
      

शलु्क आणि आकार याांच ेपररणशष्ट 

विणन शलु्क / आकार 

प्रक्रिया शुल्क (परत न णमळिारे) कर्ाणच्या रकमेच्या ४% पयंत 

थकीत हप्त्याचे व्यार्  (लागू असलेल्या व्यार् दरापेक्षा 

र्ास्त) 

दरसाल २४%   

हप्ता चुकल्याबद्दल आकार चुकल्याच्या  प्रत्येक प्रसांगासाठी रु.१०००/- पयंत 

हप्ता अदलाबदल आकार प्रत्येक प्रसांगी रु.५००/- 

हप्त्याची दये तारीख बदलण्यासाठी शुल्क प्रत्येक प्रसांगी रु.१०००/- 

दस्तऐवर् प्रणतप्राप्ती आकार कर्ाणची परतफेड झाल्यास काहीही नाही, अन्यथा प्रत्येक प्रणतप्राप्तीच्या वेळी 

रु.१०००/- 

वार्षषक खाते णववरि / परतफेडीचे वेळापत्रक / 

तात्पुरत े कर प्रमािपत्र / दस्तऐवर्ाांची यादी / 

मुदतपूवण परतफेडीसाठी (फोरक्लोर्र) पत्र / स्वागत 

पत्र 

- दर १२ मणहन्याांनी एकदा क्रदल्याबद्दल शून्य 

- त्यानांतर/नक्कल प्रतीसाठीची णवनांती - रु.५००/- प्रणत दस्तऐवर् 

तात्काणलक णववरि दणे्याबद्दलचे आकार प्रत्येक दस्तऐवर्ासाठी रु.५००/- 

अांशत: परतफेड आकार क. १२ माणसक हप्त ेपिूण झाल्याणशवाय अशत: मुदतपवूणफेडीस परवानगी नाही. 
 

ख. १२ माणसक हप्त ेपिूण झाल्यानांतर  
 

i. कर्ाणच्या बाकी मुद्दल रकमेपैकी र्ास्तीतर्ास्त २५%, दर १२ 

मणहन्याांनी एकदा भरिा केली र्ाऊ शकते आणि 

ii. भरिा केलेल्या रकमेवर अशत: परतफेडीसाठीचे **४%  आकार 

लावले र्ातील. 

मुदतपूवण परतफेड / मुदतीपूवी कर्ाणची पूिण परतफेड 

(फोरक्लोर्र)  आकार 

क.  १२ माणसक हप्त ेपिूण झाल्याणशवाय मुदतपवूण परतफेडीस परवानगी नाही. 
 

ख.  १२ माणसक हप्त ेपिूण झाल्यानांतर 
 

 णस्थर दरावरील कर् े(वयैणिक आणि *णबगर-व्यिी ग्राहक): 

 

कर्ाणच्या बाकी मुद्दल रकमेपैकी ६% पयंत 

 

 बदलत्या व्यार्दरावरील कर्:े 

 

वैयणिक ग्राहकाांसाठी : **शून्य 

णबगर-व्यिी ग्राहकाांसाठी : कर्ाणच्या बाकी मुद्दल रकमेपैकी ६% 

पयंत 

कर्ण रद्द करण्यासाठी आकार रु.५००० (रद्द करण्याचे शुल्क म्हिून) 

त्यानांतर, कर्णवाटपाची तारीख आणि कर्ण रद्द केल्याची तारीख याांच्यामधील 

कालावधीसाठी व्यार् आकारले र्ाईल आणि प्रक्रिया शुल्क ठेवून घेतले र्ाईल) 

कर्णणवतरिानांतर दस्तऐवर्ाांच्या अटीची पूतणता न 

करिे (फि एका वेळेचा आकार) 

क. १० लाख रुपयाांपयतंची कर् े

कर्ाणच्या रकमेच्या १%, पि र्ास्तीतर्ास्त रु.१०,०००/- 



      

 

ख. १० लाख रुपयाांपके्षा अणधक रकमेची कर् े

कर्ाणच्या रकमेच्या १%, पि र्ास्तीतर्ास्त रु.२५,०००/- 

सीईआरएसएआय (CERSAI) रणर्स्री/सुधारिा 

आकार 

रु.१००/- 

कायदशेीर वसुली आणि तदनुषांणगक आकार वास्तणवक असेल त्यानुसार 

मुद्ाांक शुल्क आणि इतर वैधाणनक आकार लागू असलेल्या कायद्ाांनुसार 

क) *णबगर-व्यिी कर्णदार म्हिर्े व्यिी वगळता कर्णदार, ज्यात कर्ाणच्या रचनेमध्ये एकल मालकीहक्काचा व्यवसाय, अणवभाणर्त हहद ू

कुटुांब, भागीदारी फमण, कां पनी, एलएलपी, इत्यादींचा समावेश आह.े 

ख) ** वैयणिक कर्णदाराांना व्यवसायाव्यणतररि इतर कारिाांसाठी मांर्ूर फ्लोटटग रेट टमण लोनवर (बदलत्या दराच्या मुदत कर्ाणवर) शून्य 

फोरक्लोर्र /मुदतपूवण परतफेड (प्रीपेमेंट) / अांशत: मुदतपूवण परतफेड (पाटण प्री-पेमेंट) शुल्क. 

ग) आकाराांचे णववरि हे कर्ाणच्या णवतरिाच्या तारखेस असलेले आह े आणि त े वेळोवेळी बदलू/सुधाररत केले र्ाऊ शकते आणि ते 

सांकेतस्थळावर (www.hfs.in) अद्यावत केले र्ाईल. 

घ) उपरोि सवण आकार हे कराांव्यणतररि आहते, लागू असलेल्या करणवषयक कायद्ाांनुसार कर लावला र्ाईल.   

ङ) वरील कोितेही अपवाद हे फि एचएफएसच्या एकमेव णववेकाणधकाराने असतील. 

  

http://www.hfs.in/

