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सावकजचनर् आरोग्य

गृहचनमाकण चवभाग
मुंबई महानगर प्रदे श क्षेत्रातील 8 महानगरपालीर्ा व 7 नगरपाचलर्ांसाठी
स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनवकसन प्राचिर्रण
बृहन्ुंबई महानगरपाचलर्ा वगळता मुंबई महानगर प्रदे श क्षेत्रातील (MMR Region) 8 महानगरपाचलर्ा
आचण 7 नगरपाचलर्ांसाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनवकसन प्राचिर्रण स्थापन र्रण्यािा चनणकय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ
बैठर्ीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे हे या बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी होते. या प्राचिर्रणािे मुंबई महानगर
प्रदे श क्षेत्र झोपडपट्टी पुनवकसन प्राचिर्रणािे (MMR-SRA) िे मुख्यालय ठाणे येथे राहील.
झोपडपट्टी पुनवकसन प्रर्ल्पािी प्रभावीपणे अंमलबजावणी र्रण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदे श क्षेत्रातील नवी
मुंबई महानगरपाचलर्ा (चसडर्ो आचण नैना क्षेत्रासह), ठाणे, पनवेल,र्ल्याण-डोंचबवली, चभवंडी-चनजामपूर, वसईचवरार, चमरा-भाईंदर, उल्हासनगर अशा एर्ूण 8 महानगरपाचलर्ा आचण अंबरनाथ, बदलापूर,अचलबाग, पेण,
खोपोली, माथेरान आचण र्जकत अशा एर्ूण 7 नगरपाचलर्ा/नगरपररषद यांिा समावेश र्रून मुंबई महानगर प्रदे श
क्षेत्रार्ररता एर्ि झोपडपट्टी पुनवकसन प्राचिर्रण (बृहन्ुंबई महानगरपाचलर्ा क्षेत्र वगळता) लागू र्रण्यास मान्यता
दे ण्यात आली.
मुंबई महानगर प्रदे श क्षेत्रार्ररता एर्ि झोपडपट्टी पुनवकसन प्राचिर्रण ( बृहन्ुंबई महानगरपाचलर्ा क्षेत्र
वगळता ) लागू र्रण्याबाबतिी अभ्यासगटािी चशफारस तत्वत: स्वीर्ारण्यात आली. त्यािप्रमाणे राज्यातील इतर
प्रमुख शहरातील झोपडपटृ यांना झोपडपटृ ी पुनवकसन योजना लागू र्रण्यासाठी प्रिान सचिव (गृहचनमाकण) यांच्या
अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र अभ्यास गट नेमण्यात आला आहे. या प्रस्ताचवत मुंबई महानगर प्रदे श झोपडपट्टी पुनवकसन
प्राचिर्रणासाठी मुख्य र्ायकर्ारी अचिर्ारी म्हणून भा.प्र.से. अचिर्ा-यांिी नेमणूर् तसेि अनुषंगाने प्रशासर्ीय
तसेि तांचत्रर् बाबी बाबत चवभागामाफकत स्वतंत्रपणे र्ायकवाही र्रण्यात येईल. या प्राचिर्रणासाठी 200 र्ोटी
रुपयांिी आचथकर् तरतूद र्रण्यात आली आहे.
-----०----महसूल चवभाग
मुद्ांर् शुल्क दर र्मी र्रण्यािा चनणकय
सध्यािा प्रिचलत मुद्ांर् शुल्क दर र्मी र्रण्यािा चनणकय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
अचभहस्तांतरणपत्राच्या दस्तावरील प्रिचलत मुद्ांर् शुल्कािा दर चद.1 सप्टेंबर, 2020 पासून ते चद.31 चडसेंबर,
2020 या र्ालाविीर्ररता 3% ने तर चद.1 जानेवारी, 2021 ते चद.31 मािक, 2021 या र्ालाविीर्ररता 2% ने र्मी
र्रण्यािा चनणकय घेण्यात आला.
-----०-----

2

पररवहन चवभाग
टाळे बंदीमुळे सावकजचनर् आचण माल वाहतूर् र्रणाऱ्या
वाहनांना वाहन र्र माफी
र्ोचवडमुळे टाळे बंदीच्या र्ाळात सावकजचनर् वाहतूर् बंद असल्याने वाहतूर् क्षेत्राला फटर्ा बसला. त्यांना
नुर्सान भरपाई म्हणून सावकजचनर् आचण माल वाहतूर् र्रणाऱ्या वाहनांना वाहन र्र माफी दे ण्यािा चनणकय आज
झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
चदनांर् 01.04.2020 ते 30.09.2020 या 6 मचहन्यांच्या र्ालाविीत वाहन र्र भरण्यापासून 100 टक्के
र्रमाफी दे ण्यािा म्हणजे 2020-2021 या आचथकर् वषाकसाठी एर्ूण वाचषकर् र्राच्या 50 टक्के र्रमाफी दे ण्यािा
चनणकय घेण्यात आलेला आहे.
र्ोचवड -19 आजाराच्या साथीमुळे र्ेंद्शासनाने चदनांर् 25 मािक, 2020 पासून संपूणक दे शात टाळे बंदी
(लॉर्डाऊन) घोचषत र्ेली होती. सदर टाळे बंदी चदनांर् 31 मे 2020 पयंत सुरु होती. त्यानंतर राज्य शासनाने चदनांर्
31.05.2020 च्या आदे शान्वये Mission Begins Again अंतगकत र्ाही प्रमाणात टाळे बंदी खुली र्ेलेली आहे. या
टाळे बंदीच्या र्ालाविीत सावकजचनर् वाहतूर् बंद होती. त्यामुळे चवचवि वाहतूर् संघटनांनी नुर्सान भरपाई म्हणून
शासनाने र्रमाफी द्यावी, अशी चवनंती र्ेली होती.
र्रमाफी ही मालवाहतूर् र्रणारी वाहने, पयकटर् वाहने, खोदर्ाम र्रणारी वाहने, खाजगी सेवा वाहने,
व्यावसाचयर् र्ॅम्पसक वाहने, स्कूल बसेस या वाचषकर् र्र भरणाऱ्या वाहनांना लागू राहणार आहे. यामुळे राज्य शासनास
सुमारे 700 र्ोटी एवढा र्र र्मी चमळणार असल्याने राज्य शासनावर तेवढा आचथकर् भार राहणार आहे.
-----०----पदु म चवभाग
अचतररक्त दू िापासून भुर्टी र्रणारी योजना
ऑक्टोबर पयंत राबचवणार
लॉर्डाऊन पररच्छस्थतीत अचतररक्त दू िािे भुर्टीत रुपांतर र्रण्यािी योजना आता सप्टेंबर आचण ऑक्टोबर
या दोन मचहन्यार्ररता राबचवण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता दे ण्यात आली.
ही भुर्टी आचदवासी चवर्ास चवभागाच्या भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दु ल र्लाम अमृत आहार या योजनेंतगकत
६ लाख ५१ हजार मुलांना प्रचतचदन प्रचतचवद्याथी १८ ग्रॅम याप्रमाणे ६ लाख ५१ हजार मुलांना आचण प्रचतचदन प्रचतमचहला
२५ ग्रॅम याप्रमाणे १ लाख २१ हजार गरोदर, स्तनदा मातांना 1 वषाकर्रीता दु ग्धव्यवसाय चवभागामाफकत उपलब्ध र्रुन
दे ण्यात येणार असल्यािा चनणकयही घेण्यात आला.
संपूणक जगभरात र्ोचवड-19 या रोगािा प्रादु भाकव मोठ्या प्रमाणात चदसून आला आहे. या रोगािा प्रादु भाकव
रोखण्यासाठी संपूणक दे शात चद.23 मािक, 2020 पासून लॉर्डाऊन घोचषत र्रण्यात आला होता. या लॉर्डाऊनमुळे
राज्यात चनमाकण होणाऱ्या दू िाच्या मागणीत प्रिंड घट झाल्यामुळे राज्यात अचतररक्त दू िािी पररच्छस्थती चनमाकण होऊन
दू ि उत्पादर् शेतर्ऱ्यांना दू िासाठी र्मी दर प्राप्त होऊ लागला.
या अचतररक्त दू िाच्या पररच्छस्थतीत सूिारणा होऊन दु ग्धव्यवसायात समतोल राखता यावा यासाठी शासनाने
हस्तक्षेप र्रुन प्रचतचदन 10 लक्ष चलटर मयाकदेपयंत दू ि च्छस्वर्ृत र्रुन सदर दू िािे रुपांतरण र्रण्यािी योजना घोचषत
र्ेली होती. सदर योजना चदनांर् 6 एचप्रल, 2020 ते 31 जुलै, 2020 पयंत राबचवण्यात आली. या योजनेद्वारे
शासनामाफकत एर्ूण 5,98,97,020 चलटर इतक्या दू िािी च्छस्वर्ृती र्रण्यात आली असून या दू िाच्या रुपांतरणाव्दारे
4421 मे.टन दू ि भुर्टी 2320 मे.टन इतर्े दे शी र्ुर्ी ंग बटर उत्पादन र्रण्यात आले.
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तथाचप, राज्यातील दु ग्धव्यवसायात अद्यापही च्छस्थरता आलेली नसल्याने आज सदर योजना पुनश्च: चद.1 सप्टेंबर,
2020 ते चद.31 ऑक्टोबर, 2020 या 2 मचहन्याच्या र्ालाविीर्रीता राबचवण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे. या
योजनेसाठी शासनामाफकत रु.198.30 र्ोटी रुपयांिी तरतूद र्रण्यात येणार आहे.
-----०----पदु म चवभाग
क्यार व महा िक्रीवादळातील नुर्सानीसाठी
मच्छिमारांना चवशेष आचथकर् सहाय्य
अरबी समुद्ात चनमाकण झालेल्या "क्यार" व "महा" या दोन िक्रीवादळामुळे मिीमारांना मासेमारी न र्रता
आल्यामुळे झालेल्या नुर्सानीबद्दल 65 र्ोटी 17 लाख इतर्े चवशेष सानुग्रह अनुदान दे ण्यािा चनणकय आज झालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
रापणर्ार संघािे सभासद असणाऱ्यांना प्रचत सभासद 10 हजार रुपये असे 4 हजार 171 सभासदांना 4 र्ोटी
17 लाख, चबगर यांचत्रर् नौर्ािारर्ांना प्रत्येर्ी 20 हजार प्रमाणे 1 हजार 564 नौर्ािारर्ांना 3 र्ोटी 12 लाख 80
हजार, 1-2 चसलेंडर नौर्ािारर्ांना प्रत्येर्ी 20 हजार रुपये प्रमाणे 4 हजार 641 जणांना 9 र्ोटी 28 लाख 20 हजार,
3-4 चसलेंडर नौर्ािारर्ांना प्रत्येर्ी 30 हजार प्रमाणे 1 हजार 526 जणांना 4 र्ोटी 57 लाख 80 हजार, 6 चसलेंडर
नौर्ािारर्ांना प्रत्येर्ी 30 हजार रुपये प्रमाणे 7 हजार 671 जणांना 23 र्ोटी 1 लाख 30 हजार रुपये, लहान मासळी
चवक्रेता मच्छिमारांना 50 चल. क्षमतेच्या दोन चशतपेटया पुरवठा प्रत्येर्ी 3 हजार प्रमाणे 35 हजार जणांना 21 र्ोटी
रुपये दे ण्यात येतील. यािा लाभ 54 हजार 573 मच्छिमारांना चमळे ल. हा लाभ त्यांच्या थेट बँर् खात्यामध्ये (डीबीटी)
जमा र्रण्यात येईल.
-----०----र्ृषी चवभाग
मालेगाव तालुक्यात र्ृषी चवज्ञान संर्ुल
नाचशर् चजल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यात मौजे र्ाष्टी येथे र्ृषी चवज्ञान संर्ुल स्थापन र्रण्यािा चनणकय आज
झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
या संर्ुलात शासर्ीय र्ृषी महाचवद्यालय, उद्यानचवद्या महाचवद्यालय, अन्नतंत्रज्ञान महाचवद्यालय, र्ृषी
व्यवसाय व्यवस्थापन महाचवद्यालय आचण र्ृषी अचभयांचत्रर्ी व तंत्रज्ञान महाचवद्यालय स्थापन र्रण्यात येईल.
2020-21 या शैक्षचणर् वषाकपासून र्ृषी व्यवसाय व्यवस्थापन अभ्यासक्रम सुरु र्रण्यास तसेि यासाठी
चशक्षर् तसेि चशक्षर्ेत्तर अशा 76 पदांना दे खील मान्यता दे ण्यात आली. अन्नतंत्रज्ञान महाचवद्यालय अभ्यासक्रम
दे खील सुरु र्रण्यात येईल. या सवांसाठी 70 र्ोटी रुपये खिक येईल.
-----०----सावकजचनर् आरोग्य चवभाग
शहरी भागासाठी आरोग्य सेवा संिालर्ांिे पद
राज्यातील शहरी भागासाठी आरोग्य सेवा संिालर्ांिे तसेि इतर 6 पदे चनमाकण र्रण्यािा चनणक य आज
झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
शहरी भागासाठी संिालर्, आरोग्य सेवा (शहरी), उप संिालर्-2 पदे , सहायर् संिालर्-4 पदे अशी ही
नवी यंत्रणा असेल. राज्यातील शहरी भागामध्ये लसीर्रण, साथ रोग व इतर आरोग्यचवषयर् र्ायकक्रम अचिर्
पररणामर्ारर्तेने राबचवण्यासाठी तसेि स्थाचनर् स्वराज्य संस्थांना मागकदशकन र्रण्यासाठी ही यंत्रणा र्ायकरत राहील.
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