
          शबरी आदिवासी  घरकुल योजने 
 अतंर्गत घरकुलाकदरता द्यावयाच्या  
 अनुिानाबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी दवकास दवभार् 

शासन दनर्गय क्रमाकं : शघयो -2016/प्र.क्र.336/का-१७ 
मािाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजरु्रु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
दिनाकं : ०६ जानेवारी, 2017. 

 

संिभग:- 1) शासन दनर्गय आदिवासी दवकास दवभार् क्र.घरकुल-2012/ प्र.क्र.38 (भार्-१)/ का-17, 
     दिनाकं 28.3.2013. 

            2) शासन दनर्गय आदिवासी दवकास दवभार् क्र. घरकुल-2012/ प्र.क्र.38 (भार्-१)/ का-17, 
     दिनाकं 7.8.2014. 

            ३) शासन दनर्गय आदिवासी दवकास दवभार् क्र. घरकुल-201६/ प्र.क्र.37 / का-17, 
     दिनाकं 15.3.2016. 
४)  शासन दनर्गय ग्रामदवकास दवभार् क्र.पीएमएवाय-जी-२०१६/प्र.क्र.३३३/योजना-१०, 
      दिनाकं १४.१०.२०१६. 
 

प्रस्तावना :-  
 अनुसूदचत जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी शबरी आदिवासी  घरकुल योजना दिनाकं 28 माचग, 
2013 च्या सिंभग क्र.1 येथील शासन दनर्गयान्वये सुरु करण्यात आलेली आहे. सिर योजनेंतर्गत 
घराच्या अनुिानाची ककमत मयािा ग्रामीर् क्षते्रासाठी रु.70,000/- इतकी होती. सिर योजना ही 
ग्राम दवकास दवभार्ामार्ग त राबदवण्यात येत असलेल्या इंदिरा आवास योजनेच्या धतीवर राबदवण्यात 
येत आहे. ग्राम दवकास दवभार्ाने इंदिरा आवास योजनेच्या अनुिानाच्या ककमतीत दि.7 नोव्हेंबर, 
2013 च्या शासन दनर्गयान्वये दि.1 एदप्रल, 2013 पासून रु.70,000/- वरुन रु.1,00,000/- इतकी 
वाढ केलेली आहे.  त्याच धतीवर या दवभार्ामार्ग त अनुसूदचत जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी राबदवण्यात 
येत असलेल्या शबरी आदिवासी  घरकुल योजनेंतर्गत ग्रामीर् भार्ातील घरकुलाच्या अनुिानाची 
ककमत दि.1 एदप्रल, 2013 पासून रु.70,000/- वरुन रु.1,00,000/- इतकी करण्यास संिभग क्र.2 
येथील शासन दनर्गयान्वये मान्यता िेण्यात आली आहे. संिभग क्र. 3 येथील शासन दनर्गयान्वये 
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीर्) च्या धतीवर ग्रामीर् भार्ासाठी शबरी आदिवासी  घरकुल 
योजनेच्या दनकषात बिल करण्यात आले आहेत. 
 

 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीर्) मधील लाभार्थ्यांना संिभग क्र.४ वरील ग्रामदवकास 
दवभार्ाच्या दि. १४.१०.२०१६ च्या शासन दनर्गयान्वये िेण्यात येर्ारे अनुिान दवचारात घेऊन शबरी 
आदिवासी  घरकुल योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांच्या अनुिानात सुधारर्ा करण्याची बाब शासनाच्या 
दवचाराधीन होती. 
 

शासन दनर्गय :-   
 शासन दनर्गय दिनाकं 28.03.2013 व दिनाकं 15.03.2016 अन्वये दनश्चीत केलेल्या  
दनकषानुसार दनवडण्यात येर्ाऱ्या शबरी आदिवासी  घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना खालील प्रमारे् 
अनुिान िेण्यात याव े:- 
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1) शबरी आदिवासी  घरकुल योजनेंतर्गत ग्रामीर् भार्ाकदरता प्रदत घरकुल 
(शौचालय बाधंकामासह) अनुिान साधारर् क्षते्र रु.1,32,000/-  व नक्षलग्रस्त व 
डोंर्राळ (शौचालय बाधंकामासह) क्षते्रासाठी रु.1,42,000/- दनदश्चत करण्यास 
मान्यता िेण्यात येत आहे. 

2) शौचालय बाधंण्यासाठी लाभार्थ्यांना िेण्यात आलेल्या रु.12,000/- ची 
प्रदतपूती, पार्ी पुरवठा व स्वच्छता दवभार्ाने करावी. 

3)   प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीर्) मधील लाभार्थ्यांप्रमारे् ग्रामीर् भार्ातील 
शबरी आदिवासी  घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना MGNREGA अदभसरर्ाद्वारे 
साधारर् क्षते्रासाठी रु.17,280/- व नक्षलग्रस्त व डोंर्राळ क्षते्रासाठी 
रु.18240/-  अनुिान उपलब्ध करुन िेण्यास मान्यता िेण्यात येत आहे. 

4) शबरी आदिवासी  घरकुल योजनेसाठी शहरी भार्ातील वयैक्ततक 
लाभार्थ्यांकरीता प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) प्रमारे् लाभाची रतकम व 
लाभार्थ्यांची पात्रता त्यामध्ये बिल करण्यास मान्यता िेण्यात येत असून 
त्यानुसार वाषीक उत्पन्न रु.3.00 लक्ष पयंत असलेल्या लाभार्थ्यांना घरकुल 
बाधंकामासाठी रु.2.50 लक्ष अनुिान अनुज्ञये रादहल. 

5) वरीलप्रमारे् ग्रामीर् व शहरी भार्ातील सुधादरत अनुिान सन २०१६-१७ (दि. 
१/४/२०१६ पासून) या आर्थथक वषापासून लारू् होईल. तसेच ज्या लाभार्थ्यांना 
पुवी घरकुल मंजूर झाले आहे परंतु पदहला हप्ता सन २०१६-१७ मध्ये दिला 
असेल,त्यानंाही सुधादरत अनुिानाचा लाभ अनुज्ञये राहील. 

 

2. सिर शासन दनर्गय मंदत्रमंडळ बैठकीतील दनर्गयाचे अनुषंर्ाने तसेच दवत्त दवभार्ाच्या  
अनौपचादरक संिभग क्र. २/व्यय-१४, दि. ४/०१/२०१७ नुसार प्राप्त सहमतीने  दनर्गदमत करण्यात येत 
आहे. 
 

3. सिर शासन दनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर    
उपलब्ध    करुन    िेण्यात    आला     असून,   त्याचा   संर्र्क संकेताकं क्र. 
२०१७०१०६१५२४२१७६२४ असा आहे. हा शासन दनर्गय दडदजटल स्वाक्षरीने साक्षादंकत करुन 
काढण्यात येत आहे. 
      

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावाने,  
  
 

                                  
                            ( प्रभाकर बा. र्ावडे ) 

                                        उप सदचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत,  

1. मा.राज्यपाल याचंे सदचव, राजभवन, मंुबई. 
2. मा.सभापती, दवधान पदरषि, दवधान भवन, मंुबई. 
3. मा.अध्यक्ष, दवधानसभा, दवधान भवन, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सदचव, मंत्रालय, मंुबई. 
5. मा.मंत्री, आदिवासी दवकास याचंे खाजर्ी सदचव 
6. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी दवकास याचंे खाजर्ी सदचव 
7. सवग मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सदचव 
8. सवग दवधानसभा/दवधान पदरषि सिस्य 
9. प्रधान सदचव, महाराष्ट्र दवधानमंडळ सदचवालय, दवधान भवन, मंुबई. 
10. अपर मुख्य सदचव (दवत्त), दवत्त दवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
11. प्रधान सदचव,ग्राम दवकास व जलसंधारर् दवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
12. दवभार्ीय आयुतत (महसूल), कोकर्, नादशक, पुरे्, औरंर्ाबाि, अमरावती व नार्पूर. 
13. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीर् रृ्हदनमार् कक्ष, नवी मंुबई. 
14. आयुतत, आदिवासी दवकास, महाराष्ट्र राज्य, नादशक 
15. दजल्हादधकारी, (सवग) 
16. मुख्य कायगकारी अदधकारी, दजल्हा पदरषि. (सवग) 
17. अपर आयुतत, आदिवासी दवकास, ठारे्, नादशक, अमरावती व नार्पूर. 
18. प्रकल्प संचालक, दजल्हा ग्रामीर् दवकास यंत्रर्ा. (सवग) 
19. आयुतत,महानर्रपादलका (सवग) 
20. मुख्यादधकारी नर्रपादलका / नर्रपदरषि. (सवग) 
21. प्रकल्प अदधकारी, एकाक्त्मक आदिवासी दवकास प्रकल्प (सवग). 
22. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता) (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 1 / 2, मंुबई/नार्पूर 
23. दवत्त दवभार् (व्यय-14/अथगसंकल्प-7), मंत्रालय, मंुबई 
24. संचालक, लेखा व कोषार्ारे, फ्री पे्रस जनगल मार्ग, नरीमन पााँईट, मंुबई 
25. दनवासी लेखा परीक्षा अदधकारी, मंुबई 
26. दजल्हा कोषार्ार अदधकारी, नाशीक. 
27. सवग उप सदचव, आदिवासी दवकास दवभार्,मंत्रालय,मंुबई-३२ 
28. अवर सदचव (का.६), आदिवासी दवकास दवभार्,मंत्रालय,मंुबई-३२ 
29. दनवडनस्ती (का-17). 
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