
 

 

 

वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरििंगवि वाििंवाि ववचािले जाणािे प्रश्न 
(मिाठी) 

 

 

1. आरबीआयने मजंूर केलेली लोन ररस्ट्रक्चररगं योजना काय आहे? या ररझोल्यशून फे्रमवकक चे उद्दिष्ट 
काय आहे?  

कोववड-19 महामािी आणण त्याने देशभिातील कोट्यावधी कजजदािािंवि आणलेल्या आर्थजक पतनाच्या 
पाश्वजभमूीवि रिझर्वहज बॅंकेने रिझोल्यशूनच्या योजनािंच्या अिंमलबजावणीसाठी बँक आणण इति कजज 
देणाऱ्या सिंस्ट्थािंना एक फे्रमवकज  उपलब्ध करुन ददले आहे. या फे्रमवकज चे उदिष्ट म्हणजे कोववड-19 
महामािीमळेु जयािंच्यावि आर्थजक परिणाम झाला आहे अशा कजजदािािंना ददलासा देणे. 

हे फे्रमवकज  आणण त्याच्या ननयामक मागजदशजक तत्त्वािंच्या आधािे फुलटजन इिंडडया कोववड-19 प्रभाववत 
र्वयक्ती आणण घटकािंकडून घेतल्या गेलेल्या कजाजच्या रिस्ट्रक्चरििंगसाठी आपले धोिण तयाि किीत 
आहे. 

 

2. लोन ररस्ट्रक्चररगंसाठी कोण पात्र आहे? 

लोन रिस्ट्रक्चरििंगसाठी पात्रतचेे मलूभतू ननकष आहेतः 

1. 01 माचज, 2020 िोजी अजजदािाकड ेईएमआय / र्वयाज देयकासाठी 30 ददवसािंपेक्षा जास्ट्त थकीत 
िक्कम नसावी. ही मदुत बँक आणण एनबीएफसी कडून ₹ 25 कोटीपयतं कजज घेणाऱ्या 
एमएसएमई कजजदािािंसाठी 89 ददवस आहे. 

2. अजजदािावि कोववड-19 महामािीमळेु उत्पन्न / ववत्त प्रवाह यािंचे नकुसान ककिं वा घट या बाबतीत 
आर्थजक परिणाम झाला असला पादहजे. 

कृपया लक्षात घयाः 

1. उत्पन्नातील घट आणण अजजदािावि होणािा त्याचा आर्थजक परिणाम फुलटजन इिंडडयाकडून 
कजजदािाने पिुववलेल्या मादहती तसेच आधािभतू कागदपत्रािंच्या आधािावि तपासला जाईल. 

2. त्यानिंति फुलटजन इिंडडया रिझोल्यशूनची योजना मिंजूि किण्यापवूी झालेल्या चचेच्या आणण 
मलू्यािंकनाच्या आधािावि मान्य केलेल्या सधुारित ईएमआय / र्वयाजाचे देयक पनु्हा सरुू 
किण्यास सक्षम होण्यासाठी अजजदािाच्या क्षमतचेे मलू्यािंकन किेल. 

3. फुलटजन इिंडडया अजजदािाच्या पितफेडीचा इनतहास आणण माचज - ऑगस्ट्ट, 2020 दिम्यान 
आिबीआयच्या मॉिेटोरियमचा लाभ घेताना ददलले प्रनतसाद याचा देखील ववचाि किेल. 



 

 

 

3. मी लोन ररस्ट्रक्चररगंची ननवड करावी का? 

आपण उत्पन्नाच ेनवीन स्ट्त्रोत शोधून ककिं वा आपला खचज र्वयवस्ट्थावपत करून आपल्या माससक 
ईएमआयची भिपाई करू शकत असल्यास, आम्ही आपल्याला असे किण्याचा, आणण अनावश्यकपणे 
योजनेची ननवड न किण्याचा ठामपणे सल्ला देऊ. 

याचे कािण आहे की कजाजच्या पनुिजचनेचे खालील परिणाम आहेत: 

1. अनतरिक्त लोन रिस्ट्रक्चरििंग फी आकािली जाऊ शकत,े जयाने आपल्या खचाजमध्ये भि पडले 

2. एकूण देय र्वयाजात वाढ, त्यामळेु तमुचे कजज अर्धक महाग होईल 

 

4. लोन ररस्ट्रक्चररगं योजनेचा माझ्या कजाकवर कसा पररणाम होईल? 

आपली लोन रिस्ट्रक्चरििंग ववनिंती स्ट्वीकािली गेल्यास पढुीलपकैी एक ककिं वा अर्धक घडू शकत:े 

a. आपली माससक ईएमआय िक्कम कमी होऊ शकत,े त्यामळेु माससक पितफेडची वचनबद्धता 
कमी होईल. 

b. आपला एकूण कायजकाळ वाढेल, त्या दिम्यान आपल्या उवजरित कजाजची भिपाई होईल. तथावप, 

कृपया लक्षात घया की कजाजच्या अवसशष्ट कालावधीची मदुतवाढ, देयक मॉिेटोरियमसह ककिं वा 
त्यासशवाय, दोन वषांपेक्षा जास्ट्त कालावधीसाठी असेल. 

c. कजाजच्या कायजकाळात तमुच ेएकूण देय र्वयाज वाढेल. 
 

5. मी माझ ेईएमआय भरले नाहीत तर माझ्या कजाकच ेआपोआप ररस्ट्रक्चररगं होईल का? 

नाही. आपण या योजनेसाठी अजज न केल्यास ककिं वा आपला अजज फेटाळला गेल्यास आपण 
वेळापत्रकानसुाि आपला ईएमआय भिणे अपेक्षक्षत असेल. असे किण्यात कोणताही ववलिंब ककिं वा अपयश 
म्हणजे ववलिंब / डीफॉल्ट म्हणून ववचाि केला जाईल आणण दिंड / बाऊन्स शलु्क आकािले जाईल. 

 

6. या क्षणी माझ्या उत्पन्नावर पररणाम झालेला नाही, परंत ु भववष्यात तो होऊ शकतो. मी लोन 
ररस्ट्रक्चररगंसाठी अजक करू शकतो/ शकत ेका? 

आपण लोन रिस्ट्रक्चरििंगसाठी अजज करू शकता. तथावप आम्ही वि नमदू केलेल्या ननकषािंवि तसेच 
पतपात्रता इत्यादीिंसािख्या इति घटकािंच्या आधािे आपल्या अजाजच ेमलू्यािंकन करू आणण मग आपल्या 
कजाजच्या रिस्ट्रक्चरििंगची ववनिंती फुलटजन इिंडडयाच्या धोिणाची आवश्यकता पणूज कित आहे का त े
आपल्याला कळव.ू 

 

7. फुलटकन इंडडयाची कोणती उत्पादने लोन ररस्ट्रक्चररगंसाठी पात्र आहेत? 



 

 

फुलटजन इिंडडयाची खालील उत्पादने या योजनेस पात्र आहेतः 

1. तािणाच्या बदल्यात कजज 
2. मालमत्तचे्या बदल्यात कजज 
3. वयैक्क्तक कज े

4. दचुाकी कज े

5. र्वयापािी वाहन कज े

6. र्वयवसाय कजे 
7. एमएसएमई कजे  /सिुक्षक्षत र्वयवसाय  कजे 
8. गहृ कज े

*या योजनेसाठी आिबीआयने ददलेल्या फे्रमवकज  आणण मागजदशजक तत्त्वािंनसुाि रिस्ट्रक्चरििंग किण्यासाठी 
उत्पादने ववचािात घेतली जातील. 

 

8. लोन ररस्ट्रक्चररगं योजनेसाठी अजक कसा करावा? 

लोन रिस्ट्रक्चरििंग योजनेसाठी अजज किण्यासाठी कृपया खालील पायऱ्यािंचे अनसुिण किा. 

1. पषृ्ठाच्या शीषजस्ट्थानी असलेल्या “कॉन्टॅक्ट अस” ववभागावि क्क्लक किा. 
2. "एक्झझक्स्ट्टिंग कस्ट्टमि" ननवडा आणण लॅन आयडी, मोबाईल निंबि इ. सािख ेआपले तपशील 

प्रववष्ट किा. 
3. ‘नेचि ऑफ क्वेिी/रिक्वसे्ट्ट्स/किं प्लेंट्स’ ड्रॉपडाऊन वरून “वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरििंग” ननवडा. 
4. निंति, ‘मोअि डडटेल्स’ ड्रॉपडाऊन वरून “वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरििंग” पयाजय ननवडा. 
5. त्यानिंति आपणास आपल्या िोजगािाचे स्ट्वरूप, महामािीमळेु आपण ककती आर्थजक परिणाम 

सहन केला (ककिं वा तोंड देणे चाल ूआहे) यासािखी ववसशष्ट मादहती आणण बिेच काही 
पिुवण्यास सािंर्गतले जाईल. 

6. कृपया विील मादहती शक्य नततक्या काळजीपवूजक आणण अचकूपणे प्रववष्ट किा. आपण येथ े
पिुवलेल्या मादहतीच्या आधािे पढुील प्रकियेसाठी आपल्या ववनिंतीचे मलू्यािंकन केले जाईल. 

7. एकदा आपण सवज आवश्यक तपशील प्रववष्ट करुन त्याची पडताळणी केली की “सबसमट” वि 
क्क्लक किा. 

8. आपला अजज धोिणानसुाि पात्र मानल्यास आपल्याला पढुील पायऱ्यािंसिंदभाजत आमच्या 
प्रनतननधीचा कॉल येईल. 

कृपया लक्षात घया की अिंनतम पात्रता आवश्यक कागदपत्र ेसादि केल्यानिंति आणण त्यानिंति फुलटजन 
इिंडडयाद्वािे त्यािंची पडताळणी झाल्यानिंति ननक्श्चत केली जाईल. 

 

 

https://associations.fullertonindia.com/contact-us.aspx


 

 

9. लोन ररस्ट्रक्चररगंसाठी कोणती कागदपत्र ेआवश्यक आहेत? 

लोन रिस्ट्रक्चरििंगसाठी कागदपत्रािंची यादी: 

पगािदाि कजजदािािंसाठीः 

1. मागील 6 मदहन्यािंतील सॅलिी क्स्ट्लप आणण बँक स्ट्टेटमेन्ट 

2. सह-अजजदािािंच्या बाबतीत, सवज पक्षािंसाठी कागदपत्रािंची मागणी केली जाईल 

3. मागील 6 मदहन्यािंतील बँक स्ट्टेटमेन्ट 

 

स्ट्वयिंिोजगाि कजजदाि / घटकािंसाठी: 
1. मागील 12 मदहन्यािंतील बँक स्ट्टेटमेन्ट 

2. जीएसटी रिटनज 
3. इनकम टॅक्स रिटनज 
4. उद्यम सदटजकफकेट 

5. अनेक अजजदाि / घटकािंच्या बाबतीत, सवज सिंबिंर्धत पक्षािंची कागदपत्र ेआवश्यक असतील. 

ससक्यडुज लोनच्या बाबतीत, रिस्ट्रक्चरििंगच्या वेळी कजाजच्या िकमेवि अवलिंबनू, जि अनतरिक्त आनषुिंर्गक 
आवश्यक असेल ति, त्यासिंदभाजतील कागदपत्रािंचीही मागणी केली जाईल. 

कृपया लक्षात घया की ही यादी सचूक आहे आणण इति ववववध घटकािंवि अवलिंबनू अनतरिक्त 
कागदपत्रािंची मागणी देखील केली जाऊ शकत.े 

 

10. माझ्या के्रडडट द्दहस्ट्रीवर लोन ररस्ट्रक्चररगंचा काय पररणाम होईल? 

ननयामक मागजदशजक तत्त्वािंनसुाि, तमुचे कजज / िेडडट फॅसससलटी “रिस्ट्रक्चडज” म्हणून िेडडट ब्यिुोला 
कळववली जाईल. 

 

11. फुलटकन इंडडयाकडून मी अनेक कजे घेतली आहेत. मी लोन ररस्ट्रक्चररगंसाठी फक्त एकदाच अजक 
करावा की प्रत्येक कजाकसाठी मला वेगवेगळा अजक करावा लागेल? 

आपली अनेक कजे असल्यास, आपणास रिस्ट्रक्चडज किण्याची आवश्यकता असलेल्या प्रत्येक कजाजसाठी 
वेगवेगळी ववनिंती किावी लागेल. 

 

12. मी स्ट्वयरंोजगाररत व्यक्ती / एमएसएमई घटक आहे जजचा लघ ु उद्योग आहे. मी लोन 
ररस्ट्रक्चररगंसाठी पात्र आहे का? 

खालील तक्ता भाित सिकाि नसुाि एमएसएमई घटकािंची सधुारित र्वयाख्या देतो 



 

 

वगीकरण सयंकु्त ननकष सकू्ष्म लघ ु मध्यम 

एमएसएमई - सकू्ष्म, 

लघ,ु मध्यम उद्योग 

यिंत्रसिंच आणण यिंत्रसामग्री 
ककिं वा उपकिणािंमध्ये 
यापेक्षा जास्ट्त गुिंतवणूक 
नाही 

₹ 1 कोटी ₹ 10 कोटी ₹ 50 कोटी 

वावषजक उलाढाल यापके्षा 
जास्ट्त नाही 

₹ 5 कोटी ₹ 50 कोटी ₹ 250 कोटी 

 

भाित सिकाितफे घोवषत सधुारित एमएसएमई वगीकिणानसुाि एमएसएमई शे्रणीतील स्ट्वयिंिोजगारित 
र्वयक्ती / घटक, एमएसएमई रिस्ट्रक्चरििंग योजनेंतगजत सवलतीसाठी अजज करू शकतो, जि 1 माचज 2020 

िोजी बँका आणण एनबीएफसीच्या ववना-ननधी आधारित सवुवधािंसह एकूण एक्सपोजि ₹ 25 कोटीपके्षा 
जास्ट्त नसेल ति. कृपया अर्धक मादहतीसाठी आपल्या नजीकच्या फुलटजन इिंडडया शाखेशी ककिं वा 
आपल्या रिलेशनसशप मॅनेजिशी सिंपकज  साधा. 

फुलटजन इिंडडया आपल्या स्ट्वयिंिोजगारित ग्राहकािंना लवकिात लवकि सिकािच्या उद्यम पोटजल वि 
एमएसएमई म्हणून नोंदणी किण्याचाही सल्ला देत.े 

 

13. मी माचक - ऑगस्ट्ट 2020 दरम्यान मॉरेटोररयम घेतलेले नाही. मी आता लोन ररस्ट्रक्चररगं 
योजनेसाठी अजक करु शकतो/ शकत ेका? 

आपण लोन रिस्ट्रक्चरििंगसाठी अजज करू शकता. तथावप आम्ही वि नमदू केलेल्या ननकषािंवि तसेच 
पत पात्रतसेािख्या इति घटकािंच्या आधािे आपल्या अजाजच ेमलू्यािंकन करू आणण मग आपल्या लोन 
रिस्ट्रक्चरििंगच्या ववनिंतीवि पढुील प्रकिया केली जाऊ शकत ेकी नाही त ेआपल्याला कळव.ू 

 

14. माझ ेकजक सह-कजकदारा / रां सह घेतले होत.े मळू कजक कराराच्या सवक सह-कजकदारांना सधुाररत 
ररस्ट्रक्चररगं करारावर स्ट्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे काय? 

ननयामक आणण कायदेशीि आवश्यकतािंनसुाि, मळू कजाजचे सवज कजजदाि / सह-कजजदाि यािंनी 
रिस्ट्रक्चरििंगच्या किािासह कजाजच्या िचनेतील कोणत्याही बदलािंवि सहमती आणण स्ट्वाक्षिी किण्याची 
आवश्यकता आहे. 

 

15. कोणत्या प्रकारची कज ेररस्ट्रक्चररगंसाठी पात्र नाहीत? 

खालील प्रकािची कजे रिस्ट्रक्चरििंगसाठी पात्र नाहीतः 
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1. कृषीववषयक हेतूिंसाठी र्वयक्ती आणण घटकािंना ददलेली आणण फुलटजन इिंडडयाने कृषी कजज म्हणून 
वगीकृत केलेली कज े

2. कृषी पत सिंस्ट्था, ववत्तीय सेवा प्रदाता, कें द्र, िाजय आणण स्ट्थाननक सिकािी सिंस्ट्था, फुलटजन इिंडडया 
कमजचािी यािंना ददलेली कज े

3. 1 माचज 2020 निंति खात ेरिशडे्यलू केले गेले आहे अशा गहृननमाजण ववत्त किं पन्यािंच ेएक्सपोजि 

4. विील मदु्द्यात नमदू केल्याप्रमाणे र्वयापािववषयक वापिासाठी ददलेली कज े एमएसएमई 
मागजदशजक तत्त्वािंनसुाि सवलतीचा दावा किण्यास पात्र असतील. 
 

16. लोन ररस्ट्रक्चररगं योजनेसाठी अजक करण्याची शवेटची तारीख कोणती आहे? 

आपण लोन रिस्ट्रक्चरििंगसाठी अजज करू इक्च्ित असल्यास आपल्याला लवकिात लवकि अस े
किण्याची ववनिंती केली जाईल कािण आपली पात्रता बहुधा कोववड-19 महामािीचा थेट परिणाम म्हणून 
आपणास येणाऱ् या आर्थजक नकुसानाच्या पातळीवि अवलिंबनू असेल. फुलटजन इिंडडया वि नमदू केलेल्या 
ननकषािंवि तसेच अजाजच्या वेळी या योजनेसिंदभाजत आमच्या धोिणानसुाि आपल्या ववनिंतीचे मलू्यािंकन 
किेल. 

 

17. मी माझे कजक ररस्ट्रक्चर केल्यास कोणतीही प्रक्रक्रया फी क्रकंवा शलु्क आकारले जाईल का? 

आपण आपले कजज रिस्ट्रक्चि कित असल्यास फुलटजन इिंडडया फी आकारू शकेल. 

 

18. मी लोन ररस्ट्रक्चररगंसाठी अजक केल्यास मला तरीही माससक ईएमआय भरावा लागेल का? 

आपण लोन रिस्ट्रक्चरििंग अजज सबसमट केला असला तिीही, तो स्ट्वीकािला जात नाही तोपयतं आपण 
आपल्या वेळापत्रकानसुाि आपला माससक ईएमआय भिणे अपेक्षक्षत आहे. एकदा आपली लोन 
रिस्ट्रक्चरििंग ववनिंती स्ट्वीकािली गेल्यानिंति आपण सधुारित वेळापत्रकाचे अनसुिण करू शकता. कृपया 
लक्षात घया की सध्याच्या पितफेड वेळापत्रकानसुाि ईएमआय वेळेवि ददले पादहजेत कािण या फे्रमवकज  
अिंतगजत रिझोल्यशून मागे घेण्याच्या तािखेपयतं खाती मानक म्हणून वगीकृत केली जातील. 

कृपया लक्षात घया की आपली लोन रिस्ट्रक्चरििंग ववनिंती नाकािल्यास आपल्या ववद्यमान 
वेळापत्रकानसुाि आपला ईएमआय भिणे अपेक्षक्षत असेल. कोणताही ववलिंब / डीफॉल्ट यामळेु अनतरिक्त 
र्वयाज आकािले जाईल आणण आपल्या िेडडट स्ट्कोअिवि परिणाम होईल. 

 

19. मी आता माझा ईएमआय भरल्यास आणण ररस्ट्रक्चररगंची ननवड न केल्यास काय होईल? मी ही 
सवुवधा नतंर घेऊ शकतो/ शकत ेका? 



 

 

जि आपण आता आपला ईएमआय भिला ति फुलटजन इिंडडया असे किण्यासाठी आपले स्ट्वागत कित.े 
तथावप, हे लक्षात घया की या योजनेतील सवलत एका ववसशष्ट तािखेपवूी मिंजूि केली जावी आणण त्या 
तािखेपवूी आपला अजज सादि केला जावा. जि वि नमदू केलेल्या ननकषािंची पतूजता केली असेल तिच 
आपला अजज स्ट्वीकािला जाईल आणण आपला अजज तसेच सहाय्यक कागदपत्रािंनी सवज पडताळणी 
तपासण्या पाि किायला हर्वयात. 


