
पुनर्वसीत गार्ाांमध्ये प्रधानमांत्री          
आर्ास योजना- ग्रामीण  
अांतगवत उद्दिष्ाांबाबत मागवदर्वक सचूना. 

  

महाराषर र्ासन 
ग्राम द्दर्कास द्दर्भाग 

र्ासन पद्दरपत्रक : प्रआयो-2018/प्र.क्र.247/योजना-10 
बाांधकाम भर्न, २५ मझवबान पथ,  

मुांबई- ४०० ००१. 
तारीख: 11 जुलै, 2018. 

र्ाचा :- 
1) र्ासन द्दनणवय क्रमाांकः ग्राम द्दर्कास द्दर्भाग, क्र.प्रआयो-2017/प्र.क्र.60/योजना-10, 

द्ददनाांक 14 जुलै, 2017. 
2)  कें द्र र्ासनाच्या मागवदर्वक सूचना. 
3)  र्ासनपत्र क्र.प्रआयो-2017/प्र.क्र.368/यो-10, द्ददनाांक 28.2.2018. 

प्रस्तार्ना :- 

कें द्र र्ासनाच्या मागवदर्वक सूचनाांनुसार प्रधानमांत्री आर्ास योजना- ग्रामीण अांतगवत सामाद्दजक 
आर्थथक जात सर्के्षण 2011 अन्र्ये तयार करण्यात आलेल्या प्राधान्यक्रम यादीनुसार  PWL) पात्र 
लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यात येतो.  कें द्र र्ासनाकडून प्राप्त झालेल्या उिीष्ाांचे द्दजल्हयाांना 
पात्र लाभधारकाांच्या प्रमाणात उिीष् र्ा्प केले जाते. 

२. राज्यामधील  द्दजल्यातील / तालुक्यातील काही गार् े / र्ाड्या /र्स्ती /ताांडे याांचे द्दर्द्दर्ध 
कारणामुळे पुनवर्सन झालेले आहे.  यामध्ये  प्रामुख्याने मध्यम / मोठे ससचन प्रकल्प, मोठ्या र्हराचे 
द्दर्स्तारीकरण करताांना रे्जारच्या गार्ापयंतचे क्षते्रर्ाढ, भकूां पप्रर्ण अथर्ा पुरग्रस्त भाग यासारख्या 
बाबींचा समार्रे् होतो. 

३. अर्ा पुनर्वसीत गार्ाांना र्ासनाकडून द्दर्द्दर्ध मुलभतू सुद्दर्धा पुरद्दर्ल्या जातात. द्दजल्हयाांना 
देण्यात आलेले उद्दिष् द्दर्द्दर्ष् द्दनकषाच्या आधारार्र द्ददले जाते.  यामध्ये पूनर्वसीत गार्ाांचा स्र्तांत्रपणे 
द्दर्चार करण्यात येत नाही. त्यामुळे ज्या गार्ाांचा समार्रे् पूनर्वसन गार्ाांच्या यादीत आहे, अर्ा गार्ाांचा 
स्र्तांत्रपणे द्दर्चार न करता प्रधानमांत्री आर्ास योजना- ग्रामीण अांतगवत द्दनयद्दमत उद्दिष् देण्यात येते. 
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४. राज्यातील द्दर्द्दर्ध प्रकल्पाांमुळे / कारणाांमुळे जी गार् े पुनर्वसीत झालेली आहेत, त्याांना 
प्राधान्याने आर्ास सुद्दर्धा पुरद्दर्णे हा त्याांचा नैसर्थगक हक्क आहे.  अर्ा प्रकारचा द्दनणवय घेण्याबाबत 
देखील कें द्र र्ासनाच्या योजनेच्या मागवदर्वक सूचनाांमधील पद्दरच्छेद 2.2  O) नुसार राज्य र्ासनास 
द्दनणवय घेण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे.  तसचे, र्रील सांदभव ३ नुसार अर्ा प्रकरणी या लाभार्थ्यांना 
आर्ास योजनेचा लाभ देण्यास हरकत नसल्याच ेमहसूल द्दर्भागाने अद्दभप्राय द्ददले आहेत. 

र्ासन पद्दरपत्रक:- 

प्रधानमांत्री आर्ास योजना- ग्रामीण अांतगवत द्दनयद्दमत रुपाने द्दजल्हयास द्ददलेले उद्दिष् र् त्या 
अनुषांगाने तालुक्याला द्ददलेले उद्दिष् याबाबतचे द्दनकष कायम ठेर्ून, द्दर्द्दर्ध द्दर्षाखालील प्राधान्य 
कायम ठेर्ून, द्दजल्हयाांमध्ये जी पुनर्वसीत गार् ेआहेत, त्या गार्ाांमध्ये प्रधानमांत्री आर्ास योजना-ग्रामीण 
अांतगवत पात्र लाभाथी उपलब्ध असतील तर, अर्ा गार्ाांतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ 
द्दजल्हयातील द्दनयद्दमत उद्दिष्ातून प्राधान्याने एकद्दत्रतपणे  देण्यात यार्ा.  असे केल्यानांतर द्दर्ल्लक 
उद्दिष् र् द्दजल्हयातील उर्वद्दरत लाभाथी याांची द्दजल्हा स्तरार्र साांगड घालून उद्दिष्ाचे र्ा्प करार्.े  
यासांदभात द्दजल्हयाला अद्दतद्दरक्त उद्दिष् द्दमळणार नाही, याची नोंद घ्यार्ी. 

2. सदर र्ासन द्दनणवय महाराषर र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळार्र उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201807111601104020 असा आहे. हा आदेर् द्दडजी्ल स्र्ाक्षरीने 
साक्षाांद्दकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराषराच ेराज्यपाल याांच्या आदेर्ानुसार र् नार्ाने.  

      (  असीम गुप्ता  ) 
 सद्दचर्, ग्राम द्दर्कास द्दर्भाग 
  

प्रत,   
1) मा.राज्यपाल याांचे सद्दचर् 
2) मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सद्दचर्. 
3) सर्व मा.मांत्री / मा.राज्यमांत्री याांचे खाजगी सद्दचर्, मांत्रालय, मुांबई 
4) मा.द्दर्रोधी पक्षनेता, द्दर्धानसभा / द्दर्धानपद्दरषद, महाराषर द्दर्धानमांडळ सद्दचर्ालय, मुांबई 
5) सर्व द्दर्धानसभा र् द्दर्धानपद्दरषद सदस्य 

http://www.maharashtra.gov.in/
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6) द्दर्भागीय आयुक्त  सर्व) 
7) मुख्य कायवकारी अद्दधकारी, द्दजल्हा पद्दरषद  सर्व) 
8) सांचालक, राज्य व्यर्स्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहद्दनमाण, बेलापूर, नर्ी मुांबई 
9) उप आयुक्त  द्दर्कास), द्दर्भागीय आयुक्त कायालय  सर्व) 
10) प्रकल्प सांचालक, द्दजल्हा ग्रामीण द्दर्कास यांत्रणा 
11) द्दनर्ड नस्ती  योजना-10) 
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