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अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यावित म ंबई 
 

 
सिव सहकारी बकँांच्र्या कर्जांसाठी ही  पतहमी र्योर्जना लाग ूकरण्र्याबाबत –  
 
 राज्र्यातील उद्योर्जक बनू इच्च्िणाऱ्र्या होतकरु तरुणांना व्र्यिसार्य कर्जासाठी बकेँकडून आर्थिक सहाय्र्य 
प्राप्त करुन घेण्र्यासाठी, तारणांकरीता अनेक अडचणींना सामोरे र्जाि ेलागत आहे अििा त्रर्यस्त ससं्िेची गरॅेंटी 
वमळेपर्यवत उमेििाराला कर्जव वमळण्र्यास अनेक अडचणींना सामोरे र्जाि ेलागत आहे. र्या अन षगंाने ित्रपती रार्जाराम 
महारार्ज उद्योर्जकता अविर्यानाअंतगवत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाने विनांक 
15/10/2018 रोर्जीच्र्या सचंालक मंडळाच्र्या बठैकीमध्र्ये पारीत झालेल्र्या ठरािान सार, सहकारी बकेँच्र्या ज्र्या 
व्र्यिसार्य कर्जांना CGTMSE र्योर्जनेअंतगवत समाविष्ट केलेले नाही, अशा स क्ष्म ि लघू व्र्यिसार्य कर्जांना 
महामंडळामार्व त ही पत हमी र्योर्जना लाग ूकरण्र्याचा वनणवर्य घेण्र्यात आला आहे.  

 
पतहमी – 
 िरै्यक्तीक कर्जव व्र्यार्ज परतािा र्योर्जनेअंतगवत र्जास्तीत र्जास्त रु. 10 लाखाच्र्या कर्जािर लघ  ि स क्ष् म उद्योग 
उिारणीसाठी ही र्योर्जना लाग ूअसले.  
 
महामंडळ –  
 र्या र्योर्जनेअंतगवत रु.5 लाखापर्यवतच्र्या कर्जािर िकीत म द्दलाच्र्या 85 टक्के रक्कम हे महामंडळ िेईल. ( 
म्हणर्जचे र्जास्तीत-र्जास्त रु. 4.25 लाख. ) 
 तसचे र्या र्योर्जनेअंतगवत रु. 5 लाखाच्र्या िर ि रु. 10 लाखाच्र्या आत असणाऱ्र्या कर्जािर िकीत म द्दलाच्र्या 
75 टक्के रक्कम हे महामंडळ िेईल. ( र्जास्तीत- र्जास्त रु. 7.50 लाख )   
 एखाद्या लािार्थ्र्याने महामंडळाच्र्या पत हमीच्र्या र्योर्जनेअंतगवत लाि घेण्र्याकरीता मागणी केल्र्यास, 
सबंवंित उमेििाराचा िरै्यक्तीक कर्जव व्र्यार्ज परतािा र्योर्जनेअंतगातील अर्जाची तपासणी करुन त्र्यांना मान्र्यता 
िेण्र्याची र्जबाबिारी बकेँची असले. त्र्याकरीता कर्जव िेणाऱ्र्या बकेँने कर्जव मंर्जरू झाल्र्यानंतर, कर्जव वितरणाच्र्या 
विनाकांपासनू प ढील चार मवहन्र्याच्र्या आत सबंवंित लािार्थ्र्यांची मावहती महामंडळाच्र्या िबे प्रणालीिर अद्याित 
करणे आिश्र्यक असले. र्या र्योर्जनेअंतगवत कर्जाची िसलूीची म ित 5 िषापके्षा र्जास्त नसािी. तसचे विलेल्र्या कर्जव 
रकमेचा परतािा हा ठरविलले्र्या िळेापत्रकान सार करािा.  
 र्याकरीता बकेँने मंर्जूर केलले्र्या कर्जव रकमेच्र्या 5 टक्के रक्कम महामंडळ िगेळर्याने ठेिण्र्यात आलेल्र्या 
ठेि खात्र्यात र्जमा करेल. र्या ठेि खात्र्यातून िकीत कर्जाबाबतची कार्यिेशीर प्रक्रीर्या पणूव झाल्र्यानंतर म द्दलाची 
िकीत रक्कम पत हमी र्योर्जनेन सार बकेँस अिा करण्र्यासाठी मान्र्य केले र्जाईल.  
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1) र्या र्योर्जनेकरीता पात्र असणाऱ्र्या बकँ  – 

i. राज्र्यातील ज्र्या सहकारी बकॅांनी र्या महामंडळासोबत करार केला असले.  
ii. र्या र्योर्जनेअंतगवत सामील होण्र्यासाठी ज्र्या बकँा इच्िूक आहेत, त्र्या बकँा र्या महामंडळासमिते 

करार करुन र्या र्योर्जनेअंतगवत उमेििारांना लाि िेऊ शकतात.  
iii. सहकारी बकँांकरीता अटी ि शती – 1. सहकारी बकँांचा NPA 15 टक्क्र्यांपके्षा र्जास्त नसािा. 

त्र्यांच्र्या कडील ठेि वकमान 500 कोटीच्र्या िर असािी. मागील 3 िषाच्र्या ताळेबिं अहिालामध्र्य े
NPA च ेप्रमाण हे 15 पके्षा र्जास्त नसाि.े  

2) पात्र कर्जव – 

 िारतीर्य वरझव्हव बकेँच्र्या मागविशवक तत्िांन सार मंर्जूर झालेल्र्या विनातारण कर्जव प्रकरणे ि िूय्र्यम तारण 
(Collateral) न घेतललेी कर्जव प्रकरणे महामंडळाच्र्या र्या पत हमी र्योर्जनेकरीता पात्र राहतील. र्या र्योर्जनेचा 
लाि घेण्र्याकरीता सबंवंित उमेिाराकडे महामंडळाच ेपात्रता प्रमाणपत्र असणे अवनिार्यव असले. त्र्यानंतर 
सबंवंित उमेििाराला बकेँने कर्जव मंर्जूर केल्र्याची ि कर्जव रक्कम वितरीत केल्र्याची मावहती महामंडळाच्र्या 
िबे प्रणालीिर अपलोड करणे अवनिार्यव असले. र्या र्योर्जनेअंतगवत र्जर उत्पािन प्रकार, सिेा, वकरकोळ 
व्र्यापार आवण कृषी सबंवंित उद्योग नसले तर सबंवंितांना र्याचा लाि िेता र्यणेार नाही. र्या र्योर्जनेअंतगवत 
पत हमीबाबत आिश्र्यक िाटल्र्यास, कोणताही अर्जव नाकारण्र्याचा अविकार महमंडळाला असले.  

 िरै्यक्तीक कर्जव व्र्यार्ज परतािा र्योर्जनेअंतगवत कमाल 5 िषाकरीता र्जास्तीत र्जास्त रु. 10 लाखापर्यवतच्र्या 
कर्जव प्रकरणांसाठी पत हमी महामंडळ िेईल.  

 पात्रता प्रमाणपत्रिारक ि पात्र उमेििारांना ही र्योर्जना लाग ूअसले.  
  बकँांनी कर्जव तपासणी, मलू्र्यांकन ि कर्जव िाटप हे बकँें च्र्याच स्तरािर त्र्यांच ेवनर्यमाप्रमाणे होणे आिश्र्यक 

असले, र्यामध्र्य ेमहामंडळ हस्तक्षपे करणार नाही.  
 

 3) Claim ि प्रवक्रर्या – 

 सहकारी बकँाकरीता िकीत कर्जाबाबत, ज्र्या तारखलेा न्र्यार्यालर्यात िािा िाखल झाला आहे, त्र्यािळेेस टमव 
के्रवडट ककिा उिववरत खेळते िांडिलाच्र्या कर्जाच्र्या बाबतीत म द्दलाची झाललेी बडूीत कर्जव खात्र्यान सार (NPA) 
महामंडळ रक्कम परत करेल. र्या र्योर्जनेअंतगवत इतर श ल्काचा अंतिाि ( िंडात्मक व्र्यार्ज, Commitment 
श ल्क, कार्यिेशीर श ल्क, सिेा श ल्क ककिा इतर कोणत्र्याही Levies / खचासारख ेइतर श ल्क ) नसले.    

 र्या र्योर्जनेअंतगवत प्रिम 18 मवहन्र्यांकरीता कोणत्र्याही बाबतीत िकीत कर्जाकरीता ही र्योर्जना लाग ूरहाणार 
नाही.  

 िारतीर्य वरर्जव्हव बकेँच्र्या वनर्यमान सार िकीत कर्जव खात्र्याच ेिगीकृत बडूीत कर्जव खाते ( NPA ) असणे आिश्र्यक 
असले.  

 बकेँने आगाऊ स चना ( Recall Notice ) र्जारी करणे आिश्र्यक असले.  
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 आिश्र्यक ती कार्यिेशीर प्रक्रीर्या स रु केलेली असण ेआिश्र्यक असले.  
 िािा ( Claim ) अर्जव सािर करताना सबंवंित बकेँच्र्या CEO नी त्र्यासोबत घोषणापत्र ि शपि पत्र िेण ेआिश्र्यक 

असले.  
 बडूीत कर्जव खाते ( NPA ) झाल्र्याच्र्या तारखेनंतर र्जर लािार्थ्र्यांस सबवसडी वमळाली असले तर त्र्याचा तपशील 

(असले तर) िेण ेआिश्र्यक आहे.  
 र्या र्योर्जनेअंतगवत अर्जव सािर करािर्याचा असल्र्यास, बडूीत कर्जव खाते ( NPA ) झाल्र्याच्र्या प ढील 180 

वििसांच्र्या आत महामंडळाच्र्या िबे पोटवलिर अपलोड करणे अवनिार्यव असले.  
 िकीत झालेल्र्या कर्जव प्रकरणांच्र्या रकमेची िसलूी बकेँमार्व त 85 टक्कें पके्षा र्जास्त झाल्र्यास महामंडळामार्व त 

िेण्र्यात आललेी पत हमीची रक्कम बकेँने महामंडळास परत करण ेआिश्र्यक आहे. ( र्याकरीता महामंडळ 
तपासणी करेल. )  

 बकेँने र्जर झाललेी िस ली ही Suspense खात्र्यामध्र्य ेकेलेली आढळल्र्यास ककिा ती रक्कम 80 टक्के पके्षा 
र्जास्त असल्र्यास, त्र्याविरोिात वनर्यमान सार कार्यिेशीर कार्यविाही करण्र्यात र्यईेल. 

 पत हमीबाबतचा अर्जव सोबत र्जोडला आहे. 
 
 
 

               (अवनल पाटील) 
व्र्यिस्िापकीर्य सचंालक 

         अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास  
              विकास महामंडळ मर्या. म ंबई. 

 


