
      

अ.क्र. विविध सेिा तपविल विशे्लषण आकाराियाचे  िुल्क

1 ओ बी सी कवििन रु. १०,०००/- पयंत ५०/-

रु. १०,००१/- ते रु.१,००,०००/- १००/-

रु. १.०० लाख चे पुढे १५०/-

रू.१,००,०००/- पयंत १५०/-

रु. १,००,००१ ि त्यापुढे ४००/-

रू.१,००,०००/- पयंत १००/-

रु. १,००.००१ ते १.०० कोटी २००/-

रु.१.०० कोटी चे पुढे                 ५००/-                                   तसेच 

                 िु.क./वििोब/पररपत्रक 

क्र.६७४,वि.१६.०८.२०११ नुसार काययिािी करणे.

4

Counter Cheque Bearer or transfer (other than clearing 

)Return Charges                                         

(िु.क./वनयोजन/पररपत्रक/३४७ वि.३०.०९.२०१५ नुसार)

रू.५०/- प्रवत चेक

5
ECS (NACH/ACH)Return Charges

(िु..क./वनयोजन/पररपत्रक/३४७ वि.३०.०९.२०१५ नुसार)

        सेव्हिंग्ज ठेि         रू.  १००/-           चालू 

ठेि          रू.  २००/-

7 चेक बुक चाजेस Saving Account Free. For other

Accounts Rs.3/- Per Leaf

3 भरलेले चेक्स न िटता परत आल्यास घ्याियाचे चाजेस

6 A.B.B. Charges     रोख रक्कि िेणे /काढणे        रोख 

रक्कि भरणे / स्वीकारणे

SAVINGS-NIL

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

Above Rs.50,000/- Rs.25/-Per

Instance                                       

जनता सिकारी बँक वल पुणे

िल्टीसे्टट िेडू्यल्ड बँक

सेिा िुल्क पुनरयचना वि.०१.०७.२०१७ पासून

नोट- पोसे्टज ि कुररअर चाजेस स्वतिंत्र घ्यािेत.

2
चेक परतीचे चाजेस ( सेव्हिंग्ज, चालू ठेि, कॅि के्रडीट ) पैसे विल्लक नािीत

या कारणासाठी परत गेलेले चेक
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अ.क्र. विविध सेिा तपविल विशे्लषण सुधारीत िुल्क

7(1) जािा चेक बुक चाजेस प्रवत चेकबूक २००/-

8 वडिािंड डर ाफ्ट/बँकसय चेक/पे स्लीप

8(3) Draft Cancellation /डर ाफ्ट रद्द करणे /डर ाफ्ट ररहॅवलडेट करणे प्रवत डर ाफ्ट ५०/-

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

बँकसय चेक ररहॅवलडेट करणे

प्रवत पे स्लीप
५०/-

8(1)
आपल्याच बँकेच्या अन्य िाखेिरील डर ाफ्ट                      किाल िुल्क
(िु.क./वनयोजन/पररपत्रक/३४७    वि.३०.०९.२०१५ नुसार)

      प्रवत िजारी रु २/-                      वकिान 

रु २५/-                      किाल १००००/-

8(2)

पे स्लीप / बँकसय चेक                                                                               

                                                                           (किाल िुल्क 
(िु.क./वनयोजन/पररपत्रक/३४७    वि.३०.०९.२०१५ नुसार)

      प्रवत िजारी रु २/-                      वकिान 

रु २०/-                      किाल १५००/-
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अ.क्र. विविध सेिा तपविल विशे्लषण आकाराियाचे िुल्क

9
9(1) लॉकर फॉिय फी २००/-

9(2) थकीत लॉकर भाडे ि नोटीस खचय २००/-

9(3) लॉकर भाडे उविरा भरल्यािर आकाराियाचा ििंड प्रवतिाि २५/-

9(4)

लॉकर उघडणे/प्रिेि                   (िु..क./वनयोजन/पररपत्रक/३४७ 

वि.३०.०९.२०१५ नुसार)

िर वतिािीस िर वतिािीस १० प्रिेि विनािुल्क, त्यानिंतर 

प्रवत प्रिेि रू.५०/-

9(5) बील वडस्काऊिं वटिंग लेजर चाजेस िर वतिािीस २५/-

9(6) फ़ोवलओ चाजेस   प्रवत पानास  (३० कॉम्प्यूटर एिं टर ीजचे एक पान )  िर वतिािीस  रू.५०/-  सिय िाखािंसाठी

बचत ठेि (त्या त्या िेळेस नािे टाकणे ) ७५/- प्रवत पान

चालू ठेि/कॅि के्रडीट(त्या त्या िेळेस नािे 

टाकणे ) १००/- प्रवत पान

प्रवत सूचना सेही िंग्ज ठेि २५/-

प्रवत सूचना चालू ठेि ५०/-

9(9) फँ्रवकिं ग चाजेस प्रती िस्तऐिज (सिय कागिपत्रािंसाठी ) २५/-

प्रथि प्रत विनािुल्क

त्यानिंतर प्रते्यक जािा प्रतीसाठी ५०/-

9(11) कागिपत्रािंिरील सह्या तपासणे प्रवत फॉिय ५०/-

अन्य सुविधा

9(7) डुव्प्लकेट खाते उतारे चाजेस

9(8) स्टॉप पेिेंट चाजेस

9(10) आयकरासाठी व्याज प्रिाणपत्र
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अ.क्र. विविध सेिा तपविल विशे्लषण आकाराियाचे िुल्क

9(12)
रोख रक्कि भरणे                                              (पररपत्रक क्र. वनयोजन 

/४७/११३४   वि.१६/७/२००२ )

प्रवत बिंडल (१) एका  वििसात रक्कि रु. 

१.०० लाख पेक्षा जास्त भरणा करणा-या 

खातेिारास

२०/-

१४वििसाचे आत खाते बिंि झाल्यास --

9(13) १४ वििस ते ६ िविन्याचे आत खाते बिंि केल्यास २००/-

६ िविने ते १२ िविन्यािधे्य खाते बिंि झाल्यास १००/-

१४वििसाचे आत खाते बिंि झाल्यास --

१४ वििस ते ६ िविन्याचे आत खाते बिंि केल्यास २५०/-

६ िविने ते १२ िविन्यािधे्य खाते बिंि झाल्यास १५०/-

9(14) डूप्लीकेट पासबुक चाजेस सेव्हिंग्ज ठेि १००/-

ए टी एि काडय  डुप्लीकेट प्रवत काडय सव्हयस टॅक्स सि २००/-

ए टी एि ( पीन)  डुप्लीकेट प्रवत काडय सव्हयस टॅक्स सि १००/-

Rs . 1 To 2 Lacs --

Rs. 2 To 5 Lacs २५/-

Above Rs.5 lacs ५०/-

UPTO Rs . 1  Lacs ५/-

 1 To 2  Lacs
१५/-

12

Enquiries Relating to Old Records (More than 12 Months)

१००/-

11 NEFT

सेव्हिंग्ज ठेि

चालु ठेि

9(15)

10 RTGS
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अ.क्र. विविध सेिा तपविल विशे्लषण आकाराियाचे िुल्क

Rs . 1 To 2 Lacs --

Rs. 2 To 5 Lacs १५/-

Above Rs.5 lacs ३०/-

UPTO Rs . 1  Lacs --

 1 To 2  Lacs १०/-

Above  2 lacs १५/-

15 स्थायी सूचना नो िंिणी ५०/-(प्रवत सूचना )

16 फोटो अॅटेसे्टिन ५०/-

17 अॅडर ेस  कन्फिेिन ५०/-

18

सिंयुक्त खात्यािधील नािंि किी करणे/िाढविणे/नािवनिेिनािधील बिल  

(खाते िापराबद्दलची सूचना बिलणे )                     यापैकी मयत प्रकरणाबाबत 

खात्यामधील नाव कमी करणे/वाढववणे (ववनाशुल्क)

२५/-

19 Power Of Attorney नो िंिणी ५०/-

20 डेवबट काडय चाजेस प्रवत िषय ५०/- (प्रवत िषय)

21 SMS Alert Facility प्रवत िषय   २५/- (प्रवत िषय )

13 इिंटरनेट बँवकिं गचा िापर करून RTGS केल्यास

14 इिंटरनेट बँवकिं गचा िापर करून NEFT केल्यास
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