कै. रविंद्र ढमाले, अधिक्षक, िंैि मापन
शास्त्र, पुणे धिंभागीय कायालय, पुणे याांचे
घरबाांिणी अधिमािंरील व्याजाची रक्कम
माफ करणेबाबत...
महाराष्ट्र शासन
अन्न, नागरी पुरिंठा िं िाहक सांरक्षण धिंभाग
शासन आदेश क्रमाांक - िंैमाशा-२०२०/२०६/प्र.क्र.८५/ िासां-३
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय (धिंस्तार), मुांबई - ४०० ०३२.
धदनाांक - 16 सप्टें बर, २०२०
िंाचा :-१) क्र. िंैमाशा-१५ / लेखा / घबाांअ / र.पां.ढ. / २००२ / ८२२५, धद. १८/१२/२००२
२) शासन धनणणय धिंत्त धिंभाग क्र. घबाांअ-२०१२ / प्र.क्र. ३० / २०१२ / धिंधनयम, धद. २० फेब्रुिंारी, २०१५.
३) धनयांत्रक, िंैिमापन शास्त्र, मुांबई याांचे पत्र क्र. िंैमाशा-३/आस्था/अधि./कै.र.पां.ढ./व्याज / २०२०,
धद. १३/८/२०२०.
शासन आदे श :उपरोक्त सांदभण क्र. १ येथील आदे शान्िंये कै. रविंद्र पां. ढमाले, अधिक्षक, िंैि मापन शास्त्र, पुणे धिंभागीय
कायालय, पुणे याांना रु.२,२५००० /- (दोन लाख पांचिंीस हजार फक्त) इतके घरबाांिणी अिीम मांजूर करण्यात
आले होते. सदर घरबाांिणी अिीमातील मुद्दल रकमेची िंसूली एकूण १८८ माधसक हप्त्याांमध्ये माहे फेब्रुिंारी,
२०१९ पयंतच्या िंेतनातून करण्यात आलेली आहे .
२.

कै. ढमाले याांच्या अिीमािंर एकूण ४८ हप्त्याांमध्ये रु. १,६८,७७७ /- इतके व्याज आकारण्यात आले आहे.

सदर रकमेपक
ै ी माहे जानेिंारी २०२० पयंत एकूण ११ माधसक हप्त्याांमध्ये रु. ३९,२७७ /- इतकी व्याजाची रक्कम
िंसूल करण्यात आली असून रु. १,२९,५०० /- इतकी रक्क्म िंसूल होणे धशल्लक आहे .
3.

कै. रविंद्र पै. ढमाले याांचे धदनाांक १९ जानेिंारी, २०२० रोजी धनिन झाले आहे . यास्तिं सांदभण क्र.२ येथील

धिंत्त धिंभागाच्या शासन धनणणयानूसार श्री. ढमाले याांच्या घरबाांिणी अिीमािंरील व्याजाची रु. १,२९,५०० /- इतकी
रक्क्म माफ करण्यास शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे .
4.

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािंर उपलब्ि

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 202009161248395406 असा आहे . हा आदे श धडजीटल स्िंाक्षरीने
साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार िं नािंाने,
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( शे. भा. कुटे )
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत :१) धनयांत्रक, िंैि मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
२) उप धनयांत्रक, िंैि मापन शास्त्र, पुणे धिंभागीय कायालय, पुणे.
३) महालेखापाल -१/२ महाराष्ट्र (लेखा िं अनुज्ञेयता / लेखा पधरक्षा), मुांबई.
४) अधिदान िं लेखाधिकारी, मुांबई
५) धजल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे
६) श्रीमती कल्पना रविंद्र ढमाले, फ-४४, फेज-२, सािंांत धिंहार, कात्रज, पुणे - ४०० ०४६.

७) धनिंडनस्ती (िासां-३).

