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श�ुवार, 4/19/2019, 4:03:52 PM

वाहन कज� (�याजदर (%) द. सा - ८.४९%)

उ�ेश :
आज�या �वासातील अडचणी ल�ात घेताना सव�सामा�य नाग�रकां�या जीवनात
वाहनाचीअ�वभा�य गरज बनल� आहे आज�या आध�ुनक काळात ��येकाला वाटत ेक� ,
आप�याकड े �कमान एक तर� वावह हवे. या आप�या वाहन खरेद� च �व�न प�ु�वा�स
ने�यासाठ� वाहन खरेद� साठ� लागणारे कज� काळाची गरज बनत चालले आहे.

 

आव�यक कागदप� े:

 
 

1 ओळखीचा परुावा
2 र�हवासी परुावा
3 फोटो
4 बँक पासबकू

5 बँक / सं�था ना हरकत �माणप�
6 सीबील �कोर
7 वाहनाचे कोटेशन

8 उ�प�न �माणप�
9 �यवसायाचा परुावा
10 वेतन �माणप�
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श�ुवार, 4/19/2019, 4:04:12 PM

अ�पमदुत कज� (�याजदर (%) द. सा -18%)

उ�ेश :
�ाहकांना कमी कालावधीसाठ� वयैि�तक व �यावसा�यक काम पणू� कर�यासाठ� गु�कृपा
उब�न अ�पमदुत कज� योजना जा�त उपयोगी पडत आहे व अनेक �ाहकांना याचा
फायदाह� होता आहे �यामळेु �ाहकांची पसंती ह� अ�पमदुत कज� योजनेला �मळत आहे.

 

पा�ता :
कायम नौकर�तील पगारदार नौकरवग�, �यवसायकता�, भ�कम उ�प�नाचे साधन असलेले
�य�ती.

 

आव�यक कागदप� े:

 
 

1. ओळखीचा परुावा
2. र�हवासी परुावा
3. बँक पासबकू

4. �यवसाय / उ�प�न �माणप�
5. �यवसाय नो�ंनी प�क
6. 3 वषा�चे आयट� �रट�स�
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श�ुवार, 4/19/2019, 4:04:23 PM

वयैि�तक कज�( �याजदर (%) द. सा -18% )

उ�ेश :
सव�सामा�य �य�तीं�या ता�काळ गरजा पणू� कर�यासाठ� मदत होत.े

 

उदा. :
घरगुती व�त ु , घराचे बांधकाम, पय�टन, वयैि�तक खच�, सं�थेला �वीकाय� अ�या
कोण�याह� उ�ेशासाठ�.

 

पा�ता :
कायम नौकर�तील पगारदार नौकरवग�, �वयंम रोजगार� �यि�त �कमान उ�प�न/ वेतन
�.15000/- दरमहा.

�यावसा�यक �य�ती : कमीत कमी १ वष� �याच �यवसायाम�ये काय� केले पा�हजे.

 

आव�यक कागदप� े:

 
 

1 ओळखीचा परुावा
2 र�हवासी परुावा
3 फोटो

4 बँक पासबकू
5 �यवसाय / उ�प�न �माणप�
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�यावसा�यक कज� (�याजदर (%) द. सा -17%)

उ�ेश :
�यवसाय छोटा असो क� मोठा असो �यवसाय �हंटले तर भांडवलाचा ��न आला क�
�यासाठ� पशैांची गरज ह� भासतचे �हणनू आप�या �यावसा�यक �व�नाची गरज पणू�
कर�यसाठ� व �वावलंबी बनव�यासाठ� आ�ह� �यावसा�यक कजा�ला �ाधा�य �दले आहे.

 

पा�ता :
�क�प अहवाल, �यवसाया�वषयी मा�हती, वयैि�तक मा�हती.

 

आव�यक कागदप� े:

 
 

1. ओळखीचा परुावा
2. र�हवासी परुावा
3. फोटो
4. बँक पासबकू

5. उ�प�न �माणप�
6. �यवसाय नो�ंनी प�क
7. आयट� �रट�स�
8. नवीन �यवसायाचे कोटेशन

9. �यवसायाचे �व�प
10. तारणी मालम�तचेा – मालक� ह�क व �यासं�धत कागदप�.े
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श�ुवार, 4/19/2019, 4:04:45 PM

गहृकज� (�याजदर (%) द. सा -१३.९९%)

उ�ेश :
�वमालक�चे घर असावे असे ��येक �य�तीच �व�नं असत, �यासाठ� कमतरता भासते
ती भांडवलाची �हणनू तमु�या घराचं �व�न पणू� कर�यासाठ� गु�कृपा अब�न गहृकज�
योजना कमी �याजदरात उपल�ध करत आहोत.

 

आव�यक कागदप� े:

 
 

1. ओळखीचा परुावा
2. र�हवासी परुावा
3. फोटो
4. बँक पासबकू
5. ईतर बँक / सं�थेचे एनओसी

6. सातबारा
7. ले-आऊट नकाशा
8. झोन �माणप�
9. बांधकाम परवानगी

10. शोध अहवाल

11. घरबांधणी अहवाल (�ोजे�ट) मालम�तचेे म�ूयांकन
12. उ�प�नाची �माणप�
13. वेतन �माणप�
14. आयट�आर भरणा
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श�ुवार, 4/19/2019, 4:05:04 PM

सोने तारण योजना (�याजदर (%) द. सा -13%)

 
 

उ�ेश :
अचानक उ�वणा�या आ�थ�क अडचणींवर मदत �हणनू सोने तारण कज� योजना
राब�व�यात येत आहे. �यामळेु कमी वेळात आ�थ�क ��न सटुतील.

पा�ता :
बचत खात ेआव�यक
सो�याची ऐवज
���यएुशन �माणे कज� दे�यात
येईल.

आव�यक कागदप� े:
1 ओळखीचा परुावा
2 र�हवासी परुावा
3 फोटो

4 �टंप पेपर
5 सोने खर�द�ची पावती/ �बल
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श�ुवार, 4/19/2019, 4:05:16 PM

मोट�गेज कज� (�याजदर (%) द. सा -१६.९९%)

उ�ेश :
�यवसायात �कंवा एखा�या �व�श�ट वेळी भांडवलाची गरज भास�यास �थावर मालम�ता
तारण ठेऊन आप�याला सहज कज� उपल�ध होत े व भांडवलाची गरज पणू� कर�यास
मदत होत.े

 

आव�यक कागदप� े:

 

1. ओळखीचा परुावा
2. र�हवासी परुावा
3. फोटो
4. बँक पासबकू
5. सातबारा

6. ईतर बँक / सं�थेचे एनओसी
7. ले-आऊट नकाशा
8. झोन �माणप�
9. शोध अहवाल

10. तारण मालम�तचेे म�ूयांकन

11. उ�प�नाची �माणप�
12. वेतन �माणप�
13. मालमता मालक� ह�काचे �माणप�
14. करभरणा पावती
15. दोन जमीनदार
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श�ुवार, 4/19/2019, 4:05:28 PM

मदुत ठेव कज� (�याजदर(%): मदुत ठेवी वर�ल �याजापे�ा 2% जा�त.)

उ�ेश :
आपणास अचानक भांडवलाची गरज भास�यास सं�थेकड ेठेवले�या ठेवीवर आपण कज�
घेऊन भांडवलाची गरज पणू� क� शकतो.

 

पा�ता :
मदुत ठेव �वत:�या नावावर असणे आव�यक आहे.

 

आव�यक कागदप� े:

 
 

1. मदुत ठेव पावती सह� क�न सं�थेकड ेठेवावी.
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श�ै�णक कज� (�याजदर (%) द. सा -13.5%)

उ�ेश :
�श�ण हेच आधार आहे �यावर आपण आपले भ�व�य तयार करतो. �हणनू गु�कृपा
अब�न गरज ूगुणवंत �व�याथा��या �व�नपतू�साठ� श�ै�णक कज� योजना राबवत आहोत.

 

पा�ता :
�ाथ�मक �कवा उ�च �श�णासाठ�चा �व�याथ� / �वधा�थ�नी.

 

आव�यक कागदप� े:

 
 

1 �व�या�या�चे ओळख प�क
2 माक� मेमो (85% व �यापढेु)
3 �यां�या पालकांचे र�हवासी परुावा

4 उ�प�न �माणप�
5 �यवसायी अस�यास �यवसायाचा परुावा
6 बँक पासबकू

7 पालक व पा�यांचे फोटो
8 शाळेचा / महा�व�यालयाचा दाखलेचा परुावा
9 श�ु�क भरणा पावती.
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श�ुवार, 4/19/2019, 4:05:58 PM

लघ ुउ�योग कज� योजना (�याजदर (%) द. सा -14.99%)

उ�ेश :
छो�या उ�योगातनू स�ुवात क� पाहणा�या नवत�ण यवुकासाठ� सामा�य नाग�रकांसाठ�
व �यावसा�यकांसाठ� गु�कृपा अब�नची लघ ुउ�योग कज� योजना संजीवनी ठरत आहे.

 

पा�ता :
लघ ु�व�पातील �यवसाय उभारणीस पा� असलेला �यि�त, त�ण व �यावसा�हक.

 

आव�यक कागदप� े:

 
 

1 ओळखीचा परुावा
2 र�हवासी परुावा
3 फोटो
4 बँक पासबकू
5 वीज�बल पावती
6 �यवसाय नो�ंनी प�क

7 �यवसाय / उ�प�न �माणप�
8 आयट� �रट�स�
9 नवीन �यवसायाचे कोटेशन
10 तपशील
11 �यवसायाचे �व�प

12 तारणी मालम�तचेा – मालक� ह�क व �यासं�धत कागदप�े
13 संबं�धत �वभागाचे ना हरकत �माणप� ( उ�योग उभारणीस आव�यक अस�यास)
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शतेकर� �यवसाय �वकास कज� (�याजदर (%) द. सा -16%)

उ�ेश :
आज आपण शतेकयां�या अडचणीपासनू वं�चत नाह�, तर�ह� शतेकर� वगा�ने आप�या
अडचणीवर माग� शोधनू शतेीस जोड �यवसाय, शळेी पालन �यवसाय �हणनू
द�ुध�यवसाय, कु�कुटपालन �यवसाय, नस�र� व मधमु��का पालन �यावसाय यासारखे
�यवसायाची स�ुवात कर�यास �य�न करत आहे. पण यासाठ� शतेक�यांना गरज आहे
भांडवलाची. �हणनू �यां�या �य�नांना यश लाभ�यासाठ� शतेकर� �यवसाय �वकास कज�
योजने�वारे �यांना हातभार लाव�याचा �ामा�णक �य�न आ�ह� करत आहोत.

 

आव�यक कागदप� े:

 
 

1. ओळखीचा परुावा
2. र�हवासी परुावा
3. वीज�बल
4. शतेीचा सातबारा
5. आठ अ चा उतारा
6. चत:ुसीमा उतारा
7. �यवसाय नोदणीचे �माणप�

8. �क�प अहवाल
9. �यवसायाशी संबं�धत कर भरणा केला अस�यास �याची पावती

10. नवीन �यवसाय चाल ूकरावयाचा अस�यास ��श�ण घेत�या बाबतची मा�हती

11. �ामपंचायत ना हरकत �माणप�
12. आव�यक असलेल� यं� साम�ी अथवा मन�ुयबळ
13. �यवसाया�या �ठकाणचा भाड ेकरार नामा इ. (आव�यक अस�यास)
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गहृउ�योग कज� (�याजदर (%) द. सा -15%)

उ�ेश :
आज�या आध�ुनक यगुात उ�योग �यवसायाचे �माण फार झपा�याने वाढत आहे. यात
असेह� काह� उ�योग आहेत जे क� घर�या घर� राहून घरातील सद�यां�या एकजटु�तनू
उभारता येतात. �यासाठ� गहृउ�योग कज� कुटंुब व म�हला यां�या स�मीकरणात मोलाची
भ�ुमका बजावत आहे.

 

पा�ता :
�यावसा�यक कुटंुबातील पाच �य�तींचा समहू �कवा एक� �यवसा�यक कुटंुबातील
म�हलांचा समहू

 

आव�यक कागदप� े:

 
 

1. ओळखीचा परुावा
2. र�हवासी परुावा
3. वीज �बल
4. उ�प�न �माणप�

5. �क�प अहवाल
6. नवीन �यवसाय चाल ूकरावयाचा अस�यास ��श�ण घेत�या �वषयीचे परुावे

7. �यवसायाचे नोदणी �माणप�
8. �यवसाया�या �ठका�याचा भाडकेरारनामा ई. (आव�यक अस�यास)
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श�ुवार, 4/19/2019, 4:06:37 PM

वेतन कज� (�याजदर (%) द. सा -15%)

उ�ेश :
नोकरदार �य�तींना श�यतो कमी वेतनामळेु कज� �मळणे हे अडचणीचे ठरत.े �यामळेु
कमी वेतन असणा�यांना देखील गु�कृपा अब�नची वेतन कज� योजना फायदा घेता येईल व
आपल� भांडवलाची कमतरता भ�न काढता येईल.

 

पा�ता :
  पगारदार �य�ती: कमीत कमी एक वषा�साठ� �याच सं�थेम�ये काय� केले पा�हजे.
  �कमान उ�प�न दरमहा �. १५०००/-

 

आव�यक कागदप� े:

 
 

1 ओळखीचा परुावा
2 र�हवासी परुावा
3 फोटो
4 बँक पासबकू वर�ल न�द�
5 वीज�बल पावती

7 नौकर�चे �नय�ुती प�
8 वेतन �माणप�
9 नौकर�त असले�या समहूाचे ना हरकत �माणप�

10 फॉम� �ं.16
11 ईतर बँक �कवा सं�थेचे ना हरकत �माणप�
12 काया�लयीन �मखुाचे वेतन कपातीचे �माणप�
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श�ुवार, 4/19/2019, 4:06:49 PM

दै�नक ठेव खा�यावर�ल कज� (�याजदर (%) द. सा - ११.९९%)

1. दै�नक बचत ठेव खा�यावर जमा असले�या रकमे�या ८०% खातदेाराला कज� �मळू
शकेल व �यावर द. सा. द. श.े ११.९९% �याज आकार�यात येईल.
2. दै�नक ठेवीवर दे�यात येणा�या कजा�वर वेळोवेळी �याजदर ठर�व�याचा अ�धकार
संचालक मंडळाला राह�ल.
3. सं�थेचे पासबकु हर�व�यास नवीन पासबकु साठ� ३० �. दंड आकार�यात येईल.
4. दै�नक ठेवीवर दे�यात येणा�या कजा�चा �नय�मत भरणा न के�यास �नयमा�माणे दंड
आकार�यात येईल.

 

पा�ता :
�कमान तीन मह�ने खात ेअसणे आव�यक.

 

आव�यक कागदप� े:

 
 

1 ओळखीचा परुावा
2 र�हवासी परुावा
3 फोटो

4 बँक पासबकू
5 वीज�बल पावती
6 �यवसायाचे नोदणी परुावा

7 �यवसाया�या �ठका�याचा भाडकेरारनामा ई.(आव�यक अस�यास).
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