युको पूव-मंजूर गह
ृ कज
उेशः
यक
ं गत मळकत नकषानस
ु ो गह
ु ार पाता / पातेनस
ु ार गह
ृ कज योजनेअत
ृ कजाची
तवत: मंजरू क!न गह
ृ कज अजदारांसाठ$ स%ु वधा, जेथे अजदाराने अ)याप
मालमता नि,चत केलेल- नाह-.

पाता:
कमीतकमी वैयि0तक

२१

वष3 असेल आ5ण जा7तीत जा7त (एनआरआय आ5ण पीआयओसह)

वय ७५ वष3 असेल .परतफेडी@या कालावधीसह (कज घेणारा सव वग)
कजाचे माण
बांधकाम / खरे द#साठ& 'े-(व)श*ट जा,तीत जा,त मयादा खाल#लमाणे आहे त.
,थान / क34

मेBो / शहर- / अध-शहर- / Eामीण

बांधकाम / खरे द# / अ6ध7हण /

द8
ु ,ती /

(व,तारासाठ&

नूतनीकरणासाठ&

उ@चतम मयादा नाह-

! १५ लाख

कज
“अ” आ5ण “ब” अंतगत मोजल- गेलेल- कजाची र0कम
मुKांक शुLक, नMदणी आ5ण इतर द7तऐवजीकरण शुLकाची Pकंमत मालमते@या PकंमतीमQये
समा%वRट केल- जाणार नाह-, जेणेकTन एलट-Uह- .Vमाण कमी होणार नाह- (कजापासून मूLयाचे)
तथा%प, मK
ु ांक शL
ु क, नMदणी आ5ण इतर द7तऐवजीकरण शL
ु काचा खच VकLप खचाचा भाग
Xहणून समा%वRट केला जाऊ शकतो, जेथे घराची Pकंमत !पये १० लाख पे[ा जा7त नाह- (एलट-Uहगुणोतर मोज\या@या उ]ेशाने)

तारण ठे वलेLया मालमतेचा आ5ण / Pकंवा कजदाराचे जीवन %वXयाचे Vीमयम हा VकLप खचाचा
भाग मानला जाऊ शकतो

सदनका %व7तारा@या बाबतीत / नूतनीकरणा@या / घरा@या द!
ु 7ती /, योजने@या अंतगत द!
ु 7ती
जा7त कजा@या रकमे@या अधीन असलेLया कजाची र0कम अंदािजत

नूतनीकरणासाठ$ जा7तीत

.खचा@या वर न^दRट केLयापे[ा जा7त नसेल

अ :उ]ेश / खच आधारावर
१ ९०% (३० लाखांपयbत कज),
२ ८०% (३० लाख !पयांपे[ा जा7त ते ७५ लाखांपयbत कज) Pकंवा
३ ७५% (७५ लाखाहून अdधक कज) %वef@या करारानुसार घर / gलॅ ट@या
बांधकाम Pकंवा खरे द- Pकंमती@या VकLप खचा@या

ब. ईएमआय@या मासक उपjना@या आधारे :
क. V7ता%वत कजाची ईएमआय तसेच एकूण कपातीची र0कम एकूण मासक उपjनाशी
(जीएमआय) जोडलेल- असेल आ5ण कजदारा@या (जीएमआय) पे[ा जा7त नसेल:
I. भारतीय नवासी :
१. जीएमआय T .50,000 / - पयbत - ६०% जीएमआय
२. ५०,००० / - पे[ा जा7त जीएमआय आ5ण ! .१,००,०००
पयbत - जीएमआय@या ७०%(Pकमान मासक पगार !.
२०,००० / - @या अधीन)
३. जीएमआय T .१,००,००० / - पे[ा जा7त ७५% (Pकमान
मासक पगार ! ३०,००० / - @या अधीन)

/

)मळकत ,लॅ ब

,ता(वत ईएमआयसह परवानगी असले=या एकूण वजावट#

जीएमआय T .१५०००० / - पयbत

जीएमआय@या ५०%

जीएमआय T १५००००/- पे[ा जा7त

जीएमआय@या ६०%

>याज दर

)स?बल ,कोअर
(8. ५ करोड़ पयCत)

ती युको Eलोट दर

भावी दर

७७५ आ5ण वर-ल

-

यक
ू ो gलोट रे ट @ ६.९०%

७५० @या वर

०.२५%

युको gलोट दर + ०.२५%

७५० पयbत

०.३५%

युको gलोट दर + ०.३५%

पूव मंजुर# पाची वैधता:
पूव मंजूर पा@या तारखेपासून 4 म^हने. यापढ
ु े मुदतवाढ-साठ$ / वैधते@या %वनंतीचा %वचार
केला जाणार नाह-.

HIया शु=क आJण इतर शु=कः
1. पूव मंजूर कजा@या 0.२५% र0कम) Pकमान T. १००० / -, कमाल T. १०००० / - पूव-मंजुरऑफर प दे ताना जमा करणे.
२. हे VPeया शुLक परत न कर\यायोuय आहे आ5ण वा7त%वक मंजुर-@या तारखेनुसार Vचलत अटव शतv@या आधारे हे समायोिजत केले जाईल.

