नागरी सहकारी बँकाांना एकरकमी कर्ज
परतफेड योर्ना लागु करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्तरोद्योग वोग गव ाग
शासन शुद्धीपरक क्रमाांकः युआरबी-1807/प्र.क्र.459(ब)/7-स,
हु तात्मा रार्गुरु चौक, मादाम कामा मागज,
मांरालय, मुांबई-400 032,
गदनाांक- 26 फेब्रुवारी, 2018
वाचा:- शासन गनणजय क्रमाांकः युआरबी-1807/प्र.क्र.459(ब)/7-स, गदनाांक 15.11.2017
शुद्धीपरक :नागरी सहकारी बँकाांना एकरकमी कर्ज परतफेड योर्नेस सांद ाधीन शासन गनणजयान्वये
गदनाांक 31.3.2018 पयंत मुदतवाढ दे ण्यात आलेली आहे.
सदर शासन गनणजयातील पगरगशष्ट्ट अ मधील खालील मुद्द्ाांमध्ये सुधारणा करण्यात येत
आहे.
अ.

पगरगशष्ट्ट

क्र.

अ मधील

प्रस्ततागवत सुधारणा

मुद्दा क्र.
1

3(इ)

“ पगारदाराांच्या मालकाांशी र्र पगारकपातीचा करार झाला असेल तर अशा
पगारदाराांना गदलेल्या खावटी कर्ांसाठी सदर योर्ना लागू होणार नाही. ”
यापुढे खालील प्रमाणे वाचावे.
अपवाद - एखादी पगारदार कमजचाऱयाांची कांपनी आस्तथापना र्र बांद झाली
असेल अथवा कमजचारी कपात योर्नेनुसार (Employee Retrenchment) र्र
कर्जदार / र्ामीनदार याांची नोकरी सांपुष्ट्टात आणण्यात आली असेल तर अशा
पगारदाराांच्या कर्ज प्रकरणाांना सदर योर्ना लागू राहील. तसेच र्र पगारदार
कमजचारी

(कर्जदार)

मयत

झाला

असेल,

तर

अशा

पगारदार

कर्जप्रकरणाांनादे खील सदर योर्ना लागू राहील.
2

3(ह)

मुळ तरतूद रद्द करण्यात येत असून त्याऐवर्ी खालील तरतूद समागवष्ट्ट
करण्यात येत आहे :एकरकमी कर्ज परतफेड योर्नेनुसार तडर्ोडीची रक्कम र्र रु. 10 कोटी
ककवा त्यापेक्षा र्ास्तत असेल तर अशा कर्जप्रकरणाांना सदर योर्ना लागू
करण्यासाठी सहकार आयुक्त व गनबांधक, सहकारी सांस्तथा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
याांची पूवप
ज रवानगी घेणे अगनवायज राहील.

3

क्र.6
मधील

सांशयीत-1 (Doubtful-1) चा कालावधी “ सांशयीत-1 झाल्यानांतर 12 मगहने
” ऐवर्ी “ सबस्तटॅ न्डडज झाल्यानांतर 12 मगहने ” असे वाचावे.

तक्ता
अ.क्र.2
4

क्र.6(क)

मुळ तरतूद रद्द करण्यात येत असून त्याऐवर्ी खालील तरतूद समागवष्ट्ट
करण्यात येत आहे :तडर्ोड रक्कम पगरगशष्ट्ट ब-1 प्रमाणे गनगित करावी व तडर्ोड रक्कम उणे
(Negative) येत असेल तर अशी रक्कम कर्जदारास परत न करता सांबांधीत
कर्जखाते या योर्नेंतगजत बांद करावे.

शासन शुद्धीपरक क्रमाांकः युआरबी-1807/प्र.क्र.459(ब)/7-स,

5

क्र.6(ड)

मुळ तरतूद रद्द करण्यात येत असून त्याऐवर्ी खालील तरतूद समागवष्ट्ट
करण्यात येत आहे :1) सांशयीत -3 (Doubtful-3) ककवा बुडीत कर्जखात्याची येणेबाकी काढताना
सांशयीत-1 (Doubtful-1) च्या मुद्दल रक्कमेवर द.सा.द.शे. 8% व्यार्दराने
सरळव्यार् पद्धतीने डी-3 पयंतच्या कालावधीसाठी व्यार्ाची आकारणी करावी
व त्यामध्ये डी-1 च्या तारखेचे व्यार् गमळवावे व पगरगशष्ट्ट ब-1 अनुसार तडर्ोड
रक्कम गनगित करावी.
2) र्र तडर्ोड रक्कम उणे (Negative) येत असेल तर अशी रक्कम कर्जदारास
परत न करता सांबांधीत कर्जखाते या योर्नेंतगजत बांद करावे.

6

क्र.6(इ)

मुळ तरतूद रद्द करण्यात येत असून त्याऐवर्ी खालील तरतूद समागवष्ट्ट
करण्यात येत आहे :1) तडर्ोड रक्कम पगरगशष्ट्ट ब-2 प्रमाणे गनगित करावी.
2) र्र तडर्ोड रक्कम उणे (Negative) येत असेल तर अशी रक्कम कर्जदारास
परत न करता सांबांधीत कर्जखाते या योर्नेंतगजत बांद करावे.

उपरोक्त प्रस्ततागवत सुधारणेमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या पगरगशष्ट्ट ब-1 मध्ये ‘ सांशयीत-3
(Doubtful-3)

बुडीत कर्ज खात्यासांद ात तडर्ोडीचे सुर ’ व पगरगशष्ट्ट ब-2 मध्ये ‘ मयत

कर्जदाराच्या खात्यासांद ात तडर्ोडीचे सुर ’ नमूद करण्यात आलेले असून सदर दोन्ही पगरगशष्ट्टे
शासन गनणजयामध्ये समागवष्ट्ट करण्यात येत आहेत.
शासन गनणजय क्रमाांक: युआरबी- युआरबी-1807/प्र.क्र.459(ब)/7-स, गद.15.11.2017
अन्वये वरील प्रमाणे करण्यात आलेल्या सुधारणाांव्यगतगरक्त इतर आदे श कायम आहेत.
सदर शुद्धीपरक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तथळावर
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताांक 201802261515572802 असा आहे . हा आदे श
गडर्ीटल स्तवाक्षरीने साक्षाांगकत करुन गनगजगमत करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Ramesh Shankarrao
Shingte

Digitally signed by Ramesh Shankarrao Shingte
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=CoOperation, Marketing And Textile Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=fed1b2ed6e1e4aca719170d9eae8aa251ee28dc5
6c75d8a65acb34103d45bd48, cn=Ramesh Shankarrao
Shingte
Date: 2018.02.26 15:17:06 +05'30'

( रमेश कशगटे )

अवर सगचव, महाराष्ट्र शासन
प्रती,
1. सवज मा. गवधान स ा सदस्तय / मा. गवधान पगरषद सदस्तय, गवधान वन, मुांबई 032.
2. मुख्य महाव्यवस्तथापक (नागरी बँका),

ारतीय गरझव्हज बँक, सेंन्रल ऑफीस, 1 ला

मर्ला, गारमेंट हाऊस, वरळी, मुांबई-18
3. उपमुख्य सरव्यवस्तथापक,

ारतीय गरझव्हज बँक, सेंन्रल ऑफीस, 1 ला मर्ला, गारमेंट

हाऊस, वरळी, मुांबई-18
4. सहकार आयुक्त व गनबांधक, सहकारी सांस्तथा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
5. सवज गव ागीय सहगनबांधक, सहकारी सांस्तथा
6. सवज गर्ल्हा उपगनबांधक, सहकारी सांस्तथा
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शासन शुद्धीपरक क्रमाांकः युआरबी-1807/प्र.क्र.459(ब)/7-स,

7. मुख्य

कायजकारी

अगधकारी

व

सगचव,

गद

महाराष्ट्र

अबजन

को.ऑप.बँक

फेडरेशन,गल., ारतीय गक्रडा मांगदर,4 था मर्ला,पीबीनां 7120,वडाळा,मुांबई- 031 .
8. अध्यक्ष, गद महाराष्ट्र अबजन को. ऑप. बँक असोगसएशन गल. मुांबई.
9. सांचालक, मागहती व र्नसांपकज महासांचालनालय,मांरालय, मुांबई त्याांना गवनांती करण्यात
येते की, सदरहु शासन गनणजयास व्यापक प्रगसध्दी द्योग वावी.
10. गनवड नस्तती.
प्रत:- मागहतीस्ततव,
11. मा. मांरी (सहकार), याांचे स्तवीय सहाय्यक, मांरालय मुांबई- 400 032.
12. मा. राज्यमांरी (सहकार), याांचे स्तवीय सहाय्यक, मांरालय मुांबई- 400 032
13. मा. अ.मु.स. (सहकार), याांचे स्तवीय सहाय्यक, मांरालय, मुांबई- 400 032
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शासन शुद्धीपरक क्रमाांकः युआरबी-1807/प्र.क्र.459(ब)/7-स,

नागरी सहकारी बँकाांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योर्नेचे पगरगशष्ट्ट- ब(1)
(शासन गनणजय क्र. युआरबी-1807/प्र.क्र.459(ब)/7-स, गदनाांक 26.2.2018 सोबतचे सांशयीत-3
(Doubtful-3) बुडीत कर्ज खात्यासांद ात तडर्ोडीचे सुर)
उदाहरण:अ.क्र.

कर्जदाराची कर्जखाती

अनुत्पादक कर्े

1)

मुदत कर्ज

रु.5.00 लाख

रु.5.00 लाख

2)

खेळते ाांडवल

रु.3.00 लाख

---

3)

बील गडस्तकाऊांटींग

रु.1.00 लाख

---

एकूण कर्ज

रु.9.00 लाख

रु.5.00 लाख

(गटप:- गरझव्हज बँकेच्या मास्तटर सक्युजलर क्रमाांक 12 गदनाांक 1.7.2015 नुसार वरील सवज खाती समुह
योर्नेंतगजत अनुत्पादक ठरतात तरी दे खील प्रत्यक्ष अनुत्पादक असलेल्या मुदत कर्ज खात्यासच एकरकमी
कर्ज परतफेड योर्नेची सवलत गमळे ल.)
D-1 चे मुद्दल :-

रु.5.00 लाख

अगधक
D-1 चे येणे व्यार् :-

रु. 1.00 लाख

D-1 चे एकूण येणे :-

रु.6.00 लाख (अ)

अगधक
रु. 5.00 लाखावर (म्हणर्ेच केवळ मुद्दलावरच)
D-1 पासून D-3 पयंत दसादशे 8% दराने सरळव्यार्
(अांदार्े) :-

रु.1.50 लाख

D-3 गदनाांका अखेरची येणे बाकी :-

रु. 7.50 लाख

अगधक
अ. र्ाहीरात खचज :-

रु.0.10 लाख

ब. गवमा खचज :-

रु.0.05 लाख

क. न्यायालयीन बाबीसाठी केलेला प्रत्यक्ष खचज :-रु. 0.35 लाख
एकूण खचज रक्कम :-

रु. 0.50 लाख

एकूण येणे :-

रु. 8.00 लाख (ब)

वर्ा
D-1 चे नांतर तडर्ोडच्या तारखेपयंत कर्जदाराने बँकेत रणा केलेली रक्कम :-

रु. 1.50 लाख

तडर्ोड रक्कम :-

रु. 6.50 लाख (क)

{टीप:- 1) वर कलम (अ) मधील रक्कमेच्या 5% रक्कम अर्जदाराने अर्ज करतेवळ
े ी रणा करणे आवश्यक
आहे .}

Ramesh Shankarrao
Shingte

Digitally signed by Ramesh Shankarrao Shingte
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co- Operation,
Marketing And Textile Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=fed1b2ed6e1e4aca719170d9eae8aa251ee28dc56c75
d8a65acb34103d45bd48, cn=Ramesh Shankarrao Shingte
Date: 2018.02.26 15:17:22 +05'30'

(रमेश कशगटे )
अवर सगचव, महाराष्ट्र शासन
पष्ृ ठ 5 पैकी 4

शासन शुद्धीपरक क्रमाांकः युआरबी-1807/प्र.क्र.459(ब)/7-स,

नागरी सहकारी बँकाांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योर्नेचे पगरगशष्ट्ट- ब (2)
(शासन गनणजय क्र. युआरबी-1807/प्र.क्र.459(ब)/7-स, गदनाांक 26.2.2018 सोबतचे मयत कर्जदाराच्या
खात्यासांद ात तडर्ोडीचे सुर)
उदाहरण:अ.क्र.

कर्जदाराची कर्जखाती

अनुत्पादक कर्े

1)

मुदत कर्ज

रु.5.00 लाख

रु.5.00 लाख

2)

खेळते ाांडवल

रु.3.00 लाख

---

3)

बील गडस्तकाऊांटींग

रु.1.00 लाख

---

एकूण कर्ज

रु.9.00 लाख

रु.5.00 लाख

(गटप- गरझव्हज बँकेच्या मास्तटर सक्युजलर क्रमाांक 12 गदनाांक 1.7.2015 नुसार वरील सवज खाती समुह
योर्नेंतगजत अनुत्पादक ठरतात तरी दे खील प्रत्यक्ष अनुत्पादक असलेल्या मुदत कर्ज खात्यासच एकरकमी
कर्ज परतफेड योर्नेची सवलत गमळे ल.)
D-1 चे मुद्दल :-

रु.5.00 लाख

अगधक
D-1 चे येणे व्यार् :-

रु. 1.00 लाख

D-1 चे एकूण येणे :-

रु.6.00 लाख (अ)

अगधक
अ. र्ाहीरात खचज :-

रु.0.10 लाख

ब. गवमा खचज :-

रु.0.05 लाख

क. न्यायालयीन बाबीसाठी केलेला प्रत्यक्ष खचज :- रु. 0.35 लाख
एकूण खचज रक्कम :-

रु. 0.50 लाख

एकूण येणे :-

रु. 6.50 लाख (ब)

वर्ा
D-1 चे नांतर बँकेत रणा केलेली रक्कम :-

रु. 1.50 लाख

तडर्ोड रक्कम :-

रु. 5.00 लाख (क)

टीप:1) वर कलम (अ) मधील रक्कमेच्या 5% रक्कम अर्जदाराने अर्ज करतेवळ
े ी रणा करणे आवश्यक
आहे .
2) कर्जदाराच्या मृत्युची तारीख ही गदनाांक 31 माचज, 2016 ककवा त्यापूवीची असावी.

Ramesh Shankarrao
Shingte

Digitally signed by Ramesh Shankarrao Shingte
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co- Operation,
Marketing And Textile Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=fed1b2ed6e1e4aca719170d9eae8aa251ee28dc56c75d
8a65acb34103d45bd48, cn=Ramesh Shankarrao Shingte
Date: 2018.02.26 15:17:35 +05'30'

(रमेश कशगटे )
अवर सगचव, महाराष्ट्र शासन
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