
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल 
जागा खरेदी योजनेंतगगत ग्रामीण 
भागातील कें द्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत 
योजनांच्या लाभार्थ्यांना  याचावयाच्या 
शासकीय जडमनी मुल्यडवरहीत उपलब्ध 
करून देण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम डवकास डवभाग 

 शासन डनणगय क्रमांकः पीिीयु-2018/प्र.क्र.257/योजना-10 
बाधंकाम भवन, 25, मर्गबान रोि, 

फोर्ग, मंुबई-400 001. 
तारीख:   02  ऑगस्र्, 2018 

 
वाचा :-  शासन डनणगय  ग्राम डवकास डवभाग क्र.प्रअयो-2017/प्र.क्र.60/यो-10, डद.14 जुल,ै 2017 

प्रस्तावना :- 
कें द्र व राज्य शासनाने सन 2022 पयंत ग्रामीण भागातील सवग बघेर कुरंु्बांना घरे 

उपलब्ध करून देण्याची महत्वकांक्षी मोडहम हाती घेतली अहे. त्या ऄनुषंगाने राज्यात कें द्र 
परुस्कृत प्रधानमंत्री अवास योजना- ग्रामीण तसेच राज्य परुस्कृत रमाई अवास योजना, शबरी 
अवास योजना, अडदम अवास योजना या योजनांतगगत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना घरकुले 
बांधण्यासाठी ऄनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. तथाडप, या योजनेतील घरकुल पात्र 
लाभाथी केवळ जागे ऄभावी घरकुलाचा लाभ डमळण्यापासून वडंचत अहेत.  ही बाब डवचारात 
घेऊन, राज्य शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी ऄथगसहाय्य योजना 
वरील संदभाधीन शासन डनणगयान्वये सुरू केली अहे. या योजनेंतगगत कें द्र परुस्कृत प्रधानमंत्री 
अवास योजना- ग्रामीण व राज्य परुस्कृत योजनांतगगत घरकुल पात्र परंतु, घरकुल 
बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या कुरंु्बांना जागा खरेदीसाठी रूपये 50,000/- पयंत 
ऄथगसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते.   
2.      पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी ऄथगसहाय्य योजनेंतगगत जागेच ेदर 
प्रचडलत कायगपध्दतीचा ऄवलंब करून डनडरृत करण्याची तरतूद अहे. त्यानुसार या 
योजनेंतगगत जागेच े दर हे बाजार मुल्याच्या ऄनुषंगाने डनडरृत करण्यात येतात. त्यामुळे या 
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योजनेंतगगत शासकीय जडमनीच े मुल्य बाजार भावानुसार अकारून त्या ऄनुषंगाने या 
योजनेंतगगत लाभार्थ्याला ऄनुदान देण्यात येते. 
3.       राज्यातील कें द्र व राज्य परुस्कृत ग्रामीण गृहडनमाण योजनांमधील जागा नसलेल्या 
लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी या योजनेंतगगत या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येतो 
व यासाठी अवश्यक डनधी ऄथगसंकल्ल्पत करण्यात येतो. कें द्र व राज्य परुस्कृत योजनांमधील 
लाभार्थ्यांना शासकीय जडमनीकडरता पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी 
ऄथगसहाय्य योजनेंतगगत डनधी डजल्हाडधकाऱयांना उपलब्ध होत अहे व हा डनधी शासनाच्या 
खात्यात जमा होतो. या प्रडक्रयेमुळे शासकीय डनधी ऄथगसंकल्ल्पत होऊन खचग होऊन पुन:रृ 
शासकीय खात्यात जमा होत अहे. तसेच, या योजनेंतगगत उपलब्ध होत ऄसलेला डनधी 
खाजगी जडमन खरेदीसाठी देखील वापरण्यात येत ऄसल्याने पात्र लाभार्थ्यांना खाजगी जमीन 
खरेदीसाठी डनधी कमी प्रमाणात उपलब्ध होत अहे. 
4.     पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी ऄथगसहाय्य योजनेची प्रभावी 
ऄंमलबजावणी करण्यासाठी या योजनेंतगगत शासकीय जडमनी मुल्यडवरहीत उपलब्ध करून 
देण्याची व या योजनेंतगगत शासकीय जडमनी सुलभडरत्या उपलब्ध करून देण्याची बाब 
शासनाच्या डवचाराधीन होती.  

शासन डनणगय:- 
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी ऄथगसहाय्य योजनेची राज्यात प्रभावी 

ऄंमलबजावणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत अहे:- 

1) राज्यातील ग्रामीण भागातील कें द्र व राज्य पुरस्कृत योजनांतगगत घरकुल पात्र 
लाभार्थ्यांना जागे ऄभावी घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय 
घरकुल जागा खरेदी ऄथगसहाय्य योजनेंतगगत शासकीय जडमनी मुल्यडवरहीत 
उपलब्ध करून देणे. 

2) राज्यातील ग्रामीण भागातील कें द्र व राज्य परुस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनांतगगत 
घरकुल पात्र लाभार्थ्यांच े शासकीय जागेवर ऄडतक्रमण ऄसल्यास, लाभार्थ्यांना 
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी ऄथगसहाय्य योजनेंतगगत लाभ देय 
ऄसल्यास ऄडतक्रडमत जागा घरकुल बांधकामासाठी उपयुक्त ऄसल्यास व 
याचावयाची ऄसल्यास ऄशा प्रकरणी शासकीय जडमनी कें द्र व राज्य शासन परुस्कृत 
ग्रामीण घरकुल योजनेसाठी शासकीय जागा वार्पासंदभातील डनयम लागू करणे. 
ऄशा प्रकरणी ऄडतक्रमण डनयमानुकूल करण्याच ेडनयम लागू होणार नाहीत. 
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3) कें द्र व राज्य परुस्कृत घरकुल योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी शासकीय जडमनी 
उपलब्ध करून देण्यासाठी कालबध्द कायगक्रम अखून, डमशन मोिवर (Mision 
mode) त्याची ऄंमलबजावणी करणे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या डदनांक 25 
सप्र्ेंबर या जयंती डदनापयंत जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी कायगक्रम 
राबडवणे. 

2.         सदर शासन डनणगय, महसूल व वन डवभागाच्या ऄनौपचाडरक संदभग क्र.41/डशकाना, 
डदनांक 05 जुलै, 2018 ऄन्वये डदलेल्या सहमतीने व मंडत्रमंिळाच्या डदनांक 12 जुलै, 2018 
रोजीच्या बठैकीत मंडत्रमंिळाने डदलेल्या मान्यतेनुसार डनगगडमत करण्यात येत अहे. 
3.    सदर शासन डनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संगणक संकेताक 
201808021308370820 ऄसा अहे. हा अदेश डिजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षांडकत करुन काढण्यात 
येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदेशानुसार व नावाने.  

 (ऄसीम गुप्ता) 
 सडचव, ग्राम डवकास डवभाग 
  
प्रत,   

1) मा. राज्यपाल यांच ेसडचव. 
2) मा. मुख्यमंत्री याचंे ऄप्पर मुख्य सडचव.  
3) सवग मा.मंत्री/मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सडचव, मंत्रालय, मंुबई.  
4) मा. डवरोधी पक्षतेता, डवधानसभा/ डवधानपडरषद, महाराष्ट्र डवधानमंिळ सडचवालय, मंुबई.  
5) सवग डवधानसभा व डवधानपडरषद सदस्य.  
6) ऄप्पर मुख्य सडचव/प्रधान सडचव/सडचव, सवग मंत्रालयीन प्रशासकीय डवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
7) डवभागीय अयुक्त (सवग)  
8) मुख्य कायगकारी ऄडधकारी, डजल्हा पडरषद (सवग)  

http://www.maharashtra.gov.in/
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9) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहडनमाण, बलेापरू, नवी मंुबई.  
10) उप अयुक्त (डवकास), डवभागीय अयुक्त कायालय (सवग).  
11) प्रकल्प संचालक, डजल्हा ग्रामीण डवकास यंत्रणा , डजल्हा पडरषद, सवग.  
12) डनवि नस्ती (योजना-10).  
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