नागरी सहकारी बँकाांना एकरकमी कर्ज
परतफेड योर्ना लागू करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सहकार, पणन व वस्तरोद्योग वोग गव ाग
शासन गनणजय क्रमाांकः युआरबी-1807/प्र.क्र.459(ब)/7-स,
हु तात्मा रार्गुरु चौक, मादाम कामा मागज,
मांरालय, मुांबई-400 032,
गदनाांक - 06 र्ून, 2022
वाचा 1. शासन गनणजय क्रमाांकः समक्रमाांक गद. 10.03.2008
2. शासन गनणजय क्रमाांकः समक्रमाांक गद. 14.03.2008
3. शासन गनणजय क्रमाांकः समक्रमाांक गद. 14.09.2011
4. शासन गनणजय क्रमाांकः समक्रमाांक गद. 23.05.2012
5. शासन गनणजय क्रमाांकः समक्रमाांक गद. 25.09.2013
6. शासन गनणजय क्रमाांकः समक्रमाांक गद. 21.01.2015
7. शासन गनणजय क्रमाांक: समक्रमाांक गद. 16.03.2016
8. शासन गनणजय क्रमाांक: समक्रमाांक गद. 15.11.2017 व शुध्दीपरक गद. 26/2/2018
9. शासन गनणजय क्रमाांक: समक्रमाांक गद. 19.10.2018.
10. शासन गनणजय क्रमाांक: समक्रमाांक गद. 17.7.2019.
11. शासन गनणजय क्रमाांक: समक्रमाांक गद. 12.6.2020.
12. शासन गनणजय क्रमाांक: समक्रमाांक गद. 13.8.2021.
13. सहकार आयुक्त व गनबांधक, सहकारी सांस्तथा, पुणे याांचे पर क्र. र्ा.क्र.ना.बँका/1-सआ/
ओटीएस/2022/1071, गदनाांक 12.05.2022.
प्रस्ततावना :राज्यातील नागरी सहकारी बँकाांच्या अनुत्पादक कर्ामधील प्र ावी वसुलीसाठी सहकार
आयुक्त व गनबांधक, सहकारी सांस्तथा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांनी शासनास गशफारस केल्याप्रमाणे एकरकमी
कर्ज परतफेड योर्ना राबगवण्यास यापुवी वेळोवेळी शासनाने मांर्ुरी गदलेली आहे .
एकरकमी कर्ज परतफेड योर्नेस मुदतवाढ गमळण्याबाबत अनेक नागरी सहकारी बँकाांनी
मागणी केली होती. नागरी सहकारी बँकाांचे वाढते एन.पी.ए. कमी करण्याच्या दृष्ट्टीने एकरकमी कर्ज
परतफेड योर्नेस वेळोवेळी मुदतवाढ गदल्यामुळे नागरी सहकारी बँकाांचे वाढते एन.पी.ए. कमी होण्यास
आतापयंत मदत झालेली आहे . ही बाब लक्षात घेऊन नागरी सहकारी बँकाांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड
योर्नेस मुदतवाढ दे ण्याचा प्रस्तताव शासनाच्या गवचाराधीन होता.
नागरी सहकारी बॅकाांच्या अनुत्पादक कर्ामधील प्र ावी वसुलीसाठी सहकार आयुक्त व
गनबांधक, सहाकारी सांस्तथा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांनी सांद ज क्र. 11 च्या परान्वये गशफारस केल्याप्रमाणे
नागरी सहकारी बँकाांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योर्नेस काही बदलाांसह मुदतवाढ दे ण्याचा शासनाने
गनणजय घेतलेला आहे .
शासन गनणजय:या शासन गनणजयासोबतच्या पगरगशष्ट्ट “अ” मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे नागरी सहकारी बँकाांसाठी
एक रकमी कर्ज परतफेड योर्ना राबगवण्यास शासन मांर्ूरी दे त आहे . ही योर्ना राबगवण्यात यावी म्हणून
महाराष्ट्र सहकारी सांस्तथा अगधगनयम, 1960 च्या कलम-157 नुसार प्राप्त झालेल्या अगधकाराांचा वापर करुन
शासन महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकाांना ारतीय गरझर्वहज बँकेच्या मागजदशजक सूचनाांच्या अगधन राहू न ही
योर्ना अांमलात आणण्यापुरती महाराष्ट्र सहकारी सांस्तथा गनयम, 1961 च्या गनयम 49 मधील तरतुदीमधून
सूट दे त आहे .
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सदर शासन गनणजय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तथळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202206061639217502 असा आहे . हा आदेश गडर्ीटल
स्तवाक्षरीने साक्षाांगकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Shinde Rahul
Chandrashekhar

Digitally signed by Shinde Rahul Chandrashekhar
DN: CN = Shinde Rahul Chandrashekhar, C = IN,
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, OU = COOPERATION
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT
Date: 2022.06.06 16:41:34 +05'30'

( राहु ल शशदे )
कायासन अगधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रगत,
1. सवज मा. गवधान स ा सदस्तय / मा. गवधान पगरषद सदस्तय, गवधान वन, मुांबई 032.
2. मुख्य महार्वयवस्तथापक (नागरी बँका), ारतीय गरझर्वहज बँक, सेंन्रल ऑफीस, 1 ला मर्ला, गारमेंट
हाऊस, वरळी, मुांबई-18
3. उप मुख्य सरर्वयवस्तथापक,

ारतीय गरझर्वहज 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
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 र्वयापक प्रगसध्दी द्योग वावी.
10. गनवड नस्तती.
प्रत:- मागहतीस्ततव,
1. मा. मांरी (सहकार), याांचे स्तवीय सहाय्यक, मांरालय मुांबई- 400 032.
2. मा. राज्यमांरी (सहकार), याांचे स्तवीय सहाय्यक, मांरालय मुांबई- 400 032
3. मा. अ.मु.स. (सहकार), याांचे स्तवीय सहाय्यक, मांरालय, मुांबई- 400 032
4. गनवड नस्तती, 7-स.
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परिरिष्ट - अ
(िासन रनर्णय जा.क्र. युआिबी-1807/प्र.क्र.459(ब)/7-स, रिनाांक 06 जून, 2022 सोबतचे)
नागिी सहकािी बँकाांना लागू किण्यात आलेली एकिकमी कजण पितफेड योजना
1) योजनेचे नाव :-

नागिी सहकािी बँकाांसाठी एकिकमी कजण पितफेड योजना 2022

2) योजनेसाठी पात्र कजणिाि अ) रि.31/03/2021 अखेर जी कजजखाती अनुत्पादक कजाच्या संशययत (Doubtful) ककवा
त्यावरील वर्जवारीत समायवष्ट केलेली असतील अशा सवज कजज खात्यांना ही योजना लार्ू
होईल.
ब) रि.31/03/2021 अखेर अनुत्पादक कजाच्या 'सबस्टँडडज ' वर्जवारीत समायवष्ट झालेल्या व
नंतर संशययत व बुयडत वर्जवारीत र्ेलेल्या कजजखात्यांना दे खील ही योजना लार्ू होईल.
3) योजनेसाठी अपात्र कजणिाि यरझर्वहज बँकेच्या मार्जदशजक तत्वांनस
ु ार सदर योजना ही पुढील कजांना लार्ू होणार नाही.
अ) फसवणूक, र्ैरर्वयवहार करुन घे तलेली कजे व जायणवपूवजक थकयवलेली कजे.
ब) यरझर्वहज बँकेच्या मार्जदशजक तत्वांचे अथवा आदे शांचे उल्लंघन करुन यवतरीत केलेली कजे.
क) आजी व माजी संचालकांना व त्यांच्याशी यहतसंबंध असणाऱ्या भार्ीदारी संस्था/कंपन्या/संस्था
यांना यदलेल्या कजांना अथवा त्यांची जायमनकी असणाऱ्या कजांना यरझर्वहज बँकेच्या पूवज
परवानर्ीयशवाय सदर सवलत दे ता येणार नाही.
ड) संचालकांच्या कुटुं बातील र्वयक्ततना यदलेल्या कजांसाठी अथवा ते जामीनदार असलेल्या
कजांना सदर योजना लार्ू होणार नाही. (येथे 'कुटुं ब' (Family)) म्हणजे म.स.का. कलम
75(2) मधील स्पष्टीकरण 1 मध्ये नमूद केलेप्रमाणे पत्नी, पती, वडील, आई, भाऊ, बहीण,
मुलर्ा, मुलर्ी, जावई ककवा सून )
इ) पर्ारदारांच्या मालकांशी जर पर्ारकपातीचा करार झाला असेल तर अशा पर्ारदारांना
यदलेल्या खावटी कजांसाठी सदर योजना लार्ू होणार नाही.
अपवाद – एखादी पगारदार कर्मचा-याांची कांपनी आस्थापना जर बांद झाली असेल अथवा कर्मचारी
कपात योजनेनस
ु ार (Employee Retrechment) जर कजमदार/ जार्ीनदार याांची नोकरी
सांपष्ु टात आली असेल तर अशा पगारदाराांच्या कजम प्रकरणाांना सदर योजना लागू राहील.
तसेच जर पगारदार कर्मचारी (कजमदार) र्यत झाला असेल, तर अशा पगारदार कजम प्रकरणाांना
दे खील सदर योजना लागू राहील.
फ) एकरकमी कजज परतफेड योजनेनस
ु ार तडजोडीची रतकम जर रु.50 कोटी ककवा त्यापेक्षा जास्त
असेल तर अशा कजज प्रकरणांना सदर योजना लार्ू करण्यासाठी सहकार आयुतत व यनबंधक,
सहकारी संस्था, महाराष्र राज्य, पुणे यांची पूवजपरवानर्ी घे णे अयनवायज राहील.
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4) योजनेची मुित
या योजनेची मुदत यद. 31 माचज 2023 पयंत राहील. यद. 28 फेब्रुवारी 2023 पयंत प्राप्त झालेल्या
अजांवर यद. 31 माचज 2023 पयंत यनणजय घ्यावा लार्ेल.
5) योजनेची व्याप्ती
अ) ही योजना सवज प्रकारच्या कजांना तसेच कजार्वययतयरतत यदलेल्या तात्पुरती उचल मयादा, बील
यडस्काऊंट व इतर आर्थथक सवलतींना लार्ू होईल.
ब) कोणत्याही कायद्याअंतर्जत कारवाई चालू असणाऱ्या व कलम 101 अन्वये वसूली दाखला
प्राप्त व कलम 91 अन्वये यनवाडे प्राप्त झालेल्या कजांनासुद्धा ही येाजना लार्ू होईल.
क) जेथे कजजदाराची एकापेक्षा जास्त कजजखाती असतील व त्यापैकी एखादे / काही कजजखाती
अनुत्पादक झाली म्हणून इतर सवज कजजखाती 'समूह कजे' म्हणून अनुत्पादक होतात. तर सवज
कजजखात्यांना एक रकमी कजज परतफेड योजेची सवलत दे ण्यात यावी.
6) योजनेसाठी तडजोडीचे सूत्र
यरझर्वहज बँकेने उत्पन्न संकल्पना – कजदर्ीचे वर्ीकरण व अनुत्पादक कजदर्ीसाठी करावयाच्या
तरतुदीसाठी प्रयसध्द केलेल्या मास्टर सकजु लर क्रमांक 12 यदनांक 1/7/2015 नुसार कजजखात्याचे
केलेले वर्ीकरण खालीलप्रमाणे आहे .
अ.क्र

जजिगी वगीकिर्

थकीत कालावधी

1

सबस्टॅन्डडज कजदर्ी ( Substandard)

अनुत्पादक झाल्यानंतर 12 मयहने पयंत

2

संशयीत-1 (Doubtful-1)

सबस्टॅन्डडज झाल्यानंतर 12 मयहने

3

संशयीत-2 ( Doubtful-2)

संशयीत-1 झाल्यानंतर 36 मयहने पयंत

4

संशयीत-3 ( Doubtful-3)

संशयीत-1 झाल्यानंतर 36 मयहन्यांचे वर

5

बुडीत (Loss)

बँक, लेखापरीक्षक, सहकार यवभार् यांनी
प्रमायणत केलेनस
ु ार

अ) ज्या यदवशी संबंयधत कजजखाते हे अनुत्पादक कजाच्या संशयीत-1 (Doubtful-1) या वर्जवारीत
वर्ीकृ त केले असेल त्या यदवशीचा लेजर बॅलन्स व येणे र्वयाज अशी एकयित रतकम येणे
समजावी.
ब) बँकेने द.सा.द.शे. 6% दराने सरळर्वयाज पध्दतीने तडजोडीच्या यदनांकापयंत र्वयाजाची
आकारणी करावी.
क) तडजोड रतकम पयरयशष्ट ब-1 प्रमाणे यनश्चचत करावी व तडजोड रतकम उणे (Negative) येत
असेल तर अशी रतकम कजजदारास परत न करता संबंधीत कजजखाते या योजनेअंतर्जत बंद
करावे.
ड)

1) संशयीत-3 (Doubtful-3) ककवा बुडीत कजजखात्याची येणेबाकी काढताना संशयीत-

1(Doubtful-1) च्या मुददल रकमेवर द.सा.द.शे. 6% र्वयाजदराने सरळर्वयाज पध्दतीने डी-3
पयंतच्या कालावधीसाठी र्वयाजाची आकारणी करावी व त्यामध्ये डी-1 तारखेचे र्वयाज यमळावावे व
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पयरयशष्ट ब-1 अनुसार तडजोड रतकम यनश्चचत करावी. सदर कजजखात्यावर संशयीत-3
(Doubtful-3) ककवा बुडीत(Loss) च्या यदनांकानंतर र्वयाज वसूल करण्यात येणार नाही.
2) जर तडजोड रतकम उणे (Negative) येत असेल तर अशी रतकम कजजदारास परत न
करता संबंधीत कजजखाते या योजनेअंतर्जत बंद करावे.
इ)

1) मयत कजजदाराच्या बाबतीत तडजोड रतकम पयरयशष्ट ब-2 प्रमाणे यनश्चचत करावी.
2) जर तडजोड रतकम उणे (Negative) येत असेल तर अशी रतकम कजजदारास परत न

करता संबंधीत कजजखाते या योजनेअंतर्जत बंद करावे.
उपरोतत सुधारणेमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या पयरयशष्ट ब-1 मध्ये- संशयीत-3
(Doubtful-3) बुडीत कजज खात्यासंदभात तडजोडीचे सूि व पयरयशष्ट ब-2 मध्ये – मयत
कजजदारांच्या खात्यासंदभात तडजोडीचे सूि नमूद करण्यात आलेले असून सदर दोन्ही
पयरयशष्टे शासन यनणजयामध्ये समायवष्ट करण्यात येत आहे त.
3) यद.31/3/2021 रोजी ककवा तत्पूवी जी कजजखाती संशययत-3(Doubtful-3) ककवा बुडीत
(Loss) या प्रकारात वर्ीकृ त केली असतील व सदर कजजदार मयत असेल तर, मयत थकीत
कजजदारांच्या वारसांकडू न वसूली करताना सदरचे खाते संशयीत-1(Doubtful-1) मध्ये वर्ज
झाल्याच्या यदनांकारोजीची एकूण येणे (मुददल+र्वयाज) रतकम वसूल करावी.
7) बँकाांनी किावयाची कायण वाही
अ) सदर योजना श्स्वकारणे बँकांवर बंधनकारक नाही. माि सदर योजना श्स्वकारल्यानंतर ती सवज
कजजदारांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता समान पद्धतीने लार्ू करण्याचे बंधन बँकांवर राहील.
ब) सदर योजना स्वीकारावयाची अथवा नाही याचा यनणजय बँकांनी घ्यावयाचा आहे . माि योजना
स्वीकारल्यानंतर त्या संदभातील संचालक मंडळाचा ठराव, योजना जाहीर केल्यानंतर यजल्हा
उपयनबंधकांकडे 30 यदवसांत सादर करणे आवचयक राहील.
क) योजना स्वीकारल्यानंतर त्याची मायहती सवज शाखांच्या नोटीस बोडज वर लावणे बँकांना
बंधनकारक आहे . तसेच ग्राहकांनी मार्णी केल्यास या योजनेची प्रत दे ण्याचे बंधन बँकांवर
राहील.
ड) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँकेचे अध्यक्ष, दोन/तीन संचालक व मुख्य कायजकारी
अयधकारी हे त्या उपसयमतीचे सदस्य असतील. सदर सयमतीने मंजरू केलेल्या प्रकरणांना
संचालक मंडळाच्या पुढील सभेमध्ये मान्यता घे णे आवचयक राहील.
इ) या योजनेअंतर्जत नामंजरू करण्यात येणा-या सवज कजजदारांना कारणासह नामंजरू ीचे पि दे णे
बँकांवर बंधनकारक राहील.
ई) एन.पी.ए. ची तारीख व वर्जवारी बँकेच्या दफ्तराप्रमाणे व लेखापयरक्षकांनी प्रमायणत केल्याप्रमाणे
यनश्चचत करण्यात यावी. कजज परतफेडी संबंधी बाबींमधील वाद महाराष्र सहकारी संस्था
अयधयनयम, 1960 चे कलम 91 अंतर्जत सोडयवण्याची तरतूद आहे . त्याप्रमाणे सदर योजनेचा
लाभ दे णेचे अनुषंर्ाने अर्र तडजोड रकमेबाबत काही वाद यनमाण झाल्यास त्याबाबत
संबंयधत तरतूदीप्रमाणे कायजवाही करण्यात यावी.
फ) तडजोड रकमेचा भरणा कजजदारांनी त्याच बँकेतून नवीन कजज घे ऊन करावयाचा नाही. बँकेतील
अशा इतर कोणत्याही कजातून तडजोड रकमेचा भरणा झाल्यास, त्याकरीता संचालक
मंडळास जबाबदार धरुन कारवाई करण्यात येईल.
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र्) सदर कजज परतफेड योजनेअंतर्जत कजजखाते बंद करताना संबंयधत कजजदारास नर्वयाने कजज /
सवलत दे ता येणार नाही. कजजदारास पुढील 5 वषांपयंत बँकेकडू न कोणत्याही प्रकारचे कजज /
सवलत घे ता येणार नाही तसेच तो बँकेतील कोणत्याही कजास / सवलतीस 5 वषे जामीन राहू
शकणार नाही.
ह) सदर योजनेअंतर्जत अजामध्ये नमूद करण्यासाठी कजजदाराने आपल्या कजजखात्याची (लेजर)
मायहती मायर्तल्यास बँकेने सदरची मायहती कजजदारास तात्काळ उपलब्ध करुन दयावी.
8) पितफेड किण्यासाठी कालावधी
अ) कजजदाराने नार्री सहकारी बँकांसाठी एक रकमी कजज परतफेड योजने नुसार करावयाच्या
अजासोबत, सदर कजज प्रकरण ज्या यदवशी अनुत्पादक कजाच्या संशयीत-1 (Doubtful-1) या
वर्जवारीत वर्ीकृ त केले असेल, त्या यदवशीच्या लेजर बॅलन्सच्या (मुददल + र्वयाज) यकमान
5% रतकम भरणे आवचयक आहे .
ब) i) नार्री सहकारी बँकांसाठी एक रकमी परतफेड योजनेअंतर्जत अजज मंजरू ीचे पि प्राप्त
झाल्यापासून कजजदाराने एक मयहन्यात तडजोडीची सवज रतकम भरणे आवचयक आहे .
अथवा
ii) नार्री सहकारी बँकांसाठी एकरकमी कजज परतफेड योजनेअंतर्जत अजज मंजरू ीचे पि प्राप्त
झाल्यापासून एक मयहन्याचे आत कजजदाराने तडजोड रकमेच्या यकमान 25% रतकम
भरल्यास उवजयरत रतकम भरण्यास पुढील जास्तीत जास्त 11 मायसक हप्त्यांचा कालावधी
दे ता येईल. कजजदाराने 1 मयहन्यांत 25% रतकम न भरल्यास सदर योजनेचा लाभ घे णेस
कजजदाराने नकार यदला आहे असे समजून कजजदाराने अजासोबत भरणा केलेली 5%
रतकम बँकांनी मुददलात जमा करुन घे तली जाईल.
iii) उवजयरत 75% रकमेचा भरणा पुढील 11 मायसक हप्त्यामध्ये करावयाचा असून, त्यास
द.सा.द.शे. 6% सरळर्वयाज पध्दतीने र्वयाजाची आकारणी केली जाईल. या कालावधीत
कोणताही हप्ता भरण्यास उशीर झाल्यास त्यावर उशीर झालेल्या मुदतीसाठी व उशीर
झालेल्या रकमेवर द.सा.द.शे. 2% दं ड र्वयाज आकारण्यात येईल.
क) प्रथम 12 मयहन्यांच्या कालावधीत तडजोड रकमेचा संपण
ू ज भरणा अजजदाराने न केल्यास,
उवजरीत रकमेसाठी त्यास जास्तीत जास्त 12 मयहन्यांचा जादा कालावधी यदला जाईल व अशा
कालावधीसाठी उवजरीत रकमेवर द.सा.द.शे. 10% र्वयाजदर आकारला जाईल. या वाढीव
कालावधीत कोणताही हप्ता भरण्यास उशीर झाल्यास त्यावर उशीर झालेल्या मुदतीसाठी व
उशीर झालेल्या रकमेवर द.सा.द.शे. 2% दं ड र्वयाज आकारण्यात येईल.
ड) वरीलप्रमाणे जास्तीत जास्त 24 मयहन्यात तडजोड रकमेचा भरणा अजजदाराने न केल्यास,
अजजदारास यदलेली सवलत रद्द करुन त्यांनी यापूवी भरणा केलेली सवज रतकम प्रथम थयकत
र्वयाजापोटी व नंतर मुद्दलापोटी वसूल करुन यनययमत र्वयाजासह व इतर सवज खचासह सवज येणे
रतकम वसूल करण्याचा अयधकार बँकेस राहील.
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9) योजनेसांबांधी इति तितुिी
अ) या योजनेत बदल करण्याचा अयधकार बँकांना असणार नाही.
ब) सदर योजना स्वीकारल्यानंतर ती सवज कजजदारांना कोणताही भेदभाव न करता समान पद्धतीने
लार्ू करण्याचे बंधन बँकांवर राहील.
क) एक रकमी कजज परतफेड योजनेअंतर्जत सवलत यमळणाऱ्या कजजखात्यांना महाराष्र सहकार
यनयम 1961 चे यनयम 49 अंतर्जत नमूद केलेली यनलेखनाची प्रयक्रया लार्ू होणार नाही.
ड) या योजनेअतर्जत तडजोड केलेल्या खात्यांची सवज मायहती वार्थषक साधारण सभेने नोंद
घे ण्यासाठी पुढील वार्थषक सभेस, स्वतंि यवषयाद्वारे दे ण्याचे बंधन बँकांवर राहील.
इ) या योजनेअतर्जत होणाऱ्या वसुलीवर सरचाजज लार्णार नाही.
फ) जामीनदार हे सहकजजदार असल्याने या योजनेअंतर्जत कजजदाराने अजज केला नाही तर तो
जामीनदारांनाही अजज करता येईल.
र्) सदर योजना ही राज्यातील मल्टीस्टे ट सहकारी बँका सोडू न इतर सवज नार्री सहकारी बँकांना
लार्ू राहील.
ह) या योजनेबाबत पयरयशष्ट ब (तडजोडीचे सुि), पयरयशष्ट क (अजजदाराने करावयाचा अजाचा
नमुना), पयरयशष्ट ड (मंजरू ी पिाचा नमुना), पयरयशष्ट इ (वार्थषक सवजसाधारण सभेसमोर
द्यावयाची मायहती), पयरयशष्ट ब1 (बुडीत कजजखात्यासंदभात तडजोडीचे सुि), पयरयशष्ट ब2
(मयत कजजदाराच्या कजजखात्यासंदभात तडजोडीचे सुि) जोडली आहे त.
10)

योजनेची प्ररसध्िी व प्रचाि :या योजनेचा अयधकायधक कजजदारांना व बँकांना फायदा घे ता यावा व बँकेकडील एन.पी.ए.

कमी होण्यास मदत र्वहावी या दष्ृ टीने आवचयक ती प्रयसध्दी व प्रचाराची मोयहम नार्री बँकांच्या संघीय
संस्थांनी हाती घ्यावी.
11)

योजनेचे संयनयंिण व अहवाल सादर करणे .
सदर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याचे दष्ृ टीने सहकार आयुतत व यनबंधक, सहकारी

संस्था, महाराष्र राज्य, पुणे यांनी वेळेावेळी आढावा घेऊन या योजनेचे संयनयंिण करावे व योजनेच्या
प्रर्ती व फलयनष्पत्तीबाबत संबंधीत संस्था व क्षेिीय यंिणांकडू न मायहती घे ऊन दर तीन मयहन्यांनी
शासनास अहवाल सादर करावा.

Shinde Rahul
Chandrashekhar

Digitally signed by Shinde Rahul
Chandrashekhar
DN: CN = Shinde Rahul Chandrashekhar, C =
IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, OU = COOPERATION
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT
Date: 2022.06.06 16:42:06 +05'30'

( िाहुल जििे )
कायासन अरधकािी, महािाष्र िासन
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परिरिष्ट ब
(िासन रनर्णय जा.क्र. युआिबी-1807/प्र.क्र.459(अ)/7-स, रिनाांक 06/06/2022 सोबतचे )

'तडजोडीचे सूत्र'
उिाहिर् :अ.क्र. कजणिािाची कजणखाती

अनुत्पािक कजे

1.

मुित कजण

रु.5.00 लाख

5.00 लाख

2.

खे ळते भाांडवल

3.

बील रडस्काऊांटींग

रु.1.00 लाख

--

एकूर् कजे

रु.9.00 लाख

5.00 लाख

रु.3.00 लाख

--

( टीप :- रिझव्हण बँकेच्या मास्टर सकजु लर क्रमांक 12 यदनांक 1/7/2015 नुसार विील सवण
खाती समूह योजनेअांतगणत अनुत्पािक ठितात तिी िे खील प्रत्यक्ष अनुत्पािक असलेल्या
मुित कजण खात्यासच एक िकमी कजण पितफेड योजनेची सवलत रमळे ल.)
D-1 चे मुद्दल

-

रु.5.00 लाख

D-1 चे येणे र्वयाज

-

रु.1.00 लाख्

D-1 चे एकू र् ये र्े

-

रु.6.00 लाख

अयधक
(अ)

अयधक
रु.5 लाखावर (म्हणजेच केवळ मुददलावरच )
तडजोडीच्या यदनांकापयंत ( यद.31/3/2022 र्ृहीत)
ि. सा. ि.िे. 6% ििाने सरळ र्वयाज -

रु.1.50 लाख

अयधक
अ.जाहीरात खचज

रु. 0.10 लाख

ब.यवमा खचज

रु.0.05लाख

क. न्यायालयीन बाबींसाठी

रु.0.35लाख

केलेला प्रत्यक्ष खचज
एकूण (अ+ब+क)

-

रु.0.50 लाख

-

रु.8.00 लाख

-

रु.1.50 लाख

तडजोड िक्कम -

रु.6.50 लाख

एकू र् ये र्े

(ब)

वजा
D-1 नंतर बँकेत भरणा केले ली रतकम

(क)

टीप - 1) वर कलम (अ) मधील रकमेच्या 5% रतकम अजजदाराने अजज करतेवेळी भरणा करणे
आवचयक आहे .
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शासन गनणजय क्रमाांकः युआरबी-1807/प्र.क्र.459(ब)/7-स

परिरिष्ट क
(िासन रनर्णय जा.क्र. युआिबी-1807/प्र.क्र.459 /7-स, रिनाांक 06/06/2022 सोबतचे )
अजणिािाने किावयाच्या अजाचा नमुना'
यद. /
/

प्रयत,
मा. मुख्य कायण कािी अरधकािी
- - - - - नार्री सहकारी बँक यल.
रवषय - शासन यनणजय यदनांक / /

नुसार नार्री सहकारी बँकांसाठी 'एकरकमी कजज

परतफेड योजना-2022'अंतर्जत सवलत यमळणेबाबत यवनंती अजज.
सांिभण - माझे थयकत कजजखाते क्र. - - - - - - -

शाखा - - - - - - - - -

महोदय/महोदया,
माझे उपरोतत संदर्थभत कजजखाते क्र. - - - - थयकत असून, बक
ँ े च्या पुस्तकात अनुत्पादक कजाच्या 'संशययत1' (Doubtful-1) या वर्जवारीत वर्ीकृ त केली आहे त.
र्ाझ्या कजमखातयाांचा तपशील पुढीलप्रर्ाणे :अ.क्र.

कजमखातयाचा प्रकार

अनुतपादक
वगीकरण

कजाचे

डी-1 ची थकीत रक्कर् (र्ुददल +
व्याज)

1
2
सदर कजजखात्यावरील येणे रतकम मला शासन यनणजय यदनांक
/ /
नुसार नार्री सहकारी ब ँकांसाठी
'एकरकमी कजज परतफेड योजना 2022’ अंतर्जत भरावयाची असून, या योजनेअत
ं र्जत मी दे य असणारी
तडजोडीची रतकम मला त्वयरत कळवावी.
मी, ______________________________ शपथपूवजक सांर्तो की, नार्री सहकारी ब ँकांसाठी 'एकरकमी
कजज परतफेड योजना 2022' च्या सवज अटी व शती मी वाचल्या असून, त्या मला मान्य आहे त व मी त्यांचे पालन
करण्याची हमी दे तो तसेच मी केले ल्या या अजास, माझ्या कजास जामीनदार असले ल्या सवांची मान्यता आहे .
सदर योजनेचा लाभ घे तल्यानंतर पुढील 5 वषापयंत ब ँकेकडू न कोणत्याही प्रकारचे कजज / सवलत मला घे ता येणार
नाही तसेच इतर कोणत्याही कजास / सवलतीस पुढील 5 वषज मी जामीन राहू शकणार नाही याची मला कल्पना
असून त्यास माझी मान्यता आहे .
सदर योजनेतीत अटींनुसार, अजासोबत मी माझ्या संबंयधत कजजखात्यांवर D-I रोजी येणे असले ल्या ले जर बल
ॅ न्स
+ त्या यदवसांपयंतचे येणे र्वयाज अशा रु.
इततया येणे रकमेच्या 5% म्हणजेच
रु.
चा यडमांड ड्राफ्ट / पे-ऑडज र सोबत जोडत आहे / रोख भरणा केले ला आहे .
तरी माझ्या अजाचा सहानुभयू तपूवजक यवचार करुन शासन यनणजय क्रमांक - - - यदनांक / / मधील एक रकमी
कजज परतफेड योजनेची सवलत मला दयावी अशी यवनंती आहे .
कळावे,
आपला यवचवासू,
सही/(कजणिािाचे नाव)
कजणखाते क्र. िाखे चे नाव पृष्ट्ठ 13 पैकी 9

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

परिरिष्ट ड
(िासन रनर्णय जा.क्र. युआिबी-1807/प्र.क्र.459/7-स, रिनाांक 06/06/2022 सोबतचे )
मां जिू ी पत्राचा नमुना
यद. /
/

प्ररत,
अजणिाि श्री.- - - - - - रवषय - शासन यनणजय यदनांक / /

नुसार नार्री सहकारी बँकांसाठी 'एकरकमी कजज

परतफेड योजने'अंतर्जत सवलत यमळणेबाबत यवनंती अजज.
सांिभण - 1) आपला यद. / /
रोजीचा यवनंती अजज.
2) आपले थयकत कजजखाते क्र. - - - - - - - - शाखा - - - - - - - - -

.

महोदय/महोदया,
आपल्या उपरोतत संदर्थभत अजानुसार नार्री सहकारी ब ँकांसाठी एकरकमी कजज परतफेड योजना सयमतीने /
संचालक मंडळाने, यद. /

/

. रोजीच्या सभे तील ठराव क्र.

'एकरकमी कजज परतफेड योजना-2022' अंतर्जत रु.

नुसार आपणांस नार्री सहकारी ब ँकांसाठी

/- इतकी 'तडजोड रतकम' (Settlement Amount)

यनश्चचत केली असून, यापोटी आपण अजासोबत भरलेली रतकम रु.

/- ब ँकेस यद.

/

/

रोजी प्राप्त झाली आहे . उवजयरत रकमेचा भरणा आपण पुढीलप्रमाणे करावयाचा आहे .
अ.क्र.
अ)

तपशील
तडजोड रतकम तात्काळ भरणा केल्यास

रतकम रुपये
रु.

ब)

तडजोड रकमेच्या 25% रतकम

रु.

पितफेडी सांबांधी अटी व िती
i) नार्री सहकारी बक
ँ ांसाठी एक रकमी परतफेड योजना 2022 अंतर्जत अजज मंजरू ीचे पि प्राप्त झाल्यापासून
कजजदाराने एक मयहन्यात तडजोडीची सवज रतकम भरणे आवचयक आहे . अथवा
ii) नार्री सहकारी ब ँकांसाठी एकरकमी कजज परतफेड योजना 2022 कजजदारास मंजरू केल्यानंतर कजजदाराने
तडजोड रकमेच्या यकमान 25% रतकम मंजरू ीच्या यदनांकापासून एक मयहन्याचे आत भरल्यास उवजयरत रतकम
भरण्यास पुढील जास्तीत जास्त 11 मायसक हप्त्यांचा कालावधी दे ता येईल. 1 मयहन्यांत 25% रतकम न
भरल्यास सदर योजनेचा लाभ घे णेस कजजदाराने नकार यदला आहे असे समजून कजजदाराने अजासोबत भरणा
केले ली 5% रतकम बक
ँ ांनी मुददलात जमा करुन घे तली जाईल.
iii) उवजयरत 75% रकमेचा भरणा पुढील 11 मायसक हप्त्यामध्ये करावयाचा असून, त्यास ि.सा.ि.िे .6% दराने
सरळर्वयाज पध्दतीने र्वयाजाची आकारणी केली जाईल. यावेळी कोणताही हप्ता भरण्यास उशीर झाल्यास त्यावर
उशीर झाले ल्या मुदतीसाठी व उशीर झाले ल्या रकमेवर द.सा.द.शे. 2% दं ड र्वयाज आकारण्यात येईल.
कळावे

नागिी सहकािी बँक
सेाबत - तडजोड रकमेची र्यणते (Calculations)

आपला यवचवासू,
सही/(प्रारधकृ त अरधकािी)
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शासन गनणजय क्रमाांकः युआरबी-1807/प्र.क्र.459(ब)/7-स

परिरिष्ट इ
(िासन रनर्णय जा.क्र. युआिबी-1807/प्र.क्र.459/7-स, रिनाांक 06/06/2022 सोबतचे)
'वार्षषक सवणसाधािर् सभे समोि द्यावयाची मारहती'

रवषय - महाराष्र शासनाच्या नार्री सहकारी बँकांसाठी 'एकरकमी कजज परतफेड योजना-2022 '
शासन यनणजय क्रमांक - - यदनांक /

/

अंतर्जत तडजोड केलेल्या थयकत कजजखात्यांची

मायहती दे णे व संचालक मंडळाच्या यनणजयाची नोंद घे णे. (कालावधी यद.1/4/20- - ते
यद.31/3/20- - )

1)

तडजोड झालेल्या एकूण कजजखात्यांची संख्या

-

2)

तडजोड झालेल्या खात्यामधील एकूण कजज मंजरू रतकम

-

रु.

3)

तडजोड झालेल्या खात्यावरील यद.31/3/20—अखेरीचे एकूण येणे
( मुददल + र्वयाज)

-

रु.

4)

संबंयधत तडजोड खात्यांवर आजपयंतचे एकूण येणे र्वयाज

-

रु.

5)

संबंयधत तडजोड खात्यांमध्ये आजपयंत वसूल झालेली रतकम (मुददल+र्वयाज) रु.

6)

संबंधीत तडजोड खात्याची आजपयंतची एकूण येणे रतकम

-

रु.

7)

संबंधीत तडजोड खात्यावर बँकेने यदलेली येणे र्वयाजातील एकूण सूट -

रु.

टीप - सदर यवषय हा केवळ नोंद घे ण्याचा असल्याने यासंबंधी सूचक व अनुमोदक घे ऊन ठराव मंजरू
करण्याची आवचयकता नाही.
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शासन गनणजय क्रमाांकः युआरबी-1807/प्र.क्र.459(ब)/7-स

परिरिष्ट ब (1)
(िासन रनर्णय रि. 06.06.2022 सोबतचे सांियीत-3 (Doubtful-3) बुडीत
कजण खात्यासांिभात तडजोडीचे सूत्र)
उदाहरणअ.क्र. कजजदाराची खाती
1.
मुदत कजज
2.
खेळते भांडवल
3.
बील यडस्काऊंटींर्
एकूण कजज

रु.5.00 लाख
रु.3.00लाख
रु.1.00लाख
रु.9.00लाख

अनुत्पादक कजे
रु.5.00लाख
----रु.5.00लाख

टीप ( यरझर्वहज बँकेच्या मास्टर सतयुजलर क्रमांक नुसार वरील सवज खाती समूह योजनेअंतर्जत अनुत्पादक
ठरतात तरी दे खील प्रत्यक्ष अनुत्पादक असलेल्या मुदत कजज खात्यासच एक रकमी कजज परतफेड योजनेची
सवलत यमळे ल)
D-1 चे मुद्दल
अयधक
D-1 चे येणे र्वयाज
D-1 चे एकूण येणे
अयधक
रु 5.लाखावर (म्हणजेच केवळ मुददलावरच )
D-1 पासून D-3 पयंत दसादशे 6% दराने
सरळर्वयाज ( अंदाजे )
D-3 यदनांकाअखेरची येणे बाकी

अयधक
अ.जायहरात खचज
ब. यवमा खचज
क. न्यायालयीन बाबीसाठी केलेला प्रत्यक्ष खचज
एकूण खचज रतकम
एकूण येणे
वजा

रु 5.00-लाख
रु.1.00लाख
रु.6.00लाख (अ)

रु.1.50लाख
रु.7.50लाख

रु.0.10लाख
रु.0.05लाख
रु.0.35लाख
रु.0.50लाख
रु.8.00लाख (ब)

D-1 चे नंतर तडजोडच्या तारखेपयंत कजजदाराने बँकेत भरणा केलेली रक्कम रु.1.50लाख
तडजोड रतकम -

रु.6.50लाख (क)

( टीप-1) वर कलम(अ) मधील रकमेच्या 5% रतकम अजजदाराने अजज करतेवेळी भरणा करणे आवचयक
आहे )
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शासन गनणजय क्रमाांकः युआरबी-1807/प्र.क्र.459(ब)/7-स

परिरिष्ट- ब (2)
िासन रनर्णय क्र. युआिबी 1807/प्र.क्र. 459-ब/7-स रि. 06/06/2022 सोबतचे
(मयत कजणिािाच्या खात्यासांिभात तडजोडीचे सूत्र)
उदाहरण :अ.क्र.

कजजदाराची कजजखाती

अनुत्पादक कजे

1)

मुदत कजज

रु.5.00लाख

रु.5.00लाख

2)

खेळते भांडवल

रु.3.00लाख

---

3)

बील यडस्काऊंटींर्

रु.1.00लाख

----

एकूण कजज

रु.9.00लाख

रु.5.00लाख

(यटप – यरझर्वहज बँकेच्या मास्टर सतयुजलर क्रमांक 12 यद.1/7/2015 नुसार वरील सवज खाती समूह
योजनेअंतर्जत अनुत्पादक ठरतात तरी दे खील प्रत्यक्ष अनुत्पादक असलेल्या मुदत कजज खात्यासच एक
रकमी कजज परतफेड योजनेची सवलत यमळे ल)
D-1 चे मुद्दल

रु.5.00लाख

अयधक
D-1 चे येणे र्वयाज

रु.1.00लाख

D-1 चे एकूण येणे

रु.6.00लाख (अ)

अयधक
अ.जायहरात खचज

रु.0.10लाख

ब. यवमा खचज

रु.0.05लाख

क.न्यायालयीन बाबीसाठी केलेला प्रत्यक्ष खचज

रु.0.35लाख

एकूण येणे

रु.6.50लाख (ब)

वजा
D-1 नंतर बँकेत भरणा केले ली रतकम

रु.1.50लाख

तडजोड रतकम

रु.5.00लाख (क)

टीप :1) वर कलम (अ) मधील रकमेच्या 5% रतकम अजजदाराने अजज करतेवेळी भरणा करणे आवचयक
आहे .
2) कजजदाराच्या मृत्यूची तारीख ही यदनांक 31 माचज 2022 ककवा त्यापूवीची असावी.
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