
Page 1 of 14 

 

 

 

 

 

पुणे शहर िवकास आराखडा २००७-२७ 

 
 

२१ नोव्हेंबर २०१२ 
 

रूपाली घाटे, अिभषेक वाघमारे 
 
 

 
GreenEarth Social Development Consulting Pvt. Ltd. 

contactus.greenearth@gmail.com 
 
 

(नागरी िवकासाच्या नीलूतीसाठी) 
 

 

   

   

 

 

 



Page 2 of 14 

 

 

 

पुणे शहर िवकास आराखडा २००७-२७ 
 

पुणे शहराचा ितसरा िवकास आराखडा  मंजूर करण्यासाठी पणुे महानगरपािलकेच्या सवर्साधारण 
सभेत हा आराखडा  मांडला गेला आह.े यापुव  शहर िवकास आराखडा  १९६६ व १९८७ साली मंजूर 
करण्यात आला होता. वास्तिवक २००७ साली दसुर् या िवकास अराख ाची काम ेपूणर् व्हायला हवी 
होती, परंतु ती झालेली नाहीत. २००७ उलटून ५ वष झाली तरीही पुढील िवकास अराख ाला 
अजून मंजूरी िमळालेली नाही.  

पुणे शहर महारा ातील दसुर् या कर्माकंाचे शहर आह.े वाढलेल्या शहराच्या पुढील वीस वषार्ंचा 
आराखडा  अत्यंत बारकाईने व दरूदृ ीने तयार केला गेला पािहज.े नैसिगक संसाधनांचा बचाव व 
उपयुक्तता, शहराच्या वाढीला चालना दणेारे घटक व लोकांच्या पर्ाथिमक आिण इतर गरजा यांच े
चोख िनयोजन िवकास अराख ात अपेिक्षत आह.े 

पाणी, जल सधंारण, जमीन वापर, राहण्याची जागा व उपयुक्तता ह े अत्यंत मूलभूत घटक िवकास 
अराख ात काही पर्माणात दलुर्िक्षलले े िदसतात. पणुे महानगरपािलकेचे पर्शासन मूलभूत बाबी 
िवसरून िवकासाचा आराखडा  कसा तयार करू शकते? पुणे शहराच्या िवकासाला एक िनि त िदशा 
दणेे ह ेिवकास अराख ाच ेपर्थम कतर्  आह.े  

वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी आणखी उंच इमारत ना परवानगी िदली जणार, आिण 
त्यात भर पडणार मेटर्ोची. यामुळे बांधकामांची गती िकत्येक पटीने वाढणार, तर ही गती 
झेलण्यासाठी महापािलका कोणती ठोस पावले उचलणार आह,े याचे िनयोजन ह ेिवकास अराख ात 
अपेिक्षत आह,े ज ेआिजबात िदसून येत नाही. ड गरमाथ्या/उतारावरची आरक्षण,े एफ.एस.आय. च्या 
पर्माणात अवाजवी वाढ, या सवर् बाब चे काटेकोर िनरीक्षण आराखडा मंजूर होण्यापुव  झालेच 
पािहजे. त्यामळेु हा आराखडा घाईने मंजरू करून घेण्यास आम्ही सक्त िवरोध करीत आहोत.  

नागिरकांना त्यांच्या शहराचा िवकास आराखडा मराठीतूनच वाचावयास िमळावा ही मागणी आम्ही 
आगर्हाने करतो. महारा ातील कोणत्याही शहरातील नागिरकाला त्याच्या शहराच्या िवकासाच े
िनयोजन ह ेत्याच्याच भाषते कळलेच पािहजे.  

सवार्त महत्त्वाच्या गोष्टी समािवष्ट करून घेण्यात िवकास आराखडा  
अयशःवी ठरतो. अराखड्यातील इंमजी भाषेचा वापर, मंजूर करण्यासाठी 
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केलेली घाई हे पुणे शहराच्या िवकासासाठी अयोग्य असून आम्ही हे मान्य 
करत नाही.  



Page 4 of 14 

 

पुणे शहराचा िवकास आराखडा २००७-२७ - मदु्दा ब .१  

१९८७ च्या िवकास आराखड्यातून बोध 
मंजूर झालेल्या िवकास आराखड्यात राज्य सरकार बदल सुचवते, आिण ते करूनच घेतले जातात. 
शहराचा आराखडा मंजूर झाल्यानंतर राज्य सरकार ने यात हःतके्षप करू नये अशी आमची भूिमका 
कायमच राहील.  

१९८७ च्या आराखड्यात राज्य सरकार ने अल्प उत्पन्न गटातील 
कुटंुबांसाठी आरिक्षत केलेले गहृ ूकल्प जवळपास ७५% कमी केले. पुणे 
शहरात अल्प उत्पन्न गट मोठ्या ूमाणात आहे, व त्याच्या िवरोधात 
घेतले जाणारे शहर िवकास आराखड्यावरील राज्य सरकारचे िनणर्य 
आम्हाला मान्य नाहीत.  

 

१९८७ चा िवकास आराखडा मंजूर झाल्यानंतरही राज्य सरकारने त्यात काही बदल केले. 
बागांसाठी अथवा शाळांसाठी आरिक्षत केलेली जमीन िनवासी इमारती/ःथावर मालमत्ता साठी 
िदली गेली.  

 

१९८७ पासून ते २००१ पयर्ंत २९ आरक्षणे Ôminor modification’ च्या नावाखाली बदलण्यात राज्य 
सरकारने पुणे महानगरपािलकेला ूवतृ्त केले आहे.  

राज्य सरकार च्या हःतके्षपामुळे जर अशी आरक्षणे बदलत असतील तर 
यंदाच्या िवकास आराखड्यात आम्ही ती होऊ देणार नाही.  
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पुणे शहराचा िवकास आराखडा २००७-२७ - मदु्दा ब .२ 

जिमनीचा वापर 
  

िवकास आराख ामध्ये जमीन वापराची टके्कवारी िदली आह.े परंतु कुठली जमीन कशासाठी वापरली 
गेली, १९८७ च्या िवकास आराख ात नमूद केलेले जमीन आरक्षण िकतपत साध्य झाले आह ेते यंदा 
चा िवकास आराखडा सांगत नाही.  

जमीन वापराचा नकाशा ूःतुत केल्यास िनयोिजत जमीन वापर आिण 
सद्यिःथतीतील जमीन वापर यांची तुलना करणे शक्य होईल आिण पुढील 
िवकास आराखड्यात चुकांची पुनरावतृ्ती होणार नाही. 

 

अिभयांितर्की महािव ालय पुणे (CoEP)  ने पुणे महानगरपािलकेच्या जमीन वापराचा तयार केलेला 
सवक्षण अहवाल दखेील िवकास आराख ा सोबत पर्स्तुत केला जावा. शहराच्या िवकास आराख ात 
जमीन वापराचा सवक्षण अहवाल पर्िस  केलाच पािहज.े  

हेक्टर मध्ये जिमनीचा वापर आिण िनयोिजत आिण सद्य वापरातील तफावत 
जर अराखड्यात नसेल तर त्याची टक्केवारी देऊन सुद्धा जमीन 
वापराची सद्यिःथती ःपष्ट होतच नाही. जमीन वापराची सद्यिःथती ःपष्ट करत 
नसलेला आराखडा आम्ही मान्य करणार नाही.  

 

शहराच्या हि तील जमीन कोणकोणत्या कामांसाठी आरिक्षत केली जात आह,े म्हणजेच 'िरझवशन 
िलिस्टग' िवकास अराख ासोबत पर्स्तुत केलेच पािहज.े जिमनीवर महानगरपािलकेनेच सोपिवलेल्या 
जबाबदर् या पर्त्यक्ष अमंलबजावणीच्या वळेी तत्पर उपलब्ध असा ात यासाठी ह ेअत्यंत गरजेच ेआह.े  

जिमनीची आरक्षण यादी (reservation  listing)  िवकास आराखड्या सोबत 
देणे अत्यंत आवँयक आहे. 
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पुणे शहराचा िवकास आराखडा २००७-२७ - मदु्दा ब् .३  

पािकर्ं ग 
 

आराख ात पुणे शहराची लोकसंख्या वाढीची गती लक्षात घेऊन पािकग वस्थेत बदल सुचवण्यात 
आले आहते.  

लोकसंख्या वाढीबरोबर वाहनांची वाढ कोणत्या गतीने होईल,  शहरासाठी 
सवार्त महत्त्वाची अशी सावर्जनीक वाहतूक व्यवःथा िकती लोकसंख्येला 
उपयुक्त ठरेल या ूश्नांना लक्षात घेऊनच पािकर्ं ग व्यवःथा आखली गेली 
आहे का, हे आराखड्यामध्ये ःपष्ट होत नाही.  

 

पुढील वीस वषार्त होणारी वाहनसंख्येची गणना कोणत्या आधारे केली आह ेते स्प  केलेले नाही.  

शहरातील रंुदीकरण केले जाणारे रःते,  मेशो वाहतूक,  इमारतींमध्ये होणारी 
वाढ यांना अनुसरून पािकर्ं ग साठी कोणकोणत्या िठकाणी जागा आरिक्षत 
केली गेली आहे, हे िवकास अराखड्यात िदलेले नाही.  

 

वाढत्या शहरात जमीनीची िकम्मत वाढत जाते, त्यामुळे पािकर्ं ग बरोबरच 
इतर ूकारच्या जमीन वापरांत पिरपणूर्ता असण्याला पयार्य नाही. सूआम 
पातळीवार ् जिमनीचा रोकठोक वापर हा आराखड्यात समािवष्ट झलाच 
पािहजे.  
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पुणे शहराचा िवकास आराखडा २००७-२७ - मदु्दा ब् .४  

झोिनंग 
 
 

शहरातील िविवध ब्लॉक च ेएफ.एस.आय. पर्माण ेवग करण (zoning) केले गेल ेआह.े एखा ा ब्लॉक 
ला जास्तीत जास्त िकती एफ.एस.आय. चे बांधकाम करता येईल ह ेनमूद केले आह.े या zoning चा 
नकाशा आराख ा सोबत जोडलेला नाही. २०२७ मधील पुणे शहरात बांधकाम खूप जास्त पर्माणात 
वाढणार आह.े  

अशा िःथतीत शहराचा एफ.एस.आय. नकाशा देणे अत्यंत गरजेचे आहे. 
त्यािशवाय रःते, बांधकाम, मेशो यांची सेक्टर-िनहाय िवभागणी, सेक्टर ूमाणे 
महापािलकेच्या के्षऽात होणारी वाढ हे ःपष्ट होत नाही.  

 

मेटर्ो शहराच्या मध्यवत  भागातून - िशवाजी रस्त्यावरून शिनवार वा ाच्या बाजूने - जाणार आह.े 
शिनवार वाडा हा कदर् सरकार च्या हरेीटेज (national heritage - रा ीय वारसा) पॉलीसीमध्य े
समािव  आह,े ज्यात बाधंकामाला परवानगी नाही. मेटर्ो च्या बाधंकामातील ४.० एफ.एस.आय. 
आिण शिनवार वा ाजवळ बांधकामास मनाई असे दोन परस्पर िवरोधी मु े कसे सोडिवण्यात येणार 
आहते? ह ेिवकास आराख ात स्प  केलेले नाही.  

आराखड्यात अनेक िठकाणी एफ.एस.आय. बाबत परःपरिवरोधी आरक्षणे 
केली गेली आहेत. िनवासी, कमिशर्यल, औद्योिगक, शाळा हॉिःपटल 
साठी एफ.एस.आय. चे वेगवेगळे िनयम एकाच िठकाणी आले तर 
अमंलबजावणी च्या वेळी अनेक अडचणी येतील, व त्यांसाठी िनयोजन 
आराखड्यात नाही ही पुण्यासाठी शरमेची गोष्ट आहे.   

 

मेटर्ो ला लागनू ५०० मीटर अंतरापयर्ंत ४ एफ एस आय लागू केला आह.े इथ े नक्कीच मोठ-मो ा 
इमारती - िनवासी आिण कमिशयल - उभ्या राहतीलया वाढीव एफ एस आय मुले जो वाढीव टी डी 
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आर तयार होईल, त्याच ेगणुांकन केलेले आह ेका? या गतीने बांधकामाचा िवकास झाला तर भयंकर 
पर्माणात टी.डी.आर. चा ापार सुरु होईल. यावर िनयतंर्ण ठेवण्यासाठी िवकास आराख ात पर्स्ताव 
आह ेका? यावर िनयंतर्ण रािहलेच पािहज,े ही आमची आगर्ही मागणी आह.े  

२,१५,००० करोड ःईवेर फूट टी.डी.आर. िनमार्ण होणार आहे, तेव्हा यावर 
वचक रािहलाच पािहजे. 

 

आणखी एक परस्पर िवरोधी एफ. एस. आय. वस्थापनाच े उदाहरण म्हणज े एफ. एस. आय. चे 
लगतच्या रस्त्याची समीकरण. आता ९-१२ मी. रंुदी असलेल्या रस्त्याच्या लगतच्या प्लॉट मध्ये ४ 
एफ. एस. आय. वापरला जाऊच शकत नाही, कारण इमारतीच्या उंचीवर बंधने आहते. अशा िठकाणी 
४ एफ. एस. आय. दऊेन त्याचा टी. डी. आर. ापार होण्याखेरीज काहीही होणार नाही.  

४ चा एफ. एस .आय. पूणर्पणे वापरण्यासाठी जी इमारतीची उंची गाठावी लागते, ते फक्त २४ मी. रंुद 
रस्त्याच्या बाजूनेच बांधली जाऊ शकते. त्याहून अरंुद रस्त्यालगत बांधण्यास परवानगी नाही. मग या 
कचा ातून मागर् काढण्यासाठी िवकास आराख ात पर्स्ताव का नाही?  

 

एक तर सपंूणर्पणे एफ. एस. आय. आिण बांधकाम अिधिष्ठत िवकास 
आराखडा, त्यातून एफ. एस. आय. चीच समीकरणे जर अचूक जुळत 
नसतील तर हा अहवाल कोण मान्य करेल. एफ. एस. आय. मधली 
गुंतागुंत सोडवल्या िशवाय हा िवकास आराखडा मान्य केला जाणार 
नाही.  
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डोंगरमाथे/डोंगरउतार,  जैव िविवधता 
के्षऽ  ) BDP( 
 

तसेच, २३ नवीन गावे समािव  केल्यावर जेथे पर्स्तािवत 'BDP' क्षेतर् आिण 'Hill top/Hill slope' 
(ड गरमाथ/ेड गरउतार) क्षेतर् एकमेकाला लागून आले आहते, तेथे एफ.एस.आय. चे वस्थापन कसे 
होणार आह ेयाब ल िवकास आराख ात भाष्य नाही.  

Hill top / Hill slope साठी ०.४ चा एफ.एस.आय. आिण BDP साठी 'शनू्य' एफ.एस.आय. दऊे केला 
आह.े  

परंतु एफ.एस.आय.  चे कागदोपऽी वगीर्करण जरी केले तरी 
अंमलबजावणीच्या वेळी काय अडचणी येतील,  अवैध बांधकामे जी 
आत्तापयर्ंत होतच रािहली आहेत ती िकतपत रोखली जातील - ती कशी 
रोखली जावीत - याचे िनयोजन ूशसनाला का महत्त्वाचे वाटत नाही?  

 

मागील आराख ाच्या अमंलबजावणीत काय अडचणी आल्या व त्यावर यंदाच्या िवकास आराख ात 
मागर् कसा काढावा ह ेिवचारातच न घेता आराखडा घाईने मंजूर करून घेण्यात पर्शासनाला ऊज़ार् कुठून 
िमळते हा भयकंर पर्  आम्हाला पडला आह.े 

  



Page 10 of 14 

 

पुणे शहराचा िवकास आराखडा २००७-२७ - मदु्दा ब् .६  

बाग/बगीचा आिण Recreation zones 
 

नदी सधुारणा  

सेक्टर कर्मांक ४ आिण ६ मध्ये ‘river recreation zone’ नदी सधुारणा पर्कल्प पर्स्तािवत आह.े 
नागिरकांसाठी नदीच्या तटाला लागून बाग/बगीचा असणे ह ेयोग्यच आह.े  

िवकास आराखड्यात ‘River Recreation Zone’ समािवष्ट करण्याचा िनणर्य 
ःवागताहर् आहे. 

 

शहरात ज े नवीन बाग/बगीचे पर्स्तािवत आहते त्यांमध्ये अपारंपािरक उजार् पर्कल्प जस े की सौर 
उजवरील िदवे, कारंजे, जल संवधर्नाचे (रेन वॉटर हाविस्टग) मॉडेल, उभ े करावेत जेणे करून 
नागिरकांना नैसिगक संसाधनांच्या संवधर्नाचे धडे एकदम सोप्या सरळ भाषेत िमळतील. िवकास 
आराख ात याची तरतूद केल्यास त्याच ेनक्कीच स्वागत केले जाईल. 

उपसूचना कर्. ३१ आिण ३३ मध्ये बागसेाठी आरिक्षत केलेली जमीन C-1 आिण C-2 (कमिशयल) 
साठी राखण्यात यावे असे सुचिवले आह.े उपसूचना ५९ बागेचे आरक्षण र  करण्यासाठी सुचवते. 
बाग/बगीच े शहरातील िहरवळ वाढवतात, नागिरकांना स्वच्छ आिण पर्दषूणमकु्त वेळ घालवायला 
मुभा दतेात.  शहरात् एकुन हिरत क्षेतर् िनमार्ण होइल् ह ेया िवकास आराख ात स्प  िदले पािहज.े 

यंदाच्या िवकास आराखड्यात ५९ नवीन उद्यानांचा ूःताव आहे. पुणे 
महानगरपािलकेच्या ूशासनाने यातील एकही आरक्षण बदलले जाणार नाही 
याची ग्वाही नागिरकांना िदलीच पािहजे.  
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भूजल 
 

भूजल पुनभर्रणाच्या जागा शहरात कोठे आिण िकती आहेत?  

शहराच्या एकूण पाणी सा ात भूजलही समािव  आह,े ही महत्त्वाची गो  िवकास आराख ात 
घेतलेलीच नाही. आपण ह ेअनुभवातूनच िशकलो आहोत की पाणी टंचाई ही पाण्याच्या उपलब्धतेवर 
कमी आिण िनयोजनावर जास्त अवलबूंन आह.े भजूल जिमनीच्या खाली एका िविश  प तीने 
उपलब्ध असत.े नदी सपाटी जवळ पाण्याचे जिमनीतून उत्सजर्न होते आिण जसजशी उंची वाढते, तशी 
भूजलाची पातळी खालावते. 

भूजलाचे पुनभर्रण कुठेही करून चालणार नाही. नदी जवळ भूजल पुनभर्रणाचा पर्कल्प जरी बसवला, 
तरी त्यातून पाणी उत्सिजत जास्त पर्माणात होईल आिण रिहवाश्यांच्या पािकग मध्ये, घरांमध्ये पाणी 
घुसण्याची शक्यता दाट आह.े  

रेन वॉटर हावेर्िःटंग ३०० चौ.मी. हून अिधक के्षऽफळ असलेल्या 
इमारतींसाठी बंधनकारक केले आहे या िनणर्याचे ःवागत आम्ही करतो.  

 

रेन वॉटर हाविस्टग अंतगर्त भूजलाचे पुनभर्रण होते, ज्याची शहराला िनतांत गरज आह.े या 
गिणतापर्माण ेशहरात भूजल िन:सारण आिण पुनभर्रण करण्याच्या जागा ठरिवलेल्या आहते का?  

शहरातील भूजलाचे 'मॅिपंग' न करता केलेला िवकास नुसता 
आराखड्यावरच रहील, ूत्यक्षात उतरणारच नाही. पाणी हे अत्यंत 
मूलभूत संसाधन इतक्या सहजपणे िवसरून वीस वषार्ंसाठी चा हा आराखडा 
एकही नागिरक मान्य करणार नाही.  

 

बांधकामांना सुसाट मुभा आिण पाणी िनयोजनाचे मातर् बारा वाजलेले आहते. बांधकामांचे अिध ान 
ठेवूनच िवकास आराखडा बनिवला गेला आह ेका?  



Page 12 of 14 

 

पुणे शहराचा िवकास आराखडा २००७-२७ - मदु्दा ब् .८  

मलिनःसारण आिण कचरा व्यवःथापन 
 

मलिनःसारण कें िे  

दर ८० घरांमागे एक मलिनःसारण कदर् उभारण्याचे िवकास आराख ात म्हटले आह.े 
मलिनःसारणासाठी चे ह े िनयोजन नक्कीच स्वागताहर् आह.े शहराच्या पाणी िनयोजनात मैलापाणी 
पर्िकर्या ही समािव  असलीच पािहजे.  

स िस्थतीत शहरात िकती गृहसंस्थांमध्ये मलिनःसारण कदर् े स्थािपली आहते, व िकती टके्क 
मैलापाण्यावर तेथ ेपर्िकर्या होते? पर्स्थािपत कदर्ांची कायार्पर्वानता कशी आह,े व त्यावरून बोध घेऊन 
पुढील २० वषार्ंचे िनयोजन केले आह ेका, आिण ते कसे, ह ेसांगावे.  

 

कचरा व्यवःथापन  

स्मशानभूमीच्या पिरसरात कचरा पर्िकर्या कदर् बसिवण्याच्या िनणर्याला समथर्न आह.े स्मशानभमूीत 
बरीच जागा ओसाड पडून असत,े तथे ेकचरा पर्िकर्या करून वीज िनिमती करता आली तर उ मच 
आह.े आजूबाजूच्या रिहवाश्यांना आिण दहनासाठी आलेल्या लोकांना त्याचा तर्ास होणार नाही, ऐन 
अंमलबजावणीच्या वेळी कचरा एका िठकाणी जमून राहणार नाही यासाठीच ेिनयोजन केले आह ेका? 
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लोकसंख्या वाढ  - पाणी वापर 
मेटर्ो च्या लगत वाढीव एफ.एस.आय. दऊे केलेला असताना, त्या बांधकाम क्षेतर्ांमध्ये पाणी पुरवठा 
आिण मलिनःसारण यांसाठी पुरेसे आरिक्षत पाणी आह ेका याचा अत्यंत सखोल िवचार करणे अपेिक्षत 
आह.े मुळात पुणे शहरालगत पाणीच उपलब्ध आह ेका ह ेआगोदर पडताळून बिघतले पािहज़.े  

पाण्याची गरज मूलभूत आहे व त्यासाठी िवकास आराखड्यात असामान्य 
महत्त्व हवे. आराखड्यातील ह्या हलगजीर्पणाला आमचा काडाडून िवरोध 
आहे.  

 

पुणे महानगरपािलकेच्या जुन्या हि तील २०२७ मधील लोकसंख्या ५७ लाख होणार आह े असे 
आराख ात म्हटले आह.े परंतु नुक्तीच सामावून घेतलेली २३ गावे, व नंतरहून सामावून घेतली 
जाणारी २८ गावे यांची लोकसंख्येत जी भर पडणार आह ेत्याकडे दलुर्क्ष केलेले िदसत आह.े  

जवळपास ७५ लाख लोकसंख्येला पुरवायला पाणी आणणार कुठून, हा 
भयंकर मोठा ूश्न ूशासनाला कसा पडला नाही? 

 

लोकसंख्येची घनता ज्या पर्माणात वाढणार त्याच पर्माणात उंच इमारत चे पर्माण वाढणार. वाढलेली 
पाण्याची गरज भागवायला पाणी पुनवार्पर करण्यािशवाय पयार्य नाही. पाण्याच्या पुनवार्परासाठी 
करबचत योजना सुरु केलेली असली (५%), तरीही त्याच्या मूळ खचार्त सवलत िदली गेली आह ेका? 
पाण्याच्या सवंधर्नासाठी चोख, ठळक उपाय योजना असल्याच पािहजेत, ज्या िवकास आराख ात 
िदसत नाहीत. 
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पाण्याखालची जमीन 
 

सध्याची पाण्याखाली असणारी जमीन व पर्स्तािवत जमीन यांच्या एकूण टके्कवारी मध्ये फरक असु 
शकतो मातर् यांच्या एकूण क्षतेर्ात फरक असल्याचे िदसत ेयाची कारणे काय आहते? 

पर्स्तािवत जमीन वापर तकत्यामध्ये मळू क्षेतर् व टके्कवारी िदली आह े पण  सध्याच्या जमीन वापर 
तकत्यामध्ये फक्त टके्कवारी िदल्याने पर्त्यक्षात पाण्याखालची जमीिनच्या क्षेतर्ात बदल झाला आह ेका ह े
समजने कठीण आह.े  

२०२७ चा ूःत्तिवत जमीन वापर याचे एकूण हेक्टरी के्षऽफळ िदलेले आहे 
परंतु, अिभयांिऽकी महािवद्यालय पुणे यांनी केलेल्या सवेर्क्षणानुसार सद्य 
जमीन वापराचे (२००७ नंतरचा) एकूण हेक्टरी के्षऽफळ िदलेले नाही.  

 

िवकास आराख ात िदल्या गेलेल्या २००७ आिण २०२७ च्या जमीन वापराची तुलना करता येत 
नसल्यामुळे पणुे शहर कोणत्या िदशेने चालले आह ेह ेसमजतच नाही. पुण ेशहराच ेल य ह ेजर िवकास 
आराख ात आकडेवारी सिहत पर्स्तुत नसेल तर िवकास आरखडा आिण िनबंध स्पधतील िनबंध यात 
काही फरक नाही उरणार.  

 
 

पुणे शहराचा िवकास आराखडा हा पिरपूणर् नाही. वर उपिस्थत केलेले मु े शहरासाठी 
अत्यंत महत्त्वाचे व गंभीर आहते. यांकड े लक्ष दऊेन िवकास आराख ात सुधारणा 
झाल्याच पािहजेत ही आमची मागणी आह.े 


