घरकू ल योजनेंतगगत जमीन घे ण्यासाठी
लाभार्थ्यांना रुपये 50 हजार अनुदान दे णार
--महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे
धुळे, दद. 27 जानेवारी : घरकुल योजने अंतगगत पात्र लाभाथींना घरकूल बांधण्यासाठी
सरकारी जमीन उपलब्ध असल्यास जमीन दवकत घे ण्यासाठी 50 हजार रुपये अनुदान
स्वरुपात दे ण्यात येतील. तसेच शासनाने पात्र लाभार्थ्यांना रमाई, शबरी, इंददरा आवास
योजना इत्यादी योजनांतगगत ददले ली घरे त्यांच्या नांवे करुन दे ण्यात येतील, अशी घोषणा
आज राज्याचे महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी धुळे दजल्यातील दशरपूर तालुक्यामधील
बोराडी येथे बोलताना केली.
बोराडी ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात ग्रामसदचवालय, बाजार ओटे , मदहला बचत गट तसेच पोष्ट
ऑदिस यांच्या इमारती, घनकचरा गाडीचे लोकापगण आदण आददवासी मेळावा यांच्या
संयक्
ु त उद्घाटन प्रसंगी खडसे बोलत होते. या प्रसंगी आमदार जयकुमार रावल तसेच धुळे
दजल्हा पदरषद आदण बोराडी ग्रामपंचायतीचे दवदवध पदादधकारी मोठ्या संयेयेने उपथस्थत
होते.
आददवासी गावांसाठी दवकास कामांकरीता केंद्र शासनाच्या योजनांमधून पेसा कायद्ांतगगत
दनधी दमळवून दे ण्यात येईल, असे सांगन
ू खडसे पुढे म्हणाले की, वन जदमनीचे पट्टे वन
दवभागाची परवानगी घेऊन वन जदमनी आददवासींच्या नांवे करुन दे ण्यात येतील. वन
पट्ट्ांच्या जदमनींची मोजणी करण्याचे काम भूमी अदभलेख कायालयातिे करण्यात येईल.
धुळे दजल्यातील वगग-2 च्या (ब-सत्ता प्रकार) जदमनींची मादहती घे ऊन त्यासंबंधी
अदधकाऱयांकडू न अहवाल मागदवण्यात येईल. अहवाल प्राप्त होताच या प्रकारातील जदमनी
राज्य शासनाने दनथचचत केले ल्या दराने नजराणा / एक रकमी रक्कम घे ऊन त्या संबंदधतांच्या
नांवे करण्यात येतील.
येत्या महाराष्र ददनापासून अथात ददनांक 1 मे 2016 पासून धुळे दजल्यातील दोंडाईचा,
पपपळनेर तसेच धुळे (शहर) व धुळे (ग्रामीण) येथे अपर तहदसलदार यांची कायालये सुरु
करण्यात येणार असल्याचे ही खडसे यांनी यावेळी सांदगतले.
तत्पूवी बुलढाणा दजल्यातील शेगांव येथे एका कायगक्रमात बोलताना अल्पसंयेयांक दवकास
मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी सांगीतले की, शेगांव येथील मुथस्लम बांधवांनी कब्रस्तान तसेच
सामादजक कायासाठी सभागृह बांधण्याकरीता शासकीय जमीन उपलब्ध करुन द्ावी, अशी
दवनंती केली होती. मात्र, शेगांव येथे नगरपादलकेची हद्द दवस्तारल्यामुळे येथील मुथस्लम
समाजाला कब्रस्तान व सभागृह बांधण्याकरीता शासकीय जमीन उपलब्ध नाही. त्यामुळे या
कामासाठी खाजगी जमीन खरे दी करण्याकरीता 5 (पाच) कोटी रुपये दे ण्यात येतील. या
कामासाठी संबंदधत अदधकाऱयांनी जदमनीचा शोध घे ऊन या कामाचे आराखडे व इतर
तपदशल सादर करावा, असेही खडसे यावेळी म्हणाले. मुथस्लम बांधवांनी आपल्या मुलांना
दशक्षण द्ावे, ज्यायोगे असे तरुण राज्याच्या दवकास कामामध्ये आपले योगदान दे ऊ
शकतील, असे आवाहनही खडसे यांनी याप्रसंगी बोलताना केले.
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