
हप्ता 
�मांक

रक्कम 
�पये

टप्पा

1.सन 2002-03 मधील दािर�य 
रेषखालील  कच्चेघर व बेघर 

कुटुंबांना �ामसभेतील सन 2005-
2006 मध्ये �ितक्षा यादीनुसार िनवारा 

उपलब्ध क�न देणे

1 35000/- घरकुल मंजुर झाल्यावर 
पिहला हप्ता

सदर योजनेतंगर्त कें� शासनाकडून 60 % अनुदान व 
राज्य शासनाकडून 40%  अनुदान �ाप्त होते कें� 

शासनाच्या मागर्दशर्क सूचनांनुसार घरकुलांची िंकमत 
रक्कम �. 95,000/- िन�श्चत करण्यात आलेली 

आहे. रक्कम �.95,000/- पैकी नवीन घरकुलाच्या 
बांधकामासाठी अनुदान उपलब्ध क�न देण्यात येते 

यामध्ये * �.57,000/- कें� शासन िहस्सा 60% * 
�.38,000/- राज्य  शासन 40% एकूण घरकुलाची 

िंकमत रक्कम �पये :-95,000/- बँक खात्यामध्ये 
राज्य शासनाकडून थेट ऑनलाईन जमा करण्यात 

येते.+5000/- लाभाथ� स्विहस्सा
2.यापूव� कोणत्याही घरकुल 

योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. 

2 35000/- िवट बांधकाम छतपातळीपय�त 
पुणर् झाल्यानंतर

3.लाभाथ�चे राहते घर कच्चे असावे 3 25000/- शौचालयासह छतावर प�े 
टाकुन पुणर् घरकुल बांधकाम 

झाल्यानंतर अंितम हप्ता
4. घरकुलामध्ये शौचालय बांधकाम 

करणे आवश्यक आह.े
एकूण 95000/-

5. घरकुल बांधकामासाठी 
लाभाथ्य�कडे स्वत:ची  जागा असणे 

आवश्यक

एम आर 
ई जी 
एस 

मजुरी - 
चार 

टप्प्यात

18090/-

6.रक्कम �पये 5000/- लाभाथ� 
स्विहस्सा आवश्यक

एकूण 
लाभ

113090/-

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतगर्त सदर 
लाभाथ�ना बांधकामाच्या टप्प्यािनहाय 90 िदवसांची 

मजुरी रक्कम �ितिदन 201/- �माणे िदली जाते. सदर 
मजुरी लाभाथ�च्या बँक खात्यामध्ये राज्य शासनाकडून 
थेट ऑनलाईन जमा करण्यात येते.   (पिहले मस्टर-
28  िदवसांचे जोतापुणर् झाल्यानंतर रक्कम �पये -

5628/-, दुसरे मस्टर - 24 िदवसांचे छज्जा पातळी 
पुणर् झाल्यानंतर रक्कम �पये 4824/-,ितसरे मस्टर - 
10  िदवसांचे छतपातळी पुणर् झाल्यानंतर रक्कम �पये 

2010/- व चौथे मस्टर -28 िदवसांचे शौचालय पुणर् 
झाल्यानंतर रक्कम �पये 5628/- असे एकूण रक्कम 

�पये 18090/-   अकुशल मजुरी िदली जाते)

इंिदरा आवास योजना (Indira Awaas Yojana) (सन 1999 पासुन  2015-16 पय�त)
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योजनेतील एकूण टप्प्यानुसार हप्त्यांची संख्या, 
हप्ता रक्कम व एम आर ई जी एस मजुरी रक्कम अनुदान व फायदे

1 इंिदरा 
आवास 
योजना

�ामिवकास 
िवभाग

सन 2002-
03 मधील 
दािर�य 

रेषखालील  
कच्चेघर व 

बेघर 
कुटुंबांना 
िनवारा 
उपलब्ध 

क�न देणे

25 मीटर 
(269 
चौरस 
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