ान स साधन (Knowledge Resource)
या काह

मुख संक पनांचे रझ ह बँक ऑफ इं डया (RBI) ने

प ट करण केले आहे : इ कम रकि नशन, अॅसेट वग करण आ ण

अॅड हा सेस संबं धत तरतूद ( ुड शयल नॉ स).
मुदत संपलेल तार ख

ाहकासोबत या व पुरवठा करारानुसार नि चत केले या दे य तारखेला कं वा यापूव र कम न भर यास ती थक त मानल जाईल.

जर कज खा याची दे य तार ख ३१ माच २०२१ असेल आ ण कज दे णा या सं थेला तारखे या शेवटची
र कम

ा त झाल नाह , (ती

या चालव यापूव संपण
ू दे य

या म यरा ीपूव चालवल गेल असेल कं वा नसेल) तर थक त तार ख ३१ माच २०२१ आहे . ३१

माच २०२१ रोजी सं याकाळी ६ PM वाजता दवसा या शेवटची
ा त झाल तर ह खाते थक त घो षत केले जाईल.

या चालवल असेल आ ण संपूण दे य र कम ११ PM वाजता

SMA आ ण NPA वग करण आ ण सुधारणा
ुड शयल नयमांनुसार सव कज दे या या सं थांनी कजदारां या खा यांम ये

वशेष उ लेख खाते (SMA)

ारं भक ताण लवकरात लवकर ओळखून अशा खा यांना

हणून वग कृत करणे आव यक आहे . SMA उप ेणीयां ये वग करण मु दल कं वा याज पेमट कं वा

पूणपणे कजावर ल पूण कं वा अंशतः थक त अस यास ( फर या सु वधां या
SMA-0

३० दवसांपयत

SMA-1

३० दवसांपे ा जा त आ ण ६० दवसांपयत

SMA-2

६० दवसांपे ा जा त आ ण ९० दवसांपयत

व पात नसले या), खाल ल माणे आहे त.

कजदार खाते ९० दवसांपे ा जा त काळ थक त अस यास ते नॉन-परफॉ मग अॅसेट (NPA)
कजदार खाती दे य तारखे या दवसाचा शेवट या
केल जातील. अशा

हणून वग कृत केले जाईल.

येचा भाग पूण होतातच वर ल या येनस
ु ार SMA कं वा NPA

कारे , SMA/NPA या कॅलडर तारखे या दवसा या शेवटचे खा याचे वग करण दशवेल. जर कज खा याची दे य

तार ख ३१ माच २०२१ असेल आ ण कज दे णा या सं थेला या तारखे या दवसाअखेरची

या चालव यापूव संपूण थकबाक

झाल नाह , तर थकबाक ची तार ख ३१ माच २०२१ असेल. खाते असेच थक त रा ह यास ३० ए ल २०२१
चालव यानंतर,

हणजे सतत ३० दवस थक त रा ह यास SMA-1

1 वग करणाची तार ख ३० ए ल २०२१ असेल.
याच कारे हे खाते असेच थक त रा ह यास ३० मे २०२१

केले जाईल आ ण पुढेह थक त रा ह यास, २९ जून २०२१

१ ऑ टोबर २०२१ पासन
ू NPA

या दवस अखेरची

हणन
च हां कत केले जाईल. यानस
ू
ु ार,

या दवस अखेरची

या दवस अखेरची

या चालव यानंतर ते NPA

हणन
ू वग कृत केलेल खाती 'मानक'

ा त
या

या खा याची SMA-

या चालव यानंतर SMA-2

जाईल.

थकबाक

हणून च हां कत

हणून च हां कत

हणून वग कृत केले

हणन
ू ते हाच अप ेड केल जाऊ शकतील जे हा संपण
ू

याज आ ण मु दलास हत भर यात येईल. वर ल उदाहरणात, ३० जन
ू २०२१ रोजी कं वा यानंतर जोपयत संपण
ू थकबाक

याज आ ण मु दलास हत भरल जात नाह तोपयत खाते 'मानक'

हणन
ू अप ेड केले जाऊ शकत नाह .
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