मोटार कार, मोटार सायकल, स्कूटर, मोपेड,
तीन

चाकी

स्वंयचललत

सायकल,

दु चाकी

सायकल इत्यादी खरे दीसाठी लदल्या जाणा-या
अलिमावरील व्याज आकारणीबाबत.
लद.1 एलिल,2016 पासून पुढील आदे शापयंत
महाराष्ट्र शासन
लवत्त लवभाग
शासन लनणणय क्रमांकः अलिम (व्याजदर)-2019/ि.क्र. 27/19/लवलनयम
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
लदनांक: 13 ऑगस्ट, 2020
वाचा:लवत्त लवभाग, शासन लनणणय.क्र.-अलिम (व्याजदर) -2016/ि.क्र.52/16/लवलनयम, लद.27/04/2017.
शासन लनणणय :संदभाधीन लद.27.4.2017 च्या शासन लनणणयान्वये राज्य शासकीय अलधकारी / कमणचारी यांना मोटार कार,
मोटार सायकल, स्कूटर, मोपेड, तीन चाकी स्वंयचललत सायकल, सायकल खरे दी करण्यासाठी लदल्या जाणा-या
अलिमावर सन 2015-16 या लवत्तीय वर्षाकरीता आकारावयाचा व्याजाचा दर लनलित करण्यात आला आहे . सदर
ियोजनार्ण सन 2016-2017 व त्यापुढील लवत्तीय वर्षासाठी आकारावयाचा व्याज दर लनलित करण्याची बाब शासनाच्या
लवचाराधीन होती. यासंदभात लवचारांती सन 2016-2017 पासून पुढील आदेश होईपयंत खालीलिमाणे व्याज दर
आकारण्याचा लनणणय शासनाने घेतला आहे .
कालावधी लदनांक 1 एलिल,2016 पासून पुढील आदे शापयंत
मोटार कार

मोटार सायकल, स्कूटर, मोपेड, तीन चाकी स्वंयचललत

दु चाकी सायकल

सायकल
11.5%

9%

व्याजरहीत

सदर शासन लनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर उपलब्ध करण्यात
आला असून त्याचा संकेताक 202008131439139905 असा आहे. हा आदेश लडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांलकत करुन
काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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(इंद्रलजत गोरे )
शासनाचे उप सलचव
ित,
1. मा. लवरोधी पक्षनेता, लवधान पलरर्षद/लवधान सभा, महाराष्ट्र लवधानमंडळ सलचवालय, मुंबई,
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2. सवण सन्माननीय लवधान पलरर्षद /लवधानसभा व संसद सदस्य,
3. मा. राज्यपाल यांचे सलचव,
4. मा.मुख्यमंत्री यांचे िधान सलचव,
5. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सलचव,
6. सवण मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सलचव,
7. सवण मंत्रालयीन िशासकीय लवभाग,
8. मंत्रालयाच्या सवण िशासलनक लवभागांच्या लनयंत्रणाखालील सवण लवभाग िमुख, िादे लशक कायालय िमुख
आलण कायालय िमुख,
9. िबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा / अपील शाखा) मुंबई,
10. िधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-1, महाराष्ट्र,मुंबई,
11. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर,
12. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मुंबई,
13. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र, नागपूर,
14. िबंधक, महाराष्ट्र िशासकीय न्यायालधकरण, मुंबई,
15. िबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कायालय, मुंबई,
16. िधान सलचव, महाराष्ट्र लवधानमंडळ सलचवालय, मुंबई,
17. सलचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई,
18. मुख्य मालहती आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई,
19. महाराष्ट्र राज्य मलहला आयोग, मुंबई,
20. िमुख न्यायालधश, कुटु ं ब न्यायालय, पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/अकोला/अमरावती/ठाणे/नालशक/सोलापूर/मुंबई,
21. लवशेर्ष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्ननकस रोड, नवी लदल्ली,
22. सवण लवभागीय आयुक्त,
23. सवण लजल्हालधकारी,
24. सवण लजल्हा पलरर्षदांचे मुख्य कायणकारी अलधकारी,
25. संचालक, लेखा व कोर्षागारे, मुंबई,
26. सह संचालक, लेखा व कोर्षागारे, कोकण/पुणे /नालशक/औरं गाबाद/अमरावती/नागपूर,
27. अलधदान व लेखा अलधकारी, मुंबई ,
28. संचालक, स्र्ालनक लनधी लेखा परीक्षा, कोकणभवन, नवी मुंबई,
29. सह संचालक, स्र्ालनक लनधी लेखा परीक्षा, कोकण/पुणे /नालशक/औरं गाबाद/अमरावती/नागपूर,
30. सवण कोर्षागार अलधकारी,
31. लवत्त लवभागातील सवण कायासने,
32. लनवड नस्ती ( लवलनयम), लवत्त लवभाग.
**************
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