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1

गृहचनमार् चवभाग
बीडीडी िाळीतील मूळ सिचनर्ाधारर्ांसाठी
नाममात्र मुद्ांर् शुल्र्
बीडीडी िाळींच्या पुनर्ववर्ास प्रर्ल्पांतगकत मूळ रचहवाशांना (सिचनर्ाधारर्ांना)

िे ण्यात

येर्ाऱ्या पुनवकसन सिचनर्ेिे र्रारनामे, िस्तावर आर्ारावयािे मुद्ांर् शुल्र् प्रचत सिचनर्ा नाममात्र
एर् हजार रुपये याप्रमार्े आर्ारण्यािा चनर्कय आज राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्यात आला.
बैठर्ीच्या अध्यक्षस्िानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. या चनर्कयामुळे मुळ सिचनर्ाधारर्ांना चिलासा
चमळे ल चशवाय बीडीडी िाळीच्या चवर्ासालाही गती चमळर्ार आहे.
मुंबई चवर्ास चवभागामार्कत (बी.डी.डी.) सन 1921-1925 च्या िरम्यान मुंबई येिील वरळी,
नायगाव, ना.म.जोशी मागक व चशवडी येिे एर्ूर् 207 िाळी बांधण्यात आल्या आहेत. प्रत्येर् िाळ ही तळ
+ 3 मजल्यांिी असून त्यात प्रत्येर्ी जवळपास 80 रचहवाशी गाळे आहेत. सिरच्या िाळी या जवळपास
96 वषे जुन्या झालेल्या असून, मोडर्ळीस आलेल्या आहेत. त्यामुळे बी.डी.डी. िाळींिा पुनर्ववर्ास
र्रण्यािा चनर्कय मंचत्रमंडळाच्या मान्यतेने गृहचनमार् चवभागामार्कत चि.30.03.2016 च्या शासन
चनर्कयान्वये घेण्यात आलेला आहे. सिरहू चनर्कयानुसार बी.डी.डी. िाळींिा पुनर्ववर्ास म्हाडामार्कत
र्रण्यात येर्ार असून, या पुनर्ववर्ास प्रर्ल्पांमध्ये जवळपास 15,584 भाडे र्रुंिे पुनवकसन र्रर्े
चनयोचजत आहे.
बी.डी.डी. िाळींच्या पुनर्ववर्ास प्रर्ल्पांतगकत मूळ रचहवाशांना 500 िौ.र्ुट िटई क्षेत्रर्ळािी
सिचनर्ा मालर्ी तत्वावर चवनामूल्य चवतरीत र्रण्यात येर्ार आहे. बी.डी.डी. िाळींिा पुनर्ववर्ास प्रर्ल्प
आर्विर्दृष्ट्या वधकनक्षम ठरण्याच्या दृष्ट्टीने, मुंबईमधील वरळी, नायगाव, ना.म.जोशी मागक व चशवडी येिील
एर्ूर् 207 बी.डी.डी. िाळीतील पात्र भाडे र्रुंिे पुनवकसन र्रण्यासाठी त्यांना मालर्ी हक्र्ाने िे ण्यात
येर्ाऱ्या पुनवकसन सिचनर्ेसाठी आर्ारण्यात येर्ारे र्रारनामे /िस्तावरील मुद्ांर् शुल्र् आज चनचित
र्रण्यात आले.
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पिू म चवभाग
लॉर्डाऊनच्या र्ाळातील उवकचरत िू ध भूर्टी आचर् बटर
महानंिला वर्ींग स्टॉर् म्हर्ून िे र्ार
लॉर्डाऊनच्या र्ाळातील उत्पाचित िू ध भूर्टी आचर् बटर महाराष्ट्र राज्य सहर्ारी िू ध महासंघ
(महानंि) यांना वर्ींग स्टॉर् म्हर्ून िे ण्यािा चनर्कय आज झालेल्या राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घेण्यात
आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्िानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
लॉर्डाऊनमध्ये प्रचतचिन 10 लाख चलटर िूध शेतर्ऱ्यांर्डू न घेऊन त्यािे रुपांतरर् िूध
भूर्टीमध्ये र्रण्यािी योजना राबचवण्यात आली होती. या योजनेत 7 हजार 764 मे.टन िूध भूर्टीिे
उत्पािन झाले. यापैर्ी 1500 मे.टन िू ध भूर्टी डॉ. ए.पी.जे. अब्िू ल र्लाम अमृत आहार योजनेत िे ण्यात
आली असून उवकचरत 6 हजार 264 मे.टन भूर्टीपैर्ी 3017 मे.टन भूर्टी एनसीडीएर्आय पोटक लवर
चवक्री र्रण्यात आली आहे. महानंिर्डे आता या योजनेंतगकत 3247 मे.टन इतर्ी भूर्टी चशल्लर् आहे.
याचशवाय 4044 मे.टन िे शी र्ुर्ींग बटर पैर्ी 3585 मे.टन बटर चवर्ण्यात आले असून 459 मे.टन बटर
चशल्लर् आहे. चशल्लर् राचहलेली भूर्टी व बटर हे महानंिास वर्ींग स्टॉर् म्हर्ून व्यवसायासाठी िे ण्यािा
चनर्कय घेण्यात आला.
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सावकजचनर् आरोग्य चवभाग
र्ोचवड सद्यस्स्िती
• र्ोचवड सािरोग आटोक्यात आर्ण्यासाठी राज्याने र्ेलेल्या आरोग्यचवषयर् उपाययोजना व
नागरीर्ांिे सहर्ायक यािा पचरर्ाम म्हर्ून राज्यात िु सरी लाट चनयंत्रर्ात आलेली आहे.
• शुन्य रुग्र् - आज रोजी नंिूरबार चजल्हयात एर्ही र्ोचवड सचक्रय रुग्र् नाही.
• िहापेक्षा र्मी रुग्र् - राज्यातील धुळे, वाचशम, यवतमाळ, भंडारा, वधा, गोंचिया या सहा चजल्हयात
सचक्रय रुग्र्संख्या िहापेक्षाही र्मी आहे.
• शंभरपेक्षा र्मी रुग्र् - राज्यातील परभर्ी, हहगोली, नांिेड, अमरावती, अर्ोला, बुलढार्ा, िंद्पूर व
गडचिरोली या चजल्हयात सचक्रय रुग्र्संख्या १०० पेक्षा र्मी आहे.
• सद्यस्स्ितीत जास्त रुग्र्संख्या असलेल चजल्हे सातारा, सांगली, अहमिनगर, पुर्े, उस्मानाबाि,
सोलापूर, हसधुिुगक.
• राज्यािा साप्ताचहर् सरासरी रुग्र्बाधेिा िर (Positivity rate) २.४४ टक्र्े इतर्ा आहे.
• राज्यात गत र्ाही चिवसात र्ोल्हापूर, रत्नाचगरी या शहरातील रुग्र्वाढीिा िर हा हिताजनर् होता.
तिाचप, आजघडीला चिलासािायर् बाब म्हर्जे या चजल्हयांिा साप्ताचहर् सरासरी रुग्र्वाढीिा िर
२.४४ टक्र्े यापेक्षाही र्मी आलेला आहे.
चिनांर् १७ ऑगस्ट २०२१ अखेरिी सचक्रय रुग्र्संख्या
o आजपयंत बाचधत झालेले एर्ूर् रुग्र् - ६४ लाख १ हजार २१३.
o बरे झालेले रुग्र् - ६२ लाख १ हजार १६८.
o एर्ूर् मृत्यू - १ लाख ३५ हजार २५५
o सक्रीय रुग्र् संख्या - ६१ हजार ३०६.
o रुग्र् बरे होण्यािा िर – ९६.८७ टक्र्े.
लसीर्रर् सद्यस्स्िती :
• राज्यात आजघडीला पाि र्ोटी सात लाखांपेक्षा अचधर् र्ोचवड प्रचतबंधर् डोस िे ण्यात आलेले आहेत.
• राज्यातील ४५ वयोगटावरील जवळपास ५० टक्र्े नागरीर्ांना चर्मान एर् डोस िे ण्यात आलेला आहे.
१८ ते ४४ वयोगटातील जवळपास २५ टक्र्े नागचरर्ांना चर्मान एर् डोस िे ण्यात आलेला आहे .
राज्यातील एर् र्ोटी तेहतीस लाख सात हजार नागरीर्ांना र्ोचवड प्रचतबंधर् लसीच्या िोन्ही मात्रा
िे ण्यात आलेल्या आहेत हा िे शातील उच्िांर् आहे.
• तसेि चिनांर् १४ ऑगस्ट २०२१ रोजी राज्यात एर्ाि चिवशी नऊ लाख िौसष्ट्ट हजार नागरीर्ांिे
र्ोचवड लसीर्रर् र्रण्यात आले आहे. हा िे खील महाराष्ट्रातील उच्िांर् आहे.
• राज्य नागरीर्ांच्या आरोग्याला प्राधान्य िे त आर्विर् गतीचवधींना िालना िे ण्यािाही प्रयत्न र्रीत आहे.
यासाठी ब्रेर् ि िेन अंतगकत र्ाही चनबंध चशिील र्रण्यात आलेले आहेत.
4

• नजीर्च्या र्ाळात येर्ारे चवचवध सर् व उत्सव लक्षात घेता गिी व्यवस्िापनासाठी नागरीर्ांिे सहर्ायक
अपेचक्षत आहे. तसेि र्ोचवड प्रचतबंधर् उपाययोजना जसे मास्र्िा वापर, हातािी स्वच्छता व सुरचक्षत
शाचररीर् अंतरािे पालन र्रर्े आवश्यर् आहे. यािबरोबर जास्तीत जास्त नागचरर्ांिे लसीर्रर्
होऊन नागरीर्ांिा र्ोचवड प्रािु भावापासून बिाव र्रण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी
नागचरर्ांनी भचवष्ट्यात िे खील असेि सहर्ायक र्रावे असे आवाहन र्रण्यात येत आहे.
oooo
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