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जलसंपदा चवभाग
सांबिर्ंु ड मध्यम प्रर्ल्पास सुधाचित मान्यता
अचलबाग तालुक्यातील सांबिर्ंु ड मध्यम प्रर्ल्पाच्या ७४२ र्ोटी ८८ लाख रुपयांच्या प्रर्ल्पास
सुधाचित प्रशासर्ीय मान्यता दे ण्यात आली.
या प्रर्ल्पांतगकत मौजे महान येथे सांबिर्ंु ड नदीवि मातीिे धिर् बांधण्यात येत आहे. यामुळे अचलबाग
तालुक्यातील ३३ गावांमधील २५२८ हेक्टि क्षेत्रास लाभ होर्ाि आहे.
यामुळे पचिसिातील खालावलेल्या भूजल व चवचहिींच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होईल. या
प्रर्ल्पामुळे जेएसडब्लल्यू उद्योगासाठी व अचलबाग शहिासाठी ७.१२ दलघमी पार्ीपुिवठ्यासाठी जलस्त्रोत
उपलब्लध होईल.
-----0----जलसंपदा चवभाग
येलोंदवाडी पाटबंधािे प्रर्ल्पास सुधाचित मान्यता
चिपळू र् तालुक्यातील येलोंदवाडी पाटबंधािे प्रर्ल्पाच्या २२४ र्ोटी ९७ लाख रुपये कर्मतीच्या
सुधाचित प्रशासर्ीय खिास मान्यता दे ण्यात आली.
चशिवली गावाजवळ ही योजना सुरु असून या प्रर्ल्पामुळे १५. २६ दलघमी पार्ीसाठा होऊन
तालुक्यातील ४ गावांना फायदा होईल. भूसंपादन, क्षेत्र वाढ, दि वाढ यामुळे प्रर्ल्पाच्या खिात वाढ झाली
आहे.
-----0-----

र्ोिोना: पििाज्यात पितर्ाऱ्या मजुिांच्या वाहतूर् व्यवस्थेिे चनयोजन
मंचत्रमंडळाने व्यक्त र्ेले समाधान
_________________

२५ िेल्वे महािाष्ट्रातून िवाना
महािाष्ट्रातून दे शाच्या चवचवध िाज्यांमध्ये पितर्ाऱ्या मजूि, र्ामगाि आचर् इति व्यक्तींच्या वाहतूर्
व्यवस्थेिा आढावा आज मंत्रीमंडळाने घेतला तसेि समाधान व्यक्त र्ेले त्यािप्रमार्े सूिनाही र्ेल्या.
र्ालपयंत महािाष्ट्रातून १५ आचर् आज िात्री १० अशा २५ रेन्स आत्तापयंत र्ामगािांना घेऊन इति
िाज्यात गेल्या आहेत अशी माचहती अपि मुख्य सचिव डॉ चनतीन र्िीि यांनी चदली.
पचिम बंगाल आचर् र्नाटर् ही दोन िाज्ये वगळता इति िाज्यांशी पाि पडलेल्या ििेनुसाि त्या
िाज्यांिे र्ामगाि पाठचवण्यास सुरुवात झाली आहे. दे शात आत्तापयंत १०० िेल्वे या श्रचमर्ांिी वाहतूर् र्िीत
असून महािाष्ट्रातून २० टक्र्े श्रचमर्ांनी लाभ घेतला आहे अशी माचहती ही बैठर्ीत दे ण्यात आली.
महािाष्ट्रामध्ये िंद्रपूि आचर् गडचििोली येथे बाहेिील िाज्यातून श्रचमर्ांना घेऊन र्ालपयंत २ िेल्वे
आल्या.
युपीएससीच्या चदल्ली येथील चवद्यार्थ्यांना महािाष्ट्रात आर्ण्यासंदभात िेल्वेशी बोलर्ी झाली असून
लवर्िि त्यांना भुसावळ येथे आर्ले जाईल. र्ेवळ मध्यप्रदे श सिर्ािने त्यांच्या िाज्यातील श्रचमर्ांसाठी
िेल्वेिे सवक पैसे भिल्यािी माचहती ही दे ण्यात आली. या श्रचमर्ांना प्रत्येर् डब्लयात ५० जर् असे सुिचक्षत अंति
ठे ऊन पाठचवण्यात आले. त्यांना मास्र्, जेवर्, पार्ी, पुिचवण्यात आले.
महािाष्ट्रातून स्वत:च्या वाहनाने इति िाज्यांत तसेि इति चजल््ांत जाण्यासाठी आत्तापयंत २ लाख
४८ हजाि इ पासेस दे ण्यात आले आहेत. एसटी बसेसिे चनयोजन ही वाहतुर्ीच्या दृष्ट्टीने पुढील र्ाळासाठी
तयाि आहे असे डॉ र्िीि यांनी सांचगतले.
पििाज्यांतील लोर्ांप्रमार्े िाज्यांतगकत अडर्लेल्या लोर्ानांही आपापल्या घिी जाण्यासाठी
मंत्रीमंडळ सदस्यांनी सुिना र्ेल्या.
डॉ संजय ओर् यांनी दे खील या मंत्री पचिषदे स उपस्स्थत िाहू न र्ोिोना चवषयर् वैद्यर्ीय आघाडीवि
र्ाय उपाय योजना व र्ाळजी घेण्यात येत आहे त्यािी माचहती चदली.
प्रधान सचिव आिोग्य डॉ प्रदीप व्यास आचर् मुंबई पाचलर्ा आयुक्त प्रवीर् पिदे शी यांनी दे खील
सादिीर्िर् र्ेले.
-----0-----

