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     घरबाांधणी अग्रिम व्याज आकारणीबाबत. 
ग्रिनाांक  १ एग्रिल, २०१7 पासून पुढील 
आिेशापयंत... 
 

महाराष्ट्र शासन 
ग्रित्त ग्रिभाग 

   शासन पग्ररपत्रक क्रमाांकः घबाांअ-२०१५/ि.क्र.२२/१५/ग्रिग्रनयम, 
                                 मािाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
                                          मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
                                        तारीख: 01 फेब्रिुारी, २०18 

शासन पग्ररपत्रक- 
                सांिभग- ग्रित्त ग्रिभाग, शासन ग्रनणगय घबाांअ-2012/ि.क्र.30/12/ग्रिग्रनयम,         

                ग्रि.20.2.2015ि समक्रमाांक ग्रि 20.5.2017 चे पग्ररपत्रक. 
 

शासन ग्रनणगय, ग्रित्त ग्रिभाग क्र. घबाांअ-२०१२/ि.क्र.३०/२०१२/ग्रिग्रनयम, ग्रिनाांक २० फेब्रिुारी, 
२०१५ अन्िये राज्य शासकीय कमगचाऱयाांना मांजूर करण्यात आलेल्या घर बाांधणी अग्रिमाच्या 
ियोजनाांकग्ररता ग्रिनाांक १ एग्रिल, २०१7 ते पुढील आिेशापयंत घर बाांधणी अग्रिम ग्रनयम, १९६२ (मुांबई 
ग्रित्तीय ग्रनयम, १९५९ च्या ग्रनयम १३४ मधील पग्ररग्रशष्ट्ट-२६) अन्िये राज्य शासकीय कमगचाऱयाांना मांजूर 
करण्यात येणाऱया घर बाांधणी अग्रिमािरील व्याजाची पग्ररगणना एकरुप िराने (UNI-FORM RATES) 
पुढीलिमाणे ग्रनग्रित करण्यात येत आहे :- 

कालािधी ग्रिनाांक १ एग्रिल, २०१7  ते पुढील आिेशापयंत 
 

 घरबाांधणी अग्रिम मांजूर रक्कम व्याजिर 
1 रु.१५,००,००० पयंतच्या अग्रिम रक्कमेिर 8.५०% 
2 रु.५०,००,००० पयंतच्या अग्रिम रक्कमेिर १0.५०% 

 
 

५. सिर शासन पग्ररपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा सांकेताांक 201802011501378805 असा आहे. हे पग्ररपत्रक 
ग्रिजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांग्रकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशानुसार ि नाांिाने, 
 

 

 

                  ( अ.श्री ग्रिघे ) 
                               शासनाचे उप सग्रचि. 

िग्रत, 
 

1) * िधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा))-१), महाराष्ट्र,मुांबई ४०० ०२०. 
2) * महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता)-1, महाराष्ट्र, मुांबई  400 020  
3) * महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता)-2, महाराष्ट्र, नागपूर 
4) * महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर 
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5) * राज्यपालाांचे सग्रचि 
6) मुख्यमांत्रयाांचे िधान सग्रचि 
7) सिग मांत्री ि राज्यमांत्री याांचे स्िीय सहाय्यक 
8) मांत्रालयातील सिग िशासग्रनक ग्रिभागाांचे अप्पर मुख्य सग्रचि/िधान  सग्रचि/सग्रचि 
9) अपर मुख्य सग्रचि, राज्य ग्रनििणकू आयोग. 
10) मांत्रालयातील सिग िशासग्रनक ग्रिभाग 
11) राज्य ग्रनििणकू आयोग. 
12) अग्रधिान ि लेखा अग्रधकारी, िाांदे्र(पूिग), मुांबई 400 051 
13) अग्रधिान ि लेखा अग्रधकारी, मुांबई                                                                                
14) ग्रनिासी लेखा परीक्षा अग्रधकारी, मुांबई                         
15) सांचालक, लेखा ि कोषागारे, मुांबई 
16) मुख्य लेखा परीक्षक, स्थाग्रनक ग्रनधी लेखा, कोकणभिन, निी मुांबई  
17)  * िबांधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुांबई 
18) *  िबांधक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा ा़), मुांबई 
19) * िबांधक, महाराष्ट्र िशासकीय न्यायाग्रधकरण, कुटीर क्र.3 ि 4, अग्रधिान ि लेखा कायालय 

आिार, मुांबई 
20) * िधान सग्रचि, महाराष्ट्र  ग्रिधानमांिळ सग्रचिालय, मुांबई 
21) * सग्रचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुांबई 
22) * िबांधक, लोक आयुक्त ि उप लोक आयुक्त याांचे कायालय मािाम कामा  रोि, मुांबई 
23) * िमुख न्यायाग्रधश, कुटुांब न्यायालय, नागपूर / मुांबई, िाांदे्र, मुांबई - 400 051 
24) ग्रिशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सिन, कोपर्ननकस रोि, निी  ग्रिल्ली . 
25) उप सांचालक, लेखा ि कोषागारे, कोकण ग्रिभाग,कोकण भिन,निी मुांबई/पुणे/नागपूर/ 

औरांगाबाि/ नाग्रशक/ अमरािती 
26) उप मुख्य लेखा पग्ररक्षक  (िग्ररष्ट्ठ), स्थाग्रनक ग्रनधी लेखा,कोकण ग्रिभाग, कोकण भिन, निी मुांबई/ 

पुणे/  नागपूर/ औरांगाबाि /नाग्रशक/ अमरािती 
27) सिग उप कोषागार अग्रधकारी 
28) मांत्रालयाच्या सिग िशासग्रनक  ग्रिभागाांच्या ग्रनयांत्रणाखालील  सिग ग्रिभाग िमुख, िािेग्रशक 

कायालय  िमुख आग्रण  कायालय  िमुख 
29) सिग ग्रिभागीय आयुक्त 
30) सिग ग्रजल्हा कोषागार अग्रधकारी 
31) सिग ग्रजल्हाग्रधकारी 
32) महाराष्ट्र राज्य मग्रहला आयोग, गृहग्रनमाण भिन, िाांदे्र(पूिग), मुांबई-400 051 
33) कुलसग्रचि, महाराष्ट्र  आरोग्य ग्रिज्ञान ग्रिद्यापीठ, नाग्रशक 
34) सिग ग्रजल्हा पग्ररषिाांचे मुख्य कायगकारी अग्रधकारी 
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35) सिग ग्रजल्हा पग्ररषिाांचे अथग ग्रिभागातील मुख्य लेखा ि ग्रित्त अग्रधकारी 
36) सांचालक (माग्रहती), महाराष्ट्र पग्ररचय कें द्र, अ-8, स्टेट एम्पोग्ररया  इमारत,  बाबा खरकससग मागग,  

निी  ग्रिल्ली 110001 
37) बहुजन समाज पाटी, िी-1, इन्सा हटमेंट, आझाि मैिान, मुांबई-1 
38) भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र ििेश, सी.िी.ओ. बॅरॅक नां.1, योगक्षेम समोर,िसांतराि भागित 

चौक, नग्ररमन  पॉईांट, मुांबई-400 020, 
39) भारतीय कम्युग्रनस्ट पाटी, महाराष्ट्र कग्रमटी, 314, राजभिुन, एस.व्ही,पटेल रोि,  

मुांबई-400 004 
40) भारतीय कम्युग्रनस्ट पाटी (माक्सगिािी), महाराष्ट्र कग्रमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब ग्रमल पॅलेस, 

िरळी, मुांबई 
41) इांग्रियन नॅशनल कॉिेस, महाराष्ट्र ििेश कााँिेय (आय) सग्रमती, ग्रटळक भिन, काकासाहेब 

गािगीळ मागग, िािर,  मुांबई-400002 
42) नॅशनलीस्ट कााँिेस पाटी, राष्ट्रिािी भिन, फ्री पेस जनगल मागग, नग्ररमन पॉईांट,  मुांबई-400 021. 
43) ग्रशिसेना, ग्रशिसेना भिन, गिकरी चौक, िािर, मुांबई-400 028, 
44) महाराष्ट्र निग्रनमाण सेना, राजगि, िािर, मुांबई- 400 028, 
45) ग्रित्त  ग्रिभागातील सिग कायासने. 
46) ग्रनिि नस्ती, ग्रिग्रनयम, ग्रित्त ग्रिभाग. 

 

*पत्राव्िारे. 




