
योजनेचा उदे्दश अटी व शर्ती� अनुदान व फायदे

रक्कम रूपये टप्पा

1 1 15000/-

2 45000/-

3 40000/-

4 20000/-

मजुरी 21420/--

141420/-

आदिदम जमार्तीी (कार्तीकरी)आवास योजना (Adim jamatii Awaas Yojana)  (सन 2016-17 पासून जिज.ग्रा.दिव.यंत्रणेमाफ% र्ती सुरू आहे)

अ.क्र.
घरकुल 
योजनेचे 

नांव

योजना 
कोणत्या 

दिवभागामाफ% र्ती 
आहे

घरकुलाचे 
के्षत्रफळ

योजनेर्तीील एकूण टप्प्यानुसार हप्त्यांची संख्या, हप्ता 
रक्कम व एम आर ई जी एस मजुरी रक्कम

हप्ता 
क्रमांक

आदिदम 
जमार्तीी 
आवास 
योजना

आदिदवासी 
दिवकास दिवभाग

  कच्चेघर व बेघर 
अनुसुचिचर्ती जार्तीी 
मधील कार्तीकरी 
कुटंुबांना दिनवारा 
उपलब्ध करुन 

देणे

1.प्रधानमंत्री आवास 
योजनेच्या यादीर्ती नांव 

नसलेल्या पररं्तीु ग्रामसभेच्या 
ठरावासह  मंजुर केलेल्या  
कच्चेघर व बेघर अनुसुचिचर्ती 
जार्तीी मधील कार्तीकरी  

कुटंुबांना  यादीनुसार दिनवारा 
उपलब्ध करुन देणे

25 चौ.मीटर 
(269 चौरस 

फुट)

घरकुल मंजुर झाल्यावर 
पदिहला हप्ता

सदर योजनेरं्तीग%र्ती  राज्य शासनाकडून 100%  अनुदान प्राप्त होरे्ती. 
राज्य शासनाच्या माग%दश%क सूचनांनुसार घरकुलांची किंकमर्ती रक्कम 

रु. 1,20,000/- दिनचिBर्ती करण्यार्ती आलेली आहे. एकूण 
घरकुलाची किंकमर्ती रक्कम रुपये :-1,20,000/-बँक खात्यामध्ये 

राज्य शासनाकडून थेट ऑनलाईन जमा करण्यार्ती येरे्ती.

2.यापूव� कोणत्याही घरकुल 
योजनेचा लाभ घेर्तीलेला 

नसावा. 

जोर्तीापुण% झाल्यानंर्तीर 
(पायाबांधकामपुण%)

वरील अनुदान व्यचिर्तीरिरक्त महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेरु्तीन अभिभसरणाअरं्तीग%र्ती 
शासनाच्या प्रचलिलर्ती मजुरीच्या दरानुसार अकुशल मजुरी देण्यांर्ती येरे्ती.  सदरची 

मजुरी घरकुलाचे सुरूवार्तीीला कामसुरू असर्तीांना कामाच्या टप्प्यानुसार वेळेवरच 
ग्रामपंचायर्तीीच्या ग्राम रोजगार सेवकांस जाँबकाड% क्रामंक,बँकखारे्ती पुस्र्तीकाची व 
आधार काड%ची छायांदिकर्ती प्रर्ती दिदल्यावर व रोजगार सेवकाने कामसुरू असर्तीांना 

वेळेवर मस्टर पं.स काया%लयाकडे दिदल्यास काढण्यार्ती येरे्ती. सदर मजुरी 
लाभाथ�च्या बँक खात्यामध्ये राज्य शासनाकडून PFMS व्दार ेऑनलाईन जमा 

करण्यार्ती येरे्ती.  (सन 20-21 मध्ये 238/- मजुरी)  (पदिहले मस्टर-28  दिदवसांचे 
जोर्तीापणु% झाल्यानंर्तीर रक्कम रूपये -6664/-, दसुर ेमस्टर - 24 दिदवसांचे छज्जा 
पार्तीळी पुण% झाल्यानंर्तीर रक्कम रूपये 5712/-,चिर्तीसर ेमस्टर - 10  दिदवसांचे 

छर्तीपार्तीळी पुण% झाल्यानंर्तीर रक्कम रूपये 2380/-- व चौथे मस्टर -28 दिदवसांचे 
शौचालय पणु% झाल्यानंर्तीर रक्कम रूपये 6664/- असे एकूण रक्कम रूपये 

21420/-   अकुशल मजुरी दिदली जारे्ती)

3.लाभाथ�चे राहरे्ती घर कच्चे 
असावे

दिवट बांधकाम छर्ती 
पार्तीळणी पय%र्ती पुण% 

झाल्यानंर्तीर 4. घरकुलासोबर्ती शौचालय 
बांधकाम करणे आवश्यक आहे

शौचालयासह पुण% 
घरकुल बांधकाम 

झाल्यानंर्तीर अंचिर्तीम हप्ता
5. घरकुल बांधकामासाठी 

लाभार्थ्याया%कडे स्वर्ती:ची  जागा 
असणे आवश्यक

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेरु्तीन अभिभसरणाअरं्तीग%र्ती 
शासनाच्या प्रचलिलर्ती मजुरीच्या दरानुसार अकुशल मजुरी देण्यांर्ती 

येरे्ती (सन 20-21 मध्ये 238/- मजुरी ) 

28  दिदवस पदिहले 
मस्टर   24 दिदवस 
दसुर ेमस्टर    10 

दिदवस चिर्तीसर ेमस्टर   
28 दिदवस चौथे मस्टर 

असे एकुण 90 
दिदवसाची अकुशल 
मजुरी प्रचिर्ती दिदन  

देण्यांर्ती येरे्ती

एकूण 
लाभ



योजनेचा उदे्दश अटी व शर्ती� अनुदान व फायदे

रक्कम रूपये टप्पा

अ.क्र.
घरकुल 
योजनेचे 

नांव

योजना 
कोणत्या 

दिवभागामाफ% र्ती 
आहे

घरकुलाचे 
के्षत्रफळ

योजनेर्तीील एकूण टप्प्यानुसार हप्त्यांची संख्या, हप्ता 
रक्कम व एम आर ई जी एस मजुरी रक्कम

हप्ता 
क्रमांक

1 आदिदम 
जमार्तीी 
आवास 
योजना

आदिदवासी 
दिवकास दिवभाग

  कच्चेघर व बेघर 
अनुसुचिचर्ती जार्तीी 
मधील कार्तीकरी 
कुटंुबांना दिनवारा 
उपलब्ध करुन 

देणे

5. घरकुल बांधकामासाठी 
लाभार्थ्याया%कडे स्वर्ती:ची  जागा 

असणे आवश्यक

ग्राम दिवकास दिवभाग यांचेकडील शासन दिनण%य क्रमांक 
इआंयो/2015/प्र.क्र.200/यो-10 दिदनांक 30/12/2015 अन्वये सन 
2015-2016 पासून दारिरद्रय रषेेखालील लाभार्थ्यायाXना कें द्र शासन रक्कम 
रुपये 10,000/- व राज्य शासन रक्कम रुपये 40,000/- असे एकुण 
रक्कम रुपये 50,000/- जागा खरदेीसाठी अथ%सहाय्य असून जागेचे के्षत्र 

प्रचिर्ती लाभाथ� 500 चौरस फुट असलेली जागा लाभाथ�च्या नावावर 
हस्र्तीांर्तीरीर्ती झाल्यानंर्तीर घरकुल बांधकामास मान्यर्तीा घेर्तील्यानंर्तीर घरकुल 

बांधकामासाठी अनुदान अनुजे्ञय आहे. मोठया ग्रामपंचायर्तीीमध्ये 500 
चौरस फुटापयXर्ती 2 किंकवा 3 लाभाथ\च्या संमर्तीीने दोन मजली (G+1) 

किंकवा र्तीीन मजली (G+2) बांधण्यासाठी प्रर्तीी लाभाथ� रक्कम रुपये 
50,000/- एवढे अथ%सहाय्य अनुजे्ञय आहे.


	Aadim

