ससातसारसा जजिललसा मधध्यवतर्ती सलकसाररी बबक लल;ससातसारसा.
बबककेकडडन ववववध सकेवसा व कसारणसाणांससाठठी ककेलरी जिसाणसाररी शशलक आकसारणण.( BANK CHARGES)
अ.न.

बबककेकडडन सकेवकेससाठठी आकसारणणसात णकेणसारके शशलक

रककम र.

1

रूपके डकेबबट कसाडर्ड प्रतण वरर्ड.(RUPAY DEBIT CARD PER YEAR)

र.१५०+१८% GST

2

नवणन रूपके/इणांसटसा कसाडर्ड ररकवकेसट.(INTA CARD REQUEST)/नवणन

र.१५०+१८% GST

रूपके ककेसणसण कसाडर्ड(Rupay Kisan Credit Card)
3

डडपलरीककेट वपन मकेलर (DUPLICATE PIN MAILER)

4

र.३०/-

बसाहकेर गसावचके चकेक वसल
श ली कररतसा B.C/ I.B.
तपशशील/ककक मत

कममशन दर र.

वसतश व सकेवसाकर GST र.

वसतड व सकेवसाकरसासह हहोणसारली
कममशनचशी रककम र.

र.५००० पध्यर्यंत.

25

5

30

र.५००१ तके १०००० पध्यर्यंत.

50

9

59

100

18

118

र.१०००१ तके १००००० पध्यर्यंत.
र.१००००१ व तध्यसावर.

प्रतत लजिसाररी र.१.२५ व जिसासतणत जिसासत र.११००

(टरीप:-टपसाल खरर्ड घकेणकेरसा नसालरी.) वररीलप्रमसाणके कलमशन वसडल ककेलध्यसानणांतर प्रप्रोलसडणगचध्यसा रककमसा RTGS/NEFT/DD नके वगर्ड ककेलध्यसास तध्यसारके वकेगळके रसाजिरस आकसारू नध्यकेत.
5
तपशशील/ककक मत

कममशन दर र.

बसाहकेरगसावचके चकेक कररतसा

वसतश व सकेवसाकर GST र.

वसतड व सकेवसाकरसासह हहोणसारली
कममशनचशी रककम र.

र.५००० पध्यर्यंत.

25

5

30

र.५००१ तके १०००० पध्यर्यंत.

50

9

59

100

18

118

र.१०००१ तके १००००० पध्यर्यंत.
र.१००००१ व तध्यसावर.

प्रतत लजिसाररी र.१.२५ व जिसासतणत जिसासत र.११००(सस.ठकेव खसातकेदसारसासल सवर्ड खसातकेदसारसाणांनसा)

6

NEFT कररतसा खसातकेदसारसाकनसा आकसारणशी करसावणसाचके चसाररस (कममशन)
रककम

चसाररस कममशन

इतर बबकसाकडडन ध्यकेणसारके कसालरीलरी नसालरी

कसाहललरी नसालरी.

इतर बबककेकडके पसाठववलरी जिसाणसाररी रककम र.१०००० पध्यर्यंत

र. ३

र.१०००१ तके १००००० पध्यर्यंत

र. ६

र.१००००१ तके २००००० पध्यर्यंत

र.१८

रककम र. २००००० वररील.

र.३०

7

RTGS कररतसा खसातकेदसारसाकनसा आकसारणशी करसावणसाचके चसाररस (कममशन)
रककम

चसाररस कममशन

इतर बबकसाकडडन ध्यकेणसारके कसालरीलरी नसालरी

कसाहललरी नसालरी.

इतर बबककेकडके पसाठववलके जिसाणसारके रककम र.२ लसाख तके ५

र.३०

लसाखसापध्यर्यंत
रककम र.५ लसाखसावररील
8

र.५९

खसातकेदसारसानके खरकेदली ककेलकेलके DEMAND DRAFTS /बबकसर्स चकेकस/पके ऑडर्सर (शसाखसाकतगर्सत व इतर बबकसावरलील वणवहसार)
तपशशील/ककक मत

वसतड व सकेवसाकरसाससाहहत(GST)सध
श साररत कममशन दर

र.५०० पध्यर्यंत

र ६/-

र.५०१ तके १००० पध्यर्यंत

र.१२/-

र.१००१ तके ५००० पध्यर्यंत

र१८/-

र.५००१ तके १०००० पध्यर्यंत.

र.३०/-

र.१०००१ रके वर

र.३.६० प्रतत लजिसाररी अगर तध्यसारके भसागसास व जिसासतणत जिसासत र.५६२०/- एकडण पण
श र्ड रपध्यसात
खरकेदरी ववकक्री सणांघ तसकेर गसालक सणांसससा,इतर सलकसाररी सणांसससाकडडन तनध्यणांबत्रित मसाल गसालकप्रोपध्यप्रोगण जिणवनसावशध्यक वसतश,खतके बण-बबध्यसाणके
खरकेदरीससाठठी शकेकडसा २० पपैसके दरसानके कलमशन आकसारणण करसावध्यसारण आलके.

9

आकतरशसाखशीण वणवहसारसाकससाठठी
रककम

कममशन र.

अ) एकसा शसाखकेतडन दस
श ऱध्यसा शसाखकेत वगर्ड वध्यवलसार /आपलके बबककेरके

र.५००००/- पध्यर्यंतरके रककमकेससाठठी

ववनसा कलमशन

र.५०००१ तके १०००००/- पध्यर्यंत

ववनसा कलमशन

र.१००००१ तके २०००००/- पध्यर्यंत

ववनसा कलमशन

र.२००००१ व तध्यसावररील रककमकेससाठठी

ववनसा कलमशन

जिसासतणत जिसासत र.१०००००/-पध्यर्यंत प्रतत हदन

ववनसा कलमशन

र.१००००१ व तध्यसावररील रसाककमकेससाठठी

प्रतत लजिसाररी र.१.२५(नजिणकरके पडणर्ड रपध्यसात) जिसासतणत जिसासत र.११००/-

आणांतरशसाखणध्य रकेक वसशलरीससाठठी.

ब) बबककेचध्यसा एकसा शसाखकेतडन दस
श ऱध्यसा शसाखकेतणल रप्रोख भरणसा
क) एकसा शसाखकेतडन दस
श ऱध्यसा शसाखकेतणल खसातध्यसावररील रप्रोख रककमकेरके

र.५००००/- पध्यर्यंत(रकेक व सलरीप दवसारके) पसासबशक आवशध्यक ववनसा कलमशन.

पकेमसट(मध्यसार्डदसा र. ५००००/-प्रततहदन )

BANK GURANTEE

10
कमणत कमण दर र.२५/वसतश व सकेवसा करसासहहत (GST) सशधसाररत कममशन दर

टपसाल खचर्स

र.१००००/- पध्यर्यंत द.ससा.द.शके. र.१

अधधक लप्रोणसारसा टपसाल खरर्ड व तध्यसावररील १८% वसतड व सकेवसाकर(GST) नजिणकचध्यसा पशणर्ड रपध्यसात.

र.१०००१/- तके २५०००/- पध्यर्यंत द.ससा.द.शके. र.१.५०

अधधक लप्रोणसारसा टपसाल खरर्ड व तध्यसावररील १८% वसतड व सकेवसाकर(GST) नजिणकचध्यसा पशणर्ड रपध्यसात.

र.२५००० तके ५०००० पध्यर्यंत द.ससा.द.शके. र. २.००

अधधक लप्रोणसारसा टपसाल खरर्ड व तध्यसावररील १८% वसतड व सकेवसाकर(GST) नजिणकचध्यसा पशणर्ड रपध्यसात.

र.५०००१ व तध्यसावररील रककमकेससाठठी द.ससा.द.शके. र. २.५०

अधधक लप्रोणसारसा टपसाल खरर्ड व तध्यसावररील १८% वसतड व सकेवसाकर(GST) नजिणकचध्यसा पण
श र्ड रपध्यसात.

SOLVENCY CERTIFICATE

11
कमणत कमण र.२५/शकेकडसा र.१.५० प्रमसाणके लप्रोणसारके कलमशन लके नजिणकचध्यसा पडणर्ड

अधधक लप्रोणसारसा टपसाल खरर्ड व तध्यसावररील १८% वसतड व सकेवसाकर(GST) नजिणकचध्यसा पशणर्ड रपध्यसात.

रपध्यसात.
12

सकेवसा शशलक (SERVICE CHARGES)
प्रकसार

रसाजिरस रककम र.

1 सकेजवलणांग/रसालड/ककश ककेडणट खसातध्यसाचध्यसा प्रतध्यकेक रकेक पसानसास

र.१.२० प्रतध्यकेकक्री १ रकेक

2 रकेक बक
श लरववलकेस

सकेजवलणांग ठकेव खसातध्यसारके रकेक बक
श सास र.५०/- रसालश ठकेव खसातध्यसारके रकेक बक
श सास र.१००/-

3 पसासबशक लरववलकेस DUPLICATE PASSBOOK

र.५०/-

4 डशपलरीककेट पसासबशक वप्रणांट करणकेकररतसा प्रतध्यकेक पसानसास

र.१०/-

5 डशपलरीककेट ठकेव पसावतण दकेणकेकररीतसा

र.१००/-

6 रकेक न वटतसा परत गकेलकेस (CHEQUE BOUNCE)

र.१००/-

7 STOP PAYMENT (प्रतध्यकेक रकेक)

र.५०/-

8 सप्रोनकेगलसान पसावतण लरववलकेस (INDEMNITY BOND)

र.१००/-

9 इनऑपरकेटरीव खसातध्यसावर(२ तके ७ वरसार्डरके आतणल)

र.४०/- दर सलसामसालरी.

10 इनऑपरकेटरीव खसातध्यसावर(७ तके १० वरसार्डरके आतणल)

र.५०/- दर सलसामसालरी.

11 अनकलकेमड (१० वरसार्डवररील) (unclaimed account)

र.१००/- दर सलसामसालरी.

12 खसातके उतसारसा प्रतत सणांगणक पसानसास

र.१०/-

13 टप्रोकण लरववलकेस (प्रतत टप्रोकण)

र.१००/-

13

खसातके दकेखभसाल शल
श क सकेववहकग व चसालड ठकेव खसातणसास (Account Maintenance Charges)
प्रतत सलसामसालरी र. २५/-

14

ककमसान बसाककी शशलक अकसारणशी (Minimum Balance Charges )

अ. नक

तपलशल

अ)

सकेववहकगर ठकेव खसातणसाकससाठठी

ब)
15

आवशध्यक ककमसान ततमसालरी सरसासररी लशललक रककम र.

उललणांघन झसालध्यसास आकसारणध्यसात ध्यकेणसारके ततमसालरी शशलक र.

१) रकेकनके वध्यवलसार(गसामणण व शलररी)

१५००/-

१००/-

2) सलरीपनके वध्यवलसार

१०००/-

५०/-

चसालड ठकेव खसातणसाससाठठी (गसामशीण व शहरली)

२०००/-

१००/-

मकेसकेर चसाररस (SMS Charges
प्रतत ततमसालरी र. १०/-

