
सवलतीचा दर (आर.ओ.डी) (W.E.F 01-01-2023) 

ववक्री विल फॅक्टररिंग आवि खरेदी विल वडस्कॉउिंव िंग (हिंडी व विे): 

 
अिंतगगत के्रवड  रेव िंग 

जोखीम  

ववक्री विल फॅक्टररिंग 
 

  खरेदी विल 

वडस्कॉउिंव िंग 

A+ & A 13.25% 13.75% 

B+ 13.75% 14.25% 

B 14.25% 14.75% 

C 14.75% 15.25% 

अ) इतर  योजना: 
    उत्पादनाचे नाव                        

आर.ओ.डी 

कॉर्पोरे  लोन  अगेन्स्ट  प्रॉर्प ी 

(सी.एल.ए.र्पी) 
सध्या 14% 

प्ािं  आवि  यिंत्रसामग्री  आवि  

उर्पकरिािंचे तारणगहाण   
सध्या 14% 

इन्व्हॉईस वडस्कॉउिंव िंग वलवम ्स 

(एल.सी.द्वारे  समवथगत)   

प्रते्यक  व्यवहारासाठी  न ोंदणीकृत  कार्ाालर्ाद्वारे आर.ओ.डी सूचित केला जाईल.   

 

हेंडर(ववके्रता) 

फायनान्सिंग स्कीम 

(ही.एफ.एस) 

अिंतगगत के्रवड  रेव िंग जोखीम हेंडर फायनान्सिंग -  
आर.ओ.डी 

A+ & A 11.50% 
B+ 11.75% 
B 12.25% 

देय तारखेची मुदत सिंर्पल्यानिंतर दिंडात्मक शुल्क:  

परवानगी असलेल्या आर.ओ.डी वर देर् तारखेपरं्त च्या घटक(फॅक्टडा) इन्व्हॉईसेस आचण 7 चदवसाोंच्या  

सवलतीच्या कालावधीपरं्त एक्सप जरसाठी शुल्क आकारले जाईल.   

आय.िी.सी.र्पी इन्व्हॉईसेसवर एक्सर्पोजर: इनहॉइस चिर्ॉन्ड के्रचडट पीररर्ड (आर्.िी.सी.पी)  

कालावधीसाठी परवानगी चदलेल्या आर.ओ.डी वर  @1% दोंड शुल्क आकारले जाईल.   

ओ.डी इन्व्हॉईसेसवर एक्सर्पोजर: दोंड शुल्क @2% ओहरडू्य (ओ.डी) कालावधीसाठी परवानगी  

असलेल्या आर.ओ.डी पेक्षा जास्त आकारले जाईल.     

र्पी.डी इन्व्हॉईसेसवर एक्सर्पोजर: दोंड शुल्क @3% वर पास्ट डरू् (पी.डी) कालावधीसाठी परवानगी 

असलेल्या आर.ओ.डी पेक्षा जास्त शुल्क आकारले जाईल.   

घ क(फॅक्टररिंग) शुल्क : इन्व्हॉईसच्या मूल्याच्या 0.25% दराने कमीत कमी 100 रुपरे् प्रचत इन्व्हॉईस 

आकारणे.     

रु्पन:अविहस्ािंकन(ररअसाइन्में )शुल्क: जेहा घटक इन्व्हॉईसेस क्लार्ोंटच्या फेहरमधे्य 

पुन:अचिहस्ताोंकन केल्या जातात तेहा हे आकारले जाते. सध्या, इन्व्हॉईस तारखेपासून 180 चदवसाोंपरं्त 

इन्व्हॉईस न पे केल्यास पुन:अचिहस्ताोंकन मुळे तर चकमान 100 रुपरे् प्रचत इन्व्हॉईस सह 0.50% 

दराने पुन:अचिहस्ताोंकन शुल्क आकारले जाते.   

प्रवक्रया शुल्क:  घटकासाठी अजा / प्रस्तावावर  प्रचक्रर्ा करण्याच्या कामाच्या सोंदिाात  आकारला 

जाणारा हा शुल्क आहे. प्रचक्रर्ा शुल्क आगाऊ ग ळा केला जाईल. प्रस्ताव नाकारल्यास चकों वा शाखेने 

चशफारस    केलेल्या चलचमटपेक्षा मोंजूर प्राचधकरणाद्वारे कमी चलचमटिी परवानगी असेल, तर प्रचक्रर्ा 

शुल्क प्रमाणिद्धपणे क्लार्ोंटला परत केले जाईल. मोंजूर केलेल्या प्रीरे्पमें  मर्ाादेनुसार चनश्चित रकमेसह 

सॅ्लि चसस्टमवर आधाररत हे शुल्क आकारले जाते. 

एस.िी.एफ आवि र्पी.िी.डी मयागदा: 

 
र्पी.र्पी 
मयागदा 

लागू प्रवक्रया शुल्क  (*) 



      (लाखात रुर्पये).   (रक्कम Rs मधे्य 
) 

पर्ान्त  30.00   15000 

वर 30.00 पर्ान्त 50.00 25000 

वर 50.00 पर्ान्त 100.00 40000 

वर 100.00 पर्ान्त 150.00 75000 

वर 150.00 पर्ान्त 200.00 100000 

वर 200.00 पर्ान्त 300.00 150000 

वर 300.00 पर्ान्त 400.00 200000 

वर 400.00 पर्ान्त 500.00 250000 

वर 500.00 पर्ान्त 600.00 300000 

वर 600.00 पर्ान्त 700.00 350000 

वर 700.00 पर्ान्त 800.00 400000 

वर 800.00 पर्ान्त 900.00 450000 

वर 900.00 पर्ान्त 1000.00 500000 

वर 1000.00 पर्ान्त 1100.00 550000 

वर 1100.00   750000 

 

ररकोसग (दावयत्व) सह एस.िी.एफ मयागदेअिंतगगत हेंडर फायनान्सिंग स्कीम (ही.एफ.एस) 

 

 
र्पी.र्पी मयागदा 

लागू प्रवक्रया शुल्क  (*) 

      (लाखात रुर्पये).   (रक्कम Rs मधे्य 
) 

पर्ान्त 30.00   8000 

वर 30.00 पर्ान्त 50.00 14000 
वर 50.00 पर्ान्त 100.00 23000 
वर 100.00 पर्ान्त 150.00 42000 
वर 150.00 पर्ान्त 200.00 56000 
वर 200.00 पर्ान्त 300.00 83000 
वर 300.00 पर्ान्त 400.00 111000 
वर 400.00 पर्ान्त 500.00 139000 
वर 500.00 पर्ान्त 600.00 167000 
वर 600.00 पर्ान्त 700.00 195000 
वर 700.00 पर्ान्त 800.00 223000 
वर 800.00 पर्ान्त 900.00 250000 
वर 900.00 पर्ान्त 1000.00 278000 
वर 1000.00 पर्ान्त 1100.00 306000 
वर 1100.00   417000 

 

एल.सी (ववक्री/खरेदी) द्वारे समावथगत इन्व्हॉईस नवीन मोंजूर झालेल्या चलचमटच्या सोंदिाात, जर 

चलचमट 3 मचहन्ाोंत वापरले, तर आर्.डी.एल.सी चलचमटला लागू असलेल्या एस.एल खात्यात जमा आचण 

ठेवलेल्या 50% प्रचक्रर्ा शुल्क परत केले जाऊ  शकते. 

 

  

 
र्पी.र्पी 
मयागदा 

सुधाररत प्रवक्रया  शुल्क 

सिंरू्पिग रक्कम गोळा केली 
र्पावहजे आवि  एस.एल मधे्य 

ठेवली जाईल (*) 

  मिंजूर वलवम  वमळाल्यास  
50%   रक्कम उत्पन्न म्हिून  

ओळखली जाईल 

      (लाखात रुर्पये).   (रक्कम Rs मधे्य 
) 

 

पर्ान्त 30.00   5000 2500 

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



                          (*) अचधक जी.एस.टी 

लागू  

 

  मालमते्तवर कॉपोरेट कजग: कजााच्या रकमेच्या @0.50% प्रचक्रर्ा शुल्क.   
प्ािं  आवि  यिंत्रसामग्री  आवि  उर्पकरिािंचे तारिगहािवर कजे :  प्रवक्रया शुल्क 

आवि  इतर शुल्क: 

 

प्रवक्रया शुल्क कजागऊ रकमेच्या @2% 

 

इतर शुल्क:  

 
अ. 
क्र  

प्रकार  शुल्क  

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

 
2 

 
दिंडाचे शुल्क उशीराच्या रे्पमें ्स साठी   

2.5% ई.एम.आर् वर  

3 ई.सी.एस सॅ्वचपोंग शुल्क  ` 500 प्रती सॅ्वप  

4 कजाफेडीच्या शेडु्यल्डिे शुल्क ` 500/-प्रती शेडू्यल 

5 अकाउोंटच्या से्टटमेंटिे शुल्क ` 500/- प्रती शेडू्यल 

6 फ रक्ल जरच्या से्टटमेंटिे शुल्क ` 500/- 

7 लीगल/ ररप सेशन आचण इश्िडेंटल शुल्क प्रत्यक्ष 

8 हॅलु्यएशन  शुल्क जे प्रत्यक्षात असेल ते 

 

 


