
 

शबरी आदिवासी घरकुल योजनेअतंर्गत   सन 
2022-23  या आर्थिक  वर्षाकरीता घरकुलाचंे 
वाढीव उदिष्ट दनदित करण्याबाबत. 

महाराष्र शासन 
आदिवासी दवकास दवभार् 

शासन दनर्गय क्र. आदवदव 0422 /प्र.क्र.23/का-08 
मािाम कामा रोड, हुतात्मा राजरु्रु चौक, 

 मंत्रालय, दवस्तार इमारत, मंुबई-400032. 
दिनाकं :  03 फेब्रवुारी 2023 

 

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

दि.28.03.2013 
2. आदिवासी दवकास दवभार्, शासन दनर्गय क्र. घरकुल-2012/प्र.क्र. 38/(भार्-1)/का-17, 

दि.07.08.2014. 
3. आदिवासी दवकास दवभार्, शासन दनर्गय क्र. घरकुल-2015/ प्र.क्र. 210/का-17, दि.05.01.2016. 
4. ग्रामदवकास दवभार्, शासन दनर्गय क्र. इआयो-2015/प्र.क्र.413/योजना-10, दि.10.2.2016 
5. आदिवासी दवकास दवभार्, शासन दनर्गय क्र. घरकुल-2016/प्र.क्र.37/का-17  दि.15.03.2016. 
6. आदिवासी दवकास दवभार्, शासन दनर्गय क्र.घरकुल-2016/प्र.क्र. 37/का-17, दि.27.5.2016. 
7. ग्रामदवकास दवभार्, शासन दनर्गय क्र.पीएमएवाय-जी-2016/प्र.क्र.39/योजना-10, दि.27.5.2016 
8. आदिवासी दवकास दवभार्, शासन शुध्िीपत्रक क्र. घरकुल-2016/ प्र.क्र.37/का-17, दि.28.06.2016 
9. आदिवासी दवकास दवभार्, शासन दनर्गय क्र. शघयो-2016/ प्र.क्र.336/का-17 ,दि.06.01.2017. 
10.  आदिवासी दवकास दवभार्, शासन दनर्गय क्र. शघयो-2016/प्र.क्र.336/का-17 ,   दि.07.06.2017. 
11. आदिवासी दवकास दवभार्, शासन दनर्गय क्र. शघयो-2017/प्र.क्र.326/का-17, दि.03.11.2017. 
12. आदिवासी दवकास दवभार्, शासन पत्र क्र.आदवदव-2019/प्र.क्र.207/का-17 दि.06.12.2019 
13. आदिवासी दवकास दवभार्, शासन दनर्गय क्र. घरकुल-2019/प्र.क्र.152/का-17, दि.17.03.2020. 
14. आयुक्त,आदिवासी दवकास नादशक याचंे पत्र क्र.दवकास-2022/प्र.क्र.68/का.3(3)/3218,  

 दि.13/06/2022 
      15. आदिवासी दवकास दवभार्,शासन दनर्गय क्र.आदवदव-0422/प्र.क्र.23/का-08,दि.07.10.2022 
      16. आदिवासी दवकास दवभार् शासन दनर्गय क्र.घरकूल-2019/प्र.क्र.100/का-17,दि.21/10/2022 
 

शासन दनर्गय :- 
           आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूदचत जमातीच्या ज्या लोकानंा राहण्यासाठी स्वत:ची 
घरे नाहीत अिवा जे अनुसूदचत जमातीचे लोक कुडा मातीच्या घरात, झोपडयामंध्ये ककवा तात्पुरत्या तयार 
केलेल्या दनवारात राहतात अशा अनुसूदचत जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करुन 
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िेण्यासाठी वयैक्क्तक लाभाची शबरी आदिवासी घरकुल योजना राज्य शासनामाफग त राबदवण्यात येत आहे. 
त्याअनुर्षंर्ाने अनु क्र.15 येिील दि.07/10/2022  च्या पत्रान्वये सन 2022-23 साठी राज्यासाठी 24075 
एवढे घरकूल उदिष्ट  दनदित करण्यात आलेले आहे. शबरी घरकूलासाठी वाढीव मार्र्ी व वाचा येिील  
अ.क्र.14 मधील आयुक्त,आदिवासी दवकास,नादशक याचं्या प्रस्तावातील उवगदरत उदिष्ट दवचारात घेऊन 
माहे दडसेंबर,2022 च्या दहवाळी अदधवशेनात शबरी आदिवासी घरकूल योजनेसाठी पुरवर्ी मार्र्ी सािर 
करण्यात आली होती. सिर पुरवर्ी खचास  दवधानसभनेे  मान्यता दिलेली आहे. सबब सिर   पुरवर्ी 
मार्र्ीद्वारे अिगसंकक्ल्पय केलेली  तरतूि लक्षात घेऊन सन 2022-23 साठी  सोबत जोडलेल्या 
पदरदशष्टानुसार दजल्हादनहाय राज्यासाठी एकूर् 69213  वाढीव उदिष्ट दनदित करण्यास खालील अटींच े
पालन करण्याच्या अदधन राहून शासन मान्यता   िेण्यात येत आहे.  

1. ग्रामीर् क्षते्रातील अनुसूदचत जमातीच्या ज्या कुटंुबाचे वार्थर्षक उत्पन्न रु.1.20 लक्ष मयािेत आहे, 
केवळ अशाच अनुसूदचत जमातीच्या लाभार्थ्यांना  सिर योजनेचा लाभ िेण्यात यावा.  

2. संिभग क्र.11 येिील शासन दनर्गयातील तरतूिीनुसार सिर योजनेअंतर्गत लाभ िेतांना वाचा येिील  
दिनाकं 28.03.2013 व दि.5.1.2016 च्या शासन दनर्गयान्वये दनदित केलेल्या प्राधान्य 
क्रमाबरोबरच  आदिम जमातीच्या व पारधी जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्राधान्याने लाभ िेण्यात यावा.  

3. संिभग क्र.13 येिील शासन दनर्गयातील तरतूिीनुसार सिर योजनेंतर्गत दिवयारं् लाभार्थ्यांना 5 
टक्के आरक्षर् ठेवण्यात याव.े यामध्ये दिवयारं् मदहलांना प्राधान्य िेण्यात याव.े  

4. लाभािी दनवड करताना लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष तपासर्ी (Physical Verification) करुन पात्र 
लाभार्थ्यांची दनवड करावी. 

5. या वयदतदरक्त संिभाधीन शासन दनर्गयातील तरतुिींचे व याबाबत शासनाने वळेोवळेी दवहीत 
केलेल्या शासन दनयमाचंे व कायगपध्ितीचे काटेकोरपरे् पालन करण्यात याव.े  

6. सिर शासन दनर्गयान्वये दजल्हादनहाय िेण्यात आलेल्या उदिष्टामध्ये दजल्यातील तालुक्यामंध्ये 
दवतरर् करतानंा त्या दजल्यातील एखाद्या तालुक्यात पात्र लाभािी उपलब्ध नसल्यास त्या 
तालुक्याचे उदिष्ट त्या दजल्यातंर्गत पुनगदवतदरत करण्याचे अदधकार हे वाचा मधील अनु क्र.5  
येिील दि.15/03/2016 रोजीच्या शासन दनर्गयान्वये र्ठीत केलेल्या दजल्हास्तरीय सदमतीस 
राहतील. 

7. संिभाधीन शासन दनर्गयातील तरतूिी दवचारात घेऊन घरकुलाचंे बाधंकाम िजेिार आदर् चाल ू
आर्थिक वर्षात पूर्ग होईल याची िक्षता घेण्याबरोबर प्रर्तीचा अहवाल िर तीन मदहन्यानंी न चकुता 
आयुक्त, आदिवासी दवकास आदर् संचालक, राज्य वयवस्िापन कक्ष यानंी एकदत्रत दरत्या शासनास 
सािर करावा. 

8. घरकूलावर वाचा येिीलअ.क्र.16 मधील शासन दनर्गयात नमूि केल्यानुसार बोधदचन्ह लावण्यात 
याव.े 
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2.   सिर शासन दनर्गय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर 
असून त्याचा संर्र्क संकेताकं क्रमाकं 202302031509145324 असा आहे. हा शासन दनर्गय  
दडदजटल स्वाक्षरीने साक्षादंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आिेशानुसार व नावाने. 
 
                    ( सदतश कोव े) 
         कायासन अदधकारी, महाराष्र शासन 

 प्रत : 
1) मा.राज्यपाल याचंे सदचव,राजभवन,मंुबई. 
2) मा.सभापती,महाराष्र दवधानपदरर्षि,महाराष्र दवधानमंडळ सदचवालय,मंुबई. 
3) मा.अध्यक्ष, महाराष्र दवधानसभा,महाराष्र दवधानमंडळ सदचवालय,मंुबई. 
4) मा.दवरोधी पक्षनेता दवधानपदरर्षि/दवधानसभा, महाराष्र दवधानमंडळ सदचवालय, मंुबई. 
5) मा.उपसभापती, महाराष्र दवधानपदरर्षि,महाराष्र दवधानमंडळ सदचवालय,मंुबई. 
6) मा.उपाध्यक्ष,महाराष्र दवधानसभा,महाराष्र दवधानमंडळ सदचवालय,मंुबई. 
7) मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सदचव,मंत्रालय,मंुबई. 
8) मा.उपमुख्यमंत्री याचंे सदचव ,मंत्रालय,मंुबई. 
9) मा. मंत्री,आदिवासी दवकास याचंे खाजर्ी सदचव मंत्रालय, मंुबई-32. 
10) मा. सवग मंत्री, याचंे खाजर्ी सदचव.मंत्रालय,मंुबई. 
11) मा. दवधानसभा / दवधान पदरर्षि, सिस्य सवग 
12) मुख्य सदचव,याचंे उप सदचव,मंत्रालय,मंुबई 
13) अ.मु.स./प्र.स./सदचव,दवभार् सवग ,मंत्रालय मंुबई.  
14) सवग दवभार्ीय आयुक्त. 
15) आयुक्त, आदिवासी दवकास, महाराष्र राज्य, नादशक. 
16) सवग संबंदधत दजल्हादधकारी. 
17) अपर आयुक्त, आदिवासी दवकास, ठारे्/ नादशक/अमरावती/नार्पूर. 
18) सवग संबंदधत मुख्य कायगकारी अदधकारी, दजल्हा पदरर्षि. 
19) संचालक, राज्य वयवस्िापन कक्ष-ग्रामीर् रृ्हदनमार्, बेलापूर. 
20) सवग प्रकल्प अदधकारी, एकाक्त्मक आदिवासी दवकास प्रकल्प. 
21) सवग प्रकल्प संचालक, दजल्हा ग्रामीर् दवकास यंत्रर्ा.  
22) अवर सदचव (का-6),(अिगसंकल्प) आदिवासी दवकास दवभार्, मंत्रालय.मंुबई 
23) दनवड नस्ती/ (का-08),आदिवासी दवकास दवभार्, मंत्रालय.मंुबई. 

 
  

SATISH VITHALRAO 
KOVE

Digitally signed by SATISH VITHALRAO KOVE
DN: CN = SATISH VITHALRAO KOVE, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Date: 2023.02.03 15:14:50 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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आदिवासी दवकास दवभार् शासन दनर्गय क्र.आदवदव-0422/प्र.क्र.23/का-08,दि.03/02/2023 
सोबतचे पदरदशष्ट 

 

अ.क्र. दवभार्ाचे नाव दजल्याचे नाव दि.07/10/2022 
रोजीच्या शासन 

दनर्गयानुसार 
दिलले ेउदिष्ट 

दि. 03/02/2023 
च्या   शासन 

दनर्गयानुसार िेण्यात 
येर्ारे वाढीव उदिष्ट 

सन 2022-23 
मधील एकूर् 

उदिष्ट 

1 कोकर् ठारे् 319 1229 1548 
2 पालघर 2263 775 3038 
3 रायर्ड 701 1500 2201 
4 रत्नादर्री 50 50 100 
5 कसधुिुर्ग 10 10 20 
6 नादशक अहमिनर्र 516 2284 2800 
7 धुळे 1909 3040 4949 
8 जळर्ावं 864 2178 3042 
9 नंिुरबार 4194 8000 12194 
10 नादशक 1548 6968 8516 
11 पुरे् पुरे्  406 1794 2200 
12 सारं्ली 20 0 20 
13 सातारा 20 0 20 
14 कोल्हापूर 20 0 20 
15 सोलापूर 109 0 109 
16 औरंर्ाबाि औरंर्ाबाि 234 1078 1312 
17 बीड 77 316 393 
18 कहर्ोली 603 9000 9603 
19 जालना 130 468 598 
20 लातूर 141 71 212 
21 नािेंड 508 2992 3500 
22 उस् मानाबाि 131 0 131 
23 परभर्ी 135 2000 2135 
24 अमरावती अमरावती 846 2124 2970 
25 अकोला 374 3159 3533 
26 बुलढार्ा 312 1243 1555 
27 वादशम 410 1059 1469 
28 यवतमाळ 1122 3128 4250 
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आदिवासी दवकास दवभार् शासन दनर्गय क्र.आदवदव-0422/प्र.क्र.23/का-08,दि.03/02/2023 
सोबतचे पदरदशष्ट 

 

अ.क्र. दवभार्ाचे नाव दजल्याचे नाव दि.07/10/2022 
रोजीच्या शासन 

दनर्गयानुसार 
दिलले ेउदिष्ट 

दि.03/02/2023
च्या  शासन 
दनर्गयानुसार 

दिलले ेउदिष्ट 

सन 2022-23 
मधील एकूर् 

उदिष्ट 

29 नार्पूर नार्पूर 570 5000 5570 
30  भडंारा 449 0 449 
31  वधा 698 1692 2390 
32  चंद्रपूर 1068 7432 8500 
33  र्डदचरोली 2341 100 2441 
34  र्ोंदिया 977 523 1500 
एकूर् 24075 69213 93288 

 
 
 
 
 
 
  

 (सतीश कोव)े 
कायासन अदधकारी, महाराष्र शासन 

 
 
 
 

SATISH 
VITHALRAO KOVE
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