റിസർ% ബാ(് അംഗീകരി0 പുന:5കമീകരണ പ8തി എ;ാ<?
േകാവി& 19 മഹാമാരി മൂലം ഉ.ായ സാ12ിക തകർ5െയ തുടർ9് ഉപേഭാ=ാ>ൾ
േനരിടു9 സAർBം പരിഹരി>ു9തിC േവ.ി റിസർE ബാG് വാHപ നൽകു9
JാപനKേളാM നടNാ>ാൻ നിർേBശി5 ഒരു െറസലRൂഷൻ ചU>ൂടാV പുന:Xകമീകരണ
പ[തി. ആർബിഐ പുറെNടുവി5 മാർ^നിർേBശKൾ>ു_ിൽ നി9ുെകാ.്,
േകാവി& 19 മഹാമാരി കാരണം മാXതം സാ12ികമായും ധനപരമായും േദാഷകരമായ
ബാധി5 വR=ികളbെടയും JാപനKളbെടയും വാHപ (കൾ)
പുനഃXകമീകരി>ു9തിനു_ ഒരു നയം എബിഎfഎൽ രൂപെNടു2ിയിUb.്.

പുന:5കമീകരണ=ി> ആരാ< േയാഗBൻ?
•

2020 മാർ5് 1 വെര gാൻേഡർ& ആയി തരംതിരി5ിUb_തും എ9ാൽ
എബിഎfഎലiിൽ 30 ദിവസ2ിൽ കൂടുതൽ ഡിേഫാൾUിൽ അലiാതിരു9തും
നാളിതുവെരയു_ എലiാ വാHപകളിലും gാൻേഡർഡായി തുടരു9തുമായ എലiാ
വR=ികൾ>ും JാപനKൾ>ും പുന:Xകമീകരണ2ിC
അർഹതയു.ായിരി>ും.

•

േകാവി& 19 മഹാമാരി മൂലം വരുമാന2ിേലാ പണെമാഴു>ിേലാ കുറേവാ
നmേമാ സംഭവി5് ഉപേഭാ=ാവിെന സാ12ികമായി ബാധി>ണം.

•

വR=ിപരമായ ഉപേയാഗ2ിനു_ വാHപ ആയിരി>ണം.

•

പുന:Xകമീകരണം അനുവദി>ു9തിനുമു1് പുന:Xകമീകരി5 ഇഎംഐകൾ
സർവീp െചqb9തിനുനു_ പണെമാഴു>ുകളbെട കുറE എബിഎfഎൽ
വിലയിരു2ു9താV. ഉപേഭാ=ാവുമായി നട2ു9 ചർ5, േരഖകളbെട
വിലയിരു2ൽ, ഉപേഭാ=ാവിCെറ െമാ22ിലു_ തിരി5ടE Xടാ>്
െറേ>ാ& എ9ിവ പുന:Xകമീകരണം അനുവദി>ു9തിനു_
എബിഎfഎലiിCെറ തീരുമാനെ2 ബാധി>ു9താV.

ഏE തര=ിലുG വാIപകളാ< പുന:5കമീകരണ=ി> േയാഗBമലKാ=E?
വR=ികൾ / JാപനKൾ>ു_ വാHപകൾ
•

കാർഷിക ആവശRKൾ, കാർഷിക വാHപകളായി ബാG് തരംതിരി5ിUb_
വാHപകൾ

•

അXഗികൾ5റൽ െXകഡിs് െസാൈസsികൾ

•

സാ12ിക േസവന ദാതാ>ൾ

•

േകXu, സംJാന, Xപാേദശിക സർ>ാർ JാപനKൾ

•

എബിഎfഎൽ ജീവന>ാർ

•

ഇതിനകം റീ െഷഡRൂൾ െചHത, ഭവന ധനകാരR ക1നികളിൽ നി9ു_
വാHപകൾ

വാണിജR ഉപേയാഗ2ിനായി നൽകിയിUb_ വാHപകൾ>് എംഎpഎംഇ
മാർ^നിർേBശKൾ Xപകാരം വിശദീകരി5ിരി>ു9തനുസരി5b_ ദുരിതാശwാസ2ിC
അവകാശം ഉ9യി>ാവു9താV ( 25 േകാടിയിൽ താെഴയു_ െമാ2ം വാHപ>ു_
എംഎpഎംഇ പുന:Xകമീകരണം).
േകാർNേറs് വാHപ>ാർ>് (രൂ. 25 േകാടിയിൽ കൂടുതൽ ) പുന:Xകമീകരണ മാർ^
നിർേBശKൾ കൺേസാർഷRം തല2ിൽ നൽകിയിUb.്.
എ>െറ വാIപയിൽ പുന:5കമീകരണ ആനുകൂലBം എOെന ലഭിQും?
നിKൾ>് താെഴ വR=മാ>ിയതുേപാെല ആവശRമായ േരഖകൾ സഹിതം ഞKളbെട
ഉപേഭാ=ൃ േസവന ടീമിC എഴുതാം:

നിKൾ ഓൈ|ൻ േമാഡിൽ ആV വാHപH>് അേപ}ി5ിരു9െതGിൽ.:
care.finance@adityabirlacapital.com

നിKൾ ഓൺൈലൻ േമാഡിലാV വാHപH>് അേപ}ി5ിരു9െതGിൽ.:
care.digitalfinance@adityabirlacapital.com
എനിQ് ലഭBമായിRSG പുന:5കമീകരണ ഓUഷനുകൾ എെ;ാെQയാ<?
Xപതിമാസ ഇഎംഐ കുറH>ു9തിC വാHപയുെട ബാ>ി കാലാവധി പരമാവധി 24
മാസം വെര നീUാം.
പുന:5കമീകരണ ആനുകൂലBം ലഭിQുXതി> ഞാൻ എെ;(ിലും േരഖകൾ
സമർ[ിേQ\തുേ\ാ?

നിKളbെട െതാഴിൽ അെലiGിൽ ബിസിന~ിCെറ നിലവിെല അവJെയ>ുറി5b_
വിശദാംശKൾ നൽകു9 േരഖകൾ സമർNി>ാൻ എബിഎfഎൽ ആവശRെNടും.

ശ1ളമു_ / സwയംെതാഴിൽ െചqb9 വാHപാകാർ>് ബാG് േgs്െമCറുകൾ,
ഐടിആർ, ജിഎpടി റിേUണുകൾ ആവശRമായി വേ9>ാം. കൂടാെത, െമാ22ിലു_
കRാ•fേളാെയ കുറി5് ഒരു ചർ5 നട2ാൻ എബിഎfഎൽ ടീം നിKെള
സമീപി>ുകയും െചqbം.
പുന:5കമീകരണ പാേQ] തിരെ^ടുQുXE എ>െറ െ5കഡിa് ബBൂേറാ റിേ[ാർRിൽ
സbാധീനം െചലു=ുേമാ?
െറഗുേലsറി മാർ^നിർേBശKൾ Xപകാരം, നിKളbെട വാHപ / െXകഡിs് സൗ കരRം
െXകഡിs് ബRൂേറാH>് ''പുനഃXകമീകരി5•'' എ9് റിേNാർU് െചqb9താV.
െറഗുേലsറി മാർ^നിർേBശKൾ അനുസരി5്, പുന:Xകമീകരണ ഒരു വാHപ>ാരCെറ
തല2ിലും െXകഡിs് ബRൂേറാകളിേല>് റിേNാർU് െചേq.തു.്, അതിനാൽ ഒരു
വാHപH>് മാXതമാV വാHപ>ാരൻ പുന:Xകമീകരണം എടു2ിUb_െതGിലും
ബാGിൽ നി9് വാHപ>ാരൻ ലഭRമാ>ിയ എലiാ സൗകരRKളbം / വാHപകളbം
തരംതിരി>െNടുകയും ''പുനഃXകമീകരി>െNUവ'' എ9് റിേNാർU് െചqb9താV.
ഞാൻ എ>െറ വാIപ പുനഃ5കമീകരിQുകയാെണ(ിൽ എെ;(ിലും േ5പാസfിംg
ഫീേസാ ചാർജുകേളാ ഉ\ാകുേമാ?
നിKളbെട വാHപ പുനഃXകമീകരി>ാൻ നിKൾ തീരുമാനി>ുകയാെണGിൽ
എബിഎfഎൽ ഒരു ഫീp ഈടാ>ാം.

എബിഎfഎലiിൽ നി9് ഞാൻ ഒ9ിലധികം വാHപകൾ എടു2ിUb.് ഈ ഓേരാ
വാHപH>ും ഞാൻ XപേതRകം അേപ} നൽേക.തുേ.ാ?
ഈ സൗകരRം ഒരു തവണ മാXതേമ ലഭRമാകൂ, അതിനാൽ പുനഃXകമീകരി>ു9തിനു_
എലiാ വാHപകൾ>ും ഒsയടി>് നിKൾ അേപ}ിേ>.തു.്.

പുന:5കമീകരണ സൗകരBം ലഭിQുXതി> ഏaവും കുറ^ കുടിlികയുെട ആവശBകത
ഉേ\ാ?
വാHപ കുടിƒിക പരിവർ2നം െചqb9തിC ആവശRമായ ഏsവും കുറ… തുക,
എലiാ വാHപകളിലും കൂടി 25,000 രൂപ ആV.
ഞാൻ സwയംെതാഴിൽ െചqb9 അളാV / എംഎpഎംഇ യൂണിs് ഉടമയാV. എനി>്
ആശwാസ2ിC അർഹതയുേ.ാ?
എംഎpഎംഇ വിഭാഗ2ിൽ െപടു9 സwയംെതാഴിൽ വR=ികൾ>ും
JാപനKൾ>ും എംഎpഎംഇ ‡ാസിഫിേ>ഷനു_ പുതു>ിയ മാർ^നിർേBശKൾ

അനുസരി5് എംഎpഎംഇ പുന:Xകമീകരണ പ[തി Xപകാരം ആശwാസ2ിനായി
അേപ}ി>ാം. ചുവെടയു_ ലിGിൽ നിKൾ രജിgർ െചേq.താV. കൂടുതൽ
വിവരKൾ>് നിKളbെട റിേലഷൻഷിN് മാേനജറുമാേയാ ഉപേഭാ=ൃ േസവന
ടീമുമാേയാ ( വിശദാംശKൾ മുകളിൽ െകാടു2ിUb.്) ബˆെNടാം.
ഉദയം േപാർUൽ ലിG്: https://udyamregistration.gov.in/Government-of-India/Ministry-ofMSME/online-registration.htm

ഞാൻ െമാറേUാറിയം ലഭRമാ>ിയിരു9ു/ ലഭRമാ>ിയിരു9ിലi എGിൽ
പുന:Xകമീകരണ2ിC അേപ}ി>ാേമാ?
െമാറേUാറിയം gാsp പരിഗണി>ാെത തെ9 പുന:Xകമീകരണ പ[തി ബാGിെല എലiാ
ഉപേഭാ=ാ>ൾ>ും ലഭRമാV, എ9ിരു9ാലും പുന:Xകമീകരണ തീരുമാനം
എബിഎfഎലiിCെറ വിേവചനാധികാര2ിൽ ആയിരി>ും

എലiാ വാHപ>ാരും / സഹ വാHപ>ാരും പുനഃXകമീകരണ2ിC
അേപ}ിേ>.തുേ.ാ അെലiGിൽ വാHപ>ാരC മാXതേമ പുന:Xകമീകരണം ഓ‰ഷC
അേപ}ി>ാൻ കഴിയൂ?
ചUXപകാരവും നിയമപരവുമായ ആവശRകതകൾ അനുസരി5്, ഒറിജിനൽ േലാണിCെറ
എലiാ വാHപ>ാർ / സഹവാHപ>ാരും വാHപയുെട പുതു>ിയ നിബˆനകളbം
വRവJകളbം Xപധാന വാHപ കരാറിെല അനുബˆ നിബˆനകൾ ഉൾെNെട
അംഗീകരിേ>.തു.്.

പുന:Xകമീകരണ2ിനു_ അേപ}യുെട അവസാന തീയതി എ9ാV?
നിKൾ>് 2020 ഡിസംബർ 15 നകം അേപ}ി>ണം, അതുവഴി െറഗുേലsർ>്
2020 ഡിസംബർ 31 െല നി•ിത സമയപരിധി Xപകാരം പുന: Xകമീകരണ
തീരുമാനവും േഡാകRുെമCേറഷൻ േ‡ാഷറും നടNാ>ാനാകും.

