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 कज याजदर   
कजाचे एकि त याजदर खालील माणे आहे. 

अ.नं. कज कार मािजन % 
िद. 21.03.2022 रोजी पासनुचा 

याज दर % 

01 वयैि क वापरासाठी चारचाक  निवन वाहन खरेदीसाठी  10 8.50 

02 निवन कमिशयल वाहन खरेदीसाठी 25 9.00 

03 सव जनुी वाहने खरेदीसाठी 
अ)01 वषा या आतील वाहने  30 10.00 
ब)02 वषा या आतील वाहने 35 10 
क)03 वषा या आतील वाहने 40 10.00 
ड)03 वषा या पढुील वाहने 50 10.00 

04 वयैि क वापरासाठी नवीन दचुाक  वाहन खरेदीसाठी 10 8.50 

05 घरतारण कज - नवीन घरबांधणी, घर / लॅट खरेदी वगरेैसाठी 

अ) रिहवासी वापरासाठी घर/ लॅट बांधणी/खरेदीची िकंमत 

.35.00 लाख व कज र कम .25.00 लाखपयतची कज  

 

20 

 

8.50 

ब)रिहवासी वापरासाठी घर/ लॅट बांधणी/खरेदीची िकंमत 
.35.00 लाख पे ा जा त िकंवा कज र कम .25.00 

लाखाचे पुढील कज  

 

20 

 

8.50 

06 घरतारण टॉपअप कज – (Top Up for Existing 

Borrower) ( . 5.00 लाख िकंवा मजंरु कजातील कमी 

झाले या मु ल र कम यापैक  कमीत कमी) 

20  

07 घरदु ती, घरगतुी फिनचर कज  25 10.00 

08 इडि यल मिशनरी खरेदी, कारखाना इमारत, गोडावनु, 
दकुानगाळा, ऑफ स व अ य कमिशयल मदुत कज (EMI) 

 

25 

 

9.50 

09 सोनेतारण कज 30 9.00 

10 पगारतारण कज 

अ)िवना हमीप  पगारतारण कज -- 13.00 

ब)हमीप  असलेली / दणेारी पगारतारण कज -- 12.00 

क)100 पे ा जा त कमचारी असले या सं थांचे / कंपनीचे 

कमचारी यांचे पगार आप या बँकेत जमा होतात अशी 

पगारतारण कज 

 

-- 

 

11.00 
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11 िब डर व डे हलपस कज 25 12.00 

12 डॉ टरांसाठी कज   

(मिशनरी, अँ बुल स व इतर सािह य खरेदी, तसेच हॉ पीटल 

बांधकाम, र यु हशेन, इ यादी) 

 

20 

 

8.50 

13 पसनल कज - (डॉ टर, इिंजिनयर, आिकटे ट, सी.ए., सी.एस. व 

ICWA यांचेसाठी) 

 

-- 

 

11.00 

14 िबझनेस लोन – (Business Loan for Existing 

Borrower) 

25 12.00 

15 शै िणक कज 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 

 

11.00 

18 वअेर हाऊस रसीट तारण मदुत कज / वअेर हाऊस रसीट तारण 

कॅश े डीट कज 

30 9.00 

19 एल. सी. िड काउंट ग कज 25 10.00 

20 ध वतंरी कज (फामा यिुटकल िड ी यटुस, मिेडकल यवसाय इ यादी) 

अ)कॅश े डीट कज 25  

10.00 ब)मदुत कज 20 

21 पयटन कज 25 11.00 

22 शतेी व शेतीपुरक मदुती कज 

याम ये ितमाही / सहामाही / वाष क ह यावरील अँ ी हईेकल, 

शतेजमीन तारण (खरेदी/दु ती), पीक, पाईपलाईन, ा बाग, ीन 

हाईऊस, िवहीर खदुाई, गाय हसै, पो ी शडे बांधकाम/खरेदी, 

कुकुटपालन यवसाय, कारखाना हमी कज, शतेी उपयु  अवजारे व 

मिशनरी कज इ यादी येतील. 
 

25 9.00 
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23 शतेजिमनम ये शतेघर बांधणी कज – जा तीत जा त .25.00 लाख 
पयत कज र कम (Farm House cum dwelling unit, 

Processing & Storage of Agriculture produce, Farm 

implements, Cattle Shed, Etc    

25 8.50 

24 इतर सव मदुती कज 
याम ये मािसक / ितमाही / सहामाही / वाष क ह यावरील मबर कज, 
बचत सिटिफकेट तारण कज, एल.आय.सी. पॉलीसी तारण कज तसेच 
सदर प रप काम ये नमदु केले या कजा यित र  येणारी सव कारची 
मदुती कज येतील. 

25 11.50 

25 हळद यापा-यासाठी टॉक व बकुडेटस् तारणावरील कॅश े डीट कज 25 10.00 

26 कॅश े डीट कज – अडँ हॉक िलमीट 25 11.00 

27 टे सटाईल इडं ीजसाठीची सव कज (कॅश े डीट व मदुती कज) 25 10.00 

28 खेळते भांडवल मदुत कज – (WCTL) 25 11.00 

29 ऊस तोडणी व वाहतकु कज  -- 10.00 

30 लेज कज 25 10.00 

31 ठेवतारण कज 10 -- 
सव कार या वत:चे व थड पाट चे ठेवीचे तारणावरील ठेवतारण कजास ठेवी या याजदरापे ा 1% जादा याजदर 
राहील. 
सरासरी याजदर व याज आकारणी प दत लाग ूराहील . 

32 ओ हर ा ट कज 20 --  

अ) .15 लाखा या आतील कजास ठेवीवरील याजदरापे ा 2% जादा याजदर  

ब) .15 लाख व यावरील कजास ठेवीवरील याजदरापे ा 1% जादा याजदर  

33 एखा ा ठेवीदारा या अगर ुप या ( पुची या या रझ ह बँके या स यलुर माण)े आप या बँकेत .3.00 कोटी िकंवा 
यापे ा जा त ठेवी आहते अशा ठेवतारण िकंवा ओडी कजदारानंा ठेवीवरील याजदरापे ा 0.50% जादा याजदर 

राहील.                             
34 पतसं था व बँकां या ठेवी वगळुन एखा ा ठेिवदारा या / पु या आप या बँकेत .10 कोटी िकंवा यापे ा जा त ठेवी 

आहते अशा ठेवपाव यावरील ठेवतारण ओडी कजदारांना ठेवीवरील याजदरापे ा 0.40% जादा याजदर राहील.                                
35 सहभाग कज योजनेतनु िदले या कजास िलड बँकेने ठरवलेला याज दर लाग ुराहील. 

 वरील अनु मांक 01 ते 34 या कजाना रबेट लाग ुनाही. 

36  
कॅश े डीट कज 

रबेटपवु 
याज दर 

 
रबेट 

इफेि ट ह 
याजदर 

सव कॅश े डीट कज 11.00% 1.00% 10.00% 

पवु चे कॅश े डीट कजदारांना खाते र यअुलवेळी िकंवा आढावा वळेी सदरील दर लाग ुराहतील. 
सीसी खातेचा आढावा िकंवा नतुनीकरण मळु मंजरुी या तारखनेुसार घेणते येईल. 
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कॅश े डीट कजाम ये हायपॉसीसी, बकु डेटस ्सीसी व िस यअुड सीसी कज येतील. 

हायपॉसीसी व बुक डेटस ्सीसी कजास मािजन 25% व िस यअुड सीसी कजास मािजन 33.33% राहील. 
37 ि वच कॉ ट, े डीट रेट ग व ुप याज दर सवलत बाबत - 

अ)ि वच कॉ ट – बँकेकडील स ा सु  असणा-या सदर प रप कामधील अ. .8, 12 ,27 व 28  या कारातील 

कजदारांनी नवीन याज दराची मागणी केलेस व संबंिधत कजदार यांची कज मयादा .50.00 लाख व यापे ा जा त 

र कम असेल व कज खाते िनयमीत असेल तर संबंिधत कजदाराकडुन यांना िमळणा-या याज दर सवलती या 50% 

इतक  र कम ि वच कॉ ट हणनू भ न घेवनू निवन याज दराचा फायदा दणेते येईल. कज खाते निवन याज दरात ि वच 

के यामळेु निवन याज दर व जनुा याज दर यामधील फरकाचे याज दरा या 50% इतक  ि वच कॉ ट मदुत कजाचे 

बाबतीत येणेबाक वर घेणचेी आह.े (उदा. 12% याजदरातनु 10% याजदरात ि वच के यास 12-10=2*50%=1% 

इतक  ि वच कॉ ट भ न घणेे) 

 घरतारण कज / हईेकल कज कारातील कजदारांनी निवन याजदराची अजा ारे मागणी केलेस व कज खाते िनयमीत 

असेल तर संबिधत कजदारांकडून यांना िमळणा -या याजदर सवलती या 50 % इतक  र कम कज येणबेाक  वरती ि वच 

कॉ ट हणनु भ न घऊेन निवन याजदराचा फायदा घेणते येईल  .कज खाते निवन याज दरात ि वच के यामळु ◌े निवन 

याजदर व जनुा याजदर यामधील फरकाचे याज दरा या 50% इतक  ि वच कॉ ट घेणचेी आह.े सदरची ि वच कॉ ट 

एक वषाची राहील.  

 कजदाराने शाखेकडे लेखी िवनंती अज के यानंतर  ,सदरचा अज शाखा िशफारसीसह याजदर ि वच करणसेाठी धान 

कायालयाकडे िनणयासाठी पाठिवणचेा असनु धानकायालया या मंजरुी नंतरच ि वच कॉ ट भ न घवेनु निवन 

याजदराची अमंलबजावणी करणते यावी. 
ब) े डीट रेट गनुसार याज दर सवलत बाबत – बँकेकडील स ा सु  असणा-या सदर प रप कामधील    अ. . 8, 

20, 25, 27, 28 व 36 या कज कारातील .50.00 लाख व यावरील कजदारांना खालील माणे े डीट रेट ग ेडनसुार 

अित र  याज दर सवलत लाग ुराहील. (सोबत े डीट रेट ग चाट जोडणते आलेला आह.े) 

े डीट रेट ग मा स याज दर सवलत 

A+ 75 ते 100 1.25% 

A 70 ते 74 1.00% 

B+ 65 ते 69 0.30% 

B 60 ते 64 0.20% 
 

क) ुप कजासाठी याज दर सवलत - टे सटाईल यवसायातील पु मंजरु कज मयादा .5.00 कोटी या पुढील पु व 

तर जनरल पु मंजरु कज मयादा व वयै क कज मयादा .7.00 कोटी या पुढील ुपसाठी वरील याज दर सवलत 

यित र  0.25% जादा याज दर सवलत देता येईल. ( रबेट िनयमास आधीन राहन) 
आपला 

यव थापिकय संचालक 


