వన్టైమ్ లోన్ రీస్ట్రక్చరింగ్ పై ప్రశ్నలు స్టమాధానాలు (తెలుగు)
1.ఆర్బిఐ ద్వారా ధృవీక్రించబడిన లోన్ రీస్ట్రక్చరింగ్ స్కీమ్ ఏమిటి? ఈ రెజల్యూషన్ ఫ్రరమ్వర్ీ్ యొక్ీ
ఉద్దేశ్ూిం ఏమిటి?
COVID-19 మహమమారి మరియు దేశవ్యాప్త ంగయ మిలియన్ల మంది రుణగ్రహీతలపై తీసుకువచ్చిన్ ఆరిిక ప్తనాల
దృష్టయయా, తీరయాన్ం ప్రణాళికల అమలు కోసం బ్ాంకులు మరియు ఇతర రుణ సంసి లకు ఆర్బిఐ ఒక ఫ్రమ్
ర వర్్న్ు
అందించ్చంది. కోవిడ్ -19 మహమమారి ఫలితంగయ ఆరిికంగయ న్ష్య పో యిన్ రుణగ్రహీతలకు ఉప్శమన్ం కలిపంచడం ఈ
ఫ్రరమ్వర్్ యొక్ ఉదేేశాం.
ఈ ఫ్రరమ్వర్్ మరియు దాని రెగ్ుాలేటరీ మమరగ దరశకయల ఆధారంగయ, COVID-19 మహమమారి దాారయ ప్రభ్వితమైన్
వాకుతలు మరియు సంసి లు ప ందిన్ రుణాల రీసయక
ర ిరింగ్ కోసం ఫులలలరయన్ ఇండియమ తన్ పయలసీని రూప ందిసత ో ంది.

2.లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్కు ఎవరు అరుులు?
లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్కు పయరథమిక అరుత ప్రమమణాలు ఇలమ ఉనాాయి:
1. దరఖమసుతదారు మమరిి 01, 2020 నాటికి EMI / వడడీ చెలిలంప్ుపై 30 రోజుల కంటే ఎకు్వ సమయం మించ్చ
ఉండకూడదు. ఈ కయలం 89 రోజులు, బ్ాంకులు మరియు NBFCల న్ుండి రుణం తీసుకున్ా ఎంఎస్ఎంఇ
రుణగ్రహీతలకు రూ. 25 కోటల
ల .
2. COVID-19 మహమమారి కయరణంగయ దరఖమసుతదారు న్ష్య ం లేదా ఆదాయం / న్గ్దు ప్రవ్యహం తగిగంప్ు
ప్రంగయ ఆరిికంగయ గ్ురి అయి ఉండాలి.
దయచేసి గ్మనించండి:
1. ఆదాయంలో తగిగంప్ు మరియు దరఖమసుతదారుపై దాని ఆరిిక ప్రభ్వ్యనిా ఫులలలరయన్ ఇండియమ సమమచారం
మరియు రుణగ్రహత
ీ అందించ్చన్ సహాయ ప్త్ారల ఆధారంగయ సమీక్షిసత ుంది.
2. రెజలూాష్న్ పయలన్న్ు ఆమోదించే ముందు చరిలు మరియు అసస్మంట్ ఆధారంగయ అంగీకరించ్చన్
సవరించ్చన్ EMI / వడడీ చెలిలంప్ున్ు తిరిగి పయరరంభంచగ్ల సయమరయిానిా ఫులలలరయన్ ఇండియమ తరయాత అంచనా
వ్ేసత ుంది.
3. ఫులలల రయన్ ఇండియమ దరఖమసుతదారు యొక్ తిరిగి చెలిలంచే హిసయరీని మరియు మమరిి - ఆగ్సుయ, 2020 మధ్ా
ఆర్బిఐ త్ాత్ా్లిక నిషరధానిా ప ందేటప్ుపడు ఇచ్చిన్ రెసయపన్్న్ు కూడా ప్రిశీలిసుతంది.

3. నేన్ు లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్ ఎంచుకోవచాి?

ఒకవ్ేళ కరరతత ఆదాయ వన్రులన్ు కన్ుగొన్డం దాారయ లేదా మీ ఖరుిలన్ు నిరాహించడం దాారయ మీరు మీ నెలవ్యరీ
EMI లన్ు చెలిలంచగ్లిగిత్ే, అలమ చేయమని మరియు అన్వసరంగయ ఈ ప్థకయనిా ఎంచుకోవదే ని మేము మీకు
గ్టియగయ సలహా ఇసయతము.
లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్ కిరంది ప్రభ్వ్యలన్ు కలిగి ఉండటం దీనికి కయరణం:
1. మీ ఖరుికు అదన్ంగయ అదన్ప్ు లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్ రుసుము విధించవచుి
2. చెలిలంచవలసిన్ మొతత ం వడడీ లో పరుగ్ుదల, తదాారయ మీ లోన్ మరింత ఖరియిన్దిగయ మమరుత ంది

4.లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్ సీ్మ్ నా లోన్న్ు ఎలమ ప్రభ్వితం చేసత ుంది?
ఒకవ్ేళ మీ లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్ అభ్ారిన్ అంగీకరించబడిత్ే, కింది వ్యటిలో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎకు్వ జరగ్వచుి:
a. మీ నెలవ్యరీ EMI మొతత ం తగ్గ వచుి, తదాారయ నెలవ్యరీ తిరిగి చెలిలంచే నిబదధ త తగ్ుగత ంది.
b. మీ మొతత ం ప్దవీకయలం పరుగ్ుత ంది, ఈ సమయంలో మీ లోన్ యొక్ మిగిలిన్ భ్గయనిా తీరివచుి.
ఏదేమన
ై ా, చెలిలంప్ు త్ాత్ా్లిక నిషరధ్ంత్ో లేదా లేకుండా లోన్ యొక్ మిగిలి ఉన్ా కరమం యొక్
ప డిగింప్ు రెండు సంవత్రయల కనాా ఎకు్వ కయలం ఉండదని దయచేసి గ్మనించండి.
c. లోన్ ప్దవీకయలంలో చెలిలంచాలి్న్ మీ మొతత ం వడడీ పరుగ్ుత ంది.

5.నేన్ు నా EMI లన్ు చెలిలంచకపో త్ే నా లోన్ ఆటోమమటిక్గయ రీసయక
ర ిర్ చేయబడుత ందా?
లేదు. ఒకవ్ేళ మీరు ఈ ప్థకం కోసం దరఖమసుత చేయకపో త్ే, లేదా మీ దరఖమసుత తిరస్రించబడిత్ే, షడయాల్
ప్రకయరం మీరు మీ EMI లన్ు చెలిలంచవలసి ఉంటలంది. అలమ చేయడంలో ఏదెన
ై ా ఆలసాం చేయడం లేదా వ్ెైఫలాం
చెందడానిా ఆలసాంగయ / డిఫయల్య గయ ప్రిగ్ణంచబడుత ంది మరియు పనాల్టయ / బౌన్్ ఛారీీలు అయియాలమ చేసత ుంది.

6.ప్రసత ుత్ానికి నా ఆదాయం ప్రభ్వితం కయలేదు, కయనీ భ్విష్ాతత లో ఇది జరగ్వచుి. నేన్ు లోన్
రీసయక
ర ిరింగ్ కోసం అపలల చేసుకోవచాి?
మీరు లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్ కోసం అపలల చేసుకోవచుి. అయిత్ే పన్
ై పరరొ్న్ా ప్రమమణాలత్ో పయటలగయ కెరడట్
ి అరుత వంటి
ఇతర అంశయల ఆధారంగయ మేము మీ దరఖమసుతన్ు అంచనా వ్ేసత యము.ఆ తరయాత మీ లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్ అభ్ారిన్
ఫులలల రయన్ ఇండియమ పయలసీ యొక్ అవసరయనికి అన్ుగ్ుణంగయ ఉందో లేదో మీకు త్ెలియజేసత యము.

7.ఫులలల రయన్ ఇండియమ యొక్ ఏ ఉతపతత లు లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్కు అరుత కలిగి ఉనాాయి?
ఫులలల రయన్ ఇండియమ యొక్ ఈ కిరంది ఉతపతత లు ఈ ప్థకయనికి అరుులు:
1. సకూారిటల
ీ పై లోన్

2. పయరప్రీయపై లోన్
3. వాకితగ్త లోన్
4. దిాచకర వ్యహన్ లోన్లు
5. వ్యణజాప్రమన్
ై వ్యహన్ లోన్లు
6. వ్యాపయర లోన్లు
7. MSME లోన్లు / సురక్షితమన్
ై వ్యాపయర లోన్లు
8. గ్ృహ లోన్లు
* ఈ ప్థకం కోసం ఆర్బిఐ అందించ్చన్ ఫ్రరమ్వర్్ మరియు మమరగ దరశకయల ప్రకయరం రీసయక
ర ిరింగ్ కోసం ఉతపతత లు
ప్రిగ్ణంచబడత్ాయి.

8.లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్ ప్థకయనికి ఏవిధ్ంగయ అపలల చేసుకోవ్యలి?
లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్ ప్థకయనికి అపలల చేసుకోవడానికి, దయచేసి కిరంది దశలన్ు అన్ుసరించండి.
1. పరజీ పన్
ై గ్ల “మమాలిా సంప్రదించండి” సక్షన్ పై కిలక్ చేయండి
2. “ఇప్పటికే ఉన్ా కసయ మర్”న్ు ఎంచుకోండి మరియు LAN ID, మొబైల్ న్ంబర్ మొదలలన్
ై మీ వివరయలన్ు
న్మోదు చేయండి.
3. ‘విచారణ యొక్ సాభ్వం / అభ్ారిన్ / ఫ్ిరయాదులు’ డారప్డౌన్ న్ుండి “వన్ టైమ్ లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్”న్ు
ఎంచుకోండి
4. తరయాత, ‘మరినిా వివరయలు’ డారప్ డౌన్ న్ుండి “వన్ టైమ్ లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్” ఆప్ష న్న్ు ఎంచుకోండి.
5. ఆ తరువ్యత మీ ప్ని యొక్ సాభ్వం, మహమమారి కయరణంగయ మీరు ఎదురొ్న్ా ఆరిిక ప్రభ్వం యొక్
తీవరత (లేదా ఎదురో్వడానిా కరన్సయగించడం) వంటి మరింత సమమచారయనిా అందించమని మిమాలిా
కోరుత్ాము.
6. దయచేసి పై సమమచారయనిా సయధ్ామన్
ై ంత జాగ్రతతగయ మరియు ఖచ్చితంగయ న్మోదు చేయండి. మీరు ఇక్డ
అందించే సమమచారం ఆధారంగయ తరయాతి పయరససింగ్ కోసం మీ అభ్ారిన్ అంచనా చేయబడుత ంది.
7. మీరు అవసరమన్
ై అనిా వివరయలన్ు న్మోదు చేసి, దానిని ధ్ృవీకరించ్చన్ తరయాత, “సమరిపంచు” పై కిలక్
చేయండి.
8. ఒకవ్ేళ పయలసీ ప్రకయరం మీ దరఖమసుత అరుత కలిగిన్దిగయ భ్విసరత , తదుప్రి దశలకు సంబంధించ్చ మమ ప్రతినిధి
న్ుండి మీకు కయల్ వసుతంది.
అవసరమైన్ ప్త్ారలన్ు సమరిపంచ్చన్ తరువ్యత త ది అరుత మరియు ఫులలలరయన్ ఇండియమ దాారయ వ్యరి తదుప్రి
ధ్ృవీకరణ నిరణయించబడుత ంది .

9.లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్ కోసం అవసరమయియా ప్త్ారలు ఏమిటి?
లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్ కోసం అవసరమయియా ప్త్ారల జాబిత్ా:

జీతం తీసుకునే ఋణగ్రహీతల కోసం:
1. గ్డిచ్చన్ 6 నెలల జీతం సిల ప్లు మరియు బ్ాంక్ సరయట్మంట్లు
2. సహ దరఖమసుతదారుల విష్యంలో, అందరికీ డాకుామంటేష్న్ అభ్ారిించబడుత ంది
3. గ్డిచ్చన్ 6 నెలల బ్ాంక్ సరయట్మంట్లు

సాయం ఉపయధి రుణగ్రహత
ీ లు / సంసి ల కోసం:
1. గ్డిచ్చన్ 12 నెలల బ్ాంక్ సరయట్మంట్లు
2. GST రిటర్ాలు
3. ఇన్కం ట్ాక్్ రిటర్ాలు
4. ఉదామ్ సరియఫ్క
ి ేట్
5. అనేకమంది దరఖమసుతదారులు / సంసి ల విష్యంలో, అనిా సంబంధిత పయరీయల డాకుామంటేష్న్ అవసరం.
సురక్షితమన్
ై లోన్ల విష్యంలో, రీసయక
ర ిరింగ్ సమయంలో రుణ మొత్ాతనిా బటియ, ఏదెన
ై ా అదన్ప్ు సంబంధితమన్
ై వి
అవసరమైత్,ే దానికి సంబంధించ్చన్ డాకుామంటేష్న్ కూడా అభ్ారిించబడుత ంది.
దయచేసి ఈ జాబిత్ా సయచ్చంచబడిన్ది అని గ్మనించండి మరియు ఇతర కయరకయలపై ఆధారప్డి, అదన్ప్ు
డాకుామంటేష్న్ కూడా అభ్ారిించవచుి.

10.నా కెడ
ర ిట్ హిసయరీపై లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్ ప్రభ్వం ఎలమ ఉంటలంది?
రెగ్ుాలేటరీ మమరగ దరశకయల ప్రకయరం, మీ లోన్/కెరడట్
ి సదుపయయం “రీసయక
ర ిర్ చేయబడిన్ది”గయ కెరడట్
ి బయారోకు రిపో ర్య
చేయబడుత ంది.

11.నాకు ఫులలల రయన్ ఇండియమత్ో అనేక లోన్లు కలిగి ఉనాాన్ు. నేన్ు ఒకసయరి మమతరమే లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్కు దరఖమసుత చేయమలమ లేదా ప్రతి లోన్కూ నేన్ు విడిగయ దరఖమసుత చేసుకోవ్యలమ?
ఒకవ్ేళ మీరు అంకె లోన్లు కలిగి ఉంటే, మీరు విడిగయ రీసయక
ర ిర్ చేయవలసిన్ ప్రతి లోన్ కోసం మీరు ఒక
అభ్ారిన్న్ు లేవనెత్త ాలి.

12.నేన్ు సాయం ఉపయధి ప ందుత నాాన్ు / నాది MSME సంసి న్ు కలిగి ఉన్ా చ్చన్ా సంసి .
నేన్ు లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్కు అరుుడినా ?
దిగ్ువ ప్టియక భ్రతదేశ ప్రభ్ుతాం ప్రకయరం MSME సంసి ల యొక్ సవరించ్చన్ నిరాచనానిా ఇసుతంది.
వరీగకరణ

మిశరమమైన్ ప్రమమణాలు

సయక్షా

చ్చన్ా

MSME - సయక్షా, చ్చన్ా మరియు మధ్ాసి సంసి లు

ప్రిశరమ మరియు మషిన్రీ లేదా ప్రికరయలలో

రూ.1 కోటి

రూ.

రూ. 5 కోటల
ల

రూ.

పటలయబడి మించకూడదు
వ్యరిషక టరోావర్ మించకూడదు

భ్రత ప్రభ్ుతాం ప్రకటించ్చన్ సవరించ్చన్ MSME వరీగకరణ ప్రకయరం MSME వరగ ంలోకి వచేి సాయం ఉపయధి
వాకుతలు / సంసి లు, MSME రీసయక
ర ిరింగ్ ప్థకం కింద రిల్టఫ్ కోసం, బ్ాంకులు మరియు NBFC ల యొక్
నిధ్ులేతర సౌకరయాలత్ో సహా మొతత ం మమరిి 1, 2020 నాటికి రూ. 25 కోటల
ల బహిరంగ్ప్రచకపో త్ే దరఖమసుత
చేసుకోవచుి. దయచేసి మరినిా వివరయల కోసం మీ సమీప్ ఫులలలరయన్ ఇండియమ శయఖ లేదా మీ రిలేష్న్షిప్
మేనజ
ే ర్న్ు సంప్రదించండి.
ఫులలల రయన్ ఇండియమ కూడా మన్ సాయం ఉపయధి కసయ మరల కు ఉదామ్ పో రయల్ ప్రభ్ుతాం దాారయ తమన్ు త్ాము
MSMEగయ న్మోదు చేసుకోవ్యలని సలహా ఇసుతంది

13.నేన్ు మమరిి - ఆగ్సుయ, 2020 మధ్ా మమరటోరియంన్ు తీసుకోలేదు. ఇప్ుపడు నేన్ు లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్
కోసం అపలల చేసుకోవచాి?
మీరు లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్ కోసం అపలల చేసుకోవచుి. అయిత్ే పన్
ై పరరొ్న్ా ప్రమమణాలత్ో పయటల కెరడట్
ి అరుత వంటి
ఇతర అంశయల ఆధారంగయ మేము మీ దరఖమసుతన్ు అంచనా వ్ేసత యము మరియు ఒకవ్ేళ మీ లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్
అభ్ారిన్ మరింత పయరసస్ చేయబడిత్ే మీకు త్ెలియజేసత యము.

14.నా లోన్ సహ-రుణగ్రహీత / లత్ో కలిపి తీసుకోబడింది. సవరించ్చన్ రీసయక
ర ిరింగ్ ఒప్పందంపై సంతకం
చేయడానికి అసలు రుణ ఒప్పందం యొక్ సహ-రుణగ్రహీతలందరూ అవసరమమ?
రెగ్ుాలేటరీ మరియు చటయ ప్రమైన్ అవసరయల ప్రకయరం, అసలు లోన్ యొక్ అందరు రుణగ్రహత
ీ లు / సహరుణగ్రహీతలు రీసయక
ర ిరింగ్ ఒప్పందంత్ో సహా లోన్ సయ క
ర ిర్లో ఏ మమరుపలనెన
ై ా అంగీకరించ్చ సంతకం చేయమలి.

15.ఏ రకమైన్ లోన్లు రీసయక
ర ిరింగ్కు అరుత కలిగి ఉండవు?

ఈ కిరంది రకయల లోన్లు రీసయక
ర ిరింగ్కు అరుత కలిగి ఉండవు:
1. వావసయయ ప్రయోజనాల కోసం వాకుతలు / సంసి ల లోన్లన్ు ఫులలలరయన్ ఇండియమ వావసయయ రుణాలుగయ
వరీగకరించ్చంది.
2. వావసయయ రుణ సంఘమలు, ఆరిిక సరవ్య సంసి లు, కేందర, రయష్య ర మరియు సయినిక ప్రభ్ుతా సంసి లు, ఫులలలరయన్
ఇండియమ ఉదో ాగ్ులకు లోన్లు అందించబడాీయి
3. మమరిి 1, 2020 తరువ్యత ఖమత్ా రీ షడయాల్ చేసిన్ హౌసింగ్ ఫ్ైనాన్్ కంపనీల

ఎక్్పో జర్లు

4. వ్యణజాప్రమన్
ై ఉప్యోగ్ం కోసం ఇచ్చిన్ లోన్లు పన్
ై పరరొ్న్ాటల
ల వివరించ్చన్ విధ్ంగయ MSME
మమరగ దరశకయల ప్రకయరం రిల్టఫ్న్ు కెలయిమ్ చేసుకోవడానికి అరుులు.

16.రీసయక
ర ిరింగ్ ప్థకయనికి అపలల చేసుకోవడానికి చ్చవరి త్ేదీ ఏమిటి?
ఒకవ్ేళ మీరు లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్ కోసం దరఖమసుత చేయమలన్ుకుంటే, మీ అరుత ఎకు్వగయ COVID-19 మహమమారి
యొక్ ప్రతాక్ష ఫలితంగయ మీరు ఎదురొ్ంటలన్ా ఆరిిక న్ష్య ం సయియిపై ఆధారప్డి ఉంటలంది కయబటియ , మీరు దీనిా
తారగయ చేయమని అభ్ారిించబడాీరు. ఫులలల రయన్ ఇండియమ మీ అభ్ారిన్న్ు పన్
ై పరరొ్న్ా ప్రమమణాల ఆధారంగయ
మరియు దరఖమసుత సమయంలో ఈ ప్థకయనికి సంబంధించ్చన్ మమ పయలసీ ఆధారంగయ అంచనా వ్ేసత ుంది.

17.నేన్ు నా లోన్న్ు రీసయక
ర ిర్ చేసరత ఏదెైనా పయరససింగ్ ఫ్ీజు లేదా ఛారీీలు ఉంట్యమ?
ఒకవ్ేళ మీరు మీ లోన్న్ు రీసయక
ర ిర్ చేయమలని ఎంచుకుంటే ఫులలలరయన్ ఇండియమ రుసుము వసయలు చేయవచుి.

18.ఒకవ్ేళ నేన్ు లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్ కోసం దరఖమసుత చేసరత, నేన్ు ఇంకయ ఏదెైనా నెలవ్యరీ EMI చెలిలంచాలి్
ఉంటలందా?
మీరు లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్ అపిల కేష్న్న్ు సమరిపంచ్చన్ప్పటికీ, అది అంగీకరించబడే వరకు, ప్రసత ుత షడయాల్ ప్రకయరం
మీరు మీ నెలవ్యరీ EMI లన్ు చెలిలంచవలి్రయవచుి. మీ లోన్ రీసయక
ర ిరింగ్ అభ్ారి న్ అంగీకరించబడిన్ తరయాత,
మీరు సవరించ్చన్ షడయాల్న్ు అన్ుసరించవచుి. ప్రసత ుతం తిరిగి చెలిలంచే షడయాల్ ప్రకయరం EMI లు సకయలంలో
చెలిలంచబడాలని దయచేసి గ్మనించండి, ఎందుకంటే ఈ ఫ్రమ్
ర వర్్ కింద రెజలూాష్న్ యొక్ త్ేదీ వరకు ఖమత్ాలు
పయరమమణకంగయ వరీగకరించబడత్ాయి.
దయచేసి మీ లోన్ రీసయక
ర ిర్ అభ్ారిన్ తిరస్రించబడిత్ే, మీరు ఇప్పటికే ఉన్ా షడయాల్ ప్రకయరం మీ EMI లన్ు
చెలిలంచాలి్ ఉంటలంది. ఏదెన
ై ా ఆలసాం / డిఫయల్య అదన్ప్ు వడడీ ప్డేలమ చేసత ుంది మరియు మీ కెరడట్
ి సో ్ర్న్ు
ప్రభ్వితం చేసత ుంది.

19.నేన్ు ఇప్ుపడు నా EMI లన్ు చెలిలంచ్చ, రీసయక
ర ిరింగ్న్ు ఎంచుకోకపో త్ే ఏమి జరుగ్ుత ంది? ఈ
సదుపయయమనిా నేన్ు తరయాత తీసుకోవచాి?
ఒకవ్ేళ మీరు ఇప్ుపడు మీ EMI లన్ు చెలిలంచగ్లిగిత్ే, ఫులలలరయన్ ఇండియమ మిమాలిా అలమ చేయడానికి
ఆహాానిసుతంది. ఏదేమన
ై ా, ఈ ప్థకం కింద రిల్టఫ్ ఒక నిరిేష్య త్ేదక
ీ ి ముందు మంజూరు చేయబడాలి మరియు మీ
దరఖమసుతన్ు ఆ త్ేదక
ీ ి ముందు సమరిపంచాలి. పైన్ పరరొ్న్ా నిబంధ్న్లకు అన్ుగ్ుణంగయ ఉన్ాప్ుడు మమతరమే
అపిల కేష్న్ అంగీకరించబడుత ంది మరియు మీ అపిల కేష్న్ మరియు సహాయక ప్తరం అనిా ధ్ృవీకరణ తనిఖీలన్ు
కిలయర్ చేయమలి.
* నిబంధ్న్లు మరియు ష్రత లు వరితసత యయి.
** జప్ుత ఛారీీలకు లోబడి ఉంటలంది. నిబంధ్న్లు మరియు ష్రత లు వరితసత యయి.

