नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या मदत व पुनववसन मं त्रयांच्या सूचना

गारपीट व अवकाळी पावसामुळे झालेली नुकसानभरपाई शासन ननणयानुसार
-एकनाथराव खडसे
मुंबई, दद.1 : राज्यात दिदिध भागाुंमध्ये मागील दोन ददिसापासून अिकाळी, गारपीट
आदण िादळाने समारे 55 जनािरे ि िीज पडू न सहा व्यक्तींचा मृत्यू झाला असल्याचा
प्राथदमक अुंदाज आहे . या भाुंगामध्ये घरे अथिा मालमत्तेचे कोणतेही नकसान झालेले नाही.
केंद्र शासनाच्या धोरणानसार 33 टक्के नकसान झाल्यास मदत दे ण्यात येते. तसेच शासन
दनणणयानसार येत्या आठ ददिसाच्या आता मदत दे ण्यात येईल. याकालािधीतझालेल्या
नकसानीचे पुंचनामे तातडीने करण्याच्या सूचना दजल्हादधकाऱयाुंना दे ण्यात आल्या आहे त अशी
मादहती मदत ि पनिणसन मुंत्री एकनाथराि खडसे याुंनी आज येथे ददली.
मुंत्रालयात आयादजत पत्रकार पदरषदे त ते बोलत होते. यािेळी जलसुंपदा राज्यमुंत्री
दिजय दशितारे उपस्थथत होते. गारपीट ि िादळ यामळे झालेल्या नकसानीची मादहती दे ताना
श्री.खडसे म्हणाले की, औरुं गाबाद दिभागातील नाुंदेड दजल्यात 9 लहान ि 3 मोठी जनािरे
दमळू न एकूण 12 जनािरे आदण एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे . बीड दजल्यात 2 मोठी, लातूर
दजल्यात 1 मोठे तसेच उथमानाबाद दजल्यात 1 मोठ्या जनािरासह 6 लहान जनािरे मृत्यूमखी
पडली आहे त. तसेच भुंडारा दजल्यात िीज पडू न म्हशीचे रे डकू ि 22 शेळयाुंचा मृत्यू झाला
आहे . नादशक दजल्यातील एक बैल ि धळे तालक्यातील एक बैल, बलढाणा दजल्यात 1 गाय ि
1 िासरूचा मृत्यू झाला आहे .
औरुं गाबाद दिभागातील आठ दजल्यात मागील दोन ददिसापासून अिकाळी पाऊस
पडजो आहे . यामध्ये औरुं गाबाद 0.04 मी.मी, जालना 0.46 मी.मी, परभणी 6.86 मी.मी,
हहगोली 10.36 मी.मी, नाुंदेड 9.07 मी.मी, बीड 8.11मी.मी, लातूर 19.13 मी.मी आदण
उथमानाबाद 12.15 मी.मी तसेच नादशक दजल्यातील मालेगाि 2 मी.मी, नाुंदगाि 5 मी.मी,
धळे 6 मी.मी, यािला 4.3 मी.मी, मक्ताईनगर 0.7 मी.मी, अहमदनगर दजल्यातील अकोले
35 मी.मी, राहरी 8.4मी.मी, अहमदनगर 2 मी.मी, पाथडी 21 मी.मी आदण जामखेड 2.3
मी.मी आदण अमरािती दिभागात 14 मी.मी पाऊस पडला आहे .
नादशक दिभागामधील मालेगाुंि शहरात अुंगािर झाड पडू न एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला
आहे तर अहमदनगर दजल्यातील अकोला तालक्यात िीज पडल्याने एकाचा ि धळे दजल्यात

बारा िषाच्या मलाचा मृत्यू झाला आहे . अिकाळी पाऊस ि गारपीटीमळे िधा दजल्यातील सात
ि गोंददया दजल्यातील 21 घराुंचे अुंशत

: नकसान झाले आहे तर अमरािती, अकोला ि

यितमाळ दजल्यात रब्बी दपकाुंचे ि फळदपकाुंचे काही प्रमाणात नकसान झाले आहे . अमरािती
दिभागातील 17 गािे बादधत झाली आहे त. तर िादशम दजल्यातील 13 गािाुंचे, अमरािती
दिभागातील 61 गािाुंचे, यितमाळ दजल्यातील 59 गािाुंचे नकसान झाले आहे .
अिकाळी पाऊस ि गारपीट आदण िादळ यामळे होणारे नकसानाची मदत
आठिडयाच्या आत दे ण्यात येईल. यामध्ये कोरडिाहू क्षेत्रासाठी दोन हे क्टर पयंत प्रती हे क्टर
सहा हजार रुपये, बागायती क्षेत्रासाठी ि फळदपकासाठी 13 हजार रुपये प्रती हे क्टर, बहिार्षषक
फळदपकाुंसाठी 18 हजार रुपये प्रती हे क्टर मदत दे ण्यात येईल. तसेच पशधनाच्या नकसानापोटी
प्रती म्है स, गाय यासाठी 30 हजार रुपये, घोडा, बैल यासाठी 25 हजार रुपये, गाढि, रे डूक
याकदरता 15 हजार रुपये, डकर, प्रती शेळी आदण मेंढी यासाठी तीन हजार रुपयाुंची मदत
करण्यात येईल. ही मदत एका कटुं बातील 5 जनािरापयंत दमळे ल, असेही त्याुंनी यािेळी
साुंदगतले.
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