मुंबई, दिन क
ुं – २४ मे २०१६
भोसरी, पणे येथील एम.आय.डी.सी. च्य भूखुंड सुंिभात खल स

“त्या” जमिनीचा गे ल्या ४४ वर्षात मनवाडाच घोमर्षत झालेला नाही
मुंबई दि. २३ मे – भोसरी, पणे येथील एम.आय.डी.सी. (मह र ष्ट्र औद्योदिक
दिक स मह मुंडळ) मधील एक भूखुंड च्य सुंिभात महसूल मुंत्री क यालय ने
पढीलप्रम णे दिन क
ुं २३ मे , २०१६ रोजी ख लीलप्रम णे खल स केल होत .
“मौजे भोसरी, ता.हवेली, जज.पुणे येथील सर्व्हे नं. ५२/२/अ/२, क्षेत्र १ हे . २१
आर या जजमनीच्या ७/१२ वर मालकाचे नाव रकान्यात अब्बास रसुलभाई उकानी यांचे
नाव नमूद आहे . सदर जमळकत उकानी यांच्या जनबंधमुक्त मालकीची आहे . ७/१२
उताऱ्यावर इतर हक्कात जरी एम.आय.डी.सी. (महाराष्ट्र औद्योजिक जवकास
महामंडळ) यांचे नाव आहे . उपरोक्त जमीनीच्या संदभात महाराष्ट्र औद्योजिक जवकास
अजधजनयम १९६१ मधील कलम ३२(१) नुसार जदनांक ११ नोर्व्हेंबर, १९७१ रोजी
अजधसूचना प्रजसध्द करण्यात आली होती. तथापी, प्रस्तुत प्रकरणामध्ये जवजहत मुदतीत
जनवाडा घोजित करण्यात आलेला नाही. तसेच केंद्राच्या नवीन भूसप
ं ादन कायद्याच्या
कलम २४ नुसार प्रकरणी सदर अजधजनयमात जरतसर ताबा महाराष्ट्र औद्याजिक
जवकास महामंडळाने घेतलेला नाही. तसेच जमीन मालकास कोणताही मोबदला
अद्यापपयंत दे ण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सदर भूसप
ं ादनाची प्रजिया र्व्यपित ठरते.
महाराष्ट्र औद्योजिक जवकास महामंडळाकडू न िेल्या चाळीस पेक्षा जास्त विापासून
भूसप
ं ादनाची काययवाही पूणय करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे श्री.उकानी यांनी
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे याजचका दाखल केली आहे .
ही जमीन श्रीमती मंदाजकनी खडसे व इतर एक यांनी जदनांक २८ एजप्रल, २०१६
रोजी नोंदणीकृत दस्तान्वये उकानी यांचेकडू न खरे दी केली आहे . महाराष्ट्र मुद्रांक
अजधजनयम व नोंदणी अजधजनयम अंतियत कायदे शीर प्रजिया राबवुन आजण आयकर
अजधजनयमान्वये टी.डी.एस. जमा करुन घेत संबंजधत खरे दी र्व्यवहार पूणय करण्यात
आला आहे .
या जजमनीच्या भूसप
ं ादना संदभात महाराष्ट्र औद्योजिक जवकास महामंडळ यांचे
मार्यत स्वतंत्ररीत्या प्रजिया राबजवण्यात येत असून खरे दी-र्व्यवहार व भूसप
ं ादन
काययवाही या दोन स्वतंत्र कायदे शीर प्रजिया आहे त व जनयमानुसार संपादन काययवाही
मंडळ स्तरावर होणार आहे . संपादनाची काययवाही प्रितीपथावर असल्याने आरक्षण
बदलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”

या संदर्भात कायदे शीर बाबी मवचारात घेऊन आमि अमिक िामहती दे ऊन
पुढीलप्रिािे नव्याने खुलासा केला आहे .
मौजे भोसरी, त .हिेली, दज.पणे येथील सर्व्हे नुं. ५२/२/अ/२, क्षेत्र १ हे . २१
आर य जदमनीच्य ७/१२ िर कब्जेि र सिरी अब्ब स रसलभ ई उक नी य च
ुं े न ि
नमूि आहे . सिर दमळकत उक नी य च्ुं य दनबंधमक्त म लकीची आहे . ७/१२
उत ऱ्य िर इतर हक्क त एम.आय.डी.सी. (मह र ष्ट्र औद्योदिक दिक स मह मुंडळ)
संपादीत क्षेत्र असा शेरा नमूद आहे , ही वस्तुस्स्िती आहे . तिापप सदरचा शेरा
महाराष्ट्र औद्योपिक पवकास अपिपनयम, 1961 च्या कलम 32(1) नुसार पदनांक 11
नोव्हें बर, 1971 रोजीच्या राजपत्रातील अपिसूचनेच्या अनुषंिाने घेण्यात आलेला
होता.
या अपिसूचनेच्या अनुषंिाने भूसप
ं ादनाची काययवाही पूर्य करुन पनवाडा
आजपावेतो जाहीर करण्यात आलेला नाही.
महाराष्ट्र औद्योपिक पवकास अपिपनयम 1961 अन्वये भूसप
ं ादन करीत
असतांना कालमयादे संदभात शासन परिपत्रक उद्योग, ऊर्जा व कामगाि रवभाग क्र.
आयडीसी-2185/(8583) उद्योग-14, रिनाांक 18 मे , 1995 अन्वये आिे श पनियमीत
करण्यात आले आहे त. या आदे शामिील पपरच्छे द (2) पुढीलप्रमार्े आहे : “(2)
उपिोक्त 32(1) अन्वये अरिसूचना प्ररसध्ि झाल्यापासून 2 वर्षाच्या कालाविीत
याबाबतचे रनवडे प्ररसध्ि किण्याची कािवाई किण्यात येईल. अन्यथा भूसांपािनाची
काययवाही सांपूर्यपर्े व्यपगत होईल.” (सोबत अवलोकनािय आदे शाची प्रत जोडली
आहे )
मौजे भोसरी, पुर्े येिील उक्त जपमनीच्या संदभात पदनांक 11 नोव्हें बर, 1971
पासून आजपावेतो म्हर्जेच जवळपास 44 वषय व 6 मपहन्यांचे कालाविी होऊन सुध्दा
पनवाडा घोपषत करण्यात आलेला नाही, ही वस्तुस्स्िती स्वयंस्पष्ट्ट आहे . शासनाच्या
उपरोक्त आदे शांच्या अनुषंिाने भूसप
ं ादनाची काययवाही संपूर्प
य र्े व्यपित झालेली
आहे . त्यामुळे सदरची जमीन पनबंिमुक्त ठरते .
यास्तव प्रश्नािीन व्यवहारास कोर्ते ही प्रपतबंि लािू नाहीत.
**-**
कृपया प्ररसध्िीसाीी

