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र्ाचा : 1) डायरेक्टर (आरएचएस/एमडी), ंृह मांत्रालय, भारि सरकार याांच े पत्र क्र.F.No.14/ 1/ 
                2014 - RHS/ MD, तदनाांक 18 ऑंस्ट, 2020. 
 2) आयुक्ि, नरेंा आयुक्िालय, नांपूर याांचे पत्र क्र. आयुक्िालय/पांचायि/453/2021, 
                तदनाांक 04 माचव, 2021.  
 

प्रस्िार्ना :- 
 

कें द्र शासनाच्या धोरणानुसार Tibetan Rehabilitation Policy मध्ये Tibetan Refugees याांना 
महात्मा ंाांधी रारीय मामीण रोजंार हमी योजनेचा लाभ देण्याबाबि नमूद आहे. त्यानुसार “तिबेटीयन 
पुनर्वसन धोरण - 2014” ची राज्याि अांमलबजार्णी करण्याच्या अनुषांंाने तिबेटीयन तनर्ातसिाांना 
तर्तर्ध सोई - सुतर्धा, योजनाांचे लाभ महात्मा ंाांधी रारीय मामीण रोजंार हमी योजने अांि वंि 
कशाप्रकारे देिा येईल ही बाब शासनाच्या तर्चाराधीन होिी.  

उपरोक्ि बाबींची अांमलबजार्णी करण्याच्या अनुषांंाने कें द्र शासनाच्या Tibetan Rehabilitation 
Policy मध्ये Tibetan Refugees याांना महात्मा ंाांधी रारीय मामीण रोजंार हमी योजनेचा लाभ 
देण्याबाबि शासन खालीलप्रमाणे तनणवय घेि आहे.  

 

शासन पतरपत्रक :- 
 

कें द्र शासनाच्या “तिबेटीयन पुनर्वसन धोरण - 2014” ची राज्याि अांमलबजार्णी करण्याचा 
शासनाने तनणवय घेिला आहे. त्यानुसार तिबेटीयन तनर्ातसि (Tibetan Refugees) याांना तर्तर्ध सोई - 
सुतर्धा, योजनाांचे लाभ महात्मा ंाांधी रारीय मामीण रोजंार हमी योजनेअांि वंि तमळण्याच्या अनुषांंाने 
िसेच सदर धोरणाची अांमजबजार्णी अतधक प्रभार्ीपणे करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कायवपध्दिी सुतनतिि 
करण्याि येि आहे. 

1) राज्याि तिबेटीयन तनर्ातसि (Tibetan Refugees) असलेली ंार् े / मामपांचायि याबाबि 
मातहिी उपलब्ध करुण घेणे र् तिबेटीयन तनर्ातसि (Tibetan Refugees)  याांना जॉब काडव 
उपलब्ध करुन देणे. 

2) महात्मा ंाांधी रारीय मामीण रोजंार हमी योजनेअांि वंि ंार्ाि / मामपांचायि अांि वंि 
तिबेटीयन तनर्ातसि (Tibetan Refugees) याांना कामाच्या तनयोजन प्रतक्रयेि समातर्ट करणे. 



शासन पतरपत्रक क्रमाांकः ममारो-2021/प्र.क्र.10/रोहयो-10 

 

पृठ 2 पैकी 2 

3) तिबेटीयन तनर्ातसि (Tibetan Refugees) याांचेकडून कामाची मांणी प्राप्ि करुन घेणे र् त्याांना 
काम उपलब्ध करुन देणे. 
 

2. सदर शासन तनणवय महारार शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्थळार्र 
उपलब्ध करण्याि आला असून त्याचा सांंणक साांकेिाांक क्रमाांक 202104051515049316 असा आहे. 
  महाराराचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार र् नार्ाने, 

 
 

           ( नांदकुमार ) 
       अपर मुख्य सतचर्  

                                 (रोहयो, मृद र् जलसांधारण तर्भां)  
प्रति, 

1) मा. राज्यपालाांचे सतचर्, 
2) मा. मुख्यमांत्री  याांचे प्रधान सतचर्, 
3) मा. उप मुख्यमांत्री  याांचे प्रधान सतचर्, 
4) सर्व मांत्री र् राज्यमांत्री याांचे खाजंी सतचर्, 
5) मा. तर्रोधी पक्षनेिा, तर्धानसभा / तर्धानपतरषद, 
6) मा. मुख्य सतचर्, महारार राज्य, याांचे स्र्ीय सहायक, 
7) शासनाचे सर्व अपर मुख्य सतचर् / प्रधान सतचर् / सतचर्,   
8) आयुक्ि, महात्मा ंाांधी रारीय मामीण रोजंार हमी योजना - महारार, नांपूर, 
9)  सर्व तर्भांीय आयुक्ि, 
10)  आयुक्ि (कृतष), महारार राज्य, पुणे, 
11)  सर्व तजल्हातधकारी (मुांबई शहर र् मुांबई उपनंर र्ंळून), 
12)  सर्व उप तजल्हातधकारी (रोहयो) (मुांबई शहर र् मुांबई उपनंर र्ंळून), 
13)  सर्व मुख्य कायवकारी अतधकारी, तजल्हा पतरषद, 
14)  सर्व िहतसलदार,  
15) सर्व ंट तर्कास अतधकारी, 
16)  सर्व उप सतचर् / अर्र सतचर् / सहायक सांचालक / कक्ष अतधकारी (रोहयो प्रभां) 
17) तनर्डनस्िी, रोहयो-10 
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