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कर्ज व्यार्दर  

 

अ.न.ं कर्ज प्रकार मार्र्जन % 
दद.01/01/2023 पासनु 

नवीन व्यार् दर % 

01 वैयक्तिक वापरासाठी चारचाकी नक्तवन वाहन 

खरेदीसाठी  
10 8.50 

02 नक्तवन कमर्शजयल वाहन खरेदीसाठी 25 9.00 

03 सवज र्ुनी वाहने खरेदीसाठी 

अ) 01 वर्ाजच्या आतील वाहने  30 10.00 

ब) 02 वर्ाजच्या आतील वाहने 35 10.00 

क) 03 वर्ाजच्या आतील वाहने 40 10.00 

ड) 03 वर्ाजच्या पुढील वाहने 50 10.00 

04 वैयक्तिक वापरासाठी नवीन दचुाकी वाहन खरेदीसाठी 10 8.50 

05 घरतारण कर्ज - नवीन घरबांधणी, घर / फ्लॅट खरेदी वगैरेसाठी 

अ) रक्तहवासी वापरासाठी घर/फ्लॅट बांधणी/खरेदीची 

ककंमत रू.35.00 लाख व कर्ज रक्कम रू.25.00 

लाखपयजतची करे्  

20 8.50 

ब)रक्तहवासी वापरासाठी घर/फ्लटॅ बांधणी/खरेदीची 

ककंमत रू.35.00 लाख पेक्षा र्ास्त ककंवा कर्ज रक्कम 

रू.25.00 लाखाचे पुढील करे्  

20 8.50 

06 घरतारण टॉपअप कर्ज – (Top Up for Existing 

Borrower) (रु. 5.00 लाख ककंवा मंरु्र कर्ाजतील कमी 

झालेल्या मदु्दल रक्कम यापैकी कमीत कमी)  

20 मंरु्र गृह कर्ज दराने 

07 घरदरुूस्ती, घरगुती फर्नजचर करे्  25 10.00 

08 इडक्तस्ियल मक्तशनरी खरेदी, कारखाना इमारत, गोडावुन, 

दकुानगाळा, ऑफीस व अन्य कमर्शजयल मदुत करे् 

(EMI) 

25 9.75 
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09 सोनेतारण कर् े 30 9.00 

10 पगारतारण कर् े

अ)क्तवना हमीपत्र पगारतारण कर् े -- 13.00 

ब)हमीपत्र असललेी / दणेारी पगारतारण करे् -- 12.00 

क)100 पके्षा र्ास्त कमजचारी असलेल्या ससं््ांचे / 

कंपनीचे कमजचारी जयांचे पगार आपल्या बँकेत र्मा 

होतात अशी पगारतारण करे् 

 

-- 
11.00 

11 क्तबल्डर व डवे्हलपसज करे् 25 12.50 

12 डॉक्टरांसाठी करे्   

(मक्तशनरी, अँम्बुलन्स व इतर साक्तहत्य खरेदी, तसेच 

हॉस्पीटल बांधकाम, ररन्युव्हशेन, इत्यादी) 

 

20 
8.75 

13 पसजनल करे् - (डॉक्टर, इंक्तर्क्तनयर, आर्कज टेक्ट, सी.ए., 

सी.एस. व ICWA यांचेसाठी) 

 

-- 11.25 

14 क्तबझनेस लोन – (Business Loan for Existing 

Borrower) 
25 12.50 

15 शैक्षक्तणक करे् 10 9.50 

16 Lease Rent Discount Loan 

If Rent Received From our Bank/Branch 20 9.50 

Govt./Ltd./Pvt. Ltd Co./Banks Registered 

Agreement 
20 10.00 

Other Registered/Unregistered Agreement 40 11.00 

(Margin on PS 20 % to 40 % of Rental Income & on CS 33.33 % of Property Valuation to be rented) 

17 Loan Against Self Occupied Property for 

Own / Family Business Needs 
40 12.00 

18 वेअर हाऊस ररसीट तारण मुदत कर्ज / वेअर हाऊस 

ररसीट तारण कॅश के्रडीट करे् 
30 9.25 

19 एल. सी. क्तडस्काउंटींग करे् 25 10.25 

20 धन्वंतरी कर्े (फामाजस्युरटकल क्तडस्िीब्युटसज, मेक्तडकल व्यवसाय इत्यादी) 
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अ)कॅश के्रडीट करे् 25 10.00 

ब)मुदत करे् 20 10.00 

21 पयजटन करे् 25 11.00 

22 शेती व शेतीपुरक मुदती करे् 

यामध्ये क्ततमाही / सहामाही / वार्ीक हप्त्यावरील अँग्री 

व्हईेकल, शेतर्मीन तारण (खरेदी/दरुूस्ती), पीक, 

पाईपलाईन, द्राक्षबाग, ग्रीन हाईऊस, क्तवहीर खुदाई, 

गाय म्हसै, पोल्िी शडे बांधकाम/खरेदी, कुकुटपालन 

व्यवसाय, कारखाना हमी करे्, शेती उपयिु अवर्ारे व 

मक्तशनरी कर्े इत्यादी येतील. 

25 9.25 

23 शेतर्क्तमनमध्ये शेतघर बांधणी कर्ज – र्ास्तीत र्ास्त 

रु.25.00 लाख पयंत कर्ज रक्कम (Farm House cum 

dwelling unit, Processing & Storage of 

Agriculture produce, Farm implements, 

Cattle Shed, Etc    

 

25 

 

8.75 

24 इतर सवज मुदती करे् 

यामध्ये माक्तसक / क्ततमाही / सहामाही / वार्ीक 

हप्त्यावरील मेंबर करे्, बचत सर्टजदफकेट तारण करे्, 

एल.आय.सी. पॉलीसी तारण करे् तसेच सदर 

पररपत्रकामध्य ेनमुद केलेल्या कर्ाजव्यक्ततररि येणारी सवज 

प्रकारची मुदती करे् येतील. 

25 11.50 

25 हळद व्यापा-यासाठी स्टॉक व बुकडटेस् तारणावरील 

कॅश के्रडीट करे् 
25 10.25 

26 कॅश के्रडीट कर्ज – अँड हॉक क्तलमीट 25 11.25 

27 टेक्सटाईल इंडस्िीर्साठीची सवज करे् (कॅश के्रडीट व 

मुदती करे्) 
25 10.00 

28 खेळते भांडवल मुदत कर्ज – (WCTL) 25 11.25 

29 ऊस तोडणी व वाहतुक करे्  -- 10.00 

30 प्लेर् कर् े 25 10.25 
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31 आण्णासाहबे पाटील आर््जक मागास क्तवकास महामंडळ 

मयाजददत मुंबई अंतगजत दणेेत येणा-या सवज प्रकारच्या 

कर्ाजस तसेच सबक्तसडी अंतगजत येणा-या सवज कर्ाजस 

25 11.00 

32 डॉक्टर, इंक्तर्क्तनयर, आर्कज टेक्ट, सी.ए., सी.एस. व 

CWA यांचेसाठी ओव्हरड्राफ्ट कर्ज (रक्कम रू.5.00 लाख 

पयंतची) 

0.00 9.75 

33 ठेवतारण कर् े 10  

सवज प्रकारच्या स्वत:चे व ्डज पाटीचे ठेवीचे तारणावरील ठेवतारण कर्ाजस ठेवीच्या 

व्यार्दरापेक्षा 1% र्ादा व्यार्दर राहील. 

सरासरी व्यार्दर व व्यार् आकारणी पध्दत या संदभाजतील पुवी ददलेल्या सुचनेप्रमाणे 

कायजवाही करावी. 

34 ओव्हर ड्राफ्ट कर्े 20  

अ)रू.15 लाखाच्या आतील कर्ाजस ठेवीवरील व्यार्दरापेक्षा 2% र्ादा व्यार्दर  

ब)रू.15 लाख व त्यावरील कर्ाजस ठेवीवरील व्यार्दरापेक्षा 1% र्ादा व्यार्दर  

 वरील अ.नं. 33 व 34 मधील ठेवीच्या तारणावर 100% ठेवतारण व ओव्हरड्राफ्ट कर्ज मंरु्र 

करावयाचे अक्तधकार क्तचफ मॅनेर्र / अक्तस. र्नरल मॅनेर्र / डपे्युटी र्नरल मॅनेर्र / क्तचफ र्नरल 

मॅनेर्र / व्यवस््ापकीय संचालक यांचे पैकी दकमान दोघांच्या संयिु सहीने राहतील.   

35 एखाद्या ठेवीदाराच्या अगर ग्रुपच्या (ग्रुपची व्यायाया ररझव्हज बँकेच्या सक्युजलर प्रमाणे) 

आपल्या बँकेत रू.3.00 कोटी ककंवा त्यापेक्षा र्ास्त ठेवी आहते अशा ठेवतारण ककंवा ओडी 

कर्जदारांना ठेवीवरील व्यार्दरापेक्षा 0.50% र्ादा व्यार्दर राहील.                             

36 पतसंस््ा व बँकांच्या ठेवी वगळुन एखाद्या ठेवीदाराच्या / ग्रुपच्या आपल्या बँकेत              

रू. 10 कोटी ककंवा त्यापेक्षा र्ास्त ठेवी आहते अशा ठेवपावत्यावरील ठेवतारण ओडी 

कर्जदारांना ठेवीवरील व्यार्दरापेक्षा 0.40% र्ादा व्यार्दर राहील.                                

37 सहभाग कर्ज योर्नेतुन ददलेल्या कर्ाजस क्तलड बँकेने ठरवलेला व्यार् दर लागु राहील. 

वरील अनुक्रमांक 01 ते 34 या कर्ाजना ररबेट लागु नाही. 

38 कॅश के्रडीट कर्े 
ररबेटपुवज 

व्यार् दर 

 

ररबेट 
10.25% 

 सवज कॅश के्रडीट कर् े 11.25% 1.00% 10.25% 

कॅश के्रडीट कर्ाजमध्ये हायपॉसीसी, बुक डेटस् सीसी व क्तसक्युअडज सीसी कर्े येतील. 
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