
*रमाई आळाश योजनेअतंर्गत घरकुऱ बांधकामाकरीता आळश् यक 53 रू. कोटी ननधी तातडीने 
उऩऱब् ध कराळा – आ. शधुीर मनुर्टंीळार यांची मार्णी* 

चंद्रऩूर जजल् षयात ्ामीण ाार्ातीऱ रमाई आळाश योजनेअतंर्गत घरकुऱ बांधकामाकरीता आळश् यक 
53 कोटी रू. ननधी तातडीने उऩऱब् ध कर् याची मार्णी माजी अथगमतं्री आ. शधुीर मनुर्टंीळार 
यांनी ऴाशनाकड ेकेऱी आषे. 

याबाबत आ. शधुीर मनुर्टंीळार यांनी शामाजजक न् याय मतं्री धनंजय मुडं ेआ ण शामाजजक न् याय 
वळाार्ाचे प्रधान शचचळ यांना ई-मेऱ द्ळारे ऩत्रे ऩाठवळऱी आषे. रमाई आळाश योजना अतंर्गत 
्ामीण ाार्ातीऱ र्रज ुऱाााथीना घरकुऱ बांधकामाशाठी चंद्रऩूर जजल् षयाश शन 2016-17 ते शन 
2018-19 या आचथगक ळवागमध् ये ुकुण 11818 घरकुऱ बांधकामचे उद्ददष् ट मजंरु आषे. ् याऩीक  
4356 घरकुऱांचे बांधकाम ऩुणग झाऱेऱे अशनु उळगररत 7462 घरकुऱांचे कामे वळवळध स् तराळर अऩुणग 
आषेत तशेच शन 2019-20 या आचथगक ळवागकरीता 4094 ऱाााथीची ननळड प्राप् त अशनू ननऱाईन 
मान् यता दे् याची प्ररियाया श ुआ आषे. मजंरु ऱाााथ याांनी जनेु घर मोडुन बांधकामाचे शाषी् य र्ोला 
केऱेऱे आषे. ऩरंतु राज् य ् यळस् थाऩन कस-्ामीण र्षृ ननमागण वळाार् यांचे स् टेट नोडऱ अकाऊंट 
मध् ये शादर योजनेचा ननधी नशल् याने ऱाााथीना ननधी वळतरीत करता येत नाषी ् यामलेु 

ळरीऱप्रमाणे 7462 घरकुऱांची कामे वळवळध स् तराळर ोोलंबऱेऱी अशनु ोाऱीऱ प्रमाणे षप् ते ननषाय 
ननधीची आळश् यकता आषे. 

प्रथम षप् ता वळतरणाकरीता 1738 ऱाााथ याांशाठी 347.6 ऱस इतका ननधी आळश् यक आषे. द्वळतीय 
षप् ता वळतरणाकरीता 2454 ऱाााथ याांशाठी 1104.3 ऱस इतका ननधी आळश् यक आषे. ततृीय षप् ता 
वळतरणाकरीता 2160 ऱाााथ याांशाठी 972.00 ऱस इतका ननधी आळश् यक आषे. चथथा षप् ता 
वळतरणाकरीता 2155 ऱाााथ याांशाठी 431.00 ऱस रू. इतका ननधी आळश् यक आषे. अऩुणग 
बांधकामाकरीता रू. 2854.9 ऱस इतका आषे. 2019-20 मधीऱ न् याने मजंुर ऱाााथीकरीता ुकुण 
आळश् यक ननधी रू. 5322.20 ऱस इतका आषे. ्ामीण ाार्ातीऱ रमाई आळाश योजनेच् या 
ऱाााथ याांची अडचण ऱसात घेता ऴाशनाने तातडीने आळश् यक ननधी उऩऱब् ध क आन द्याळा. अऴी 
मार्णी आ. मनुर्टंीळार यांनी ऴाशनाकड ेकेऱी आषे. 

 


