शु क आिण आकार यांचे प रिश
वणन

आकार

या शु क (परत न िमळणारे )
थ कत ह यावरील

कजा या रकमे या ४% पयत
दरसाल २४%

ाज

चुक या या

ह ा चुक याब ल आकार

येक संगासाठी .१०००/- पयत

येक संगी .५००/-

ह ा अदलाबदल आकार

येक संगी .१०००/-

ह याची देय तारीख बदल यासाठी शु क

कजाची परतफे ड झा यास काहीही नाही, अ यथा

द तऐवज ित ा ी आकार

येक ित ा ी या

वेळी .१०००/-

खा याचे वा षक िववरण/देणे बाक नस याब ल माणप /ता पुरते
कर माणप

शू य
येक द तऐवजासाठी .५००/-

ता कािलक िववरण दे याब लचे आकार

ि थर

ाजदरावरील कज (वैयि क आिण* िबगर-

ाहक):

येणे बाक असले या रकमेवर/मुदतपूव परतफे ड के ले या रकमेवर मु ल
रकमे या ४%
मुदतपूव परतफे ड/मुदतपूव परतफे डीसाठी आकार

बदल या

ाजदरावरील कज:

वैयि क ाहकांसाठी: **शू् य
िबगर-

ाहकांसाठी: येणे बाक असले या रकमेवर/मुदतपूव परतफे ड

के ले या रकमेवर मु ल रकमे या ४%
शू य (परं तु कजवाटपाची तारीख आिण कज र
कज र कर यासाठी आकार

यां यामधील कालावधीसाठी

के याची तारीख

ाज आकारले जाईल आिण

या शु क

ठे वून घेतले जाईल)
सीईआरएसएआय (CERSAI) रिज ी/सुधारणा आकार
मु ांक शु क आिण इतर वैधािनक आकार


*िबगर-

कजदार हणजे

.१००/- अिधक लागू अस यानुसार कर
लागू असले या काय ांनुसार

वगळता कजदार, यात कजा या रचनेम ये एकल मालक ह ाचा

वसाय, अिवभािजत हदू कु टु ंब,

भागीदारी फम, कं पनी, एलएलपी, इ याद चा समावेश आहे.


** वैयि क कजदारांना

वसाय

ित र

इतर हेतूंसाठी मंजूर बदल या

ाजदरावरील कजसाठी शू य मुदतपूव परतफे ड शु क

/ मुदतपूव परतफे ड दंड.


आकारांचे िववरण हे कजा या िवतरणा या तारखेस असलेले आहे आिण ते वेळोवेळी बदलू/सुधा रत के ले जाऊ शकते आिण ते संकेत थळावर
अ यावत के ले जाईल.



उपरो

सव आकार हे करां ित र

आहेत, लागू असले या करिवषयक काय ांनुसार कर लावला जाईल.

