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सेवाशुलण

सव् णर्शरसवर आरम शुलणांवर जीएसाी (वसतू आरम सेवा णर) आणारला जाईल आरम जीएसाीचा ०१.०७.२०१७ पासूनचा

लािू असलेला रवद्ान दर१८% आस.े

I) शुलणावर आधाररत सेवा

१ लॉणस्

(अ)लॉणस्चे पणार** १ ले वर् २ रे वर् ३ रे वर्

छोाा आणार १(६" x ४" x १८") वारर्ण १०००/- रप्े वारर्ण१०००/-रप्े वारर्ण१०००/- रप्े

छोाा आणार२ (११" x ७" x २०") वारर्ण१०००/- रप्े वारर्ण१०००/- रप्े वारर्ण१०००/- रप्े

्ध्् आणार १ (१३" x ४" x १८") वारर्ण२,५००/- रप्े वारर्ण२,५००/- रप्े वारर्ण२,५००/- रप्े

्ध्् आणार२ (११" x ७" x २०") वारर्ण२,५००/- रप्े वारर्ण२,५००/- रप्े वारर्ण२,५००/- रप्े

्ोठा आणार१(१३" x १०" x १८") वारर्ण४,०००/- रप्े वारर्ण४,०००/- रप्े वारर्ण४,०००/- रप्े

्ोठा आणार२ (१४" x ११" x २०") वारर्ण४,०००/- रप्े वारर्ण४,०००/- रप्े वारर्ण४,०००/- रप्े

्ोठा आणार३ (२१" x ०७" x २०") वारर्ण४,२००/- रप्े वारर्ण४,२००/- रप्े वारर्ण४,०००/- रप्े

्ोठा आणार४(२१" x १६" x २०") वारर्ण४,५००/- रप्े वारर्ण४,५००/- रप्े वारर्ण४,०००/- रप्े

सेवेचा पणार सेवा शुलण

(ब)अना्त * लसान आणार १ र. ४,००० /-

लसान आणार२ र. ४,००० /-

्ध्् आणार १ र. १०,०००/-

्ध्् आणार२ र. १०,०००/-

्ोठा आणार१ र. १६,०००/-

्ोठा आणार२ र. १६,०००/-

्ोठा आणार३ र. १६,८००/-

्ोठा आणार४ र. १८,०००/-

(ण) णरारना्ा शुलण र.१००/-

(र) लॉणरच्ा भाडाच्ा पदानात रवलंब भारे र्ळेप््त लसान ्ारसण२५/- रप्े्ध्् ्ारसण ५०/- रप्े्ोठा ्ारसण

१००/- र. अशा पणारे आणारले जाईल.

(ई) लॉणस् णा्ा्रव्नाची संख्ा ्ोफत –्ारसण १० लॉणर णा्ा्रव्ने

लॉणरच्ा वापराच्ा वेळा १० पेका जासत िाल्ास प््ेण वेळी १०० रप्े

्ारसण आणारले जातील.

(प) लॉणच्ा भाडाचे स्रम २५/- रप्े+ पोसााचे शुलण

**अरसत्वात असलेल्ा लॉणस्साठी फक सुधाररत भारे लािू सोईल आरम वर न्ूद णेल्ाप्ामे सुधाररत सुरका अना्त ठेव लािू

सोमार नासी.

** १ ्े २०१६ रोजीनतंर रवतररत णेलेल्ा सव् लॉणस्साठी उकरनदिरशत णेल्ाप्ामे लॉणरचे भारे आरम सुरका अना्त लािू

सोईल.



२ रपे णार्

सेवेचे सवरप सेवा शुलण

वारर्ण शुलण ्ोफत

णार् जारी णरण्ाचे शुलण १०० रप्/े-

भारतात णार् बदलमे १५० रप्े

णार् बदलमे (परदशेात) १५०/- रप्.े(+ प््क णुरर्र शुलण)

रपनची पुनरन्र््ती णरमे १०० रप्े

रसरािन केररा णो-ऑपरेरावस ब्ण

एाीएमसवरील सव् ववसार

आ्च्ा ब्ण गासणांसाठी ्ोफत

एनएफएस / रप्े सदस् ब्ण एाीए्

्ोफत ववसारांची संख्ा ्ारसण ५ ववसार (रवती् आरम रबिर रवती् दोरसी स्ारवष)

५ ववसारांपेका जासत रवती् : १७ रप्े

रबिर रवती्ी ९ रप्े

३ रर्ांर डारा/ दे् साधने

सेवेचे सवरप सेवा शुलण

आ्सीआ्सीआ् ब्ण
जारी णरमे: परत १००० रप्ां्ािे २ रप्े, कण्ान २५रप्ांच्ा सापेक

रदीणरम: ५०/- रप्ेपरत री री

इतर ब्णा
जारी णरमे: इतर ब्ण शुलण + ५० रप्े

रदीणरम: इतर ब्ण शुलण + २५/- रप्ेपरत रीरी (खा््ावरन णेल्ा

िेलेल्ा खचा्चा परतावा (असल्ास) प््क रण्ेवर सोईल.

पुनव्धीणरम शुलण र. ५०/-परत रीरी

४ धनादेश शुलण

सेवेचे सवरप सेवा शुलण

(अ) सेववसिं ब्ण खाते चेणबुण (१५ पाने) १. ्ोफत –४ चेणबुण परत रवती् वर्

२ रवती् वरा्तील अरतररक धनादशेासाठी परत पाना्ािे २/- रप्ेआणारले

जातील. (एणा वेळी एणच चेणबुण कदले जाईल.)

(ब) चाल/ू ओवसरडारा खाते चेणबुण

(३० पाने)

परत धनादशे पाना्ािे २/-

शाखेतून चुणबुण ५ णा्ा्ल्ीन कदवसांत ताब्ात घेतले न िेल्ास गासणाला ररजसार् एरीचे शुलण लािू असल्ाप्ामे भरावे लािेल.



५ पे ऑर्र

रक् सेवा शुलण

गासण

५००/-रप्ांप््त १०/-रप्े

५०१/- रप्ांपासून १,०००/- रप्ांप््त २०/-रप्े

१,००१/- रप्ांपासून५,०००/-रप्ांप््त ३०/-रप्े

५,००१/- रप्ांपासून१०,०००रप्ांप््त ५०/-रप्े

१०,००१/- रप्ांपासून१लाख रप्ांप््त १/- रप्ा परत रप्े१०००/- रणंवा ््ाचा भाि कण्ान रप्े५०/-

१००,०००/-रप्ांपेका जासत १/- रप्ा रप्े१०००/- रणंवा ््ाचा भाि कण्ानरप्े१००/-

रबिर गासण (रोख रक् साताळमी)

१०००/-रप्ांप्रत ४०/-रप्े

१००१/- रप्ांपासून ५०००/-रप्ांप््त ६०/-रप्े

५००१/- रप्ांपासून १००००रप्ांप््त १००/-रप्े

१०००१/- रप्ांपासून ५०,०००/-रप्ांप््त ३रप्पेरत १०००/-रप्ेरणंवा ््ाचा भाि कण्ान१००/-रप्े

रबिर गासणांना रोख रण्ेच्ा सवरपात जारी णरण्ात ्ेमारी पे ऑर्र ण्ाल ५०,०००/-रप्ांप््त असेल

रदीणरम शुलण २५/- रप्ेपरत पेऑर्र

पुनव्धीणरम शुलण

नकल पे ऑर्र शुलण ५०/- रप्ेपरत पेऑर्र

६ वसुलीसाठी बासरेच्ा शसरातील धनादेश (ओबीसी)

सेवेचे सवरप सेवाशुलण

(पोसाेज/ णुरर्र आरम रखशातून जामाऱ्ा खचा्सस)

ओबीसी: परतसाधन शुलण बचत खाते गासण इतर गासण

५००/- रप्ांप््त ५ रप्े २५ रप्े ५० रप्े

१०००/-रप्ांप््त १० रप्े २५ रप्े ५० रप्े

१००१/- रप्ांपासून ५०००/-रप्ांप््त २० रप्े २५ रप्े ५० रप्े



५००१/- रप्ांपासून १००००/- रप्ांप््त ३० रप्े ५० रप्े ५० रप्े

१०००१/- रप्ांपासून१लाख रप्ांप््त ३रप्े परत १००० रप्े १०० रप्े १०० रप्े

रप्े१०००००/- पेका जासत रनरंण १५० रप्े १५० रप्े

आ्बीसी:

१०००/-रप्ांप््त २०/- रप्े+ पोसााचे शुलण

१००१/- रप्ांपासून५०००/-रप्ांप््त ४०/- रप्े+ पोसााचे शुलण

५००१/- रप्ांपासून १००००/-रप्ांप््त ६०/- रप्े+ पोसााचे शुलण

१०००१/- रप्ांपासून १लाख रप्ांप््त ६/- रप्े परत १००० रप्ेरणंवा ््ाचा भाि कण्ान६०/-रप्े

१०००००/-रप्ांपेका जासत ५/- रप्े परत १००० रप्े रणंवा ््ाचा भाि कण्ान ६००/- रप्े ण्ाल

५०००/- रप्े

७ नॅशनल इलेक्ॉरनण फंर ्ारसफर (एनईएफाी)

सेवेचे सवरप सेवा शुलण

्ेमारे ्ोफत

जामारे: ्ोफत

८ रर्ल ााइ् गॉस सेाल्ेा (आराीजीएस)

सेवेचे सवरप सेवा शुलण

्ेमारे ्ोफत

जामारे: रनरंण

९ पदान न सोऊन परत आलेल्ा धनादेश / रबल/े ईसीएससाठी साताळमी शुलण

सेवेचे सवरप सेवा शुलण

(अ) बासरे जामारे पदान (आ्च्ा

गासणांनी ज्ा णेलेले धनादशे)

परत आलेल्ा परत धनादशेा्ािे१००/- रप्े

गासणाला धनादशे परत णरण्ासाठी ररजसार एरी / णुरर्र शुलण

(ब) ्ेमारे पदान (आ्च्ा १ लाख रप्ां प््त –३००/- रप्पेरत धनादशे



II) इतर शुलण

१ खाते शुलण (बचत /चालू /ओरी /सीसी )

अ.कण्ान रशललण/शुलण

सेवेचे सवरप खा््ात ठेवण्ाची कण्ान रशललण कण्ान रशललण न ठेवण्ासाठी लािू असलेले शुलण

(अ) बचत खाते (णा्ा्ररवत)

- चेणबुणरशवा्

२००/-रप्े खाते उघरण्ाच्ा वेळी ्ार् णेल्ाप्ामे कण्ान

रशललण आरम प््क राखण्ात आलेली रशललण

्ांच्ातील फरणाच्ा ५% **
(ब) बचत खाते (अणा्ा्ररवत)

-चेणबुणसोबत

१०००/-रप्े

(ण) बचत खाते (अणा्ा्ररवत) रनरंण

(र) सस्ोिी सेवांरशवा् खाते १००/- रप्े चेण बुण सुरवधे रशवा् रनरंण

गासणांनी ््ांच्ा खा््ात भरलेले

धनादशे)

१ लाख रप्ां पेका जासत आरम ५ लाख रप्ां प््त ५००/- रप्पेरत धनादशे

५ लाख रप्ां पेका जासत १,०००/- रप्े परत धनादशे

(ण) ईसीएस- वजावा परत ्ेमे ३००/- रप्ेपरत ईसीएस ररान्साठा

(र) तांरणण णारमां्ुळे्ेमाऱ्ा धनादशे ररान्/ ईसीएस वजावा ररान्/ जामारे धनादशे ररान् (जोरपण IV)

(इ) शसराबासरेील धनादशे वसुली शुलणाच्ा ५०% (कण्ान २५/-रप्े + प््क णुरर्र/

ररजसार ए. री. शुलण)

(ई)स्ारनण रबले २५/- रप्पेरत रबल+ प््क णुरर्र/ ररजसार ए. री. शुलण

(ि) बासरेील रबले वसुली शुलणाच्ा ५०% (कण्ान २५/- रप्+े प््क णुरर्र/ ररजसार ए. री. शुलण)

(स) शाखांति्त धनादशे परत ्ेमे

बासरेन परत ्ेमारे १००/- रप्ेपरत परतलेल्ा धनादशेासाठी

अंति्त परत ्ेमारे ३००/- रप्ेपरत परतलेल्ा धनादशेासाठी

१० ना दे्ता प्ामपण

सेवेचे सवरप सेवा शुलण

(अ) णज् खा््ांसाठी ्ोफत

(ब) रबिर णज् खा््ांसाठी ५०/- रप्े



( ) चालू खाते ०००/- रप्े सा्ार् खा््ांसाठी ्ारसण १००/- रप्े

(ई) एाीए्शी जोरलेले बचत

खाते

१०००/-रप्े खाते उघरण्ाच्ा वेळी ्ार् णेल्ाप्ामे कण्ान

रशललण आरम प््क राखण्ात आलेली रशललण

्ांच्ातील फरणाच्ा ५% **

(उ) एसबीजेआर खाते २००/- रप्े चेण बुण रशवा्

आरम१०००/- रप्े चेण बुणसस

खाते उघरण्ाच्ा वेळी ्ार् णेल्ाप्ामे कण्ान

रशललण आरम प््क राखण्ात आलेली रशललण

्ांच्ातील फरणाच्ा ५% **

(ऊ) बीएसबीरीए रनरंण रनरंण

(ए) बीएसबीरीए(लघु) खाते रनरंण रनरंण

(ऐ) वेतनातील बचत खाते रनरंण रनरंण (ज्ा िालेल्ा वेतनाच्ा सापेक)

** बचत खाते (णा्ा्ररवत आरम अणा्ा्ररवत), एाीए्शी जोरलेल्ा आरम एसबीजेआर खा््ांसाठी कण्ान रशललण रण्ेपेका ण्ी

रक् रशललण रारसल्ास एण एसए्एस सूचना पाठवली जाईल.

ब) नकल पासबुण सेवा (आधीच्ा नोदीसस)

(अ) बचत खाते ५०/- रप्ेप््ेण वेळी

(ब) सस्ोिी सेवांरशवा् खाते रनरंण

ण) नकल ताळेबंद शुलण ५०/- रप्े परत ताळेबंद पान

र) नकल ्ुदत ठेव पावती, नकल वाज प्ामपण, नकल परतावा

प्ामपण जारी णरमे

५०/- रप्े परत पावती/ प्ामपण

इ) धनादशे रणंवा इतर दसतऐवजांची िेरॉकस पत जारी

णरण्ासाठी

१००/- रप्े१ वरा्पेका अरधण णाळाच्ा नोददसाठी आरम

२५/-रप्एेणा वरा्पेका ण्ी णाळाच्ा नोददसाठी. िेरॉकस

शुलण अरतररक.

ई) चाल/ू ओवसरडारा खा््ांसाठी णा्ा्रव्न सूचनां्ध्े बदल-

भािीदार/ संचालणांच्ा नावां्ध्े वाढ/ वजावा (ससणारी

सोसा्ाीखेरीज)

२५/-रप्पे््ेण वेळी

ि) फोरलओ शुलण (सीरी /ओरी /सीसी खाते)

सरासरी रशललण शुलण

२५०००/- रप्ां प््त ५०/- रप्पेरत फोरलओ परत रत्ासी

२५,००१/- रप्ां पासून ५०,०००/- रप्ांप््त ४०/- रप्पेरत फोरलओ परत रत्ासी



५०,००१/- रप्ां पासून१लाख रप्ां प््त रनीशुलण

१००,००१/- रप्ां पासून २ लाख रप्ां प््त रनीशुलण

२ लाखां रप्ां पेका जासत रनीशुलण

्ुदत ठेवदवर ओवसरडारावरील फोरलओ शुलण रक् कणतीसी असली तरी रनरंण असेल.

२ इतर सेवा

सेवेचे सवरप सेवा शुलण

(अ) रशललण रण्ेची चौणशी रनरंण

(ब) रशललण प्ामपण ्ोफत

(ण) वाज प्ामपण ्ोफत

(र) खाते बंद णरमे:

परसल्ा ठेवीपासून १४कदवसांत रनरंण

१४ कदवसांपासून ते ६्रसने बचत खाते:१००/-रप्े

सीरी:५००/-रप्े

(ई) फोाो साकांणन/ ओळख परताळमी शुलण २५/- रप्े परत परताळमी प््ेण वेळी

(उ) धनादशे ज्ा िाल्ाबाबत खाणी ्ोफत

(ऊ) पदान ्ांबवण्ाचे शुलण १००/- रप्पेरत धनादशे प््ेण वेळी आरम ५००रप्ेसंपूम्

पुसतण सरवल्ावर

(ए) सवाकरी साकांणन शुलण २५/- रप्पेरत परताळमी प््ेण वेळी

(ऐ) पोसााचे शुलण:

- नोदमीणक त पोसा प््क

- णुरर्र शुलण प््क

-साधारम पोसा प््क

(ओ) बचत खा््ातून पैसे णाढण्ाच्ा ््ा्दा ६०वेळा पैसे णाढमे ्ोफत, ््ानंतर परत रवडॉवल २ रप्.े

(औ) ईसीएस शुलण रनरंण

३ फ्रणंि

सेवेचे सवरप सेवा शुलण

फ्रणंि शुलण १०/- रप्पेरत णािदपण (जीएसाीसस)



४ ररपॉरिारी सेवा

सेवेचे सवरप सेवा शुलण

खाते उघरमे / बंद णरमे रनरंण

सपीर- ई णरारना्ा १०० रप्े

सपीर- ईनोदमी १०००/- रप्े नोदमी

णेवा्सी नोदमी ५०/- रप्े परत अज्

सपीर- ई सुरवधा

(अ) ववसार शुलण ववसार ्ूल्ाच्ा @ ०.०३% (कण्ान ३०/-रप्े परत रसकप)

(ब) िोठवण्ाची सूचना १००/- रप्पेरत ववसार (फक ई-ाोणन वापरण््ा्साठी)

(ण) ई-ाोणन (्ूएसबी उपणरम) खचा्नुसार

ववसार शुलण

(अ) सव् खरेदी रनरंण

(ब) बाजारातील/ बाजाराबासरेील रवकी ववसार ्ूल्ाच्ा @०.०४% (कण्ान ४०/- रप्पेरत रसकप)

(ण) ररपॉरिारीअंति्त रवकी ववसार ्ूल्ाच्ा @०.०४% (कण्ान ४०/- रप्पेरत रसकप)

रर्ॅा शुलण रप्े३.००परत प्ामपण (कण्ान ५० रप्ेपरत अज्)

रर्ॅा शुलण ५०/- रप्े परत प्ामपण

वारर्ण दखेरेख शुलण वै्रकण: वारर्ण ४८०/- रप्*े (ता्णाळ वसूल णरण्ा्ोो्)

णॉप्रेा: वारर्ण ८००/- रप्(ेता्णाळ वसूल णरण्ा्ोो्)

बीएसबीरीए:

ई-एसबीाीआर

साधी पावती ५०/-रप्े गासणाणरून स्ोरन आणारले जातील.

रप्े ५,०००/- आरम ््ापेका ण्ी रबिर नोदमीणक त णािदपणे साध्ा पावतीखाली णेली जाऊ शणतात.

ई-एसबीाीआर

५००० रप्े आरम ््ापेका अरधण रण्ेची नोदमी्ोो्

णािदपणे

गासणासाठी ई-एसबीाीआर ्ोफत



णज् रसक्ुरराीजसाठी

१,००,०००/- रप्े धारम ्ूल्ाप््त रनरंण

१००/- रप्(े१,००,००१/- रप्े ते २ लाख रप्ांप््त धारमाच्ा ्ूल्ांसाठी)

णज् रसक्ुरराीखेरीज इतर बाबदसाठी

५०,०००/-रप्े धारम ्ूल्ाप््त रनरंण

१००/- रप्(े५०,००१/- रप्े ते २ लाख रप्ांप््त धारमाच्ा ्ूल्ाप््त)

तारम/ सा्पोर्णेशन: रनर््ती/

बंद णरमे/ रवनंती

ववसार ्ूल्ाच्ा @०.०३% (परत रसकप कण्ान ५०/- रप्े)

अप्शी ववसार परत रसकप २५/- रप्े

रवलंब शुलण रप्े१००/- परत घाना

्ांबवण्ासाठी शुलण रप्े१००/- परत रसकप

अरतररक ताळेबंद रप्े२५/- परत ताळेबंद (ण्ाल १०पाने). ््ानंतर प््ेण अरतररक

पाना्ाि५े/- रप्,े परत ताळेबंद ण्ाल १००/- रप्ांच्ा सापेक

नोद:

 ववसार आरम तारम ्ांचे रबल परत ्रसना बनवले जाईल. इतर सव् शुलण ता्णाळ वसूल णेले जाईल.

 रर्ॅासाठीचे कण्ान शुलण से दाखल णेलेल्ा रर्ाेरर्ला्िेशन अजा्च्ा सापेक असेल.

 रर्ॅा रवनंतीसाठी णुरर्र / पोसाेज आरम फॅकस शुलण से प््क रण्ेनुसार असेल.

 ताळेबंदाची अरतररक पत परत ताळेबंद २५/- रप्े (ण्ाल १० पाने) ््ानंतर परत अरतररक पाना्ािे ५/-

रप्,े परत ताळेबंद ण्ाल १०० रप्ांच्ा सापेक.

 दर ब्णेच्ा सवेचछारधणारानुसार कण्ान ३० कदवसांच्ा पूव्सूचनेवर बदलू शणतात.

 वरील शुलण से णरांखेरीज आस.े

 वर न्ूद न णेलेल्ा णोम््ासी सेवेसाठी सवतंण शुलण आणारले जाईल.

 * ्ारसण दखेभाल शुलण परतावा्ोो् आसे आरम ०१.०४.२०१० पासून आर््ण वरा्च्ा सुरवातीला एण वरा्पुरते

ता्णाल वसूल णरण्ा्ोो् लािू णेले जाईल. ््ा वरा्च्ा णालावधीत उघरल्ा िेलेल्ा खा््ांसाठी आर््ण वरा्च्ा

शेवाी ज्ा ्रसर्ात खाते उघरले िेले आसे तेवसापासून ता्णाळ एए्सी वसूल णेले जाईल.

 ववसाराचे ्ूल् से एनएसरीएलने ववसाराच्ा कदवशी रणंवा शरनवारी ववसार णेलेला असल्ास ववसाराच्ा

आदल्ा कदवशी कदलेल्ा दरानुसार असेल.

 णोम््ासी कदवशी बीएसरी खा््ात धारम णेलेल्ा रसक्ुरराीजचे ्ूल् ण्ाल ््ा्दपेेका जासत (मसमजे ५०,०००

रप्े आरम २,००,००० रप्)े असल्ास संपूम् वरा्साठी ््ा कदवसापासून एए्सी लािू असल्ानुसार आणारले

जाईल.



५ परणी् चलन सेवा

सेवेचे सवरप सेवा शुलण

अ.पेरम-े आवण आरम जावण

आवण:

(अ) ्ेा पेरम इतर ब्णेचे शुलण + आ्च्ा ब्णेचे शुलण १००/-रप्े

(ब) परदशेी धनादशे वावमे इतर ब्णेचे शुलण + आ्च्ा ब्णेचे शुलण धनादशेाच्ा वावलेल्ा रण्ेवर @

०.२५% (कण्ान ५०/- रप्)े

जावण:

(अ) परदशेातून दरूधवनीीारे ससतांतरम इतर ब्णेचे शुलण + आ्च्ा ब्णेचे शुलण २००/-रप्े

(ब) परदशेी रर्ांर डारा इतर ब्णेचे शुलण + आ्च्ा ब्णेचे शुलण २००/-रप्े

ब) परदशेी चलनी नोाा / ्ॅवसलस् चेण/ पवासी

चलन णारा्चे रोखीणरम

२५/-रप्े

ण) परदशेी चलनी नोाा / पवासी चलन णारा्ची

रवकी

२५/-रप्े




