െറ സവ്ഭാവം/അഭയ്ർ ന/പരാതികൾ’ േ്രഡാ ്ഡൗണിൽ നി ് 
“ഒ വണ വായ്പ പുന:സംഘടന” തിരെ ടുക്കുക 

4. അടു തായി, ‘കൂടുതൽ വിശദാംശ ൾ’ േ്രഡാ ്ഡൗണിൽ നി ് “ഒ വണ 
വായ്പ പുന:സംഘടന” ഓപ്ഷൻ തിരെ ടുക്കുക. 

5. അതിനുേശഷം നി ളുെട േജാലിയുെട സവ്ഭാവം, മഹാമാരി മൂലം നി ൾ 
േനരി  സാ ിക ആഘാത ിന്െറ േതാത് (അെലല് ിൽ അഭിമുഖീകരിക്കു ത്) 
എ ി െനയുളള് ചില വിവര ൾ നൽകാൻ നി േളാട് ആവശയ്െ ടും. 

6. മുകളിലുളള് വിവര ൾ കഴിയു ്രത ്രശ േയാെടയും കൃതയ്മായും നൽകുക. 
നി ൾ ഇവിെട നൽകു  വിവര ളുെട അടി ാന ിൽ കൂടുതൽ 
േ്രപാസ ിംഗിനായി നി ളുെട അഭയ്ർ ന വിലയിരു െ ടും. 

7. ആവശയ്മായ എലല്ാ വിശദാംശ ളും നൽകി അത് പരിേശാധി ് ഉറ ി ു 
കഴി ാൽ, “സമർ ിക്കുക” കല്ിക്ക് െചയയ്ുക 



 

 

8. േപാളിസി അനുസരി ് നി ളുെട അേപക്ഷ േയാഗയ്മാെണ ് കരുതു ുെവ ിൽ, 
തുടർ നടപടികെളക്കുറി ് ഞ ളുെട ്രപതിനിധികളിൽ നി ് നി ൾക്ക് ഒരു 
േകാൾ ലഭിക്കും. 

ആവശയ്മായ േരഖകൾ സമർ ി തിനു േശഷവും അ ിമ േയാഗയ്ത 
നിർ യിക്കെ ടു ത് ഫുളള്ർ ൺ ഇ യ്യുെട തുടർ ുളള് ിരീകരണ ിനു 
േശഷമായിരിക്കും എ  കാരയ്ം ്രശ ിക്കുക. 

9. വായ്പ പുന:സംഘടനയ്ക്ക് ആവശയ്മായ േരഖകൾ എെ ാെക്കയാണ്? 
വായ്പ പുന:സംഘടനയ്ക്കുളള് േരഖകളുെട പ ിക ഇതാ: 

 
ശ ളക്കാരായ വായ്പക്കാർക്ക്: 

1. കഴി  6 മാസെ  ശ ള ി ുകളും ബാ ് േ ്െമന്റുകളും  

2. സഹ-അേപക്ഷകരുെട കാരയ് ിൽ, എലല്ാ കക്ഷികൾ ക്കും േരഖകൾ 
അഭയ്ർ ിക്കും 

3. കഴി  6 മാസെ  ബാ ് േ ്െമന്റുകൾ 

 
സവ്യം-െതാഴിൽ െചയയ്ു  വായ്പക്കാർ / ാപന ൾ: 

1. കഴി  12 മാസെ  ബാ ് േ ്െമന്റുകൾ 

2. ജിഎസ്ടി റിേ ണുകൾ 

3. ആദായനികുതി റിേ ണുകൾ 

4. ഉദയ്ാം സർ ിഫിക്ക ് 

5. ഒ ിലധികം അേപക്ഷകരുെട / ാപന ളുെട കാരയ് ിൽ, ബ െ  എലല്ാ 
കക്ഷികളുെടയും േരഖകൾ ആവശയ്മാണ്.  

െസേകവ്ർഡ് വായ്പകളുെട കാരയ് ിൽ, പുന:സംഘടന സമയ ് വായ്പ തുകെയ 
ആ്രശയി ്, എെ ിലും അധിക ഈട് ആവശയ്മുെ ിൽ, അതുമായി ബ െ  
േരഖകളും അഭയ്ർ ിക്കും. 

ഈ പ ിക സൂചനാപരമാെണ ും മ ് പല ഘടക െള ആ്രശയി ് അധിക േരഖകൾ 
അഭയ്ർ ിേ ക്കാെമ ും ദയവായി ്രശ ിക്കുക. 

10. എന്െറ െ്രകഡി ് ചരി്രത ിൽ വായ്പ പുന:സംഘടനയുെട ഫലം 
എ ായിരിക്കും? 
െറഗുേല റി മാർ നിർ േ ശ ൾ  ്രപകാരം, നി ളുെട വായ്പ / െ്രകഡി ് സൗകരയ്ം 
െ്രകഡി ് ബയ്ൂേറായ്ക്ക് “പുന:സംഘടി ി ത്” എ ് റിേ ാർ ് െചയയ്ു താണ്.  

 

11. ഫുളള്ർ ൺ  ഇ യ്യുമായി എനിക്ക് ഒ ിലധികം വായ്പകളു ്. വായ്പ 
പുന:സംഘടനയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു തവണ മാ്രതം അേപക്ഷി ാൽ മതിേയാ അേതാ ഓേരാ 
വായ്പയ്ക്കും ്രപേതയ്കം അേപക്ഷിേക്ക തുേ ാ? 



 

 

നി ൾക്ക് ഒ ിലധികം വായ്പകളുെ ിൽ, നി ൾ പുന:സംഘടി ിേക്ക  ഓേരാ 
വായ്പയ്ക്കും നി ൾ ്രപേതയ്കമായി അഭയ്ർ ന നൽേക തു ്. 

12. ഞാൻ സവ്യം-െതാഴിൽ െചയയ്ു ു / എന്െറ ഒരു െചറിയ എംഎസ്എംഇ 
ാപനമാണ്. വായ്പ പുന:സംഘടനയ്ക്ക് ഞാൻ േയാഗയ്നാേണാ? 

താെഴെക്കാടു ിരിക്കു  പ ിക ഇ യ്ൻ ഗവൺെമൻറ് പുറ ിറക്കിയ എ ംഎസ്എംഇ 
എന്റി ികളുെട പുതുക്കിയ നിർവചനം നൽകു ു:  

വിഭാഗീകരണം സംേയാജിത മാനദ ം ൈമേ്രകാ െചറിയ ഇട രം 

എംഎസ്എംഇ - 
നാമമാ്രത, െചറുകിട, 
ഇട രം 
സംരംഭ ൾ 

ാന്റ്, െമഷിനറി 
അെലല് ിൽ 
ഉപകരണ ളിൽ 
നിേക്ഷപം 

രൂ. 1 
േകാടിയിൽ 
കവിയാെത 

രൂ. 10 
േകാടിയിൽ 
കവിയാെത 

രൂ. 50 
േകാടിയിൽ 
കവിയാെത  

വാർഷിക വി ുവരവ് രൂ. 5 
േകാടിയിൽ 
കവിയാെത 

രൂ. 50 
േകാടിയിൽ 
കവിയാെത 

രൂ. 250 
േകാടിയിൽ 
കവിയാെത 

 

ഇ യ്ാ ഗവൺെമന്റ് ്രപഖയ്ാപി  പുതുക്കിയ എംഎസ്എംഇ കല്ാസിഫിേക്കഷൻ 
അനുസരി ് എംഎസ്എംഇ വിഭാഗ ിൽ െപടു  സവ്യം-െതാഴിൽ െചയയ്ു  
വയ്ക്തികൾ / ാപന ൾക്ക് ബാ ുകളുെടയും എൻബിഎഫ്സിയുെടയും ഫ ്-ഇതര 
സൗകരയ് ൾ ഉൾെ െട െമാ ം കടം  2020 മാർ ് 1ന് രൂ. 25 േകാടിയിൽ 
കൂടുതലിെലല് ിൽ എംഎസ്എംഇ പുന:സംഘടന പ തി ്രപകാരം ആശവ്ാസ ിനായി 
അേപക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവര ൾക്ക് നി ളുെട അടു ുളള് ഫുളള്ർ ൺ ഇ ്യ 
്രബാ ുമാേയാ റിേലഷൻഷി ് മാേനജരുമാേയാ ബ െ ടുക. 

ഗവൺെമന്റിന്െറ Udyam portal വഴി സവ്യം എംഎസ്എംഇ ആയി രജി ർ െചയയ്ാൻ 
ഫുളള്ർ ൺ ഇ യ് ഞ ളുെട സവ്യം-െതാഴിൽ ഉപേഭാക്താക്കെള ഉപേദശിക്കു ു. 

13. 2020 മാർ ്-ഓഗ ് കാലയളവിൽ ഞാൻ െമാറേ ാറിയം എടു ിലല്. വായ്പ 
പുന:സംഘടന പ തിക്കായി എനിക്ക് ഇേ ാൾ അേപക്ഷിക്കാേമാ? 
വായ്പ പുന:സംഘടനയ്ക്ക് നി ൾക്ക് അേപക്ഷിക്കാം. എ ിരു ാലും, മുകളിൽ 
സൂചി ി  മാനദ ളും െ്രകഡി ് േയാഗയ്ത മുതലായ മ ് ഘടക ളും 
അടി ാനമാക്കി ഞ ൾ നി ളുെട അേപക്ഷ വിലയിരു ും, തുടർ ് നി ളുെട 
വായ്പ പുന:സംഘടന അഭയ്ർ ന കൂടുതൽ േ്രപാസ ് െചയയ്ാേമാ എ ് നി െള 
അറിയിക്കും. 

 

 

 

14. എന്െറ വായ്പ ഒരു സഹ-വായ്പക്കാരേനാെടാ ം എടു താണ്. പുതുക്കിയ 
പുന:സംഘടന കരാറിൽ യഥാർ  വായ്പ ഉട ടിയുെട എലല്ാ സഹ-വായ്പക്കാരും 
ഒ ിേട  ആവശയ്മുേ ാ? 



 

 

െറഗുേല റി, നിയമപരമായ ആവശയ്കതകൾ അനുസരി ്, യഥാർ  വായ്പയുെട എലല്ാ 
വായ്പക്കാരും / സഹ-വായ്പക്കാരും പുന:സംഘടന ഉട ടി ഉൾെ െട വായ്പാ 
ഘടനയിൽ വരു  എലല്ാ മാ ളും സ തിക്കുകയും ഒ ിടുകയും െചേയയ് തു ്.. 

15. ഏത് തര ിലുളള് വായ്പകളാണ് പുന:സംഘടനയ്ക്ക് േയാഗയ്മലല്ാ ത്? 
ഇനി റയു  തര ിലുളള് വായ്പകൾ പുന:സംഘടനയ്ക്ക് േയാഗയ്മലല്: 

1. കാർഷിക ആവശയ് ൾക്കായി വയ്ക്തികൾ/ ാപന ൾക്കുളള് വായ്പകൾ, 
ഫുളള്ർ ൺ ഇ യ് കാർഷിക വായ്പകളായി തരംതിരിക്കു ു 

2. കാർഷിക െ്രകഡി ് െസാൈസ ികൾ, ധനകാരയ് േസവന ദാതാക്കൾ, േക്ര , 
സം ാന, ്രപാേദശിക സർക്കാർ ാപന ൾ, ഫുളള്ർടൺ ഇ യ് ജീവനക്കാർ 

3. 2020 മാർ ് 1 ന് േശഷം അക്കൗ ് പുന:്രകമീകരി  ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് 
ക നികളുെട വായ്പകൾ 

4. വാണിജയ് ഉപേയാഗ ിനായി നൽകിയി ുളള് വായ്പകൾക്ക് മുകളിൽ 
സൂചി ി തുേപാെല എംഎസ്എംഇ മാർ നിർ േ ശ ൾ  ്രപകാരം ആശവ്ാസം 
െകല്യിം െചയയ്ു തിന് അർഹതയു ്. 

16. വായ്പ പുന:സംഘടന പ തിക്ക് അേപക്ഷിക്കാനുളള് അവസാന തീയതി 
എ ാണ്? 
വായ്പാ പുന:സംഘടനയ്ക്ക് അേപക്ഷിക്കാൻ നി ൾ ആ്രഗഹിക്കു ു എ ിൽ, 
നി ളുെട േയാഗയ്ത േകാവിഡ്-19 മഹാമാരിയുെട േനരി ുളള് ഫലമായി നി ൾ 
അഭിമുഖീകരിേ ക്കാവു  സാ ിക ന ിന്െറ േതാതിെന ആ്രശയി ിരിക്കും 
എ തിനാൽ, എ്രതയും േവഗം അത് െചയയ്ാൻ നി േളാട് അഭയ്ർ ിക്കു ു. 
അേപക്ഷിക്കു  സമയ ് ഈ സ്കീം സംബ ി   ഞ ളുെട നയെ യും മുകളിൽ 
സൂചി ി  മാനദ െളയും അടി ാനമാക്കി ഫുളള്ർ ൺ ഇ യ് നി ളുെട 
അഭയ്ർ ന വിലയിരു ും. 

17. ഞാൻ എന്െറ വായ്പ പുന:സംഘടി ിക്കുകയാെണ ിൽ എെ ിലും 
േ്രപാസ ിംഗ് ഫീേസാ ചാർ ുകേളാ ഉ ാകുേമാ? 
നി ളുെട വായ്പ പുന:സംഘടി ിക്കാൻ നി ൾ തീരുമാനിക്കുകയാെണ ിൽ 
ഫുളള്ർ ൺ ഇ യ് ഒരു ഫീസ് ഈടാക്കിേയക്കാം.  

18. വായ്പാ പുന:സംഘടനയ്ക്കായി ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുകയാെണ ിൽ, ഞാൻ 
ഇനിയും ഏെത ിലും ്രപതിമാസ ഇഎംഐ അടയ്േക്ക തുേ ാ? 
നി ൾ വായ്പ പുന:സംഘടന അേപക്ഷ സമർ ി ാലും, അത് സവ്ീകരിക്കു തുവെര, 
നിലവിെല െഷഡയ്ൂൾ അനുസരി ് നി ളുെട ്രപതിമാസ ഇഎംഐകൾ അടയ്ക്കുെമ ് 
്രപതീക്ഷിക്കു ു. നി ളുെട വായ്പ പുന:സംഘടന അഭയ്ർ ന സവ്ീകരി ു കഴി ാൽ, 
നി ൾക്ക് പുതുക്കിയ െഷഡയ്ൂൾ പി ുടരാം. നിലവിെല തിരി ടവ് െഷഡയ്ൂൾ 
അനുസരി ് ഇഎംഐകൾ കൃതയ്സമയ ് അടയ്േക്ക താണ്, കാരണം ഈ 
ച ക്കൂടിനു കീഴിൽ െറസലയ്ൂഷൻ അഭയ്ർ ിക്കു  തീയതി വെര അക്കൗ ുകൾ 
തുടർ ും ാൻേഡർഡായി പരിഗണിക്കെ ടു താണ്. 

നി ളുെട വായ്പ പുന:സംഘടന അഭയ്ർ ന നിരസിക്കുകയാെണ ിൽ, നിലവിലുളള് 
െഷഡയ്ൂൾ അനുസരി ് നി ൾ തുടർ ും നി ളുെട ഇഎംഐകൾ അടയ്ക്കുെമ ് 



 

 

്രപതീക്ഷിക്കു ു. ഏെത ിലും കാലതാമസം / മുടക്കം അധിക പലിശ ആകർഷിക്കുകയും 
അത് നി ളുെട െ്രകഡി ് സ്േകാറിെന ബാധിക്കുകയും െചയയ്ും. 

19. ഞാൻ ഇേ ാൾ എന്െറ ഇഎംഐകൾ അടയ്ക്കുകയും പുന:സംഘടന 
തിരെ ടുക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ എ ് സംഭവിക്കും? എനിക്ക് ഈ 
സൗകരയ്ം പി ീട് എടുക്കാേമാ? 
നി ളുെട ഇ എ ംഐകൾ  ഇേ ാൾ  അടയ്ക്കാൻ കഴിയുെമ ിൽ , ഫുളള്ർ ൺ  ഇ യ് 
നി െള സവ്ാഗതം െചയയ്ു ു. എ ിരു ാലും, ഈ സ്കീമിന് കീഴിലുളള് ആശവ്ാസം ഒരു 
നി ിത തീയതിക്ക് മു ായി അനുവദിക്കുകയും നി ളുെട അേപക്ഷ ആ തീയതിക്ക് 
മു ായി സമർ ിക്കുകയും േവണം. മുകളിൽ സൂചി ി  മാനദ ൾ പാലി ാൽ 
മാ്രതേമ അേപക്ഷ സവ്ീകരിക്കുകയുളള്ൂ കൂടാെത നി ളുെട അേപക്ഷയും 
പി ുണയ്ക്കു  േരഖകളും എലല്ാ പരിേശാധനകളിലും വിജയിക്കുകയും േവണം. 

*നിബ നകളും വയ്വ കളും ബാധകം. 
 
**േഫാർേകല്ാഷർ ചാർ ുകൾക്കു വിേധയം. നിബ നകളും വയ്വ കളും ബാധകം. 


