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वािा :- (1) शासन पदरपत्रक,ग्राम दवकास दवभाग क्र.इंआयो-2016/प्र.क्र.41/योजना-10,  
                 दि.27.1.2016. 
 (2) कें द्र शासनाि ेपदरपत्रक क्र. J-11060/03/2015-RH (A/C);340270,  
                दि. 29 दडसेंबर 2015. 
प्रस्तावना - 
                   सन २०१५-16 कदरता राज्य शासनाकडून इंदिरा आवास  योजनेंतगझत १,५७,२६० 
घरकुल बांधणी पणूझ करण्याि े उदिद्षष्ट्र् दनदित करण्यात आले आहे.  या अनुषंगाने काही 
संवगाकदरता परेुसे लाभार्थी उपलब्ध नसल्यामुळे दजल्हास्तरावरुन अद्यापपयंत केवळ ७४,६७९ 
घरकुलांना मंजुरी िेण्यात आली आहे.  सामादजक व आर्थर्थक, जातदनहाय जनगणना-2011 
(SECC-2011) ि ेकाम राज्यातील बहुतांश दजल्हयांमध्ये पणूझ र्ाले आहे.तेव्हा ज्या दजल्हयामध्ये 
अनुसूदित जाती, अनुसूदित जमाती व अल्पसंखयांक संवगातील परेुसे लाभार्थी उपलब्ध नाहीत, 
अशा दजल्हयांसाठी सामादजक व आर्थर्थक जातदनहाय जनगणना-२०११ च्या मादहतीवर आधादरत 
लाभार्थी यािी तयार करण्यािी बाब शासनाच्या दविाराधीन आहे.  उपरोक्त बाबींिा दविार करता 
खालीलप्रमाणे सूिना दनगझदमत करण्यात येत आहेत :- 

शासन पदरपत्रक- 
                इंदिरा आवास योजनेअंतगझत ज्या दजल्हयामध्ये अनुसूदित जाती, अनुसूदित जमाती 
व अल्पसंखयांक संवगाि े परेुसे लाभार्थी उपलब्ध नाहीत, अशा दजल्हयांसाठी सामादजक व 
आर्थर्थक जातदनहाय जनगणना-२०११ च्या मादहतीवर आधादरत लाभार्थी यािी तयार 
करण्यासाठी खालील प्रदक्रयेिा अवलंब करण्यात यावा-  
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              र्प्पा-1   दजल्हास्तरावर इंदिरा आवास योजनेंतगझत अनुसूदित जाती/ अनुसूदित 
जमाती/ अल्पसंखयाक या संवगाच्या कायम प्रदतक्षा यािीतील पात्र लाभार्थी संपषु्ट्र्ात आल्यास 
तसेि वरील संिभाधीन पदरपत्रक क्र.1 मधील दनिेशानुसार कायझवाही केल्यानंतर सुधादरत यािी 
तयार करतांना िेखील घरकुल पात्र कुरंू्ब उपलब्ध होत नसल्यास मुखय कायझकारी अदधकारी, 
दजल्हापदरषि व प्रकल्प संिालक यांनी याबाबत शहादनशा करून सोबतच्या प्रपत्र-अ प्रमाणे 
प्रमाणपत्र राज्य व्यवस्र्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहदनमाण यांना िेणे आवश्यक राहील.  

          र्प्पा-2  इंदिरा आवास योजनेअंतगझत सन 2015-16 मधील अ.जा., अ.ज. व 
अल्पसंखयाक संवगाि ेउदिष्ट्र् पणूझ करण्यासाठी सामादजक व आर्थर्थक जातदनहाय जनगणना-
2011 िा वापर करणेबाबत तसेि यासंिभात संवगझदनहाय संखयात्मक मागणी सोबतच्या प्रपत्र-
ब मध्ये मुखय कायझकारी अदधकारी, दजल्हा पदरषि यांनी संिालक, राज्य व्यवस्र्थापन कक्ष-
ग्रामीण गृहदनमाण यांना िेणे आवश्यक राहील. 

       र्प्पा-3   मुखय कायझकारी अदधकारी, दजल्हा पदरषि यांिकेडून प्राप्त र्ालेल्या मागणीच्या 
2 पर् संवगझदनहाय लाभार्थींिी संखया संिालक, राज्य व्यवस्र्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहदनमाण 
संबदंधत मुखय कायझकारी अदधकारी, दजल्हा पदरषि यांना आर्थर्थक, सामादजक व जातदनहाय 
जनगणना-2011 च्या सवके्षणातून संिभझ क्र.2 अन्वये उपलब्ध करून िेतील. 

         र्प्पा-4 संिालक, राज्य व्यवस्र्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहदनमाण यािंकेडून प्राप्त र्ालेली 
लाभार्थ्यांिी नाव ेदवस्तार अदधकारी, पंिायत सदमती व ग्रामसेवक यांिेमाफझ त प्रत्यक्ष पाहणी व 
पनुझतपासणी करून अंदतम करण्यात यावी.  

       र्प्पा-5  यासंिभात दवशेष ग्रामसभा आयोदजत करून ठराव मंजूर करून ग्रामसभेिी मान्यता 
घेण्यात यावी. 

     र्प्पा-6  वरील प्रदक्रया पणुझ केल्यानंतर मुखय कायझकारी अदधकारी, दजल्हा पदरषि यांनी 
आर्थर्थक, सामादजक व जातदनहाय जनगणना-2011 मधील घरकुल पात्र लाभार्थ्यांच्या यािीस 
उदिष्ट्र्ाच्या मयािेत अंदतम मान्यता िेतील. 
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  सिर शासन पदरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्र्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्यािा संकेतांक 201602231306008720 असा 
आहे.  हा आिेश दडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षांदकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आिेशानुसार व नावाने.  

 (दव.दगदरराज) 
 प्रधान सदिव, ग्राम दवकास व  पंिायत राज दवभाग. 
प्रत, 

1. दवभागीय आयुक्त, (सवझ) 
2. दजल्हादधकारी (सवझ) 
3. मुखय कायझकारी अदधकारी, दजल्हा पदरषि (सवझ) 
4. मा.मंत्री (ग्राम दवकास) यािंे खाजगी सदिव 
5. मा.राज्यमंत्री (ग्राम दवकास) यािं ेखाजगी सदिव 
6. संिालक, राज्य व्यवस्र्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहदनमाण,सी.बी.डी.बेलापूर, नवी मंुबई. 
7. प्रकल्प संिालक, दजल्हा ग्रामीण दवकास यंत्रणा (सवझ) 
8. दनवडनस्ती, योजना-10. 
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प्रपत्र-अ 

प्रमाणपत्र 
 

 प्रमादणत करण्यात येते की, इंदिरा आवास योजनेंतगझत सन 2015-16 मधील उदिष्ट्र् साध्य 

करण्यासाठी कायम प्रदतक्षा यािीतील अनुसूदित जाती/ अनुसूदित जमाती/ अल्पसंखयाक या 

संवगात घरकुल पात्र लाभार्थी संपषु्ट्र्ात आले आहेत. तसेि दिनांक 27.1.2016 च्या पदरपत्रकातील 

दनिेशानुसार प्रदक्रया राबदवल्यानंतर िेखील अनुसूदित जाती/ अनुसूदित जमाती/ अल्पसंखयाक 

संवगातील घरकुल पात्र कुरंू्ब ेउपलब्ध र्ालेली नाहीत. त्यामुळे आर्थर्थक, सामादजक व जातदनहाय 

जनगणना-2011 यािीमधून इंदिरा आवास योजनेच्या लाभार्थी दनवडीसाठी परवानगी िेण्यात 

यावी. 

 

 

प्रकल्प संिालक,      मुखय कायझकारी अदधकारी, दज.प. 

दजल्हा ग्रामीण दवकास यंत्रणा...........(दजल्हा)   अध्यक्ष,दज.ग्रा.दव.यंत्रणा........... (दजल्हा) 
 

 

प्रदत, 
 संिालक, राज्य व्यवस् र्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहदनमाण, 
 सी.बी.डी., बलेापरु, नवी मुंबई. 
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प्रपत्र-ब 

इंदिरा आवास योजनेअंतगझत सन 2015-16 मधील अ.जा., अ.ज. व अल्पसंखयाक संवगाि े

उदिष्ट्र् पूणझ करण्यासाठी सामादजक व आर्थर्थक जातदनहाय जनगणना-2011 िा वापर 

करणेबाबत तसेि संवगझदनहाय संखयात्मक मागणीसाठी तक्ता 

अ.क्र. संवगझ सन 
2015-16 
िे उदिष्ट्र् 

सुधादरत 
याद्यासंह 

एकूण उपलब्ध 
घरकुल पात्र 
लाभार्थ्यांिी 

संखया 

सुधादरत याद्यामंधील 
लाभार्थ्यांसह 

आतापयंत दिलेली 
प्रशासकीय मान्यता 

सन 2015-16 ि े
उदिष्ट्र् साध्य 
करण्यासाठी 

आर्थर्थक, सामादजक 
व जातदनहाय 

जनगणना-2011 
मधून आवश्यक 
लाभार्थी संखया 

1 अ.जा.     

2. अ.ज.     

3. अल्पसंखयाकं     

 

 

प्रकल्प संिालक,      मुखय कायझकारी अदधकारी, दज.प. 

दजल्हा ग्रामीण दवकास यंत्रणा...........(दजल्हा)   अध्यक्ष,दज.ग्रा.दव.यंत्रणा........... (दजल्हा) 
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