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मित व पुनवकसन चवभाग
तौक्ते िक्रीवािळग्रसतांना
वाढीव िराने मित िे ण्यािा चनर्कय
राज्यामध्ये तौक्ते िक्रीवािळामुळे बाचधत झालेल्ह्या आपिग्रसतांना वाढीव िराने मित िे ण्यािा चनर्कय आज
झालेल्ह्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षसथानी मुख्यमंत्री उधव ठार्रे होते. र्दद्रशासनाने
चवचहत र्ेलेल्ह्या िरापेक्षा अचधर् िराने मित िे ण्यात येर्ार असल्ह्यामुळे वाढीव िरामुळे पडर्ारा आर्थथर् भार राज्य
शासनाच्या चनधीमधुन र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
ही मित खालील प्रमार्े िेण्यात येईल.
नैसर्थगर् आपत्तीमध्ये घरे पुर्कत: क्षतीग्रसत झाले असल्ह्यास कर्वा अंशत: पडझड झालेल्ह्या (चर्मान 15%
नुर्सान) र्च्च्या व पक्क्या घरांपैर्ी ज्या घरांिे छत क्षतीग्रसत झाल्ह्याने अथवा पत्रे/र्ौले/छत उडु न गेल्ह्याने
घरातील र्पडे व घरगुती भाडयांिे/वसतुंिे नुर्सान झाले आहे अशा प्रर्रर्ी र्पडे तसेि घरगुती भांडी /
वसतुंर्चरता अथक सहाय्य प्रचत र्ुटु ं ब रू. 5000 र्पडयांच्या नुर्सानीसाठी आचर् प्रचत र्ुटु ं ब रू.5000 घरगुती
भांडी/वसतु नुर्सानीसाठी. पूर्कत: नष्ट झालेल्ह्या झालेल्ह्या पक्क्या व र्च्च्या घरांसाठी मित रू.1,50,000 प्रचत
घर आचर् अंशत: पडझड झालेल्ह्या (चर्मान 15 टक्र्े) पक्क्या/र्च्च्या घरांसाठी मित रू.15,000 प्रचत घर तसेि
अंशत: पडझड झालेल्ह्या (चर्मान 25 टक्र्े) पक्क्या /र्च्च्या घरांसाठी मित रू.25,000 प्रचत घर आचर् अंशत:
पडझड झालेल्ह्या (चर्मान 50 टक्र्े) पक्क्या /र्च्च्या घरांसाठी मित रू.50,000 प्रचत घर. नष्ट झालेल्ह्या
झोपडीपैर्ी झोपडपट्टी पुनवकसनासाठी पात्र असलेल्ह्या झोपडयांना मित रू. 15,000 प्रचत झोपडी अशी मित
िे ण्यात येईल.
बहु वार्थषर् चपर्ांच्या नुर्सानीसाठी मित- बहु वार्थषर् चपर्े- रू 50,000 प्रचत हेक्टर. नारळ झाडासाठीरू 250 प्रचत झाड, सुपारी झाडासाठी- रू 50 प्रचत झाड, 2 हेक्टरच्या मयािे त.
िु र्ानिार व टपरीधारर्- जे सथाचनर् रचहवाशी आहेत, ज्यांिे नाव सथाचनर् मतिार यािीत आहे व जे
रेशनर्ाडक धारर् आहेत त्यांना पंिनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्ह्या नुर्सानीच्या 75 टक्र्े रक्र्म कर्वा जासतीत
जासत रू.10,000 पयंत आर्थथर् मित िे ण्यात यावी.
मत्सव्यवसाचयर्ांिे नुर्सान- बोटींिी अंशत: िु रूसती रू 10,000 पूर्कत: नष्ट झालेल्ह्या बोटींसाठी
रू.25,000, अंशत: बाचधत झालेल्ह्या जाळयांच्या िु रूसतीसाठी रू 5000, पूर्कत: नष्ट झालेल्ह्या जाळयांसाठी
रू.5000.
आपत्ती प्रसंगी शासनाच्या अन्य र्ोर्त्याही योजनेखाली अनुिान/मित घेतली असल्ह्यास वरील मित
अनुज्ञय
े असर्ार नाही.
पूवी रोजगार हमी योजनेखाली जशी फळबाग योजना लागू होती त्याि धतीवर सचिव, जलसंधारर् व
रोजगार हमी योजना यांनी योजना र्ायान्न्वत र्रर्ेबाबत र्ायकवाही र्रण्यात येईल. नुर्सान झालेल्ह्या
र्ुक्र्ुटपालन शेडसाठी प्रत्यक्ष नुर्सानीिी रक्र्म कर्वा जासतीत जासत रू.5000 इतर्ी मित िे ण्यात येईल.
िक्रीवािळामुळे बाचधत झालेल्ह्या र्ुटू ं बांना चिनांर् 26.08.2020 च्या शासन चनर्कयान्वये मोफत अन्नधान्य व
र्ेरोसीन वाटप र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली. “तौक्ते” िक्रीवािळामुळे झालेल्ह्या म्त्यूसाठी राज्य आपत्ती
प्रचतसाि चनधीमधून 4 लक्ष रुपये इतक्या रक्र्मेसोबति मुख्यमंत्री सहाय्यता चनधीमधून अचतचरक्त 1 लक्ष रुपये
इतर्ी मित िे ण्यात येईल.
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राज्य उत्पािन शुल्ह्र् चवभाग
मोठ्या प्रमार्ावरील अवैध िारूचवक्री व गुन्हेगारी थांबचवण्यासाठी
िंद्रपूर चजल्ह्यातील िारूबंिी उठचवण्यािा चनर्कय
िंद्रपूर चजल्ह्यातील िारूबंिी उठचवण्यािा चनर्कय आज झालेल्ह्या मं चत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला.
बैठर्ीच्या अध्यक्षसथानी मुख्यमंत्री उधव ठार्रे होते. 1 एचप्रल 2015 पासून िारुबंिी लागू र्ेल्ह्यानंतर मोठ्या
प्रमार्ावर चजल्ह्यात वाढलेले अवैध िारुिे प्रमार्, वाढलेली गुन्हेगारी यािा चविार र्रून हा चनर्कय घेण्यात आला.
शासनाने 1 एचप्रल 2015 पासून संपूर्क िंद्रपूर चजल्ह्यात िारु चवक्रीिे आचर् िारू चपण्यािे परवाने रद्द र्रून
संपूर्क चजल्ह्यत िारूबंिी लागू र्ेली होती. या िारूबंिीच्या अनुषंगाने जुलै 2018 मध्ये चवधानसभेमध्ये झालेल्ह्या
ििेच्या वेळी तत्र्ालीन राज्य उत्पािन शुल्ह्र् मंत्रयांनी सचमती नेमण्याबाबत आश्वासन चिले होते. त्यानुषंगाने
सेवाचनव्त्त माजी प्रधान सचिव रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली सचमती नेमून चतिा अहवाल 9 मािक 2021 रोजी
शासनास सािर र्रण्यात आला.
िारूबंिी उठचवण्यामागील प्रमुख र्ारर्े
झा सचमतीने र्ाढलेल्ह्या चनष्र्षाप्रमार्े िारूबंिीिी अंमलबजावर्ी मोठ्या प्रमार्ावर अपयशी ठरली
असून, चजल्ह्यात अवैध हातभट्टी िारू आचर् बनावट िारू र्ाळ्या बाजारात उपलब्ध होत आहे. ही िारू अचतशय
घातर् आहे. यातून िारूिा र्ाळाबाजार िेखील वाढला आहे. शासनािे वैध िारू चवक्रीमधून चमळर्ायया
महसूलािे मोठे नुर्सान झाले आहे व गुन्हे गारी क्षेत्रातील खासगी व्यक्तींिा प्रिंड आर्थथर् फायिा झाला आहे.
बेर्ायिे शीर िारू व्यापारात चिया आचर् मुले यांच्या वाढत्या सहभागामुळे किता चनमार् र्रण्यासारखी पचरन्सथती
झाली आहे. तसेि, िारुबंिीच्या बाबतीत बहु संख्य संघटना, नागचरर् व रचहवाशांनी िारुबंिी मागे घेण्याच्या बाजुने
र्ौल चिला आहे. या र्ारर्ांमुळे झा सचमतीने िारुबंिी उठचवण्याबाबत चनष्र्षक र्ाढला आहे .
िारुबंिीमुळे गुन्हे गारीत वाढ
िारुबंिीमुळे िंद्रपूर चजल्ह्यात असामाचजर् प्रव्त्ती व गुन्हेगारीमध्ये मोठ्या प्रमार्ावर वाढ झाली.
िारूबंिीपूवी म्हर्जे 2010-2014 या र्ाळात 16 हजार 132 गुन्हे िाखल झाले होते. िारूबंिीनंतर म्हर्जे
2015-2019 या र्ाळात 40 हजार 381 गुन्हे िाखल र्रण्यात आले. िारूबंिीपूवी 1729 मचहला गुन्हे गारीिी
प्रर्रर्े होती. िारूबंिीमध्ये 4042 मचहलांवर गुन्हे िाखल र्रण्यात आले, तर बालर्ांिा अवैध िारूसाठी वापर
र्रण्यािी संख्याही मोठ्या प्रमार्ात वाढली.
िारूबंिीमुळे महसुलात तूट
िंद्रपूर चजल्ह्यात िारूबंिीमुळे गेल्ह्या 5 वषात 1606 र्ोटी रुपये इतर्े राज्य उत्पािन शुल्ह्र्ात नुर्सान
झाले. तर 964 र्ोटी रुपये चवक्रीर्र बुडाला असे एर्ंिर 2570 र्ोटी रूपयांिा महसूल शासनास चमळू शर्ला
नाही.
नागचरर्ांिी मोठ्या प्रमार्ावर चनवेिने
िंद्रपूर चजल्ह्यातील िारूबंिी चवषयी ग्रामपंिायत, चशक्षर्, मचहला संघटना, धार्थमर् संघटना, र्ामगार,
सामाचजर् संघटना, वर्ील, पत्रर्ार व सवकसामान्य नागचरर् यांनी 2 लाख 69 हजार 824 चनवेिने
चजल्ह्हाचधर्ाययांच्या सचमक्षा सचमतीर्डे पाठचवली. यातील बहु संख्य म्हर्जे 2 लाख 43 हजार 627 चनवेिने
िारूबंिी उठचवण्यासंिभात असून, 25 हजार 876 चनवेिने िारूबंिी र्ायम राहण्याबाबत आहेत.
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