
सवलतीचा दर (आर.ओ.डी) 
ववक्री बिल फॅक्टररिंग आणि खरेदी बिल डडस्कॉउिं टटिंग (ह िंडी वटविे): 

 
अिंतगगत के्रडडट रेटटिंग 
जोखीम  

ववक्री बिल फॅक्टररिंग 
 

  खरेदी बिल डडस्कॉउिं टटिंग 

A+ & A 12.75% 13.25% 
B+ 13.25% 13.75% 
B 13.75% 14.25% 
C 14.25% 14.75% 

अ) इतर  योजना: 
    उत्पादनाच ेनाव                        आर.ओ.डी 

कॉपोरेट लोन  अगेन्सस्ट  प्रॉपटी 
(सी.एल.ए.पी) 

सध्या 13.50%. 

पलािंट आणि  यिंत्रसामग्री  आणि  
उपकरिािंचे तारणगहाण   

सध्या 13.50%. 

इन्स्हॉईस डडस्कॉउिं टटिंग लललमट्स 
(एल.सी.द्वारे  समर्थगत)   

प्रत्येक  व्यवहारासाठी  नोंदणीकृत  कायाालयाद्वारे आर.ओ.डी सूचित केला जाईल.   

 
्हेंडर(ववके्रता) 
फायनानन्ससिंग स्कीम 
(्ही.एफ.एस) 

अिंतगगत के्रडडट रेटटिंग जोखीम ्हेंडर फायनानन्ससिंग -  आर.ओ.डी 
A+ & A 11.00 
B+ 11.25 
B 11.75 

देय तारखेची म दत सिंपल्यानिंतर दिंडात्मक श ल्क:  
परवानगी असलेल्या आर.ओ.डी वर देय तारखेपयतं च्या घटक(फॅक्टडा) इन्वव्हॉईसेस आणण 7 ददवसाांच्या  
सवलतीच्या कालावधीपयतं एक्सपोजरसाठी शलु्क आकारले जाईल.   

आय.िी.सी.पी इन्स्हॉईसेसवर एक्सपोजर: इनव्हॉइस बियॉन्वड के्रडडट पीररयड (आय.िी.सी.पी)  
कालावधीसाठी परवानगी ददलेल्या आर.ओ.डी वर  @1% दांड शुल्क आकारले जाईल.   
ओ.डी इन्स्हॉईसेसवर एक्सपोजर: दांड शुल्क @2% ओव्हरड्यू (ओ.डी) कालावधीसाठी परवानगी  
असलेल्या आर.ओ.डी पेक्षा जास्त आकारले जाईल.     
पी.डी इन्स्हॉईसेसवर एक्सपोजर: दांड शलु्क @3% वर पास्ट डय ू(पी.डी) कालावधीसाठी परवानगी असलेल्या 
आर.ओ.डी पेक्षा जास्त शलु्क आकारले जाईल.   
घटक(फॅक्टररिंग) श ल्क : इन्वव्हॉईसच्या मलू्याच्या 0.25% दराने कमीत कमी 100 रुपये प्रतत इन्वव्हॉईस 
आकारणे.     

प न:अलिहस्तािंकन(ररअसाइन्समेंट)श ल्क: जेव्हा घटक इन्वव्हॉईसेस क्लायांटच्या फेव्हरमध्ये पनु:अभिहस्ताांकन 
केल्या जातात तवे्हा हे आकारले जात.े सध्या, इन्वव्हॉईस तारखेपासनू 180 ददवसाांपयतं इन्वव्हॉईस न प े
केल्यास पनु:अभिहस्ताांकन मळेु तर ककमान 100 रुपये प्रतत इन्वव्हॉईस सह 0.50% दराने पनु:अभिहस्ताांकन 
शलु्क आकारले जात.े   

प्रक्रक्रया श ल्क:  घटकासाठी अजा / प्रस्तावावर  प्रकक्रया करण्याच्या कामाच्या सांदिाात  आकारला जाणारा 
हा शलु्क आहे. प्रकक्रया शलु्क आगाऊ गोळा केला जाईल. प्रस्ताव नाकारल्यास ककां वा शाखेने भशफारस    
केलेल्या भलभमटपके्षा मांजूर प्राचधकरणाद्वारे कमी भलभमटिी परवानगी असेल, तर प्रकक्रया शलु्क प्रमाणिद्धपणे 



क्लायांटला परत केले जाईल. मांजूर केलेल्या प्रीपेमेंट मयाादेनसुार तनश्चित रकमेसह स्लॅि भसस्टमवर आधाररत 
हे शलु्क आकारले जात.े 
एस.िी.एफ आणि पी.िी.डी मयागदा: 

 
पी.पी 
मयागदा 

लागू प्रक्रक्रया श ल्क  (*) 

      (लाखात रुपये).   (रक्कम Rs मध्ये ) 
पयान्वत  30.00   15000 
वर 30.00 पयान्वत 50.00 25000 
वर 50.00 पयान्वत 100.00 40000 
वर 100.00 पयान्वत 150.00 75000 
वर 150.00 पयान्वत 200.00 100000 
वर 200.00 पयान्वत 300.00 150000 
वर 300.00 पयान्वत 400.00 200000 
वर 400.00 पयान्वत 500.00 250000 
वर 500.00 पयान्वत 600.00 300000 
वर 600.00 पयान्वत 700.00 350000 
वर 700.00 पयान्वत 800.00 400000 
वर 800.00 पयान्वत 900.00 450000 
वर 900.00 पयान्वत 1000.00 500000 
वर 1000.00 पयान्वत 1100.00 550000 
वर 1100.00   750000 

 
ररकोसग (दाययत्व) सह एस.िी.एफ मयागदेअिंतगगत ्हेंडर फायनानन्ससिंग स्कीम (्ही.एफ.एस) 

 
 

पी.पी मयागदा 
लागू प्रक्रक्रया श ल्क  (*) 

      (लाखात रुपये).   (रक्कम Rs मध्ये ) 
पयान्वत 30.00   8000 
वर 30.00 पयान्वत 50.00 14000 
वर 50.00 पयान्वत 100.00 23000 
वर 100.00 पयान्वत 150.00 42000 
वर 150.00 पयान्वत 200.00 56000 
वर 200.00 पयान्वत 300.00 83000 
वर 300.00 पयान्वत 400.00 111000 
वर 400.00 पयान्वत 500.00 139000 
वर 500.00 पयान्वत 600.00 167000 
वर 600.00 पयान्वत 700.00 195000 
वर 700.00 पयान्वत 800.00 223000 
वर 800.00 पयान्वत 900.00 250000 
वर 900.00 पयान्वत 1000.00 278000 
वर 1000.00 पयान्वत 1100.00 306000 
वर 1100.00   417000 

 
एल.सी (ववक्री/खरेदी) द्वारे समार्थगत इन्स्हॉईस नवीन मांजूर झालेल्या भलभमटच्या सांदिाात, जर भलभमट 
3 मदहन्वयाांत वापरले, तर आय.डी.एल.सी भलभमटला लाग ूअसलेल्या एस.एल खात्यात जमा आणण ठेवलेल्या 
50% प्रकक्रया शलु्क परत केले जाऊ  शकत.े 
 
  

 
पी.पी 
मयागदा 

स धाररत प्रक्रक्रया  श ल्क सिंपिूग 
रक्कम गोळा केली पाटहजे 
आणि  एस.एल मध्ये ठेवली 

जाईल (*) 

  मिंजरू लललमट लमळाल्यास  
50%   रक्कम उत्पन्सन म्हिून  

ओळखली जाईल 

      (लाखात रुपये).   (रक्कम Rs मध्ये )  



पयान्वत 30.00   5000 2500 
वर 30.00 पयान्वत 50.00 7000 3500 
वर 50.00 पयान्वत 100.00 10000 5000 
वर 100.00 पयान्वत 150.00 18000 9000 
वर 150.00 पयान्वत 200.00 25000 12500 
वर 200.00 पयान्वत 300.00 35000 17500 
वर 300.00 पयान्वत 400.00 45000 22500 
वर 400.00 पयान्वत 500.00 58000 29000 
वर 500.00 पयान्वत 600.00 75000 37500 
वर 600.00 पयान्वत 700.00 80000 40000 
वर 700.00 पयान्वत 800.00 90000 45000 
वर 800.00 पयान्वत 900.00 100000 50000 
वर 900.00 पयान्वत 1000.00 115000 57500 
वर 1000.00 पयान्वत 1100.00 130000 65000 
वर 1100.00   150000 75000 

                          (*) अचधक जी.एस.टी लागू  
 

  मालमत्तेवर कॉपोरेट कजग: कजााच्या रकमेच्या @0.50% प्रकक्रया शलु्क.   
पलािंट आणि  यिंत्रसामग्री  आणि  उपकरिािंचे तारिगहािवर कजे :  प्रक्रक्रया श ल्क 
आणि  इतर श ल्क: 
 
प्रक्रक्रया श ल्क कजागऊ रकमेच्या @2% 
 
इतर श ल्क:  
 

अ. क्र  प्रकार  श ल्क  

1 ई.सी.एस परतीिे शुल्क  ` 500/- प्रती घटना  
 
2 

 
दिंडाचे श ल्क उशीराच्या पेमेंट्स साठी   

2.5% ई.एम.आय वर  

3 ई.सी.एस स्वपॅपांग शुल्क  ` 500 प्रती स्वपॅ  
4 कजाफेडीच्या शेड्युल्डिे शुल्क ` 500/-प्रती शेड्यलू 

5 अकाउां टच्या स्टेटमेंटि ेशुल्क ` 500/- प्रती शेड्यूल 

6 फोरक्लोजरच्या स्टेटमेंटिे शुल्क ` 500/- 

7 लीगल/ ररपोसेशन आणण इश्न्वसडेंटल शुल्क प्रत्यक्ष 

8 व्हॅल्युएशन  शुल्क जे प्रत्यक्षात असले त े

 

 


