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प्रस्तािना – 

इंवदरा आिास योजना 1989 पासून वडसेंबर, 1995 अखेरपयंत जिाहर रोजगार योजनेची 

उपयोजना म्हर्नू राबविली जात होती. त्यानंतर वद.1.1.1996 पासून ही  योजना स्ितंत्रपरे् कें द्र 

परुस्कृत योजना म्हर्नू राबविण्यात येत आहे.  ग्राम विकास विभागाच्या अवधपत्याखालील वजल्हा ग्रामीर् 

विकास यंत्ररे्माफथ त या योजनेची प्रभािी अमंलबजािर्ी करण्यात येत आहे. 

इंवदरा आिास योजनेचा एक भाग म्हर्नू ग्रामीर् भागातील दावरद्रय रेषेखालील बेघरांपैकी 

जयांना स्ित:ची जागा नाही अशा कुरंू्बाकवरता जागा उपलब्ध करून देण्यासंदभातील योजनेस कें द्र 

शासनाने सन 2010-11 पासून मान्यता वदली आहे. ही योजना कें द्र परुस्कृत असून त्यामध्ये कें द्र ि राजय 

वहस्सा 50:50 %  असा आहे. सन 2013-14 या िषापासून या योजनेतंगथत घरकुलाच्या जागेसाठी प्रत्येक 

लाभार्थ्यास जागा खरेदी करण्यासाठी रू.20,000/- (कें द्र रू.10,000/- ि राजय रू.10,000/-) अनुज्ञये 

आहे. लाभार्थ्यास जागा खरेदीसाठी रू.20,000/- अर्िा प्रत्यक्ष खचाची रक्कम यापैकी जी कमी असेल 

एिढे आर्थर्क सहाय्य देण्यात येते. तर्ावप, सद्यस्स्र्तीत राजयातील ग्रामीर् भागातील जागेच े दर 

विचारात घेता रू.20,000/- मध्ये घरकुलासाठी जागा खरेदी करण्यास अपवेक्षत प्रवतसाद वमळालेला 

नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात या योजनेचा लाभ घेर्ाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या नगण्य आहे. जागे अभािी इंवदरा 

आिास योजनेचा लाभ वमळण्यापासून िवंचत असलले्या लाभार्थ्यांची संख्या दोन लाखाच्या िर आहे.  
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त्यामुळे कें द्र पुरस्कृत इंवदरा आिास योजनेच्या वनधीचा राजय शासनास परू्थ क्षमतेने उपयोग करून घेता 

येत नाही. 

त्याचप्रमारे् सामावजक न्याय विभागाची रमाई आिास योजना, आवदिासी विकास विभागाची 

शबरी आिास योजना ह्या राजय परुस्कृत योजनेमध्ये देखील मोठया प्रमार्ात पात्र लाभार्ी केिळ जागा 

अभािी घरकुल योजनेचा लाभ देता येरे् शक्य होत नाही. 

ग्रामीर् घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांकडे घरकुलासाठी जागा नाही अस ेलाभार्ी सािथजवनक 

के्षत्र ककिा नातेिाईक, वमत्रमंडळ यांच्या घरात आसरा घेतात परंतु जागेची मालकी त्यांच्या नािािर नसते. 

या बाबी विचारात घेऊन घरकुल बांधकामासाठी स्ित:ची जागा नसलले्या दावरद्रय रेषेखालील कुरंू्बांना 

जागा खरेदीसाठी अवतवरक्त अर्थसहाय उपलब्ध व्हाि ेयासाठी घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना 

सुरू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन वनर्थय–  
कें द्र पुरस्कृत इंवदरा आिास योजना ि राजय परुस्कृत अन्य योजनेतील दावरद्रय रेषेखालील 

घरकुल पात्र लाभार्ी केिळ जागे अभािी घरकुलाच्या लाभ वमळण्यापासनू िवंचत आहेत, ही बाब 

विचारात घेता सन 2015-16 पासून दावरद्रय रेषेखालील भवूमहीन बघेर कुरंू्बांना घरकुल बांधकामास 

जागा खरेदी करण्यासाठी “पडंीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना” या 

नािाने योजनेस मान्यता देण्यात येत आहे. ही योजना इवंदरा आिास योजना, रमाई आिास योजना ि 

शबरी आिास योजना या योजनेतील दावरद्रय रेषेखालील घरकुल पात्र परंतु घरकुल बांधकामासाठी 

जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभधारकांना लागू राहील. 

कें द्र पुरस्कृत इंवदरा आिास योजनेतील दावरद्रय रेषेखालील भवूमहीन कुरंु्बानंा जागा खरेदी 

करण्यासाठी कें द्र शासनामाफथ त रू.10,000/- ि या योजनेअंतगथत रू.40,000/- असे एकूर् 

रू.50,000/- पयंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल.  
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रमाई आिास योजना ि शबरी आिास योजना या राजय परुस्कृत घरकुल योजनेतील दावरद्रय 

रेषेखालील घरकुल पात्र भवूमहीन कुरंु्बांना जागा खरेदी करण्यासाठी या योजनेअंतगथत रू.50,000/- 

पयंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

“पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना”ही दावरद्रय रेषेिरील 

(APL) लाभधारकांसाठी लागू राहर्ार नाही. 

जागेची उपलब्धता 

(अ) इंवदरा आिास योजनेअंतगथत 20 चौ.मी. घरकुलाच ेबांधकाम करण्याच्या सूचना आहेत. या 

व्यवतवरक्त शौचालय ि घरकुलाच्या सभोतालची जागा गृहीत धरल्यास साधारर्परे् 500 

चौ.फूर् जागेमध्ये घरकुलाच ेबांधकाम कररे् शक्य आहे. त्यानुसार घरकुल बांधकामासाठी 

500 चौ.फूर्ापयंत जागा प्रवत लाभार्ी खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

(ब) मोठया ग्रामपंचायती तसचे शहरा शेजारील ग्रामपंचायतीमध्ये जागेच ेजास्त दर ि जागेची 

कमी उपलब्धता विचारात घेता, 500 चौ.फूर्ापयंत जागेत स्र्ावनक प्रावधकरर्ाच्या 

बांधकामाच्या वनयमािलीनुसार दोन ककिा तीन लाभार्थ्यांच्या संमतीने दोन मजली (G+1) 

ककिा तीन मजली (G+2) इमारत बांधण्यासाठी प्रवत लाभार्ी रू.50,000/- पयंत अर्थसहाय्य 

जागा खरेदीसाठी अदा करण्यास मान्यता देण्यात यते आहे. 

िरील (अ) ि (ब) मध्ये प्रत्यक्ष जागेचे के्षत्रफळ हे प्रवत लाभार्ी 500 चौ.फूर्ापयंत असल्यामुळे 

जागेची ककमत ि रू.50,000/- यापेक्षा ज े कमी असेल तेिढे अर्थसहाय लाभार्थ्यांस देण्यात येईल. 

जागेची ककमत रू.50,000/- पेक्षा जास्त असल्यास ि त्यािरील रक्कम लाभार्ी स्ित: देण्यास तयार 

असल्यास त्यास या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. 

 इंवदरा आिास योजनेच्या धतीिर या योजनेअंतगथत दावरद्रय रेषेखालील भवूमहीन बेघर 

लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्याकवरता सिथ साधारर् प्रिगाकवरता ग्राम विकास 

विभागाच्या वनयतव्ययातून, अनुसूवचत जाती प्रिगाकवरता सामावजक न्याय विभागाच्या विशेष घर्क 
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योजनेतून ि अनुसूवचत जमाती प्रिगाकवरता आवदिासी विकास विभागाच्या जन जाती के्षत्र उपयोजना ि 

जन जाती के्षत्राबाहेरील उपयोजनेअंतगथत वनधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. राजयातील सिथ ग्रामीर् 

घरकुल योजना या विभागाच्या अवधपत्याखालील वजल्हा ग्रामीर् विकास यतं्रर्ामाफथ त राबविण्यात येत 

असल्याने अशा सिथ योजनांच ेवनयंत्रर्ाच ेकाम ग्राम विकास विभाग नोडल विभाग म्हर्नू  काम करेल. 

घरकुल बांधकामासाठी स्ित:ची जागा नसलेल्या इवंदरा आिास योजना, रमाई आिास योजना 

ि शबरी आिास योजनेतील दावरद्रय रेषेखालील भवूमहीन बघेर  कुरंू्बांना जागा उपलब्ध करून 

देण्यासाठी खालीलप्रमारे् सवमती गठीत करण्यात येत आहे- 

गर् विकास अवधकारी   अध्यक्ष 
  नायब तहवसलदार   सदस्य 
  उप अवभयंता    सदस्य 

तालुका वनरीक्षक, भवूम अवभलेख वनमंत्रक 
उप वनबंधक (नोंदर्ी)   वनमंत्रक 
City Survey officer   वनमंत्रक 

 सहायक प्रकल्प अवधकारी  वनमंत्रक 
 (एकास्त्मक आवदिासी प्रकल्प कायालय) 
 विस्तार अवधकारी (समाज कल्यार्) वनमंत्रक 
 विस्तार अवधकारी (पंचायत)  सदस्य सवचि 
सदर सवमतीची कायथकक्षा खालीलप्रमारे् असेल- 

अ जागा हस्तांतरर् योग्य असल्याबाबत खात्री कररे्. 
ब जागेच ेदर प्रचवलत कायथपध्दतीचा अिलंब करून वनवित कररे्. 
क लाभार्थ्याच्या नाि ेखरेदी प्रवक्रया पार पाडण्यासाठी समन्िय साधरे्.  
ड लाभार्थ्यास रू.50,000/- च्या मयादेत म्हर्जचे जागेची प्रत्यक्ष ककमत ि 

रू.50,000/- यापेक्षा जे कमी असेल त्याप्रमारे् मोबदला उपलब्ध करून देरे्. 
यामध्य ेस्रॅ्म्प डयूर्ी ि जागा हस्तांतरर्ासाठी वनयमाप्रमारे् येर्ारा खचथ समाविष्ट्र् 
असेल. 

इ खरेदी केलेल्या जागेची ग्रामपंचायत दप्तरी ि सक्षम प्रावधकरर्ाकडे नोंद घेरे्. 
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जागेची वनिड- जागेची वनिड करतांना पढुील बाबी विचारात घेण्यात याव्यात-   

1 ग्रामपंचायत अंतगथत गािठार् हद्दीत येर्ारी जागा ि गािठार् हद्दीबाहेरील अकृषक 
वनिासी प्रयोजनासाठी  सक्षम वनयोजन प्रावधकरर्ाने मंजूरी वदलेल्या जागा 

2 जागा वनिडतांना सवमतीने आिश्यक त्या सिथ सोयी-सुविधा उदा. पार्ी परुिठा, 
रस्ता, सािथजवनक सुविधा उपलब्ध असल्याबाबत खात्री करािी. 

3 वनिडलेल्या जागेस लाभार्थ्याची सहमती असािी. 
जागा खरेदी प्रवक्रया 

1 लाभार्थ्याने जागेची वनिड केल्यानंतर जागा हस्तातंरर् योग्य ि जागेची ककमत 
याची शहावनशा सवमती करेल. 

2 लाभार्ी जागा मालका बरोबर विक्री  करार (Agreement to sale) करेल. 
3 िरील बाबींची पूतथता र्ाल्यािर जागेचा देय वनधी लाभार्थ्यांच्या बँक/पोस्र् 

खात्यामध्य ेजमा करण्यास सवमती  मान्यता देईल. 
4 जागेसाठी देय वनधी लाभार्थ्यांच्या बँक/पोस्र् खात्यामध्य े जमा करण्यापूिी 

लाभार्थ्यांकडून प्रवतज्ञापत्र प्राप्त करून घेण्यात येईल 
5 सवमती जागेची प्रत्यक्ष खरेदी करतांना समन्िय करेल. 
6 लाभार्ी जागेची ककमत जागा मालकास अदा करेल ि प्रत्यक्ष खरेदी प्रवक्रया (Sale 

deed) पार पाडेल. 
7 खरेदीनंतर लाभार्थ्याच्या नाि ेसदर जागेची नोंद ग्रामपंचायत, City Survey ि इतर 

सक्षम प्रावधकर्ाकडे सवमतीमाफथ त केली जाईल. जागेची नोंद प्राधान्याने 
लाभधारकाच्या पत् नीच्या नाि ेककिा सयुक्त नािाने घेण्यात येईल. 

8 जागा खरेदीची प्रवक्रया परू्थ केल्यानंतर ग्रामसभपेढेु अिलोकनार्थ ठेिण्यात येईल. 
 

             जागा लाभार्थ्यांच्या नािािर हस्तांतरीत र्ाल्यानंतर ि सक्षम प्रावधकरर्ाची बांधकामास मान्यता 

घेतल्यानंतर लाभार्थ्यांस घरकुल बांधकामाचे  अनुदान योजनेच्या वनकषाप्रमारे् एक मवहन्यात मंजूर 

करण्यात याि.े  

वनधीचे व्यिस्र्ापन 

“पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना” ही योजना सिथ घरकुल 

योजनेतील दावरद्रय रेषेखालील पात्र लाभार्थ्यांसाठी असली तरी संबवंधत प्रशासकीय विभागाकडून त्या-

त्या वित्तीय िषात उपलब्ध होर्ाऱ्या वनधीच्या मयादेत लाभार्थ्यांची संख्या वनवित करण्यात येईल. 
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या योजनेअंतगथत राजय शासनाकडील वनधी संबवंधत विभागाकडून “राजय व्यिस्र्ापन कक्ष-

इंवदरा आिास योजना” यांचे अवधनस्त स्ितंत्र बँक खात्यात जमा केला जाईल. वजल्हा ग्रामीर् विकास 

यंत्ररे्च ेप्रस्ताि विचारात घेऊन या बँक खात्यातून वनधी वजल्हा ग्रामीर् विकास यंत्ररे्कडे स्ितंत्र बकँ 

खात्यात िगथ करण्यात येईल. वजल्हा ग्रामीर् विकास यंत्रर्ा, सदरचा वनधी लाभार्थ्यांना अदा 

करण्यासाठी गर् विकास अवधकारी यांचकेडे जागा खरेदीसाठी आिश्यकतेप्रमारे् सुपूदथ करतील.  जागा 

खरेदी योजनेअंतगथत कें द्र शासनाकडून कें द्र वहस्साची रू.10,000/- ची प्रवतपतुी (Reimbursement) 

प्राप्त करून घेण्यासाठी “राजय व्यिस्र्ापन कक्ष-इंवदरा आिास योजना” याचेंकडून कें द्र शासनास 

प्रस्ताि सादर करण्यात येईल. 

राजयातील ग्रामीर् गृहवनमार् योजनांच ेराजयस्तरािरील समन्ियन करण्यासाठी ग्राम विकास 

विभाग समन्िय विभाग म्हर्नू काम करेल. 

“पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना” कायान्ियन 

(Operational Guidelines) सबंवधच्या मागथदशथन सूचना सविस्तरपरे् वनगथवमत करण्यात येतील.  

सदर शासन वनर्थय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201512231133083820 असा आहे. हा आदेश 

वडजीर्ल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराजयपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
 
 
               (वि.वगरीराज) 
 प्रधान सवचि, ग्राम विकास 
प्रत, 

1) मा.राजयपाल यांचे सवचि  
2) मा.मुख्यमंत्री यांच ेसवचि 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3) मा.मंत्री (ग्राम विकास) यांच ेस्िीय सहायक 
4) मा.राजयमंत्री (ग्राम विकास) यांच ेस्िीय सहायक 
5) मा.मुख्य सवचि यांच ेसह सवचि 
6) अपर मुख्य सवचि/ प्रधान सवचि /सवचि, वनयोजन/वित्त/सामावजक न्याय/ आवदिासी 

विकास/ गृहवनमार् विभाग/पार्ीपरुिठा ि स्िच्छता विभाग 
7) महालेखापाल, (लेखा पवरक्षा) ि (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-1, मुंबई (पाच प्रतींसह) 
8) महालेखापाल, (लेखा पवरक्षा) ि (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-2, नागपरू (पाच प्रतींसह) 
9) सिथ विभागीय आयुक्त 
10)  आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीर् रोजगार हमी योजना, नागपरू 
11)  सिथ वजल्हावधकारी 
12)  सिथ मुख्य कायथकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद तर्ा अध्यक्ष, वजल्हा ग्रामीर् विकास यंत्रर्ा 
13)  सिथ उप आयुक्त (विकास), विभागीय आयुक्त कायालय 
14)  संचालक, राजय व्यिस्र्ापन कक्ष-इंवदरा आिास योजना, वसडको भिन (दवक्षर् कक्ष), 

सी.बी.डी.बलेापूर, निी मुंबई. 
15)  सिथ प्रकल्प संचालक, वजल्हा ग्रामीर् विकास यंत्रर्ा 
16)  वजल्हा कोषागार अवधकारी, ठारे् 
17)  उप कोषागार अवधकारी, बेलापरू, निी मुंबई. 
18)  वित्त विभाग (व्यय-15) ि ( अर्थ-17) मंत्रालय मुंबई-32. 
19)  वनयोजन विभाग (1481/1444), मंत्रालय, मंुबई-32 
20)  अप्पर संचालक, प्रकल्प आखर्ी ि एकात्मीक ग्रामीर् विकास कायथक्रम कक्ष, 
21)  कायासन अवधकारी, वित्त-7, वित्त-1, योजना-1, योजना-2, योजना-5 ि योजना-7, ग्राम 

विकास ि जलसधंारर् विभाग. 
22)  वनिड नस्ती. 
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