इंटरनॅ शनल सोसायटी फॉर एक्सलन्स इन प्रोजेक््स मॅनेजमेंट ॲण्ड ररसर्च –
अध्यक्ष- डॉ.आर.के.जाधव यांच्या जागा मागणी संदर्भातील प्रकरणार्ी सरवस्तर
मारिती.
मौजे रनळजे, ता.कल्याण, रज.ठाणे येथील जागा मागणी प्रकरण
1.

श्री.जाधव याांनी मौजे ननळजे, ता.कल्याण, नज.ठाणे येथील सर्व्हे नां. 63 (पैकी) 10 हे . 78 आर ही

2.

मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदे शान्वये नदनाांक 12/07/2011 रोजीचा गायरान जनमनी सांदर्भातील शासन

3.
4.

जमीन शैक्षरणक प्रयोजनाथच मागणी केली होती. या जागेची सरकारी ककमत रु.5.53 कोटी एवढी होती.

ननणणयानु सार खाजगी सांस्था याांना गायरान जमीन मांजूर करता येणार नाही, असा धोरणात्मक ननणणय
घेण्यात आला होता.

सांस्थेचे अध्यक्ष याांनी मांत्रालयातील लोकशाही नदनी नदनाांक 03/09/2012 रोजी अजण करुन त्याांचे
प्रलांनित प्रकरणािाित दाद मानगतली होती.

महसूल व वन नवर्भागाने नदनाांक 12/9/2012 रोजीच्या पत्रान्वये त्याांना मौजे ननळजे, ता.कल्याण येथील

जमीन गुरचरण असल्यामुळे व मा.सवोच्च न्यायालय याांच्या आदे शानुसार धोरणात्मक ननणणय घेण्यात
आलेला असल्याने सांिध
ां ीत जमीन मांजूर करता येणार नाही असे कळनवले होते. (पनरनशष्ट-1)

मौजे नांरदवली तफे अंबरनाथ, रज.ठाणे

5.

सांस्थेने सामारजक प्रकल्पाकरीता मौजे नाांदीवली तर्फे अांिरनाथ, ता.कल्याण, नज.ठाणे येथील सर्व्हे नां.

6.

नदनाांक 21 जून, 2012 रोजी मांत्रालयात लागलेल्या आगीत सांस्थेचे जागा मागण्या सांदर्भातील प्रकरण

7.

8 व 9 (र्भाग) क्ोत्र 12 हे 95 आर या जनमनीची दे खील मागणी केली होती.

जळू न नष्ट झालेले असल्याने मौजे नाांनदवली तर्फे अांिरनाथ, ता.कल्याण, नज.ठाणे येथील जागा
मागणी सांदर्भातील प्रकरण पुनिांधणी करुन नदनाांक 01/09/2012 रोजी प्राप्त करुन घेण्यात आले आहे .

नजल्हानधकारी, ठाणे याांनी सादर केलेल्या प्रस्तावात जमीन नपक पहाणीला गुरचरण अशी नोंद
असल्याने र्फेरर्फार क्र. 68 नदनाांक 01/12/1950 अन्वये नजल्हानधकारी, ठाणे याांचे आदे श क्र. एलएक्यु

397 नदनाांक 29/12/1949 व Land Acquisition Officer, कल्याण याांचे आदे श क्र. एलएक्यु-5057
नदनाांक 30/3/1950 अन्वये र्भूसांपादनान्वये प्राांतीक सरकारचे नावे दाखल झालेले आहे .
8.
9.
10.
11.

(पनरनशष्ट-2)

सांस्थेने मागणी केलेल्या जनमनीचे सन 2011 च्या नशघ्रनसध्द गणकानुसार येणारे मुल्याांकन
रु.77,40,000/- (रुपये सत्ताहत्तर लाख चाळीस हजार) एवढे होते . (पनरनशष्ट-2)

ग्रामपांचायत, नाांनदवली याांनी सांस्थेचे अध्यक्ष डॉ.जाधव याांना नदनाांक 26/12/2011 रोजीच्या पत्रान्वये ना
हरकत दाखला नमळणेकामीची नवनांती र्फेटाळण्यात आलेली आहे , असे कळनवलेले होते .

यािाित नवशेष ग्रामसर्भेने सदरची जमीन ग्रामपांचायतीच्या नवकास कामा साठी आवश्यक असल्याने
सांस्थेची नवनांती र्फेटाळली होती. (पनरनशष्ट-3)

नदनाांक 28/12/2012 रोजी मी नवरोधी पक्ष नेता म्हणुन सांस्थेच्या नवनांतीनुसार शासनामार्फणत ननणणय

घेण्यास नदरांगाई होत असल्याने तत्कालीन मा.मांत्री (महसूल) व अपर मुख्य सनचव (महसूल) याांना पत्र
नदले होते. म्िणजेर् संस्थे च्या प्रकरणाबाबत माझी र्भूरमका गुणवत्तेवर रनणच य घेणे संदर्भातील िोती िे
स्पष्ट िोते . (पनरनशष्ट-4)
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12.

सांस्थेचे अध्यक्ष याांनी नदनाांक 1/2/2013 रोजीच्या पत्रान्वये तत्कालीन अपर मुख्य सनचव (महसूल)
याांना जमीनीच्या ककमतीपोटी रुक्कम 77 लाख 40 हजार या रकमेचा नदनाांक 01/12/2013 रोजीचा

624963 या क्रमाांकाचा िँक ऑर्फ इांनडयाचा धनादे श आगाऊ र्भोगानधकार मुल्य म्हणून पाठनवला होता.
13.

14.

15.
16.

(पनरनशष्ट-5)

शासनाने त्याांचेकडील नदनाांक 20/2/2013 रोजीच्या पत्रान्वये अजणदार सांस्थेच्या अध्यक्षाांना आगाऊ

ककमत वसूल करण्यािाित शासनाचे धोरण नसल्याने व अांनतम मांजूरी झालेली नसल्याने उपरोक्त
धनादे श परत करण्यात आहे असे लेखी कळनवलेले होते. (पनरनशष्ट-6)

महसूल नवर्भागाने सदर नस्ती नगरनवकास नवर्भाग याांच्या अनर्भप्रायासाठी सादर केली होती
त्याअनु षांगाने नगरनवकास नवर्भाग याांनी सांचालक, नगररचना व ननयोजन प्रानधकरण एमएमआरडीए
याांचे अनर्भप्राय मानगतले होते.

सांचालक, नगररचना, महाराष्र राज्य याांचेकडील नदनाांक 05/03/2013 रोजीच्या पत्रान्वये
आरक्षणािद्दल वस्तुस्स्थती स्पष्ट केलेली आहे .

नवकास योजना मांजूरीनांतरच मौजे नाांनदवली येथील मागणी केलेल्या जमीनीसांदर्भात रनहवास नवर्भागाचे
नशल्लक राहणारे ननगणती साठी नवचारात घ्यावयाचे क्षेत्र ननस्श्चत होऊ शकेल, असे स्पष्ट करुन
गायरान जनमनीिद्दल नदनाांक 12/7/2011 रोजीचा शासन ननणणय नवचारात घेण्यािाित सूनचत केले आहे

17.
18.

19.

20.

21.

व तद्नांतरच जागा ननगणतीिाित पुढील ननणणय घ्यावा असेही सूनचत केले आहे . (पनरनशष्ट-7)

एमएमआरडीए याांनी त्याांचे नदनाांक 7/3/2013 रोजीच्या पत्रान्वये 27 गावाचा सुधारीत नवकास योजना
अद्याप शासनाने मान्य केलेला नसल्याचे स्पष्ट केलेले आहे . (पनरनशष्ट-8)

सांस्थेचे अध्यक्ष डॉ.जाधव याांनी नदनाांक 14/5/2013 रोजीच्या पत्रान्वये सांचालक, नगररचना याांनी जागा

मागणी प्रकरणात शासनास सादर केलेल्या अनर्भप्रायाच्या अनु षांगाने त्याांचेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेले
आहे त. (पनरनशष्ट-9)

अशाच प्रकारे मांत्रालयाच्या नगरनवकास नवर्भागावर सुध्दा भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेले आहे . तसेच
तत्कालीन मुख्य सनचव तसेच महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए याांना नदनाांक 04/03/2013 रोजी पत्र
पाठवुन या आरोपाांची पुनणरावृत्ती केली आहे . (पनरनशष्ट-9)

सांस्थेचे अध्यक्ष डॉ.जाधव याांनी नदनाांक 12/6/2013 रोजी अपर मुख्य सनचव (महसूल) याांना नलनहलेल्या
पत्रात सांस्थेस जमीन मांजूर न करणे म्हणजेच अन्याय अत्याचार करणे असे नमूद केले आहे.
(पनरनशष्ट-10)

सांस्थेचे अध्यक्ष डॉ.जाधव याांनी नदनाांक 18/02/2013 रोजीच्या पत्रान्वये चेअरमन, नॅशनल कनमशन
र्फॉर शेड्युल्ड कास्ट, नवी नदल्ली याांचेकडे दाखल केलेल्या ननवदे नामध्ये नाांनदवली येथील मागणी

केलेल्या जनमनी सांदर्भात शासनानवरुध्द तक्रार करत जातीयवाद, वांशवाद व भ्रष्टाचाराचे आरोप
22.

23.

केलेले आहे त. (पनरनशष्ट-11)

शासनाने नदनाांक 23/7/2013 रोजीच्या पत्रान्वये नॅशनल कनमशन र्फॉर शेड्युल्ड कास्ट याांचेकडे

अहवाल सादर केलेला होता. यािाित कनमशनने शासनाला तत्पश्चात पून्हा पत्र र्व्यवहार केलेला
नाही, म्हणजेच शासनाची र्भूनमका मान्य केलेली आहे . (पनरनशष्ट-12)

सांस्थेचे अध्यक्ष डॉ.जाधव याांनी नदनाांक 24/5/2013 व नदनाांक 27/5/2013 रोजीच्या तत्कालीन अपर
मुख्य सनचव (महसूल) याांना नलनहलेल्या पत्रात नगरनवकास नवर्भागावर पुन्हा भ्रष्टाचाराचे आरोप करुन
जाणीवपूवणक नदशार्भूल करण्यात आलेली आहे , असे नमुद केले आहे .
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24.

सांस्थेचे अध्यक्ष याांनी नदनाांक 17/5/2013 रोजी मानहती अनधकार अनधननयम अांतगणत अपील दाखल
करुन तत्कालीन महसूल सनचव श्री.स्वाधीन क्षनत्रय व तत्कालीन नगरनवकास सनचव श्री.मनु कुमार
श्रीवास्तव हे त्याांच्या जागा मागणी मांजूरीच्या प्रकरणात जातीय वादी अनधकारी असल्याने ननणणय

25.

घेण्यास नदरांगाई करुन िळी घेत असल्याचे नमुद केले आहे . (पनरनशष्ट-13)

शासनाने अजणदारास नदनाांक 22/06/2013 रोजीच्या पत्रानुसार नगरनवकास नवकास नवर्भागाच्या

अनर्भप्रायाच्या अनु षांगाने “प्रारुप रवकास योजना मंजूर िोईपयंत सदर प्रकरणी जमीन मंजूर करता
येणार नािी” असे कळनवले होते. यावरुन सांस्थेची नवनांती नदनाांक 28/06/2013 रोजी र्फेटाळण्यात

26.

27.

आली होती. (पनरनशष्ट-14)

दरम्यानच्या काळात मा.उच्च न्यायालय, मुांिई येथील जननहत यानचका क्र. 28/2013 मधील
ननणणयानु सार मौजे नाांनदवली येथील उपरोक्त जागा शासनाच्या पनरवहन नवर्भागास अद्यावत प्रनशक्षण
केंद्र तयार करण्यासाठी मांजूर करण्यात आली व जागेचा आगाऊ तािा दे खील दे ण्यात आलेला आहे .

पनरवहन नवर्भागास नाांनदवली येथील जागा मांजूर करण्यात आल्यानांतर सुध्दा सांस्थेने पुन्हा जागा

मांजूरीिाित नवनांती केली होती. मात्र, मा.उच्च न्यायालयाच्या जननहत यानचकेच्या झालेल्या

ननणणयान्वये पनरवहन नवर्भागास जागेचा आगाऊ तािा दे ण्यात आल्याने सांस्थेची नवनांती नदनाांक
28.
29.

30.

27/03/2014 रोजीच्या पत्रान्वये पुन्हा एकदा र्फेटाळण्यात आली होती. (पनरनशष्ट-15)

ऑक्टोिर, 2014 मधील महाराष्र नवधानसर्भा ननवडणुकीनांतर राज्यात सत्ताांतर होऊन मी मांत्री
(महसूल) पदाचा कायणर्भार स्स्वकारला.

डॉ.जाधव याांनी सांस्थेच्या वतीने नदनाांक 24/11/2014 रोजी माझे कडे अजण करुन वरील जागा मागणीची
नवनांती र्फेटाळण्यात आल्यािाितचा नदनाांक 27/03/2014 रोजीच्या ननणणयाचा र्फेरनवचार होणेिाित
नवनांती केली होती. (पनरनशष्ट-16)

सांस्थेने माझे कडे सादर केलेल्या अजातील नवषयच िोलका आहे -

“Request to use “Eminent Domain” for Allotment of Land for Education Purpose at village

Nilaje and Nandivali Taluka Kalyan of District Thane to nullify “Mala Fide” action by
previous government, IAS officers in collusion with then politician by using veto power

authority of Revenue Minister under section 257 of Maharashtra Land Revenue code,
31.

1966”

सांस्थेचे अध्यक्ष याांनी त्याांचे नदनाांक 24/11/2013 रोजीच्या अजामध्ये खालीलप्रमाणे वेगवे गळे कायालय
व अनधकाऱयाांनवरुध्द तक्रार व भ्रष्टाचाराचे आरोप नमूद केलेले होते . (पनरनशष्ट-16)
o

ग्रामपांचायत, ननळजे व ग्रामसेवक याांनी ना हरकत दाखला दे णेकामी 6 कोटी रुपयाांची लाच
मानगतल्यामुळे त्याांचेनवरुध्द एसीिी कडू न गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे .

o

ग्रामसेवक, ननळजे अननधकृत चाळ वाल्याांकडू न 3 लाख रुपये प्रती मनहना कमावत असल्याची
तक्रार नमुद केली आहे . नाांनदवली ग्रामपांचायतीची केस याच प्रकारची असून त्याांना
मांत्रालयातील अनधकारी, राजकीय नेते याांचा पाठींिा असल्याचे नमुद केले आहे .

o

मांत्रालयातील वनरष्ठ अनधकारी तत्कालीन पनरवहन सनचव डॉ.शैलेश कुमार शमा, तत्कालीन
प्रधान सनचव (महसूल) श्री.प्रनवण परदे शी, तत्कालीन प्रधान सनचव (नगरनवकास)

श्री.मनु कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन पनरवहन आयुक्त श्री.सहस्त्रिुध्दे आनण तत्कालीन
एमएमआरडीएचे श्री.सांपतकुमार याांनी िैठकीमध्ये ही जमीन पनरवहन नवर्भागाला दे ण्यािाित
घेतलेला ननणणय अजणदाराांवर अन्यायकारक असून यामध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे असा
अजणदाराचा आरोप आहे .
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o

सदरची िैठक तत्कालीन मुख्य सनचव याांचे अध्यक्षते खाली झाली असेही त्याांनी नमूद केले आहे

व एमएमआरडीएचे श्री.सांपतकुमार याांचेनवरुध्द कारवाई करण्यास मुख्य सनचव अपयशी असे
दे खील त्याांनी नमूद केले आहे .
o

पनरवहन नवर्भागास जागा मांजूरी सांदर्भात जननहत यानचका क्र. 28/2013 मध्ये मा.उच्च
न्यायालयातील जननहत यानचकेसांदर्भात सुध्दा मा.उच्च न्यायलयाचे सांिध
ां ीत न्यायाधीश तसेच

या यानचकेतील अजणदार आनण नवशेष वकील (न्यायालयाचे नमत्र) श्री.वारुांजकर याांचेनवरुध्द
सुध्दा आरोप केलेले आहे त.
o

तसेच मांत्रालयातील सांिध
ां ीत उप सनचव श्री.घरत याांचेनवरुध्द सुध्दा पैसे मानगतल्यािाित
अजणदाराांने तक्रार दाखल केलेली असून मुख्य सनचव याांनी श्री.घरत याांचेनवरुध्द कारवाई
करण्याऐवजी त्याांना सांरक्षण नदल्याची तक्रार आहे .

32.

सांस्थेच्या अध्यक्षाांचे ननवेदन व अजण यासवण िािी तपासणे आवश्यक वाटल्याने सांस्थेचा अजण मी स्वत:

33.

सांस्थेस सांधी दे ऊन िाजू ऐकून घेण्यात आली. सुनावणीच्या वेळेस सांस्थेचे अध्यक्ष डॉ.जाधव याांना

34.

35.

36.

37.

38.

पुनर्ववलोकन अजण म्हणून सुनावणीस घेण्याचे ननस्श्चत केले. प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात आली.
प्रकरणाची वस्तुस्स्थती समजावून साांगण्यात आली.

सावणजननक प्रयोजनास्तव पनरवहन नवर्भागास जागा मांजूरीिाित खाजगी सांस्थेच्या तुलनेने प्राधान्य
असल्याचे त्याांच्या ननदशणनास आणून दे ण्यात आले. जागा मांजूरी ही मा.उच्च न्यायालयातील जननहत
यानचकेच्या ननणणयानु सार दे ण्यात आली आहे हे स्पष्ट करण्यात आले होते .

सांस्थेचा पुनर्ववलोकन अजण मी नदनाांक 25/02/2016 रोजीच्या ननणणयान्वये र्फेटाळला व पनरवहन
नवर्भागास जागा मांजूरीचा आदे श सावणजननक प्रयोजनास्तव असल्याने कायम करण्यात आला.
(पनरनशष्ट-17)

महसूल व वन नवर्भागाकडू न उपरोक्त नदनाांक 25/02/2016 रोजीचा माझ्या ननणणयाची प्रत नदनाांक
10/3/2016 रोजीच्या पत्रान्वये नवर्भागीय आयुक्त / नजल्हानधकारी व अजणदार सांस्थेस कळनवण्यात
आला आहे . (पनरनशष्ट-17)

शासनाचा नदनाांक 28/06/2013 व नदनाांक 27/03/2014 रोजीच्या प्रशासकीय आदे श आनण नदनाांक
25/02/2016 रोजीचा पुनर्ववलोकन अजावरील ननणणय अजणदार सांस्थेस मान्य नसल्यास त्याांनी मा.उच्च
न्यायालयात आर्व्हानीत करणे योग्य ठरले असते.

अजणदार याांचे प्रकरण यापूवी सन 2012, 2013, 2014 मध्ये गुणवत्ता व कायदे शीर / ननयमात िसत

नसल्यामुळे र्फेटाळण्यात आलेले होते. ही िाि वेळोवेळी अजणदाराांना कळनवण्यात येऊनही त्याांनी
वारांवार पाठपुरावा करणे तसेच जागा मांजूर होण्याच्या अगोदरच सांिांधीत जागेच्या ककमतीचा चेक

39.
40.

शासनास पाठनवणे सांदर्भातील त्याांची र्भूनमका योग्य वाटत नाही.

यािाित एकांदरीत जानणवपूवणक शासनाला व क्षेत्रीय कायालयाांना त्रास दे णे हे च केवळ एकमे व उद्दीष्ट
अजणदाराचे असल्याचे नदसून येते.

अजणदार हे उच्च नवद्यानवर्भूनषत असूनही त्याांना प्रकरणातील कायदे शीर मुद्याांचा व शासकीय
कामकाजािाित मानहती नसावी ही िाि प्रथमदशणनी खेदजनक वाटते.
**-**
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