*ऴाशनाने ऩुरग्रसताांच्या तडाडाऱा ऩाने ऩश
ु ऱ – आ. शध
ु ीर मुनगांट ळार याांचा आरोऩ*
*29 ऑगसट 2019 च्या ऴाशन रनणायातीऱ मदती शांदभााातीऱ तरतीद तातडीने ऱागी ाराया*
ऩुळा वळदभााातीऱ नागऩीर, ळधाा, भाांडारा, गडाददया, चांद्रऩीर आणण गडचचरोऱ या जजल्षयाांम्ये रनमााण झाऱेल्या

ऩुरऩररसथीतीम्ये धाधीत झाऱेल्या नागररााांना तातडीने शानुग्रष अनुदान, घर ऩडझडीशाठी मदत ळ मदत

छाळणयाांाररता 4 शप्टें धर 2020 च्या ऴाशन रनणायाळये ाेळल 16 ाोट 48 ऱाख रू. रनधी वळतर त ारून
राज्य ऴाशनाने ऩीळा वळदभााातीऱ ऩुरग्रसत नागररााांच्या तडाडाऱा ऩाने ऩुशऱ आषे त, अशा आरोऩ माजी अथामांत्री
आ. शध
ु ीर मन
ु गांट ळार याांनी ाेऱा अशन
ी 29 ऑगसट 2019 च्या ऴाशन रनणायातीऱ मदती शांदभााातीऱ
तरतीद तातडीने ऱागी ाराया या मागणीचा ऩुनरूच्चार याांनी ाेऱा आषे .

ऩळ
ु ा वळदभााातीऱ नागऩरी , ळधाा, भाांडारा, गडाददया, चांद्रऩरी आणण गडचचरोऱ या जजल्षयाांम्ये गेल्या 25 ळवाांम्ये
ऩुरामुले शळााचधा नुाशानाचा शामना नागररााांना, ऴेता-याांना ाराळा ऱागऱा आषे . गोशीखद
ु ा चे दरळाजे
उघडणयाऩळ
ी क ाोणतीष ऩळ
ी ा शच
ु ना न ददल्यामल
ु े षे मानळ रनमकती ऩरु ाचे शांाट ओढाळऱे आषे . अऴा

ऩररसथीतीत मोठया रमामाणाळर नुाशान षोळीनष ाेळल 16 ाोट 48 ऱाख 25 षजार रू. इताा रनधी मांजीर
ारणयात आऱा आषे . ाेळल ऴाशन रनणाय रनगाममत ारणयात आऱा अशीन अययाऩ 10 षजार रूऩयाांची
मदत श्
ु दा ऩरु ग्रसताांच्या षाती आऱेऱ नाष . राज्य शराारच्या मा्यमातन
ु ऩरु ग्रसत भाागात आरो्य

तऩाशणी मऴधीराांचे आयोजन ारणयात आऱेऱे नाष , चारा छाळणया उभाारणयात आल्या नाष त. अरतऴय
क्ऱेऴदाया ऩ्दतीने ऩांचनामे ाेऱे जात आषे . जणी शराार ऩुरग्रसताांळर उऩाार ारत आषे त या थाटात
ऩांचनामे ाेऱे जात आषे . ष अरतऴय गांभाीर धाध आषे . शराारऱा ऩरु ग्रसताांच्या यथा, ळेदनाांऴी ाोणतेष
दे णेघेणे नाष . धारा धऱुतेदार, षातमाग ाारागीर, दा
ु ानदार, टऩर धारा, षातगाडी धारा, छोटे गॅरेज, छोटे

उययोग याळशारया या घटााांना मदत दे णयाच्या ष्ट ने ाोणताष उल्ऱेख ऴाशन रनणायात नाष . ज्या
ऴेता-याांची जनाळरे ऩुरात ळाषीन गेऱ याांना मदत दे णयाशाठी रनधीचा उल्ऱेख नाष . या मषाऩीरात
नागररााांचे षोयाचे नषते झाऱे. ऴेत जममनीळर रे ती ळ गाल शाचऱेऱा आषे , ऴेती ऩीणत
ा ः अयो्य झाऱ
अशीन ती ऩीळळ
ा त ऩेरणी यो्य ारणयाशाठी मदतीधाधत ाोणताष उल्ऱेख नाष . तातडीने ऩांचनामे ारून
ऴेता-याांच्या वऩााच्या झाऱेल्या नुाशानाधाधत भारऩाईधाधत ऴाशनाने ाोणतीष ळाच्यता ाेऱेऱ नाष .

वळदभााात 70 टक्क्याषीन अचधा धानऩीा तशेच शोयाबधा वऩााचे ना
ु शान झाऱेऱे आषे . याधाधत श्
ु दा
राज्य ऴाशनाने मदती शांदभााात अळासरष ााढऱेऱे नाष . ज्या नागररााांची घरे ऩीणऩ
ा णे उ्दळसत झाऱेऱ

आषे त याांना वळऴेव धाध हषणीन घराुऱ मांजीर ारणयाची आळयाता आषे . ाोल्षाऩीर, शाांगऱ या भाागात
उदभाळऱेल्या ऩरु ऩररसथीती दरहयान मदती शांदभााात 29 ऑगसट 2019 रोजी ऴाशन रनणाय रनगाममत

ारणयात आऱा. यातीऱ तरतीद आणखी ळाढळीन ऩरु ग्रसताांना मदतीचा षात दे णयाची आळयाता आषे .

याधाधत ऴाशनाने तातडीने भार ळ मदत जाष र न ाेल्याश भााजऩा आांदोऱनाशाठी रसयाळर उतरे ऱ, अशा
ईऴारा आ. मुनगांट ळार याांनी ददऱा आषे .

