ददनाांक : मांगळवार 01 मार्च , 2016

नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसान
शासनातर्फे नुकसान भरपाई
मुांबई दद.1 मार्च : राज्यात 27 फेब्रुवारी ते 1 मार्च 2016 पयंत झालेला
अवकाळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या नुकसानीर्ी मादहती महसूल मांत्री
एकनाथ खडसे याांनी आज मांत्रालयात पत्रकाराांना पुढीलप्रमाणे ददली.
 नैसर्गगक आपत्तीमुळे ज्या अल्प आदण अत्यल्प भूधारक शेतकऱयाांर्े नुकसान
झाले आहे त्याांना दोन हे क्टरपयंत प्रदतहे क्टरी कोरडवाहू शेतीसाठी 6,800 रुपये,
फळदपकासाठी प्रदतहे क्टरी 13,500 रुपये आदण बहु वार्गषक दपकाांसाठी प्रदतहे क्टरी
18 हजार रुपये याप्रमाणे शासनातफे मदत दे ण्यात येणार आहे .
 नैसर्गगक आपत्तीमुळे पशुधनार्े नुकसान झाल्यास, मृत्यु झाल्यास प्रती गाय ककवा
प्रती म्है स रुपये 30 हजार, प्रती बैल 25 हजार रुपये, प्रती गाढव रुपये 15000,
प्रती शेळी/मेंढी/डु क्कर रु.3,000 याप्रमाणे प्रती कुटुां ब पार् जनावराांच्या
मयादे पयंत नुकसान भरपाई दे ण्यात येणार आहे . व्यक्तीर्ा मृत्यु झाल्यास मृताच्या
वारसाांना प्रतीव्यक्ती र्ार लाख रुपये नुकसानभरपाई दे ण्यात येणार आहे .
नुकसानभरपाईसाठी असलेली पूवीर्ी वयार्ी अट काढू न टाकण्यात आली आहे .
 पाणी टां र्ाई लक्षात घे ता नदी, नाले इत्यादी स्त्त्रोताांपासून दवद्युत मोटारीद्वारे अवैध
पाण्यार्ा उपसा होत असल्यास अशा मोटारी जप्त करण्यार्े तसेर् इलेक्रीक
कनेक्शन काढू न टाकण्याच्या सूर्ना दे ण्यात आल्या आहे त. प्रती व्यक्ती 40
दलटर या दहशेबाप्रमाणे उपलब्ध पाण्यार्े दनयोजन करण्यात येणार असून येत्या 4
मार्च पासून मी स्त्वत: मराठवाड्याच्या दौऱयावर र्ाऱयार्ी, पाण्यार्ी व दपकार्ी
स्स्त्थती याांर्ा अांदाज घे ण्यासाठी जाणार आहे , असे मांत्री खडसे याांनी पत्रकाराां ना
साांदगतले.
 औरां गाबाद दवभाग या दवभागात नाांदेड दजल्यात एका व्यक्तीर्ा मृत्यु झाला. तर
यार् दजल्यात 9 लहान आदण 3 मोठी जनावरे दमळू न 12 जनावरे मृत पावली.
बीड दजल्यात 2 मोठी, लातूर दजल्यात 1 मोठे उस्त्मानाबाद दजल्यात 1 लहान व 6
मोठी दमळू न 7 जनावरे मृत्युमख
ु ी पडली. मृत्युमख
ु ी पडलेल्या जनावराांर्ी एकूण
सांख्या 22. घरे अथवा मालमत्तेर्े कोणतेही नुकसान नाही.
 औरां गाबाद दवभागात एकूण आठ दजल्याांमध्ये वरील काळात पडलेला पाऊस
असा. औरां गाबाद 0.04, जालना 0.46, परभणी 6.86, कहगोली 10.36, नाांदेड
9.07, बीड 8.11, लातूर 19.13, उस्त्मानाबाद 12.15 .
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 नादशक दवभागामध्ये मालेगाांव शहरात आांगावर झाड पडल्यामुळे एका व्यक्तीर्ा
मृत्यु तर ग्रामीण भागात एका बैलार्ा वीज पडल्यामुळे मृत्यु, धुळे तालुक्यात एका
बैलार्ा मृत्यु, अहमदनगर दजल्यात अकोला तालुक्यात वीज पडल्यामुळे एका
व्यक्तीर्ा मृत्यु. धुळे व गारबरडी येथे वीज पडल्यामुळे दोन व्यक्तींर्ा मृत्यु झाला.
 नादशक दजल्यात पडलेला पाऊस मालेगाांव-2, नाांदगाांव-5, धुळे-6, यावल-4.3,
मुक्ताईनगर-0.7, नगर अकोले -35, राहू री -8.4, अहमदनगर-2, पाथडी-21,
जामखेड-2.3
 नागपूर दवभागात अवकाळी पाऊस व गापीटीमुळे वधा दजल्यात सात घराांर्े तर
गोंददया दजल्यात 21 घराांर्े अांशत: नुकसान. भां डारा दजल्यात वीज पडल्यामुळे
म्हशीर्े रे डकू व 22 शेळ्या मृत.
 अमरावती दवभागात वरील काळात एकूण 14 मी.मी. पाऊस पडला. वादळी
पाऊस व गारपीटीमुळे अमरावती, अकोला व यवतमाळ दजल्यात रब्बी दपकाांर्े व
फळ दपकाांर्े काही प्रमाणात नुकसान झाले . 17 गावे बाधीत झाली आहे त.
वादशम दजल्यात 5 गावाांमध्ये नुकसान झाले आहे . अमरावती दवभागात 61,
यवतमाळ दजल्यात 59 व वादशम दजल्यात 13 गावाांर्े नुकसान झाले आहे .
बुलढाणा दजल्यात 1 गाय व 1 वासरु वीज पडल्यामुळे मृत्युमख
ु ी पडले.
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