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मित व पुनवकसन

नगि चवर्ास चवभाग
मुंबई मेट्रो मार्गगर्ा-3 च्या सुधाचित
प्रस्तावास मान्यता
र्ुलाबा- वांद्रे- सीप्झ या मुंबई मेट्रो मागक-3 प्रर्ल्पाच्या सुधाचित खिास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ
बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एर्नाथ शशिे होते.
या प्रर्ल्पािा मूळ खिक 23 हजाि 136 र्ोटी होता तो आता 33 हजाि 405 र्ोटी 82 लाख रुपयांिा
होईल. प्रर्ल्पाच्या वाढीव खिात र्ेंद्र शासनािा सहभाग चमळण्यार्चिता िे खील र्ेंद्र शासनास चवनंती
र्िण्यात येत आहे.
सुधाचित आिाखड्यानुसाि िाज्य शासनाच्या चहश्यािी िक्र्म 2 हजाि 402 र्ोटी 7 लाख वरुन 3
हजाि 699 र्ोटी 81 लाख एवढी होत आहे. त्यामुळे िाज्याच्या समभागापोटी 1 हजाि 297 र्ोटी 74 लाख
अशी वाढीव िक्र्म मुंबई महानगि प्रिे श चवर्ास प्राचधर्िर्ाने मुंबई मेट्रो िेलला िे ण्यासंिभात
प्राचधर्िर्ाला चनिे श िे ण्यात आलेले आहेत.
या सुधाचित चवत्तीय आिाखडयानुसाि जपान आंतििाष्ट्रीय सहर्ायक संस्थेिे (जायर्ा) र्जक 13
हजाि 235 र्ोटीवरुन 19 हजाि 924 र्ोटी 34 लाख इतर्े झाले असून वाढीव िक्र्मेिे र्जक घेण्यास
िे खील मान्यता िे ण्यात आली.
मुंबई मेट्रो मागक -3 िी एर्ूर् लांबी 33.5 चर्मी असून हा मागक संपूर्क भुयािी आहे. या मागात 26
भुयािी आचर् एर् जचमनीविील अशी 27 स्थानर्ं असून वषक 2031 पयंत 17 लाख प्रवासी प्रचतचिन प्रवास
र्ितील असा अंिाज आहे. ही मार्गगर्ा सुरु झाल्यानंति नचिमन पााँईट, विळी, वांद्रे र्ुला संर्ुल व
आंतििाष्ट्रीय व आंतििाज्य चवमानतळ, मिोळ औद्योचगर् वसाहत, सीप्झ अशी महत्वािी र्ेंद्र मेट्रोने जोडली
जातील. र्ुलाबा ते आंतििाष्ट्रीय चवमानतळ 50 चमचनटात र्िर्े सहज शक्य होर्ाि आहे.
सध्या बोगद्यांिे 98.6 टक्र्े एवढे र्ाम झाले असून भूचमगत स्थानर्ांिे सुमािे 82.6 टक्र्े र्ाम पूर्क
झाले आहे. या प्रर्ल्पासाठी 73.14 हेक्टि शासर्ीय जचमन व 2.56 हेक्टि खासगी जचमनीिे संपािन पूर्क
झाले आहे.
-----०-----
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वैद्यर्ीय चशक्षर् चवभाग
ित्नाचगिी येथे शासर्ीय वैद्यर्ीय महाचवद्यालय उभािण्यास मान्यता
चजल्हा सामान्य रुग्र्ालयािेही होर्ाि श्रेर्ीवधकन
ित्नाचगिी येथे १०० चवद्याथी प्रवेश क्षमतेिे नवीन शासर्ीय वैद्यर्ीय महाचवद्यालय आचर्
महाचवद्यालयास संलग्ग्नत चजल्हा सामान्य रुग्र्ालयािे श्रेर्ीवधकन र्रुन ४३० रुग्र्खाटांिे चजल्हा
रुग्र्ालय स्थापन र्िण्यास आज मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी
मुख्यमंत्री एर्नाथ शशिे होते.
ित्नाचगिी शहि हे र्ोर्र्ातील उच्िचशक्षर्ािे िेखील प्रमुख र्ेंद्र आहे. चजल्यािा बिािसा भाग
ग्रामीर् असून लोर्संख्या १६.९६ लाख आहे. एवढ्या मोठ्या लोर्संख्येला वैद्यर्ीय सुचवधा चमळवून
िे ण्यासाठी नवीन शासर्ीय वैद्यर्ीय महाचवद्यालयासोबति चनमार् र्िण्यात येर्ाऱ्या श्रेर्ीवर्गधत चजल्हा
रुग्र्ालयािा लाभ होर्ाि आहे. या चनर्कयामुळे चजल्यािी वैद्यर्ीय व्यवस्था मजबूत होण्यास मित होर्ाि
आहे.
-----०-----

मित व पुनवकसन चवभाग
अचतवृष्टीग्रस्तांना िाज्य शासनािा मोठा चिलासा
िोन ऐवजी तीन हेक्टि मयािे त मित
एनडीआिएफच्या मितीपेक्षा िु प्पट मित र्िर्ाि
गेल्या िोन मचहन्यात िाज्यात झालेल्या अचतवृष्टी आचर् जोििाि पावसामुळे शेतर्ऱ्यांिे मोठे
नुर्सान झाले आहे. िाज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत आज घेण्यात आलेल्या चनर्कयानुसाि एनडीआिएफ च्या
मितीच्या िु प्पट िक्र्म नुर्सानग्रस्तांना िे ण्यािा आचर् िोन ऐवजी तीन हेक्टि मयािे त ही मित र्िण्यािा
चनर्कय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्रयांनी यावेळी सांचगतले र्ी या चनर्कयामुळे िाज्यातील नुर्सानग्रस्त सवक शेतर्ऱ्यांना मोठा
चिलासा चमळर्ाि आहे.
-----०-----
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