धानमं ी आवास योजनेत ठाणे िज हा (

ामीण ) रा यात थम, रा याचे मु य सिचव िदनेश जैन यांनी

केला गौरवतालु यांम ये, क याण, िभवंडी, शहापूर, अंबरनाथचाही गौरवठाणे िद २८ ऑग ट : क आिण रा य सरकारची मह वाकां ी असणारी धानमं ी आवास योजनेत ठाणे िज
ामीण ) दजदार कामिगरी करत रा यात थम

ाने (

मांक ा त के या ब ल रा याचे मु य सिचव िदनेश जैन यां या ह ते

श तीप क दे वन
ू िज हा पिरषदे ला गौरव यात आले. िज.प. चे मु य कायकारी अिधकारी िववेक भीमनवार, क प
संचालक डॉ. पाली सातपुते यांनी हा स मान वीकारला. यावेळी ाम िवकास सिचव असीम गु ता, रा य यव थापन
क ( ामीण) गृह िनम ण सं था संचालक धनंजय माने उप थत होते. िसडको भवन सभागृह सी.बी. डी. बेलापूर येथे हा
काय म संप न झाला.
याच बरोबर क व रा य पुर कृत घरकुल योजनेम ये सव तम कामिगरी के या ब ल क याण आिण िभवंडी तालु याचा
गौरव कर यात आला. तर रा य पुर कृत घरकुल योजनेम ये उ म कामिगरी के या ब ल शहापूर आिण अंबरनाथ
तालु याला गौरव यात आले. या तालु यां या गट िवकास अिधका यांना श तीप क दे वन
ू गौरव यात आले.
धानमं ी आवास योजना- ामीण आिण रा य पुर कृत असणा या शबरी, रमाई, आिदम आदी घरकुल योजना या क
शासना या मह वाकां ी योजना आहे त. िज

ातील ामीण भागात िज हा ामीण िवकास यं णा या िवभागा या

मा यमातून या योजना राबव या जातात.
या योजने अंतगत सन २०१६-१७ वष किरता िज

ाला ३ हजार ३९९ ल ांक िदले होते. यापैकी ३ हजार १४६ पूण

कर यात आले. सन २०१७- १८ करीता ७७४ एवढे ल ांक िदले होते. यापैकी ५२१ घरकुल बांध यात आली. तर २०१८१९ किरता ४६२ ल ांक दे यात आला असून यापैकी ४४३ घरां ना मंजुरी िमळाली आहे . यंदा या वष चा पिहला ह ता
दे िखल लाभा य ना दे यात आलेला आहे .
ाम सेवक, ाम िवकास अिधकारी , गट िवकास अिधकारी, ामीण गृह िनम ण अिभयंता, पंचायत सिमती घरकुल
योजना कमचारी, िज हा ामीण िवकास यं णा या सव घटकांनी केले या सव म कामिगरीचे फळ हणजे आजचा
गौरव आहे . असा श दात मु य कायकारी अिधकारी िववेक भीमनवार यांनी सव चे अिभनंदन केले. िशवाय सन २०१७१८ वष चा संपण
ू ल ां क ऑ टोबर पयत पूण कर यात येणार अस याचे ही सांिगतले.

