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ऩंतप्रधान आिास योजनेच्या एक्स्ऩोऱा 
नागररकाचंा उत्स्पुतक प्रततसाद 

ऩाच हजार नागररकांनी केऱी नोंदणी : मनऩा आणण के्रडाई, 

नागऩूर  मापक त आयोजजत एक्स्ऩोचा समारोऩ 

नागऩरू,ता.२७. नागऩयू भहानगयऩालरका आणि के्रडाई माांच्मा सांमकु्त वलद्मभाने 
आमोजजत ऩांतप्रधान आलास मोजनेच्मा एक््ऩोरा नागरयकाांनी उत्स्पुतत प्रततसाद 
ददरा. सभुाये २० हजाय नागरयकाांनी मा एक््ऩोरा बेट ददरी. त्समातीर ऩाच हजाय 
ऩेऺा जा्त नागरयकाांनी प्रधानभांत्री आलास मोजनेअांतगतत घयकूर मोजनेसाठी 
नोंदिी केरी. हा एक््ऩो २५ ते २७ जानेलायी मा दयम्मान भहाऩालरका भखु्मारम 
ऩरयसय, लसव्हीर राईन्स मेथे आमोजजत कयण्मात आरा होता. मा एक््ऩोच े
उद्घाटन ळकु्रलायी (ता.२५) रा भहाऩौय नांदा जजचकाय माांच्मा ह्ते झारे. 

मा मोजनअेांतगतत ज्मा नागरयकाांनी अद्माऩही प्रधानभांत्री आलास मोजनेची नोंदिी 
केरी नव्हती, अळा नागरयकाांनी भोठ्मा प्रभािालय मा एक््ऩोभध्मे नोंदिी केरी. 
नागरयकाांना मा ऩांतप्रधान आलास मोजनेअांतगतत कोित ेराब लभऱू ळकतात माच े
भागतदळतन ल भादहती मा भेऱाव्मातून देण्मात आरी. ऩांतप्रधान आलास मोजनअेांतगतत 
ज्माांची ्ल्ताच्मा भारकीची जागा ल कच्च े घय आहे, अळा नागरयकाांना अडीच 
राखाच ेअनदुान घय फाांधिीसाठी देण्मात मेिाय आहे. मा मोजनेच्मा घटक क्रभाांक 



३ अांतगतत जे नागरयक ककयामाने याहतात ककां ला त्समाांच्माजलऱ ्ल्ताच ेघय नाही, 
त्समाांना ऩयलडिाऱ्मा ककां भतीत घये उऩरब्ध करून देण्मात मेिाय आहे. ज्माांना नलीन 
घयां ककां ला सदतनका खयेदी कयामचा आहे, त्समाांना ऩांतप्रधान आलास मोजनअेांतगतत 
कजातभध्मे रूऩमे २.६७ रऺ ऩमतं अनदुान लभऱिाय आहे. 

मा एक््ऩोभध्मे ळहयातीर नाभाांककत १९ डवे्हल्ऩसत आणि सात फॅंकानी आऩरा 
्टॉर रालरेरा होता. नागरयकाांना त्समाांच्मा फजेटभध्मे कुठे घये उऩरब्ध आहेत माची 
देखीर भादहती मा भेऱाव्माच्मा भाध्मभातनू देण्मात आरी. तसेच त्समाांना त्समासाठी 
रागिाऱ्मा कजातची भादहती एकाच छताखारी देण्मात आरी. अनके नागरयकाांनी 
वलकासकाभाांच ेप्रकल्ऩाांना सभऺ बेटी ददरी. भखु्मत्सले मा एक््ऩोभध्मे रघ ुउत्सऩन्न 
गट, आर्थतकदृष्ट्मा दफुतर घटकातीर नागरयकाांनी बेटी ददल्मा. 

मा एक््ऩोच्मा मळ्लीतेसाठी भहाऩौय नांदा जजचकाय ल ऩदार्धकायी, आमकु्त 
अलबजीत फाांगय, अततरयक्त आमकु्त यलीांद्र ठाकये माांच े भागतदळतन राबरे. 
एक््ऩोभध्मे अततरयक्त आमकु्त अझीझ ळखे, कामतकायी अलबमांता याजेंद्र यहाटे, 

कामतकायी अलबमांता र्गरयळ लासतनक, कतनष्टठ अलबमांता भनोज यांगायी, उऩअलबमांता 
ऩांकज ऩायाळय, के्रडाईच ेअध्मऺ अतनर नामय, सर्चल गौयल अगयलारा माांनी ऩयीश्रभ 
घेतरे. 
 


