मा. मंत्री (महसूल) यांचे कायालय, शिशिर कायालय, नागपूर,
शिनांक 18 शिसेंिर 2015. - प्रशसध्िीपत्रक
मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी दिनांक 18 दडसेंबर 2015 रोजी
दवधानपदरषिे त केलेली दनवेिने
शासकीय जदमनीवरील सहकारी हौससग सोसायट्या
सिदनका हसतांतरण दजल्हादधकारी सतरावर
नागपूर, शि. 18 शिसेंिर :- राज्य िासनाच्या प्रिासकीय काम सुलभ

करण्याच्या िृष्टीने अधशकारांचे शिक्रेंद्रीकरण करण्यात येत आहे . त्याचाच एक भाग

म्हणुन राज्य िासनाच्या िासकीय जशमनीिरील सहकारी गृहशनमाण संस्ांमधील

सिशनका तसेच िाशणज्यीक ि औद्योशगक िापराच्या जागेची शिक्री / हसतांतरण
करण्यास आता यािाितचे अशधकार शजल्हाशधकारी यांना िे ण्यात आले आहे त ि
त्यासंिभात राजपत्रात अशधसूचना प्रशसध्ि करण्यात येत आहे . यापूिी असे हसतांतरण
करण्याची परिानगी मागण्याची प्रकरणे मंत्रालय सतरािर येत होती.

राज्य िासनाच्या शिशिध प्रिासकीय शिभागांना िासकीय प्रकल्पासाठी

िासकीय जशमनीची िेळोिेळी आिश्यकता भासते , अिी िासकीय जमीन िासनाच्या
शिभागांना प्रिान करण्यात सध्याच्या पध्ितीमध्ये कालापव्यय होत असे. हा कालापव्यय

टाळण्यासाठी आता अिा जशमनी राज्य िासनाच्या प्रिासकीय शिभागांना सारामाफीने

ि महसूल मुक्त प्रिान करण्यात येणार आहे . अिा जशमनीचे क्षेत्रफळ नागरी / महानगर
क्षेत्रामध्ये एक हे क्टरपेक्षा जासत ि अिा क्षेत्रािाहे र पाच हे क्टरपेक्षा जासत असल्यास

शजल्हाशधकाऱयांनी अिा जशमनी िे ण्यापूिी शिभागीय आयुक्तांची पूिवमंजूरी घेणे
आिश्यक राहील.

क्रीडांगणासाठी जमीन – भाडे पट्टा कालावधी वाढवला

महाराष्र जमीन महसूल सरकारी जशमनीची शिल्हे िाट करण्याच्या 1971 च्या

शनयमामध्ये आता सुधारणा करण्यात आली असून त्यानुसार क्रीिांगणांना िासकीय
जमीन भािे पट्टयाने प्रिान कराियाचा कालािधी पंधरा िर्षे ऐिजी आता तीस िर्षे

करण्यात येत आहे . आतापयंत हा कालािधी कमी असल्यामुळे क्रीिांगणासाठी
आिश्यक पक्के िांधकाम करण्यास परिानगी शमळत नव्हती.

आंबा काजू फळांच्या उत्पािकांना नु कसान भरपाई

यािर्षी फेब्रुिारी ि माचव मध्ये अिकाळी पािसामुळे ठाणे, पालघर, रायगि,

रत्नाशगरी ि ससधुिुगव शजल्यातील 72,398 हे क्टर क्षेत्र िाधीत झाले पशरणामी
1,81,911 िेतकरी िाधीत झाले. या िाधीत िेतकऱयांना 168 कोटी 32 लाख रुपये

एिढा शनधी नुकसान भरपाई म्हणुन िे ण्यात येणार असून सिर शनधी संिंधीत

शजल्हाशधकाऱयांकिे सुपूिव करण्यात आला आहे ि िाधीत िेतकऱयांच्या िँक खात्यात तो
्े ट जमा करण्याची कायविाही सुरु आहे .

जशमनीच्या 7/12 उताऱयािर मोठ्या प्रमाणात सह शहससेिारांची नािे

असल्यामुळे, त्यापैकी िहु सख्
ं य शहससेिार िाहे र गािी रहात असल्याने त्यांची िँक खाती

क्रमांक शमळण्यास उिीर होत असे. एकाच कुटू ं िातील सामुशहक खाते िारांच्या िाितीत
प्रत्येक िँक खाते क्रमांक आिश्यक होता, काही क्षेत्रास कुळ िाखल असल्याने शनधी

िाटपात अिचणी आल्या असत्या. काह क्षेत्राची आणेिारी शनश्श्चत नव्हती, एकाच
जशमनीिर िोन शभन्न कुटू ं िांची नािे होती इत्यािी अनेक कारणांमुळे नुकसान भरपाई

िाटपास शिलंि होतो. यािर पशरणाम म्हणुन आता फेब्रुिारी, माचव मध्ये झालेल्या
पंचनाम्याची तलाठी, ग्रामसेिक, कृर्षी सहायक, सरपंच, िेजारचे िशहिाटिार यांच्या
सिाक्षरीने करुन आपिग्रसत िेतकऱयांची यािी तयार करण्यात येईल, ही यािी
ग्रामसभेत िाचून िाखशिली जाईल तसेच चाििीच्या नोटीस िोिव प्रशसध्िी करण्यात

येईल. या यािीच्या संिंधाने पंधरा शििसा हरकती मागशिण्यात येतील, हरकती आल्या
नाहीत तर ही यािी अंशतम समजून मित िाटपाची कायविाही करण्यात येईल. हरकती
आल्यास त्यािर शनणवय घेण्यासाठी मंिळ अशधकारी ि मंिळ कृशर्ष अशधकारी यांची
सशमती शनणवय घेईल.

आंिा ि काजु या फळांच्या आपिग्रसत िेतकऱयांना शजल्हा शनहाय शितरीत

केलेला ि प्रत्यक्ष िँक खात्यात जमा केलेला शनधी (1) ठाणे रु.4 कोटी 19 लाख (2)

पालघर – 11 कोटी 87 लाख (3) रायगि – रु. 34 कोटी 79 लाख (4) रत्नाशगरी
79 कोटी 53 लाख (5) ससधुिुगव – 37 कोटी 91 लाख
**-**

