मुंबई दद. 16 मे 2016
महसूल विभागाच्या जवमनीच्या बदल्यात लाच मावगतल्याचे कवथत प्रकरण :
वनराधार आरोप करणाऱयाांिर अब्रु नुकसानीचा दािा दाखल करणार
---मांत्री एकनाथराि खडसे
मुांबई वद. 16 मे – महसूल दिभागाच्या जदमनीच्या बदल्यात गजानन पाटील या व्यक्तीने 30 कोटी
रुपयाुंची कदथत लाच मादगतल्या प्रकरणी माझ्यािर दनराधार आरोप करणाऱ्या व्यक्तींिर मी अब्र नकसानीचा
दािा दाखल करणार आहे . कायदे शीर कारिाई करण्यासाठी मी स्ित: पढाकार घे णार आहे . मी स्ित: चौकशीची
मागणी यापूिीच केली आहे . सीबीआयच काय, पण अन्य कोणत्याही मोठ्या युंत्रणेमार्फत या प्रकरणाची चौकशी
केली गेल्यास त्यासाठीही आपली तयारी आहे . या प्रकरणाचा सुंपण
ू फपणे छडा लािल्यादशिाय मी स्िस्थ बसणार
नाही, असे राज्याचे महसूल मुंत्री एकनाथराि खडसे याुंनी आज मुंबई येथे पत्रकाराुंशी बोलताना साुं दगतले .
सुंस्थेचे अध्यक्ष डॉ. जाधि याुंनी लेखी पत्राद्वारे सुंचालक, नगर रचना तसेच मुंत्रालयातील नगरदिकास
दिभाग, महानगर आयक्त, एम.एम.आर.डी.ए. याुंच्यािर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहे त, असे स्पष्ट करुन खडसे
याुंनी साुंदगतले की, एिढ्यािरच न थाुंबता जाधि याुंनी र्ेब्रिारी 2013 मध्ये या जदमनीसुंदभात ददल्ली येथील
न ॅशनल कदमशन र्ॉर शेड्यूल कास्ट च्या अध्यक्षाुंना दनिेदन दे ऊन नाुंदीिली येथील मागणी केलेल्या
जदमनीसुंदभात शासनादिरुध्द जातीयिाद, िुंशिाद ि भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहे त. याबाबत कदमशन ने राज्य
शासनाशी पन्हा पत्र व्यिहार केलेला नाही. जाधि याुंनी नगरदिकास दिभाग, तत्कालीन महसूल सदचि स्िाधीन
क्षदत्रय, नगरदिकास सदचि मनकमार श्रीिास्ति हे जातीयिादी अदधकारी असल्याने दनणफय घे ण्यात ददरुं गाई करुन
बळी घे त असल्याचे त्याुंनी म्हटले आहे . मुंत्रालयातील उपसदचि घरत याुंचेदिरुध्द सध्दा त्याुंनी पैसे
मागीतल्याबाबत जाधि याुंनी तक्रार दाखल केली आहे . एिढ्यािरच न थाुंबता अजफदाराने सािफजदनक दहताची
यादचका दाखल करणारा अजफदार त्यािर दनणफय दे णारे न्यायाधीश, अजफदाराला मदत करण्यासाठी ददलेले सरकारी
िकील (ॲमीकस क्यरी) या सिांिर दे खील अजफदाराने ते भ्रष्ट आहे त असे लेखी आरोप केले आहे त.
मुंत्रालयातील तत्कालीन पदरिहन सदचि डॉ.शैलेशकमार शमा, तत्कालीन प्रधान सदचि महसूल प्रदिण परदे शी,
तत्कालीन प्रधान सदचि नगरदिकास मनूकमार श्रीिास्ति, पदरिहन आयक्त सहस्त्रबध्दे , एम.एम.आर.डी.ए. चे
सुंपतकमार याुंनी बैठकीमध्ये सदर जमीन पदरिहन दिभागाला दे ण्याबाबत घे तलेला दनणफय अजफदारािर
अन्यायकारक असून यामध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे , असाही अजफदाराचा आरोप आहे .
मुंत्री खडसे पढे म्हणाले की, गजानन पाटील ही व्यक्ती माझ्या मतदार सुंघातील आहे . तो िारकरी
असल्यामळे आषाढी िारीच्या िेळेला िारीमध्ये तो अनेकिेळा आला आहे . त्यामळे तो पदरदचत आहे .
या कदथत लाच प्रकरणाची मादहती दे ताना खडसे याुंनी या प्रकरणातील कालानरुप असलेले टप्पे
पत्रकाराुंना साुंदगतले . ते म्हणाले की, डॉ.आर.के.जाधि याुंच्या इुंटरन ॅशनल सोसायटी र्ॉर एक्सलन्स इन प्रोजेक््स
म ॅनेजमेंट ॲन्ड रीसचफ या सुंस्थेकरीता जाधि याुंनी ठाणे दजल्याच्या कल्याण तालक्यातील मौजे दनळजे येथील
सव्हे नुं. 63 पैकी 10 हे क्टर 78 आर. ही जमीन शैक्षदणक प्रयोजनासाठी दमळािी म्हणून 20 ऑगस्ट 2011 रोजी
अजफ केला होता. या जागेची सरकारी ककमत 5 कोटी, 53 लाख रुपये एिढी होती. ही जमीन गायरान सुंिगातील
असल्याने ती त्याुंना मुंजरू करता येणार नाही, असे 12 सप्टें बर 2012 रोजी त्याुंना कळदिले होते. सिोच्च
न्यायालयाच्या आदे शानसार 12 जलै2011 रोजीच्या गायरान जदमनी सुंदभातील शासन दनणफयाच्या अनषुंगाने
सुंस्थेची दिनुंती र्ेटाळली होती. नाुंदीिली ग्रामपुंचायतीने ि ग्रामसभेने ना-हरकत दाखला दमळणेकामीची जाधि
याुंच्या सुंस्थेची दिनुंती र्ेटाळण्यात आली असल्याचे त्याुंना कळदिले होते. आरक्षणाबद्दलची िस्तस्स्थती दे खील
सुंचालक, नगर रचना याुंच्या पत्रान्िये स्पष्ट केली होती. एम.एम.आर.डी.ए. याुंनी 27 गािाची सधारीत दिकास
योजना शासनाने अद्याप मान्य केली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे .
दद.21 जून 2012 रोजी मुंत्रालयास लागलेल्या आगीत सुंस्थेचे जागा मागण्यासुंदभातील प्रकरण
जळू न नष्ट झाल्यामळे या प्रकरणाची पनबांधणी करुन 1 सप्टें बर 2012 रोजी ते प्राप्त करुन घे ण्यात आले. याच
सुंस्थेने सामादजक प्रकल्पाकरीता ठाणे दजल्याच्या कल्याण तालक्यातील नाुंददिली येथील 12 हे क्टर 95 आर.
एिढ्या जदमनीची दे खील मागणी केली होती. या जदमनीचे सन 2011 च्या शीघ्र दसध्द गणकानसार 77 लाख, 40
हजार रुपये एिढे मूल्याुंकन होते. या जदमनी सुंदभात राज्य शासनामार्फत अुंदतम मुंजरी दमळण्यापूिीच जाधि याुंनी

1 र्ेब्रिारी 2013 च्या पत्रान्िये 77 लाख, 40 हजार रकमेचा आगाऊ धनादे श अपर मख्य सदचि (महसूल)
याुंच्या नाुंिे जमा केला होता. परुं त असा धनादे श स्स्िकारण्याची तरतूद नसल्याने तो त्याुंना परत करण्यात आला
होता. आज सदर जागा कल्याण डोंदबिली महानगरपादलकेच्या हद्दीत असून सन 2016 च्या सरकारी
मूल्याुंकनानसार या जदमनीचे मूल्याुंकन 15 कोटी रुपये एिढे आहे .
खडसे याुंनी असेही स्पष्ट केले की, मी दिरोधी पक्ष नेता म्हणून सुंस्थेच्या दिनुंतीनसार शासनामार्फत दनणफय
घे ण्यास ददरुं गाई होत असल्याने तत्कालीन महसूल मुंत्रयाुंना 28 दडसेंबर 2012 रोजी पत्र ददले होते. सुंस्थेच्या या
प्रकरणाबाबत माझी भूदमका गणित्तेिर दनणफय घे णे, अशीच होती. त्यानुंतर सािफजदनक बाुंधकाम दिभाग, नगर
दिकास दिभाग आदण मुंबई महानगर प्रदे श दिकास प्रादधकरण याुंचे अदभप्राय घे ऊन तत्कालीन शासनाने 22 जून
2013 रोजीच्या पत्रानसार जाधि याुंना प्रारुप दिकास योजना मुंजरू होईपयंत सदर प्रकरणी जमीन मुंजरू करता
येणार नाही, असे कळदिले होते. त्यामळे सुंस्थेची दिनुंती 28 जून 2013 रोजी र्ेटाळण्यात आली होती. दिशेष
म्हणजे अजफदाराची शासनमान्य शाळा नाही, दिद्याथी नाहीत असे असतानाही त्याुंनी शैक्षदणक प्रयोजनासाठी
जागेची मागणी केली. व्यिस्थापन प्रदशक्षण दशकदिणाऱ्या प्रदतस्ष्ठत शैक्षदणक सुंस्थे त अजफदार सुंचालक पदािर
काम करणारा सदशदक्षत आदण उच्च दिद्यादिभषीत आहे . त्यामळे त्याुंना जदमन दमळदिण्याच्या प्रक्रीया मादहत
नसाव्यात, हे शक्य िाटत नाही.
दरम्यानच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयातील एका जनदहत यादचकेिरील दनणफयानसार नाुंदीिली येथील
उपरोक्त जमीन राज्य शासनाच्या पदरिहन दिभागास अद्ययाित प्रदशक्षण केंद्र तयार करण्यासाठी मुंजरू करण्यात
आली ि या जागेचा आगाऊ ताबा दे खील त्याुंना दे ण्यात आलेला आहे . यानुंतरही जाधि याुंच्या सुंस्थेने जागा मुंजरू
करण्याबाबत पन्हा दिनुंती केली होती. तथापी, सदर जमीनीचा ताबा जनदहत यादचकेच्या दनणफयाच्या अधीन राहू न
पदरिहन दिभागास दे ण्यात आल्यामळे सुंस्थे ची दिनुंती 27 एदप्रल 2014 रोजीच्या पत्रामळे पन्हा एकदा
र्ेटाळण्यात आली.
मुंत्री खडसे याुंनी असेही स्पष्ट केले आहे की, ऑक्टोबर 2014 मध्ये झालेल्या राज्य दिधानसभा
दनिडणकीनुंतर महाराष्रात सत्ताुंतर होऊन मी मुंत्री (महसूल) पदाचा कायफभार स्स्िकारला. जाधि याुंनी सुंस्थेच्या
ितीने 24 नोव्हें बर 2014 रोजी अजफ पाठिून िरील जागेच्या मागणीची दिनुंती र्ेटाळण्यात आल्याबाबतच्या 27
एदप्रल 2014 रोजीच्या दनणफयाचा र्ेरदिचार करािा, अशी मला दिनुंती केली. त्यानुंतर सदर सुंस्थेचा अजफ मी स्ित:
पनर्विलोकन अजफ म्हणून सनािणीस घे ण्याचे दनस्चचत केले ि सनािणी घे ण्यात आली. यािेळी सुंस्थेची बाजू ऐकून
घे ण्यात आली. सनािणीच्या िेळेस सुंस्थेचे अध्यक्ष डॉ.जाधि याुंना या प्रकरणाची सुंपण
ू फ िस्तस्स्थती समजािून
दे ण्यात आली. तसेच सािफजदनक प्रयोजनासाठी पदरिहन दिभागास जागा मुंजरू करण्याच्या बाबतीत खाजगी
सुंस्थेच्या तलनेने प्राधान्य असल्याचे ही त्याुंच्या दनदशफनास आणून दे ण्यात आले . तसेच ही मुंजरू ी उच्च
न्यायालयाच्या जनदहत यादचकेच्या दनणफयानसार दे ण्यात आली असल्याचे ही त्याुंच्या दनदशफनास आणून दे ण्यात
आले.
सुंस्थेचा पनर्विलोकन अजफ मी 25 र्ेब्रिारी 2016 रोजीच्या दनणफयानसार र्ेटाळला होता ि पदरिहन
दिभागास जागा मुंजरू ीचा आदे श सािफजदनक प्रयोजनास्ति असल्याने कायम करण्यात आला. महसूल ि िन
दिभागाकडू न 25 र्ेब्रिारी 2016 रोजीच्या माझ्या दनणफयाची प्रत 10 माचफ 2016 रोजीच्या पत्रान्िये दिभागीय
आयक्त / दजल्हादधकारी ि अजफदार सुंस्थेत पाठदिण्यात आली होती. शासनाचा 27 एदप्रल 2014 रोजीचा
प्रशासकीय आदे श ि 25 र्ेब्रिारी 2016 रोजीच्या पनर्विलोकन अजािरील दनणफय अजफदार सुंस्थेस मान्य
नसल्यास त्याुंनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दे णे योय य ठरले असते.
या प्रकरणातील अजफदाराचे प्रकरण या पिीच सन 2012, 2013 ि 2014 साली गणित्ता ि कायदे दशर /
दनयमात बसत नसल्यामळे र्ेटाळण्यात आले होते. ही बाब त्याुंना कळदिण्यात आली होती. तरीही त्याुंनी िारुं िार
पाठपरािा करणे ि सुंबुंदधत जागेच्या दकमतीचा धनादे श शासनास अगोदरच पाठदिणे ही त्याुंची भूदमका योय य
नाही. दशिाय शासनाला ि क्षेत्रीय कायालयाुंना जाणीिपिफक त्रास दे णे हे च एकमेि उदद्दष्ट अजफदाराचे असल्याचे
यािरुन ददसून येते.
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