Module Name:- Loan and Advance Details

टीप: आपण शासकीय सेवेत असल्यापासन
ु चे Loans and Advances Details प्रणालीत भरावी

1. Attachments Details

Note- All Mandatory and Non-Mandatory Documents should be attached in e-Service Book

Sr.N
o

Form Name

Name Of
Document

Mandator
y

1.

Loan &
Advance
Details

Attach
Appoinment
Order/SB
entry.*

Yes

Non
Mandatory

Remarks
या फील्ड मध्ये आपल्या मूळ सेवा पुस्तकातील
नमन
ु ा

ककिं वा

ची

Entry

“SCAN

Copy”

जोडण्यात यावी किंवा “Loan and Advance ”
sanction

letter/Document”

ची

जोडण्यात यावी.

2. Fields (All Mandatory and Non Mandatory fields should be entered)
Note - “*” (Red Star Mark) Shows Mandatory Field.
Sr.No
1

Form Name
Loan & Advance Details

Name of Field
Applicable.*
Loan Type.*

How to Fill
“Applicable” आहे क िं वा नाही यातील पयााय ननवडा.
ोणत्या प्र ारचे
मधून अचू

पयााय ननवडा.

Sanctioned.*

र्ा मिंर्ूर झाले क िं वा नाही यातील पयााय ननवडा.

Order Date .*

र्ा मिंर्रू झाले असल्यास त्या “Order” ची दिनािं

नमूि
Order No .*

रा.

र्ा मिंर्ूर झाले असल्यास त्या “Order” चा निंबर

नमि
ू

Payment Installment
Details.

र्ा आहे हे दिलेल्या Drop down

रा.

Installment amounts.*

र्ााच्या हफ्तत्याची रक् म नमूि

Date

र्ााच्या हफ्तत्याची दिनािं

ललहा.

Order No.

मिंर्ूर झालेल्या पत्राचा निंबर नमूि

Order date.

मिंर्ूर झालेल्या पत्राची दिनािं

Treasary Voucher No.

नमूि

रा.
रा.

र्ााच्या हफ्तत्याची रक् म भरलेल्याचा Treasary
Voucher No. नमूि

Treasary Voucher Date.

रा.

रा.

र्ााच्या हफ्तत्याची रक् म भरलेल्या Treasary

Voucher Date चाा दिनािं

.नमूि

रा.

कॉपी

Attachment
Repayment Payment
Details (Principle Amount)

Voucher ची

ॉपी र्ोडा.

Total No of EMI .*

र्ा परत फेडी चे हफ्तते( Insatllmant) नमि
ू

Effective Date.*

र्ा परत फेडी चे हफ्तते( Insatllmant)
होणार ती दिनािं

नमूि

धी पासन
ू सरु
ु

Installment
Amount.*(1st/last)
Installment
Amount.*(Rest)

र्ााच्या पदहल्या हफ्तत्याची रक् म नमूि

Treasary Voucher
No.(last Installment)

र्ााच्या अिंनतम हफ्तत्याची रक् म भरलेल्या

Treasary Voucher Date.

(last Installment)
Attachment

र्ााच्या उरलेल्या

Rate of Interest.*

रा.

हफ्तत्याची रक् म नमूि

Treasary Voucher चा

No.नमूि

रा.

रा.

र्ााच्या अिंनतम हफ्तत्याची रक् म भरलेल्या
Treasary Voucher ची दिनािं

नमूि

रा.

र्ााच्या अिंनतम हफ्तत्याची रक् म भरलेल्या
Treasary Voucher ची

Repayment Payment
Details (Intrest Amount)

रा.

रा

ॉपी र्ोडा.

र्ााचा व्यार् िर दिलेल्या Drop down मधन
ू अचू

पयााय ननवडा.
Total Interest Amount.*

व्यार्ाची ए ू ण रक् म ललहा.

Total No of EMI .*

व्यार्ाची ए ू ण रक् म परत फेडी चे हफ्तते
(Insatllmant) नमूि

Effective Date.*

रा

व्यार्ाची ए ू ण रक् म परत फेडी चे हफ्तते
(Insatllmant)
नमि
ू

रा.

धी पासन
ू सरु
ु होणार ती दिनािं

Installment
Amount.*(1st/last)

व्यार्ाची ए ू ण रक् म परत फेडी चे पदहल्या

Installment
Amount.*(Rest)

व्यार्ाची ए ू ण रक् म परत फेडी चे उरलेल्या

Treasary Voucher
No.(last Installment)

व्यार्ाची ए ू ण रक् म परत फेडी चे अिंनतम हफ्तत्याची

हफ्तत्याची रक् म नमूि
हफ्तत्याची रक् म नमूि
रक् म भरलेल्या
रा.

Treasary Voucher Date.

(last Installment)

रा.
रा.

Treasary Voucher चा No. नमि
ू

व्यार्ाची ए ू ण रक् म परत फेडी चे अिंनतम हफ्तत्याची
रक् म भरलेल्या Treasary Voucher ची दिनािं
रा.

Attachment

व्यार्ाची ए ू ण रक् म परत फेडी चे अिंनतम हफ्तत्याची
रक् म भरलेल्या

Loan Closed

Treasary Voucher ची

ॉपी र्ोडा.

र्ा रक् म पूणा भरुन झाली आहे आणण

झाले आहे क िं वा नाही नमूि
Loan Closing Date

नमि
ू

रा.

र्ा रक् म पूणा भरुन झाली असेल तर

झालेली दिनािं

र्ा बिंि

(Closing Date) नमि
ू

र्ा बिंि
रा

Upload The Document

र्ा रक् म पूणा भरुन झाली असेल तर

झालेले असेल तर ते पत्र र्ोडा. (Upload)
Remark

थोडक्यात शेरा असेल तर ललहा .

र्ा बिंि

