नागरी सहकारी बँकाांना एकरकमी कर्ज
परतफेड योर्ना लागु 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-15 नोव्हेंबर, 2017
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
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 पर र्ा.क्र.ना.बँका/1-सआ/ ओटीएस/ 2017/
2017/1673, गद. 2.08.2017 अन्वये 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. गद. 31.03.2016 पुवी

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

अनुत्पादक झालेल्या कर्जदाराांना यापुढे एकरकमी कर्ज परतफेड योर्नेचा ला

घेण्यासाठी ही

शेवटची सांधी राहील. 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 गरझव्हज बँकेच्या मागजदशजक सूचनाांच्या अगधन राहू न ही योर्ना अांमलात आणण्यापुरती
महाराष्ट्र सहकारी सांस्तथा गनयम, 1961 च्या गनयम 49 मधील तरतुदीमधून सूट दे त आहे.
सदर शासन गनणजय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तथळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201711151600440302 असा आहे. हा आदे श
गडर्ीटल स्तवाक्षरीने साक्षाांगकत करुन काढण्यात 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=Co- Operation,
Marketing And Textile Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=fed1b2ed6e1e4aca719170d9eae8aa251ee28dc56c75d8a
65acb34103d45bd48, cn=Ramesh Shankarrao Shingte
Date: 2017.11.15 16:03:36 +05'30'

( रमेश शशगटे )

अवर सगचव, महाराष्ट्र शासन
प्रगत,
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. उप मुख्य 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
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,
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 स्स्तवय सहाय्यक, मांरालय, मुांबई- 400 032
4. गनवड नस्तती, 7-स.
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पगरगशष्ट्ट - अ
(शासन गनणजय र्ा.क्र. युआरबी-1807/प्र.क्र.459(ब)/7-स, गदनाांक 15 नोव्हेंबर, 2017 सोबतचे)
नागरी सहकारी बँकाांना लागू करण्यात आलेली एकरकमी कर्ज परतफेड योर्ना
1) योर्नेचे नाव :- नागरी सहकारी बँकाांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योर्ना-2017
2) योर्नेसाठी पार कर्जदार अ) गद.31/03/2016 अखेर र्ी कर्जखाती अनुत्पादक कर्ाच्या सांशगयत (Doubtful) शकवा बुगडत
(Loss) वगजवारीत समागवष्ट्ट केलेली असतील अशा सवज कर्ज खात्याांना ही योर्ना लागू होईल.
ब) गद.31/03/2016 अखेर अनुत्पादक कर्ाच्या 'सबस्तटँ डडज ' वगजवारीत समागवष्ट्ट झालेल्या व नांतर
सांशगयत व बुगडत वगजवारीत गेलेल्या कर्जखात्याांना दे खील ही योर्ना लागू होईल.
3) योर्नेसाठी अपार कर्जदार गरझव्हज बँकेच्या मागजदशजक तत्वाांनुसार सदर योर्ना ही पुढील कर्ांना लागू होणार नाही.
अ) फसवणूक, गैरव्यवहार करुन घेतलेली कर्े व र्ागणवपूवक
ज थकगवलेली कर्े.
ब) गरझव्हज बँकेच्या मागजदशजक तत्वाांचे अथवा आदे शाांचे उल्लांघन करुन गवतरीत केलेली कर्े.
क) आर्ी व मार्ी सांचालकाांना व त्याांच्याशी गहतसांबध
ां असणाऱ्या

ागीदारी सांस्तथा / कांपन्या / सांस्तथा

याांना गदलेल्या कर्ांना अथवा त्याांची र्ागमनकी असणाऱ्या कर्ांना गरझव्हज बँकेच्या पूवज
परवानगीगशवाय सदर सवलत दे ता येणार नाही.
ड) सांचालकाांच्या कुटु ां बातील व्यक्तींना गदलेल्या कर्ांसाठी अथवा ते र्ामीनदार असलेल्या कर्ांना
सदर योर्ना लागू होणार नाही. {येथे 'कुटु ां ब' (Family)} म्हणर्े म.स.का. कलम 75(2) मधील
स्तपष्ट्टीकरण 1 मध्ये नमूद केलेप्रमाणे पत्नी, पती, वडील, आई, ाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, र्ावई
शकवा सून )
इ) पगारदाराांच्या मालकाांशी र्र पगारकपातीचा करार झाला असेल तर अशा पगारदाराांना गदलेल्या
खावटी कर्ांसाठी सदर योर्ना लागू होणार नाही.
ई) शासकीय हमी असणाऱ्या कर्ांना सदर सवलत दे ता येणार नाही.
फ) न्यायालयासमोर तडर्ोड झालेल्या कर्जप्रकरणाांना ही योर्ना लागू होणार नाही.
ग) शासकीय योर्नेनुसार गदलेल्या कर्ांना सदर योर्ना लागू होणार नाही .
र्) मांर्ूर कर्ाचा गवगनयोग, कर्ज ज्या कारणाकरीता मां र्ूर केले असेल, त्या कारणाव्यगतगरक्त इतर
कारणाांकरीता केला असेल तर (Diversification of Funds) ही योर्ना लागू होणार नाही.
ह) रु.10 कोटींच्या वरील कर्जप्रकरणाांना सदर योर्ना लागू करण्यासाठी गनबांधकाांची पूवज परवानगी
घेणे आवश्यक राहील.
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4) योर्नेची मुदत
या योर्नेची मुदत गद.31 माचज 2018 पयंत राहील. गद. 28 फेब्रुवारी 2018 पयंत प्राप्त झालेल्या
अर्ांवर गद. 31 माचज 2018 पयंत गनणजय घ्यावा लागेल.
5) योर्नेची व्याप्ती
अ) ही योर्ना सवज प्रकारच्या कर्ांना तसेच कर्ाव्यगतगरक्त गदलेल्या तात्पुरती उचल मयादा, बील
गडस्तकाऊांट व इतर आर्थथक सवलतींना लागू होईल.
ब) कोणत्याही कायद्योग वाांतगजत कारवाई चालू असणाऱ्या व कलम 101 अन्वये वसूली दाखला प्राप्त व
कलम 91 अन्वये गनवाडे प्राप्त झालेल्या कर्ांनासुद्धा ही येार्ना लागू होईल.
क) र्ेथे कर्जदाराची

एकापेक्षा र्ास्तत कर्जखाती असतील व त्यापैकी एखादे / काही कर्जखाती

अनुत्पादक झाली म्हणून इतर सवज कर्जखाती 'समूह कर्े' म्हणून अनुत्पादक होतात. तर त्या समूह
कर्ांपैकी र्े खाते / खाती प्रत्यक्षात अनुत्पादक झाली असतील केवळ त्याच खात्याांना एक रकमी
कर्ज परतफेड योर्नेची सवलत गमळे ल.
6) योर्नेसाठी तडर्ोडीचे सूर
गरझव्हज बँकेने उत्पन्न सांकल्पना - शर्दगीचे वगीकरण व अनुत्पादक शर्दगीसाठी करावयाच्या
तरतुदीसाठी प्रगसध्द केलेल्या मास्तटर सक्युजलर क्रमाांक 12 गदनाांक 1/7/2015 नुसार कर्जखात्याचे केलेले
वगीकरण खालीलप्रमाणे आहे .
अक्र

शर्दगी वगीकरण

थकीत कालावधी

1

सबस्तटॅ न्डडज शर्दगी (Substandard)

अनुत्पादक झाल्यानांतर 12 मगहने पयंत

2

सांशयीत-1 (Doubtful-1)

सांशयीत-1 झाल्यानांतर 12 मगहने

3

सांशयीत-2 (Doubtful-2)

सांशयीत-1 झाल्यानांतर 36 मगहने पयंत

4

सांशयीत-3 ( Doubtful-3)

सांशयीत-1 झाल्यानांतर 36 मगहने व त्यावरील

5

बुडीत (Loss)

बँक, लेखापरीक्षक, सहकार गव ाग याांनी
प्रमागणत केलेनुसार

अ) ज्या गदवशी सांबगां धत कर्जखाते हे अनुत्पादक कर्ाच्या सांशयीत-1 (Doubtful-1) या वगजवारीत
वगीकृत केले असेल त्या गदवशीचा लेर्र बॅलन्स व येणे व्यार् अशी एकगरत रक्कम येणे समर्ावी.
ब) वरील रकमेपैकी केवळ मुद्दल रकमेवर द.सा.द.शे. 8% दराने सरळव्यार् पद्धतीने तडर्ोडीच्या
गदनाांकापयंत व्यार्ाची आकारणी करावी.
क) वर कलम 'अ' आगण 'ब' मध्ये नमूद केलेल्या एकगरत रकमेतून कर्जदाराने अनुत्पादक कर्ाच्या
सांशयीत-1 (Doubtful-1) या वगजवारीत सदर खाते वगीकृत केल्यानांतरच्या तारखेनांतर

रणा

केलेल्या रकमेची वर्ावट ( अ अगधक ब मध्ये नमूद एकगरत रकमेतून ) गदल्यानांतर र्ी रक्कम येणे
राहील ती 'तडर्ोड रक्कम' समर्ावी.
पृष्ट्ठ 7 पैकी 4

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

ड) गदनाांक 31.3.2016 रोर्ी शकवा तत्पूवी र्ी कर्जखाती सांशयीत (Doubtful-3) शकवा बुडीत (Loss) या
प्रकारात वगीकृत केली असतील व त्या कर्जखात्याांची नफा-तोटा परकामध्ये 100% तरतूद केली
असेल अशा Chronic कर्जखात्याांवर कर्जखाते ज्या गदनाांकास सांशयीत (Doubtful-3) शकवा बुडीत
(Loss) या प्रकारात वगीकृत केले असेल त्या गदनाांकाअखेरची येणेबाकी (Ledger Balance) एवढी
रक्कम वसूल करण्यात यावी. सदर कर्जखात्यावर सांशयीत (Doubtful-3) शकवा बुडीत (Loss) च्या
गदनाांकानांतर व्यार् वसूल करण्यात येणार नाही.
इ) गदनाांक 31.3.2016 रोर्ी शकवा तत्पूवी र्ी कर्जखाती सांशयीत - 3 (Doubtful-3) शकवा बुडीत
(Loss) या प्रकारात वगीकृत केली असतील व सदर कर्जदार मयत असेल तर, मयत थकीत
कर्जदाराांच्या वारसाांकडू न वसूली करताांना सदरचे खाते सांशयीत-1 (Doubtful-1) मध्ये वगज
झाल्याच्या गदनाांकारोर्ीची एकूण येणे (मुद्दल + व्यार्) रक्कम वसूल करावी.
7) बँकाांनी करावयाची कायजवाही
अ) सदर योर्ना स्स्तवकारणे बँकाांवर बांधनकारक नाही. मार सदर योर्ना स्स्तवकारल्यानांतर ती सवज
कर्जदाराांमध्ये कोणताही ेद ाव न करता समान पद्धतीने लागू करण्याचे बांधन बँकाांवर राहील.
ब) सदर योर्ना स्तवीकारावयाची अथवा नाही याचा गनणजय बँकाांनी घ्यावयाचा आहे . मार योर्ना
स्स्तवकारल्यानांतर त्या सांद ातील सांचालक मांडळाचा ठराव, योर्ना र्ाहीर केल्यानांतर गर्ल्हा
उपगनबांधकाांकडे 30 गदवसाांत सादर करणे आवश्यक राहील.
क) योर्ना स्तवीकारल्यानांतर त्याची मागहती सवज शाखाांच्या नोटीस बोडज वर लावणे बँकाांना बांधनकारक
आहे . तसेच ग्राहकाांनी मागणी केल्यास या योर्नेची प्रत दे ण्याचे बांधन बँकाांवर राहील.
ड) योर्नेच्या अांमलबर्ावणीसाठी बँकेचे अध्यक्ष, दोन/तीन सांचालक व मुख्य कायजकारी अगधकारी हे
त्या उपसगमतीचे सदस्तय असतील. सदर सगमतीने मांर्ूर केलेल्या प्रकरणाांना सांचालक मांडळाच्या
पुढील स ेमध्ये मान्यता घेणे आवश्यक राहील.
इ) या योर्नेअांतगजत नामांर्ूर करण्यात येणाऱ्या सवज कर्जदाराांना कारणासह नामांर्ूरीचे पर दे णे बँकाांवर
बांधनकारक राहील.
ई) एन.पी.ए. ची तारीख व वगजवारी बँकेच्या दफ्तराप्रमाणे व लेखापगरक्षकाांनी प्रमागणत केल्याप्रमाणे
गनगित करण्यात यावी. कर्ज परतफेडीसांबध
ां ी बाबींमधील वाद महाराष्ट्र सहकारी सांस्तथा अगधगनयम,
1960 चे कलम 91 अांतगजत सोडगवण्याची तरतूद आहे . त्याप्रमाणे सदर योर्नेचा ला

दे णेचे

अनुषांगाने अगर तडर्ोड रकमेबाबत काही वाद गनमाण झाल्यास त्याबाबत सांबगां धत तरतूदीप्रमाणे
कायजवाही करण्यात यावी.
फ) तडर्ोड रकमेचा

रणा कर्जदाराांनी त्याच बँकेतून नवीन कर्ज घेऊन करावयाचा नाही. बँकेतील

अशा इतर कोणत्याही कर्ातून तडर्ोड रकमेचा

रणा झाल्यास, त्याकरीता सांचालक मांडळास

र्बाबदार धरुन कारवाई करण्यात येईल.

पृष्ट्ठ 7 पैकी 5

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

ग) सदर कर्ज परतफेड योर्नेंतगजत कर्जखाते बांद करताना सांबगां धत कर्जदारास नव्याने कर्ज / सवलत
दे ता येणार नाही. कर्जदारास पुढील 5 वषांपयंत बँकेकडू न कोणत्याही प्रकारचे कर्ज / सवलत घेता
येणार नाही तसेच तो बँकेतील कोणत्याही कर्ास / सवलतीस 5 वषे र्ामीन राहू शकणार नाही.
ह) सदर योर्नेअांतगजत अर्ामध्ये नमूद करण्यासाठी

कर्जदाराने आपल्या कर्जखात्याची (लेर्र)

मागहती मागगतल्यास बँकेने सदरची मागहती कर्जदारास तात्काळ उपलब्ध करुन दयावी.
8) परतफेड करण्यासाठी कालावधी
अ)

कर्जदाराने नागरी सहकारी बँकाांसाठी या एक रकमी कर्ज परतफेड योर्नेनुसार करावयाच्या
अर्ासोबत, सदर कर्ज प्रकरण ज्या गदवशी अनुत्पादक कर्ाच्या सांशयीत-1 (Doubtful-1) या
वगजवारीत वगीकृत केले असेल, त्या गदवशीच्या लेर्र बॅलन्सच्या (मुद्दल + व्यार्) गकमान 5%
रक्कम रणे आवश्यक आहे .

ब) i) नागरी सहकारी बँकाांसाठी एकरकमी परतफेड योर्ने अांतगजत अर्ज मांर्ूरीचे पर प्राप्त झाल्यापासून
कर्जदाराने एक मगहन्यात तडर्ोडीची सवज रक्कम रणे आवश्यक आहे . अथवा
ii) नागरी सहकारी बँकाांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योर्नेंतगजत अर्ज मांर्ूरीचे पर प्राप्त
झाल्यापासून एक मगहन्याचे आांत कर्जदाराने तडर्ोड रकमेच्या गकमान 25% रक्कम
उवजगरत रक्कम

रल्यास

रण्यास पुढील र्ास्ततीत र्ास्तत 11 मागसक हप्त्याांचा कालावधी दे ता येईल.

कर्जदाराने 1 मगहन्याांत 25% रक्कम न

रल्यास सदर योर्नेचा ला

गदला आहे असे समर्ून कर्जदाराने अर्ासोबत

घेणेस कर्जदाराने नकार

रणा केलेली 5% रक्कम बँकाांनी मुद्दलात र्मा

करुन घेतली र्ाईल.
iii) उवजगरत 75% रकमेचा

रणा पुढील 11 मागसक हप्त्यामध्ये करावयाचा असून, त्यास

द.सा.द.शे.8% दराने सरळव्यार् पध्दतीने व्यार्ाची आकारणी केली र्ाईल. या कालावधीत
कोणताही हप्ता रण्यास उशीर झाल्यास त्यावर उशीर झालेल्या मुदतीसाठी व उशीर झालेल्या
रकमेवर द.सा.द.शे. 2% दां ड व्यार् आकारण्यात येईल.
क) प्रथम 12 मगहन्याांच्या कालावधीत तडर्ोड रकमेचा सांपण
ू ज

रणा अर्जदाराने न केल्यास, उवजरीत

रकमेसाठी त्यास र्ास्ततीत र्ास्तत 12 मगहन्याांचा र्ादा कालावधी गदला र्ाईल व अशा
कालावधीसाठी उवजरीत रकमेवर द.सा.द.शे. 11% व्यार्दर आकारला र्ाईल.

या वाढीव

कालावधीत कोणताही हप्ता रण्यास उशीर झाल्यास त्यावर उशीर झालेल्या मुदतीसाठी व उशीर
झालेल्या रकमेवर द.सा.द.शे. 2% दां ड व्यार् आकारण्यात येईल.
ड) वरीलप्रमाणे र्ास्ततीत र्ास्तत 24 मगहन्यात तडर्ोड रकमेचा
अर्जदारास गदलेली सवलत रद्द करुन त्याांनी यापूवी

रणा अर्जदाराने न केल्यास,

रणा केलेली सवज रक्कम प्रथम थगकत

व्यार्ापोटी व नांतर मुद्दलापोटी वसूल करुन गनयगमत व्यार्ासह व इतर सवज खचासह सवज येणे
रक्कम वसूल करण्याचा अगधकार बँकेस राहील.
9) योर्नेसांबध
ां ी इतर तरतुदी
अ) या योर्नेत बदल करण्याचा अगधकार बँकाांना असणार नाही.
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ब) सदर योर्ना स्तवीकारल्यानांतर ती सवज कर्जदाराांना कोणताही ेद ाव न करता समान पद्धतीने लागू
करण्याचे बांधन बँकाांवर राहील.
क) एक रकमी कर्ज परतफेड योर्नेंतगजत सवलत गमळणाऱ्या कर्जखात्याांना महाराष्ट्र सहकार गनयम,
1961 चे गनयम 49 अांतगजत नमूद केलेली गनलेखनाची प्रगक्रया लागू होणार नाही.
ड) या योर्नेंतगजत तडर्ोड केलेल्या खात्याांची सवज मागहती वार्थषक सवजसाधारण स ेने नोंद घेण्यासाठी
पुढील वार्थषक स ेस, स्तवतांर गवषयाद्वारे दे ण्याचे बांधन बँकाांवर राहील.
इ) या योर्नेंतगजत होणाऱ्या वसुलीवर सरचार्ज लागणार नाही.
फ) र्ामीनदार हे सहकर्जदार असल्याने या योर्नेंतगजत कर्जदाराने अर्ज केला नाही तर तो
र्ामीनदाराांनाही अर्ज करता येईल.
ग) सदर योर्ना ही राज्यातील मल्टीस्तटे ट सहकारी बँका सोडू न इतर सवज नागरी सहकारी बँकाांना लागू
राहील.
ह) सदर योर्नेबाबत यापूवी शासनाने र्ाहीर केलेल्या एकरकमी कर्ज परतफेड योर्ना गदनाांक
16.3.2016 सोबतची पगरगशष्ट्ट - ब (तडर्ोडीचे सुर), पगरगशष्ट्ट - क (अर्जदाराने करावयाच्या
अर्ाचा नमुना), पगरगशष्ट्ट - ड (मांर्ुरी पराचा नमुना), पगरगशष्ट्ट - इ (वार्थषक सवजसाधारण स स
े मोर
द्योग वावयाची मागहती) व्यार्दरातील योग्य त्या बदलासह या योर्नेस लागू राहतील.
10. योर्नेची प्रगसध्दी व प्रचार
या योर्नेचा अगधकागधक कर्जदाराांना व बँकाांना फायदा घेता यावा व बँकेकडील एन.पी.ए. कमी
होण्यास मदत व्हावी या दृष्ट्टीने आवश्यक ती प्रगसध्दी व प्रचाराची मोगहम नागरी बँकाांच्या सांघीय सांस्तथाांनी
हाती घ्यावी.
11. योर्नेचे सगनयांरण व अहवाल सादर करणे
सदर योर्नेची प्र ावी अांमलबर्ावणी होण्याच्या दृष्ट्टीने सहकार आयुक्त व गनबांधक, सहकारी
सांस्तथा, पुणे याांनी वेळोवेळी आढावा घेऊन या योर्नेचे सगनयांरण करावे व योर्नेच्या प्रगती व
फलगनष्ट्पत्तीबाबत सांबगां धत सांस्तथा व क्षेरीय यांरणाांकडु न मागहती घेऊन दर तीन मगहन्याने शासनास अहवाल
सादर करावा.
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