न्यायालयीन दावा स्पे.द.नं.०७/२०१७
श्री.प्रल्हाद गणपत उन्हाळे ,मौजे गणेशपूर,
ता.खामगांव,

जज.बुलढाणा

यांना

नुकसान

भरपाईची रक्कम अदा करणेबाबत...
महाराष्ट्र शासन
कृजि,पशुसंवर्धन,दु ग्र्व्यवसाय जवकास व मत्सस्यव्यवसाय जवभाग,
शासन जनणधय क्रमांक: न्यायाप्र-२०१8 /प्र.क्र.१०८/१1-अे,
मादाम कामा मागध, हु तात्समा राजगुरु चौक,
मंत्रालय जवस्तार, मुंबई - ४०० ०३२.
जदनांक :- १४ जून, 2018.
वाचा :- १) मा.जदवाणी न्यायार्ीश वरीष्ट्ठ स्तर,कोर्ध खामगांव,जज.बुलढाणा यांचे
जद.८/३/२०१७ रोजीचे आदे श.
२) कृजि आयुक्तालय,पुणे यांचे क्र.कृआ./जवप्र-१/नैसआ/को.केस प.व्य./२१७/१८,
जद.२९/५/२०१८ रोजीचे पत्र.
प्रस्तावना :श्री.प्रल्हाद गणपत उन्हाळे , मौजे गणेशपूर यांनी जद.१ जुल,ै २०१० रोजी अजतवृष्ट्र्ीमुळे
नाल्यास पूर येऊन शेतीउपयोगी वस्तू जसे जठबक, तुिार व इतर तसेच केळीजपक वाहू न गेल्याने
झालेल्या नुकसानीबाबत मा.जदवाणी न्यायालय,खामगांव,जज.बुलढाणा येथे जदवाणी दावा
क्र.०७/२०१७ दाखल केलेला होता. मा.न्यायालयाने सदर दाव्यासंदभात जद.८/३/२०१७ रोजी
जनकाल दे ऊन नुकसान भरपाईची रक्कम रु.२,९१,४५६/- जमा करण्याबाबत आदे श जदलेले आहेत.
याप्रकरणी, सहाय्यक सरकारी अजभयोक्ता,खामगांव,जज.बुलढाणा यांनी जद.१२/५/२०१७ रोजी
सदर न्यायजनणधयाच्या अनुिंगाने कायदे शीर बाजू भक्कम नसल्याने वजरष्ट्ठ न्यायालयात अजपल
दाखल करणे उजचत होणार नसल्याचे अजभमत जदलेले आहे. आता पुढील सुनावणी जद.१५/६/२०१८
रोजी असून, त्सयापूवी सदरची रक्कम रु.२,९१,४५६/- न्यायालयात भरणेसाठी कृजि आयुक्तालयास
उपलब्र् करुन दे ण्याबाबतची बाब शासनाच्या जवचारार्ीन होती.
शासन जनणधय :श्री.प्रल्हाद गणपत उन्हाळे , मौजे गणेशपूर यांनी जद.१ जुल,ै २०१० रोजी अजतवृष्ट्र्ीमुळे
नाल्यास पूर येऊन शेतीउपयोगी वस्तू जसे जठबक, तुिार व इतर तसेच केळीजपक वाहू न गेल्याने
झालेल्या नुकसानीबाबत मा.जदवाणी न्यायालय,खामगांव,जज.बुलढाणा येथे जदवाणी दावा
क्र.०७/२०१७ दाखल केलेला होता. मा.न्यायालयाने सदर दाव्यासंदभात जद.८/३/२०१७ रोजी
जदलेल्या आदे शाच्या अनुिंगाने, नुकसान भरपाईची रु.२,९१,४५६/- (अक्षरी रुपये दोन लाख
एक्क्याण्णव हजार चारशे छप्पन्न मात्र) इतकी रक्कम मा.न्यायालयात जमा करण्याकरीता सन
२०१८-१९ च्या मंजूर अनुदानातून लेखाशीिध “मागणी क्र.डी-३, (००) (००१) संचालक व प्रशासन
(अजनवायध) (२४०१ ०१२७) भारीत खचध” अंतगधत कृजि आयुक्तालयाकडे उपलब्र् असलेल्या जनर्ीतून
जवतरीत करण्यास शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे.

शासन जनणधय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१8 /प्र.क्र.१०८/१1-अे,

प्रस्तुत प्रयोजनाथध लेखाजर्कारी, जजल्हा अजर्क्षक कृजि अजर्कारी कायालय, बुलढाणा हे
आहरण व संजवतरण अजर्कारी तर आयुक्तालय स्तरावर संचालक, (जवस्तार व प्रजशक्षण), कृजि
आयुक्तालय,पुणे यांना जनयंत्रण अजर्कारी म्हणून घोजित करण्यात येत आहे.
प्रस्तुत शासन जनणधय, महाराष्ट्र शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्थळावर उपलब्र् करण्यात आला असून, त्सयाचा संकेतांक 201806141744107001 असा
आहे. हा शासन जनणधय जडजजर्ल स्वाक्षरीने साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,
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( अ. जव. जोशी )
अवर सजचव, महाराष्ट्र शासन
प्रजत,
१. आयुक्त (कृजि), कृजि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (5 प्रती)
२. कृजि संचालक (जवस्तार व प्रजशक्षण), कृजि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-5.
३. मुख्य सांख्ख्यक, कृजि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-5.
४. सहाय्यक संचालक (लेखा-1), कृजि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-5.
५. सहाय्यक संचालक (अथधसंकल्प), कृजि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-5.
६. महालेखापाल, (लेखा पजरक्षा/लेखा व अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र-1/2, मुंबई/नागपूर.
७. संचालक, लेखा व कोिागारे , नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई- 400 032.
८. जवभागीय कृजि सहसंचालक, अमरावती जवभाग, अमरावती.
९. जजल्हाजर्कारी,बुलढाणा.
१०. जजल्हा अजर्क्षक कृजि अजर्कारी,बुलढाणा.
११. जजल्हा कोिागार अजर्कारी, पुणे.
१२. जवत्त जवभाग (व्यय-1) / (अथधसंकल्प-13) / (अथोपाय), मंत्रालय, मुंबई-400 032.
१३. जनयोजन जवभाग (कायासन-1431), मंत्रालय, मुंबई-400 032.
१४. अपर मुख्य सजचव (कृजि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृजि व पदु म जवभाग, मंत्रालय, मुंबई-400 032.
१५. सह सजचव (१1-अे) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृजि व पदु म जवभाग, मंत्रालय,मुंबई-400 032.
१६. कक्ष अजर्कारी (2-अे),कृजि व पदु म जवभाग, मंत्रालय, मुंबई-400 03२.
१७. जनवड नस्ती (का.11-अे).
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