
SERVICE CHARGES

अ.क्र. विविध सेिा तपशिल विश्लेषण सध्याच ेिुल्क रुपये सुधारीत शुल्क
1 ओ बी सी कमिशन रु. १०,०००/- पर्यतं ५०/- ५०/-

रु. १०,००१/- ते रु.१,००,०००/- १००/- १००/-

रु. १.०० लाख च ेपुढे १५०/- १५०/-

रू.१,००,०००/- पर्यतं १००/- १५०/-

रु. १,००,००१ व त्र्यापुढे ३००/- ४००/-

रू.१,००,०००/- पर्यतं ५०/- १००/-

रु. १,००.००१ ते १.०० कोटी १००/- २००/-

रु.१.०० कोटी च ेपुढे

  िु.क./हिशोब/पररपत्रक
क्र.६७४, हि.१६.०८.२०११   नुसार
कार्ययवािी करणे                  ५००/-      

 तसेच                  िु.क./हिशोब/पररपत्रक 

क्र.६७४,हि.१६.०८.२०११ नुसार कार्ययवािी 
करणे.

4

Counter Cheque Bearer or transfer (other than 

clearing )Return Charges                       

(ि.ुक./ननर्योजन/पररपत्रक/३४७ हि.३०.०९.२०१५ नुसार)
रू.५०/- प्रनत चके रू.५०/- प्रनत चके

5
ECS (NACH/ACH)Return Charges

(ि.ु.क./ननर्योजन/पररपत्रक/३४७ हि.३०.०९.२०१५ नुसार)
सेव्ििंग्ज ठेव       रू.  १००/-

 चाल ूठेव         रू.  २००/-

        सेव्ििंग्ज ठेव         रू.  १००/-         

  चालू ठेव          रू.  २००/-

7 चके बुक चाजेस Saving Account Free.

For other Accounts

Rs.2/- Per Leaf

Saving Account Free.

For other Accounts Rs.3/-

Per Leaf

SAVINGS-NIL

CA,C/C UPTO Rs.50,000/-

FREE Above Rs.50,000/-

Rs.25/-Per Instance                                       

3 भरलेले चके्स न वटता परत आल्र्यास घ्र्यावर्याच ेचाजेस

6 A.B.B. Charges     रोख रक्कम देणे /काढणे  

      रोख रक्कम भरणे / 

स्िीकारणे
--

जनता सहकारी बँक शल पुणे

मल्टीस्टेट िडे्यूल्ड बँक

सेिा िुल्क पुनररचना दद.०१.०७.२०१७ पासून

नोट- पोस्टेज व कुररअर चाजेस स्वतिंत्र घ्र्यावेत.

2
चके परतीच ेचाजेस ( सेव्ििंग्ज, चाल ूठेव, कॅश के्रडीट ) पैसे
मशल्लक नािीत र्या कारणासाठी परत गेलेले चके
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SERVICE CHARGES

अ.क्र. विविध सेिा तपशिल विश्लेषण सध्याच ेिुल्क रुपये सुधारीत शुल्क
7(1) जािा चके बुक चाजेस प्रनत चकेबूक २००/- २००/-

8 डडिािंड ड्राफ्ट/बँकसय चके/पे स्लीप

8(3)
Draft Cancellation /ड्राफ्ट रद्द करणे /ड्राफ्ट रर्िॅमलडटे
करणे

प्रनत ड्राफ्ट ५०/- ५०/-

8(4)
पे स्लीप/ बँकसय चके  रद्द करणे/डूप्लीकेट पे स्लीप अिा करणे
 पे स्लीप / बँकसय चके रर्िॅमलडटे करणे

प्रनत पे स्लीप ५०/- ५०/-

8(2)

पे स्लीप / बँकसय चके                                                         

                                                                          (किाल 

शुल्क (िु.क./ननर्योजन/पररपत्रक/३४७    हि.३०.०९.२०१५ नुसार)

      प्रनत िजारी रु २/-             

  ककिान रु २०/-                    

 किाल १५००/-

      प्रनत िजारी रु २/-                      

ककिान रु २०/-                      

किाल १५००/-

8(1)

आपल्र्याच बँकेच्र्या अन्र्य शाखेवरील ड्राफ्ट
किाल शुल्क (िु.क./ननर्योजन/पररपत्रक/३४७    हि.३०.०९.२०१५
नुसार)

प्रनत िजारी रु २/-         

ककिान रु २५/-                

किाल १००००/-

      प्रनत िजारी रु २/- 

  ककिान रु २५/-

   किाल १००००/-
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9

9(1) लॉकर फॉमर फी १००/- २००/-

9(2) थकीत लॉकर भाड ेि नोटीस खचर १००/- २००/-

9(3) लॉकर भाड ेउशिरा भरल्यािर आकाराियाचा दंड प्रततमाह २५/- २५/-

9(4)

लॉकर उघडणे/प्रिेि                   

(म.ु.क./तनयोजन/पररपत्रक/३४७ दद.३०.०९.२०१५ नुसार)

दर ततमाहीस िर नतिािीस १० प्रवेश  

ववनाशुल्क, त्र्यानिंतर     प्रनत 

प्रवेश रू.५०/-

िर नतिािीस १० प्रवेश ववनाशुल्क, 

त्र्यानिंतर प्रनत प्रवेश रू.५०/-

9(5) बील डडस्काऊंदटगं लेजर चाजेस दर ततमाहीस २५/- २५/-

फ़ोशलओ चाजेस  (३० कॉम्प्यूटर एंट्रीजच ेएक पान )

ग्रामीण भागातील िाखा प्रतत पानास ( दर ततमाहीस ) २५/-

िहरी भागातील िाखा (पुणे, मुंबई,लातूर,औरंगाबाद, 

कोल्हापूर,ई.)

प्रतत पानास ( दर ततमाहीस )
५०/-

बचत ठेि (त्या त्या िेळेस नािे 

टाकणे ) ५०/- ७५/- प्रनत पान

चालू ठेि/कॅि के्रडीट(त्या त्या 

िेळेस नािे टाकणे ) ७५/- १००/- प्रनत पान

प्रतत सूचना सेवहींग्ज ठेि २५/- २५/-

प्रतत सूचना चालू ठेि ५०/- ५०/-

9(9)
फँ्रककंग चाजेस प्रती दस्तऐिज (सिर

कागदपत्रांसाठी )
२५/- २५/-

प्रथम प्रत विनािुल्क विनािुल्क

त्यानंतर प्रत्येक जादा प्रतीसाठी ५०/- ५०/-

9(11) कागदपत्रांिरील सह्या तपासणे प्रतत फॉमर २५/- ५०/-

9(10) आयकरासाठी वयाज प्रमाणपत्र

9(6)
      ५०/- सवय शाखािंसाठी

9(7) डुप््लकेट खाते उतारे चाजेस

9(8) स्टॉप पेमेंट चाजेस

अन्य सुविधा
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9(12)
रोख रक्कम भरणे                              

(पररपत्रक क्र. तनयोजन /४७/११३४   दद.१६/७/२००२ )

प्रतत बंडल (१) एका  ददिसात 

रक्कम रु. १.०० लाख पेक्षा 

जास्त भरणा करणा-या 

खातेदारास

२०/- २०/-

१४ददिसाच ेआत खाते बंद झाल्यास -- --

9(13) १४ ददिस ते ६ मदहन्याच ेआत खाते बंद केल्यास २००/- २००/-

६ मदहने ते १२ मदहन्यामध्ये खाते बंद झाल्यास -- १००/-

१४ददिसाच ेआत खाते बंद झाल्यास -- --

१४ ददिस ते ६ मदहन्याच ेआत खाते बंद केल्यास २५०/- २५०/-

६ मदहने ते १२ मदहन्यामध्ये खाते बंद झाल्यास -- १५०/-

9(14) डू्लीकेट पासबुक चाजेस सेप्वहंग्ज ठेि ५०/- १००/-

ए टी एम काडर  डु्लीकेट प्रतत काडर सप्वहरस टॅक्स सह १००/- २००/-

ए टी एम ( पीन)  डु्लीकेट प्रतत काडर सप्वहरस टॅक्स सह ५०/- १००/-

Rs . 1 To 2 Lacs -- --

Rs. 2 To 5 Lacs २५/- २५/-

Above Rs.5 lacs ५०/- ५०/-

UPTO Rs . 1  Lacs ५/- ५/-

 1 To 2  Lacs १५/- १५/-

12
Enquiries Relating to Old Records (More 

than 12 Months)
१००/- १००/-

11 NEFT

सेप्वहंग्ज ठेि

चालु ठेि

9(15)

10 RTGS
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Rs . 1 To 2 Lacs -- --

Rs. 2 To 5 Lacs २५/- १५/-

Above Rs.5 lacs ५०/- ३०/-

UPTO Rs . 1  Lacs ५/- --

 1 To 2  Lacs १५/- १०/-

Above  2 lacs २५/- १५/-

15 स्थायी सूचना नोंदणी -- ५०/-(प्रनत सूचना )

16 फोटो अॅटेस्टेिन -- ५०/-

17 अॅड्रसे  कन्फमेिन -- ५०/-

18

संयुक्त खात्यामधील नांि कमी 

करणे/िाढविणे/नामतनदेिनामधील बदल  (खाते 

िापराबद्दलची सूचना बदलणे ) -- २५/-

19 Power Of Attorney नोंदणी -- ५०/-

20 डबेबट काडर चाजेस प्रतत िषर -- ५०/- (प्रनत वर्य)

21 SMS Alert Facility प्रतत िषर --   २५/- (प्रनत वर्य )

13 इंटरनेट बँककंगचा िापर करून RTGS केल्यास

14 इंटरनेट बँककंगचा िापर करून NEFT केल्यास
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SERVICE CHARGES

रू.१,००,०००/- पर्यतं
१००/-

परत गेलेल्र्या पहिल्र्या २ चकेसाठी
रू.१५०/- व त्र्यानिंतर रू.२००/- प्रनत
चके

रु. १,००,००१ व त्र्यापुढे
३००/- परत गेलेल्र्या पहिल्र्या २ चकेसाठी रू.

४००/- व त्र्यानिंतर रू.५००/- प्रनत चके

2

Special Service Charges                    

NEFT/RTGS Above Rs. 2.00 Lac            

After 3.30 pm   --
५०/- (Per Transaction)

रू.१,००,०००/- पर्यतं

--
पहिल्र्या २ वेळेस रू.१५०/- व त्र्यानिंतर
रू.२००/- प्रत्रे्यक वेळेस

रु. १,००,००१ व त्र्यापुढे
--

पहिल्र्या २ वेळेस रू. ४००/- व
त्र्यानिंतर रू.५००/- प्रत्रे्यक वेळेस

सिंगणक प्रणालीिधील बिलाच्र्या उपलब्धतेनिंतर लाग ूिोणारे शुल्क

1
चके परतीच ेचाजेस ( सेव्ििंग्ज, चाल ूठेव, कॅश के्रडीट ) पैसे
मशल्लक नािीत र्या कारणासाठी परत गेलेले चके

3
खात्यामध्ये पुरेिी शिल्लक नसल्याने स्थायी सूचना िगर 

न झाल्यास
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