प्रधानमंत्री आवास योजना
ठाण्यातील लाभार्थींशी मख्
ु यमंत्रयांचा मनमोकळा संवाद
कुठल्याही लालफितीशिवाय हक्काचे घर शिळाल्याची भावना व्यक्त
ठाणे दि २: “ इतके गरीब आहोत की आपले पक्के घर असेल असा स्वप्नात िे खील ववचार केला
नव्हता, िात्र आिच्यासारख्या िोलिजुरी करणाऱ्याला आज स्वत:चे घर झाले साहे ब....” वज्रेश्वरीची
सन
ु ीता हे बोलत असताांना भावक
ू झाली. सिोरच्या पडद्यावर राज्याचे िख्
ु यिांत्री िे वेंद्र िडणवीस खद्
ु ि
आपल्याला प्रधानिांत्री आवास योजनेतील घराववषयी ववचारताहे त म्हटल्यावर ४० वषीय सन
ु ीता प्रिीप
बरिने आपला घरापयंतचा प्रवास कसा झाला ते िनिोकळे पणाने साांगगतले. घर िांजूर होताना फकां वा
नांतर कुणाला काही पैसे द्यावे लागले का असेही िख्
ु यिांत्रयाांनी ववचारले तेव्हा सन
ु ीताने “ एकबी
रुपया कुनाला द्यावा लागला नाही सायेब” असे ठािपणे उत्तर दिले. अांबरनाथ तालक्
ु यातील िदहवली
येथील कैलास धुळे याांच्यािी िे खील िख्
ु यिांत्री बोलले.
िासनाच्या ववववध योजना गरजांप
ू यंत पोहोचल्यानांतर त्यातन
ू होणारा लाभ,त्यात येणाऱ्या अडचणी
आणण आवश्यक सध
ु ारणा याची िादहती स्वतः िख्
ु यिांत्री िे वेंद्र िडणवीस ‘लोकसांवाि’ या
िाध्यिातन
ू जाणून घेत आहे त.
आज सववप्रथि प्रधानिांत्री आवास योजनेच्या लाभाथींिी त्याांनी व्व्हडडओ कॉन्िरन्सद्वारे सांवाि
साधला. ठाणे व्जल््यातन
ू रिाई , िबरी तसेच प्रधानिांत्री आवास योजना ग्रािीण चा लाभ घेतलेले
ननवडक १६ लाभाथी यासाठी उपव्स्थत होते.
वीरबाला हाली बरिच्या घराची िख्
ु यिांत्रयाांकडून ववचारपस
ू
आपल्या िोठ्या बदहणीसह तानसा अभयारण्यात सरपण गोळा करण्याकरता गेलल्
े या हाली बरिया
२० वषीय आदिवासी यव
ु तीने बबबळ्यािी िक
ु ाबला करून त्याला पळवन
ू लावले होते आणण बदहणीची
सट
ु का केली होती . नतला राष्ट्रीय वीरबाला िौयव परु स्काराने सन्िाननत करण्यात आले होते. हालीला
िे खील िबरी आवास योजनेतन
ू २०१७-१८ िधून घर िांजूर झाले असन
ू २५ हजार रुपयाांचा पदहला
हप्ता शिळाला आहे आणण आता जोत्याचे काि सरु
ु आहे असे नतने कॉन्िरन्सिध्ये साांगगतले.
िख्
ु यिांत्रयाांनी िे खील नतच्या धाडसाचे कौतक
ु केले आणण घराच्या बाांधकािाववषयी ववचारपस
ू केली.
आपल्याला आता नोकरी शिळाली आहे त्यािळ
ु े कुटुांबाची गज
ु राण सरु
ु आहे असे िे खील नतने यावेळी
साांगगतले.
असे झाले सन
ु ीताचे स्वप्न साकार

वसई जवळच्या एका इांजक्
े िन,सलाईन बाटल्या तयार करणाऱ्या कांपनीत कािगार म्हणून काि करीत
असलेल्या ४० वषीय सन
ु ीता प्रिीप बरिच्या दृष्ट्टीने आजचा दिवस भाग्याचा होता. एवढ्याचसाठी नतने
आज सट्
ु टीही घेतली होती. अकलोली गावाजवळ एका वस्तीतल्या झोपडीत अनतिय कष्ट्टात घालवलेले
दिवस नतला आठवत होते. शभवांडी तालक्
ु यातील या छोट्यािा गावाजवळ झोपडीच्या दठकाणी
आपल्याला हक्काचे िाबत
ू चाांगले घर शिळाले आहे ही कल्पनाच िळ
ु ी सन
ु ीताला स्वप्नवत होती.
किालीची गररबी पादहलेली आणण स्वत:चे घर ही सांकल्पनाच नतला िल
व होती.
ु भ
िाहे र तर सोडाच पण सासरची सद्
ु धा गरीबीच. नवरा सद्
ु धा कुठे तरी िोलिजरु ी करणारा. शिक्षण
सातवीपयंत झालेले त्यािळ
ु े अक्षर ओळख असलेली सन
ु ीता वसईच्या एका कांपनीत काही वषांपव
ू ी
कािाला लागली पण शिळणारा पगार िक्त स्वत:चे आणण कुटुांबाचे पोट भरण्यासाठी होता. िल
ु गी
पण िोठी झालेली, नतनेही हातभार लावायला सरु
ु वात केली पण इतक्या तट
ु पज्
ुां या किाईवर स्वत:चे
घर कसे घेणार? कोणती बँक िित करणार? कुणी पैसे उसने दिले तरी त्याच्या परतिेडीचे काय?
फकती व्याज भरावे लागेल? या वववांचनेत सन
ु ीता होती. आपले सगळे आयष्ट्ु य डोक्यावर छत कधी
पहायला शिळाले नाही, पढ
ु े िे खील काही खात्री नाही या ववचारात असताांनाच सरपांच आणण ग्रािसेवक
याांनी एकेदिविी दहच्यासिोर एक पांतप्रधान आवास योजनेचा अजव पढ
ु े केला आणण िादहती दिली. अजव
करायला काय जातेय म्हणन
ू नतने तो भरला आणण काही दिवसाांतच शभवांडीला आयडीबीआय बँकेत
खाते उघडण्यासाठी ननरोप आला. बरोबर िितीसाठी अगधकारी होतेच. सनु नतासाठी हा आनांििायी
धक्का होता. थेट बँकेत पैसे जिा होणार आणण ते सद्
ु धा घराच्या बाांधकािासाठी हे जेव्हा नतने
नवऱ्याला साांगगतले तेव्हा त्यालाही हे खरे वाटे ना.
अवघ्या काही दिवसाांतच ३० हजार रुपयाांचा पदहला हप्ता जिा झाल्याचा ननरोप सन
ु ीताच्या
िोबाईलवर आला. आणण िग हरखलेल्या सन
ु ीताने आणण नतच्या नवऱ्याने लगबगीने गवांडी गाठले.
पहाता पहाता पाया आणण कोबा घातला गेला. एव्हाना िस
ु रा हप्ता ६० हजाराचा जिा झाला आणण
शभांती उभ्या रादहल्या. नतसरा हप्ता ३० हजारचा आला आणण घरावर िणकट पत्रे चढले. ८ हजार रुपये
रोहयोतन
ू िजुरीसाठी आणण १२ हजार िौचालयासाठी िे खील रक्कि शिळाली. घराचे स्वप्न पण
ू व
झाले. ते सद्
ु धा अवघ्या वषवभरात.
िहीवलीच्या कैलास धळ
ु ें िी पण िख्
ु यिांत्रयाांचा सांवाि
अांबरनाथ तालक्
ु यातील िदहवली ग्रािपांचायत येथील कैलास धुळे याांच्यािी थेट िख्
ु यिांत्री स्वत:
बोलल्याने ते त्याांची पत्नी आणण आई हे खूपच आनांिी झाले होते.
कॅिेऱ्यात दिसणारे प्रधानिांत्री आवास योजनेतील घर पाहून िख्
ु यिांत्री याांनी त्याांचे कौतक
ु केले. हे घर
आपण स्वत: बाांधल्याचे धळ
ु े याांनी साांगगतले. िेती करीत असन
ू स्वत:चे घर शिळाल्याने पररवार खूप

आनांिी झाला असे ते म्हणाले. धुळे याांची आई व पत्नी िे खील िख्
ु यिांत्रयाांिी बोलल्या आणण त्याांनी
िख्
ु यिांत्रयाांना नवीन वषावच्या िभ
ु ेच्छाही दिल्या.
कैलास धुळे याांना २०१६-१७ िध्ये हे घर िांजूर झाले असन
ू घरकुल यासाठी १ लाख २० हजार रक्कि
शिळाली तसेच ग्रािीण रोजगार हिी योजनेतन
ू िजरु ीसाठी १५ हजार शिळाले.
आज व्व्हडडओ कॉन्िरन्सच्यावेळी व्जल्हागधकारी राजेि नावेकर आणण िख्
ु य कायवकारी अगधकारी
वववेक भीिनवार याांची िे खील उपव्स्थती होती.

