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नगर चवर्ास चवभाग

नगर चवर्ास चवभाग
सारथी संस्थेस खारघरमध्ये
भूखंड उपलब्ध र्रुन िे र्ार
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रचशक्षर् व मानव चवर्ास संस्था (सारथी), पुर्े या संस्थेस चनयोजन
चवभागामार्कत नवी मुंबईतील खारघर सेक्टर 37, मधील 3 हजार 500 िौ.मी.क्षेत्रर्ळािा भूखंड िे ण्यािा
चनर्कय आज मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
राज्य शासनाने मराठा, र्ुर्बी, र्ुर्बी-मराठा व मराठा-र्ुर्बी यांच्या शैक्षचर्र्, आर्थथर् व
सामाचजर् उन्नतीसाठी या संस्थेिी स्थापना र्ेलेली आहे. सारथी संस्थेमार्कत राज्यातील पुर्े, र्ोल्हापूर,
नागपूर, नाचशर्, औरंगाबाि, लातूर,अमरावती व मुंबई येथे चवभागीय र्ायालय, वसचतगृहे, अभ्याचसर्ा व
ग्रंथालय, र्ौशल्य चवर्ास र्ेंद्र, सैन्य व पोलीस भरती पुवक प्रचशक्षर् र्ेंद्र, जेष्ठ नागरीर् समुपिे शन र्क्ष,
मचहला सक्षमीर्रर् र्ेंद्र इ. सुचवधा चवर्सीत र्रण्यात येर्ार आहेत. तसेि चवद्यार्थ्यांसाठी 500 मुलांिे व
500 मुलींिे स्वतंत्र चनवासी वसतीगृह िे खील चवर्चसत र्रण्यात येईल.
याअंतगकत नवी मुंबई येथील र्ेंद्रासाठी चसडर्ोच्या माध्यमातून खारघर सेक्टर 37 मधील 3500
िौ.मी. क्षेत्रर्ळािा हा भूखंड चवशेष बाब म्हर्ून नाममात्र िराने भाडे पट्ट्याने शासनाच्या चनयोजन चवभागास
िे ण्यात येर्ार आहे.
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इतर बातम्या-3
राज्यातील धरर्ांमध्ये 37 टक्र्े जलसाठा चशल्लर्
401 टँ र्सकद्वारे टं िाईग्रस्त भागात पार्ीपुरवठा सुरु
राज्यातील मोठे , मध्यम आचर् लघु पाटबंधारे प्रर्ल्पात 25 मे अखेर 36.68 टक्र्े एवढा जलसाठा
चशल्लर् असून गतवषीच्या याि र्ाळात हे प्रमार् 36.27 टक्र्े एवढे होते. तसेि राज्यातील टं िाईग्रस्त
भागात 401 टँ र्सकद्वारे पार्ी पुरवठा र्रण्यात येत आहे.
राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्यातून नागचरर्ांना सुरळीतपर्े पार्ी पुरवठ्यासाठी शासन
जलसाठयािे चनयोजन र्रत आहे. यासाठी वेळोवळी जलसाठ्यािा आढावा घेऊन नागचरर्ांना पुरेसे पार्ी
उपलब्ध र्रुन िे ण्यासाठी उपायोजना राबचवण्यात येत आहेत. सध्या राज्यात धरर्ातील जलसाठ्यािा
चविार र्रता अमरावती चवभागात 1924 िशलक्ष घनमीटर म्हर्जे चवभागाच्या एर्ूर् साठ्याच्या 47.22
टक्र्े जलसाठा उपलब्ध आहे. त्यापाठोपाठ मराठवाडा चवभागात 3 हजार 327 िलघमी म्हर्जे 45.13
टक्र्े, र्ोर्र् चवभागात 1567 िलघमी म्हर्जे 44.65 टक्र्े, नागपूर चवभागात 1620 िलघमी म्हर्जे
35.18 टक्र्े, नाचशर् चवभागात 2138 िलघमी म्हर्जे 35.62 टक्र्े तर पुर्े चवभागात 4381 िलघमी
म्हर्जे 28.8 टक्र्े इतर्ा जलसाठा उपलब्ध आहे.
तसेि टं िाईग्रस्त भागातील नागचरर्ांना चिलासा िे ण्यासाठी राज्य शासन चवचवध उपाययोजना
राबवत आहे. याअंतगकत टं िाईग्रस्त गावे, वाड्ांना आवश्यर्तेनुसार टँ र्सकद्वारे पार्ी उपलब्ध र्रुन
िे ण्यात येत आहे. यात र्ोर्र् चवभागात 155 गावांना आचर् 499 वाड्ांना 101 टँ र्सकद्वारे पार्ी पुरवठा
र्रण्यात येत आहे. नाचशर् चवभागात 117 गावे, 199 वाड्ांना 102 टँ र्सक, पुर्े चवभागात 71 गावे आचर्
360 वाड्ांना 70 टँ र्सक, औरंगाबाि चवभागात 43 गावे, 23 वाड्ांना 59 टँ र्सक, अमरावती चवभागात 69
गावांना 69 टँ र्सकद्वारे पार्ी पुरवठा र्रण्यात येत आहे. चवशेष म्हर्जे नागपूर चवभागात मे मचहन्याअखेरीस
िे खील टँ र्सकिी आवश्यर्ता भासलेली नाही.
गेल्या आठवड्ाच्या तुलनेत या आठवड्ात टँ र्रग्रस्त गावांमध्ये 53ने आचर् वाड्ांमध्ये 116 ने
वाढ झालेली आहे. तसेि टँ र्सकमध्ये 46 ने वाढ झालेली आहे. राज्यात पार्ी पुरवठा र्रर्ाऱ्या एर्ूर् 401
टँ र्सकमध्ये 89 शासर्ीय आचर् 312 खाजगी टँ र्सकिा समावेश आहे.
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हरभऱ्यािी खरेिी 28 जून पयंत वाढचवण्यासाठी पाठपुरावा सुरु
या हंगामात हरभऱ्याच्या एर्री उत्पािनात वाढ झाली असून 32.83 लाख मे. टन अपेचक्षत उत्पािन
असताना 8.20 लाख मे. टन एवढे वाढीव उत्पािन होत आहे. यामुळे हरभऱ्यािी खरेिी 28 जून 2022
पयंत वाढचवण्यासाठी र्ेंद्र शासनाला चवनंती र्रण्यात आली असून त्यािा पाठपुरावा र्रण्यात येत आहे .
हरभऱ्याच्या खरेिीिा अंचतम चिनांर् 29 मे 2022 असून ही तारीख वाढचवण्यास एर्-िोन चिवसात मंजूरी
अपेचक्षत आहे असे उपमुख्यमंत्री अचजत पवार यांनी मंचत्रमंडळाला सांचगतले.
सध्या हरभऱ्यािे बाजारभाव 4500-4800 रुपये प्रती क्क्वटल आहे. गेल्या हंगामात हरभऱ्याच्या
लागवडीखालील क्षेत्र 22.31 लाख हेक्टर व एर्ूर् उत्पािन 23.97 लाख मे. टन इतर्े होते. सध्या
सरासरी एर्री उत्पािन 1158 क्क्वटल प्रती हेक्टर असे आहे.
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र्ोरोना वाढतोय, मास्र् वापरा
-

मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे

र्ोरोना रुगर्ांमध्ये संथपर्े वाढ चिसत असून राज्यातील जनतेने मास्र् वापरत रहावे असे आवाहन
मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांनी राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीच्या माध्यमातून जनतेला र्ेले.

राज्यािी

साप्ताचहर् पॉचझटीव्हीटी 1.59 टक्र्े असून मुंबई आचर् पुर्े या िोन शहरांमध्ये राज्याच्या सरासरीपेक्षा
जास्त पॉचझटीव्हीटी आढळते. मुंबईत रुगर्संख्येत 52.79 टक्र्े वाढ झाली असून ठाण्यामध्ये 27.92
टक्र्े तर रायगड आचर् पालघर चजल्यात 18.52 टक्र्े 68.75 टक्र्े इतर्ी वाढ झाली आहे.
सध्या र्ेवळ एर् रुगर् व्हेचटलेटरवर असून 18 रुगर् ऑक्क्सजनवर आहे . रुगर्ालयात िाखल
रुगर्ांिी संख्या र्मी असली तरी र्ोरोना पूर्कपर्े गेलेला नाही हे लक्षात घेऊन सवांनी सावधचगरी बाळगर्े
आचर् त्यासाठी मास्र् घालत राहर्े, लस घेर्े आवश्यर् आहे असे आवाहन मुख्यमंत्रयांनी र्ेले. सध्या 18
पेक्षा अचधर् वयाच्या 92.27 टक्र्े लोर्ांना एर् डोस िे ण्यात आला आहे. िािण्यांिे प्रमार्ही र्मी झाले
असून ते वाढचवण्यािे चनिे शही मुख्यमंत्रयांनी चिले.
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