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नागऩरू, ता. ५ : रमाई घरकुऱ योजना षी गरीबाांशाठीची अत्यांत मषत्त्ळाकाांसी योजना 
आषे. मात्र, या योजनअेांतगगत ऱाभार्थयाांनी शादर केऱेऱे प्रस्ताळ दोन-दोन ळवाांऩाशनू 
रखडऱेऱे आषेत. त ेका रखडऱे याची कारणे ऴोधनू शळग प्रकरणे तात्काल मागी 
ऱाळा आणण ऩढुीऱ काषी ददळशाांत ऱाभार्थयाांना धनादेऴाच ेवळतरण करा, अशे ननदेऴ 
गलऱच्छ ळस्ती ननमूगऱन ळ घरबाांधणी शलमतीच्या शभाऩती तारा (ऱक्ष्मी) यादळ 
याांनी ददऱे. 
नागऩरू मषानगरऩालऱका मखु्याऱयातीऱ डॉ. ऩांजाबराळ देऴमखु स्मतृी शभागषृात 
गलऱच्छ ळस्ती ननमूगऱन ळ घरबाांधणी शलमतीची बठैक ऩार ऩडऱी. शदर बठैकीत 
त्या बोऱत षोत्या. बठैकीऱा शलमतीच्या उऩशभाऩती उवा ऩॅऱट, शदस्य अननऱ गेंडरे, 

रुनतका मशराम, वळऴवे आमांत्रत्रत नगरशेळक शनुीऱ दषरणळार, उऩायकु्त तथा 



शमाजकल्याण अधधकारी डॉ. रांजना ऱाड,े कायगकारी अलभयांता (स्ऱम) राजेऴ राषाटे, 

कायगकारी अलभयांता (ऩांतप्रधान आळाश योजना) धगरीऴ ळाशननक, उऩअलभयांता आर. 
जी. खोत, षेडाऊ, अलभयांता कमऱेऴ चव्षाण, प्रमोद रांगारी, अजय ऩाझारे, शषायक 
अलभयांता शनुीऱ गजलभये याांची उऩस्स्थती षोती. 
याप्रशांगी बोऱताना शभाऩती तारा यादळ म्षणाल्या, शमाजातीऱ गरीब आणण गरज ू
ऱोकाांशाठी ऴाशनाच्या वळवळध योजना आषेत. प्रत्येकाऱा आऩऱ ेषक्काच ेघर अशाळ े
अशे ळाटत.े त्यानशुार, ऴाशनाने रमाई घरकुऱ योजना, ऩांतप्रधान आळाश योजना, 
माऱकी षक्काच ेऩटे्ट ळाटऩ अऴा वळवळध योजना आणल्या आषेत. या योजनाांच्या 
माध्यमातून ऱाभ लमलाळा याशाठी अनेकाांनी अऩेसेने ननयमानशुार अजग केऱे आषेत. 
मात्र, अजग करूनषी ऱाभार्थयाांना अद्याऩषी योजनाांचा ऱाभ लमलाऱा नशल्याच्या 
तक्रारी आऩल्याकड ेआल्याच ेत्याांनी शाांधगतऱे. रमाई आळाश योजनेतीऱ रखडऱेल्या 
शळग प्रकरणातीऱ त्रटु्या तातडीने दरू करून धनादेऴ ळाटऩाचा मागग मोकला करण्याच े
ननदेऴ त्याांनी ददऱे. धनादेऴ षे झोनस्तराळर न करता मखु्याऱयात ऩदाधधकाऱयाांच्या 
उऩस्स्थत क्रमानशुार धनादेऴ ळाटऩ करण्याच ेननदेऴषी त्याांनी ददऱे. ऩांतप्रधान 
आळाश योजनअेांतगगत जयाांनी अजग शादर केऱे आषेत, त्याांना ककमान अजागच्या 
शद्यस्स्थतीची मादषती देण्यात याळी. ऩढुीऱ मदषन्यात ननळडणकू आचारशांदषता 
ऱागत अशल्याकारणाने माऱकी षक्क ऩटे्ट ळाटऩाच्या कायगळाषीऱा ळेग देण्याचषेी 
ननदेऴ त्याांनी याळेली ददऱे. 
शलमतीच ेशदस्य अननऱ गेंडरे, उवा ऩॅऱट, रुनतका मशराम याांनीषी याळलेी काषी 
शचूना केल्या. योजनाशांदभागतीऱ शद्यस्स्थतीची मादषती अशणारा प्रभागननषाय 
अषळाऱ शळग शदस्याांना उऩऱब्ध करून देण्याची शचूनाषी याळेली करण्यात आऱी. 
तत्ऩळूी कायगकारी अलभयांता राजेऴ राषाटे याांनी रमाई आळाश योजनेची तर कायगकारी 
अलभयांता धगरीऴ ळाशननक याांनी ऩांतप्रधान आळाश योजनेची मादषती शभाऩती ळ 
शदस्याांना ददऱी. बठैकीऱा शळग शांबांधधत अधधकारी उऩस्स्थत षोत.े  
 


