भाजपा महाराष्ट्र प्रदे श
श्री. हेमंत लक्ष्मण गावंडे, व्हहजन प्रॉपर्टीज, पुणे यांनी बनावर्ट कागदपत्रे तयार करुन कृषि
महाषवद्यालय / षवद्यापीठाच्या जषमनीवर र्टी.डी.आर. षमळषवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे त्यांच्या
षवरुध्द दाखल करण्यात आलेला एफ.आय.आर.
स.नं. ६२, फायनल प्लॉर्ट नं. १४, बोपोडी, पुणे
प्रेस नोर्ट
मा.महोदय



पुणे येथील कृषी विद्यापीठ याांच्या मालकीची जमीन वमळकत खाजगी मालकीची असल्याचे दाखिून बाांधकाम

व्यिसायीक व्व्िजन प्रॉपर्टीज चे भागीदार िे मत
ां लक्ष्मण गािांडे याांनी शेकडो कोर्टी रुपयाांचा र्टीडीआर बनविण्याचा
प्रयत्न केलेबाबत शासनातर्फे दखलपात्र गुन्िा नोंद झाला असून त्याांचे नाांि बनािर्ट ि बोगस कागदपत्राांच्या आधारे

नोंद करण्यात आलेल्या 7/12 सदरी शासनाने सुनािणी घेऊन कमी केले. त्याबाबत थोडक्यात खालीलप्रमाणे माविती
दे त आिे .


सन १७७५ मध्ये श्रीमांत माधिराि पेशिे याांनी भर्ट कुर्टु ां वबय याांना पुरुष िांशज अव्ततत्िात असेपयंत सदर

जमीनीतून वमळणारे उत्पन्न उपवजविकेचे साधन म्िणून िापरण्याकरीता ईनामाने वदले िोते.


सदर जवमन भर्ट कुर्टु ां वबय याांनी भूविकास बँकेकडे गिाण ठे िली असता त्याची परतर्फेड िेळेत न केल्याने सदर

भूविकास बँकेने ती विक्रीस काढली असता The Secretary for State याांनी ती जवमन वमळकत वदनाांक ८ वडसेंबर १८८३
रोजी नोंदणीकृत दततान्िये दु य्यम वनबांधक, मुांबई याांचे कायालयात दतत क्रमाांक २०७-अे अन्िये रक्क्म रुपये

११,०००/- या वकमतीस विकत घेतली. परांतु सदर जमीन वमळकतीिर भर्ट कुर्टु ां वबय याांनी कािी बाांधकाम केले िोते.
त्या बाांधकामापोर्टी िार्षषक १२२ रुपये भर्ट कुर्टु ां वबय याांना ईनाम अव्ततत्िात असे पयंत दे ण्यात यािे, अशी अर्ट दतत
क्रमाांक २०७-अे यामध्ये नमूद आिे .


सदर अर्टीनु सार ८ वडसेंबर १८८३ पासून शासनातर्फे भर्ट कुर्टु ां वबय याांना सन १९५३ पयंत िार्षषक १२२/- रुपये

वदले जात िोते ि अशी रक्कम दे णे आिे िे मावित असािे म्िणून ७/१२ सदरी शासनाच्या नाांिासि भर्ट याांचे नाांि
इनामदार म्िणून दे खील नोंद करण्यात आले िोते.


वदनाांक १ ऑगतर्ट १९५३ रोजी ईनाम वनमुुलन कायदा अव्ततत्िात आल्याने ि त्या कायद्यानुसार र्फक्त ज्या

ईनामदाराांच्या जवमनी प्रत्य्ष  ताबे िवििार्टीत िोत्या अशाच ईनामदाराांना त्या अर्टी ि शततींविर वर-ग्ाांर्ट करुन
वमळण्याचा िक्क ि अवधकार िोता. परांतु भर्ट कुर्टु ां वबय याांचेकडू न ८ वडसेंबर १८८३ मध्येच ताबा काढू न घेण्यात आला
असल्याने ि सदर जवमनीिर शासनाचा ताबा ि कृषी विद्यापीठाची िवििार्ट असल्याने भर्ट कुर्टु ां वबय याांना त्या जवमनी
वर-ग्ाांर्ट करुन वमळण्याचा िक्क ि अवधकार खरे दी खत वदले असल्याने नव्िता.


ईनाम वनमुुलन कायदा १९५३ अव्ततत्िात आल्याने कृषी विद्यापीठाने दे खील मामलेदार याांना पत्राद्वारे कळविले

की, ईनाम वनमुुलन कायद्यान्िये भर्ट याांना वदलेले ईनाम रद्द करण्यात आलेले आिे , त्यामुळे ईथून पुढे त्याांना दे ण्यात
येणारे िार्षषक १२२/- रुपये कायमतिरुपी बांद करण्यात येत आिे त ि तशी नोंद र्फेरर्फार सदरी वलिू न ि नोंदिून
ठे िण्यात आली आिे .


शासनाने १२२/- रुपये दे णे बांद केल्यानांतर भर्ट कुर्टु ां वबय याांनी १९५४ पासून आजवमतीपयंत कधीिी त्याबद्दल

तक्रार दाखल केलेली नािी.


सन १९८७ मध्ये पुणे म.न.पा.चा विकास आराखडा मान्य करण्यात आला त्यामध्ये सदर जागेिर पी.एम.र्टी

करीता आर्ष ण दाखविण्यात आले.


वदनाांक ५ जुन १९९७ रोजी पुणे शिरात TDR चे धोरण अव्ततत्िात आले ि त्याचा गैरर्फायदा घेण्याच्या उद्दे शाने

भर्ट कुर्टु ां वबय याांचे मविला िांशज कै. यशदाबाई नारायण विध्िांस याांच्या िारसाांनी बाांधकाम व्यािसायीक व्िीजन

प्रॉपर्टीजचे िे मत
ां लक्ष्मण गिांडे याांच्याबरोबर वदनाांक ०२/०२/२००९ ि २६/०४/२०१० रोजी समजुतीचे वर्टपण वलिू न
ठे िले ि सदर जागेच्या ७/१२ सदरी कै. यशदाबाई नारायण विध्िांस याांच्या िारसाांचे नाांिे नोंद झाल्यानांतर ि सदर
1

जागेचे पुणे म.न.पा. कडू न मांजूर िोणारा वर्टडी आर याचा िक्क रक्कम रु.७ कोर्टी या वकमतीस विक्री करण्याचे
ठरिून बेकायदे वशर व्यििार केला.


सदर वमळकतीचे ७/१२ सदरी बाांधकाम व्यािसायीक िे मांत गिांडे याांनी तिवसलदार ि मांडल अवधकारी

याांचेबरोबर िातवमळिणी करुन सव्िे नां. ६२ बोपोडी याचे दोन ७/१२ तयार करुन घेतले. एक सव्िे नां. ६२ ्ष ेत्र
२,०२,००० चौ.र्फु. ि दु सरा सव्िे नां. ६२/१ ्ष ेत्र ३,४८,००० चौ.र्फु.


सदर सव्िे नां. ६२/१ याचा ७/१२ वदनाांक १७/०३/२०१० रोजी तयार करण्यात आला ि लगेच वदनाांक

२६/०४/२०१० रोजी कै.यशदाबाई नारायण विध्िांस याांच्या िारसाांनी व्िीजन प्रॉपर्टीजचे नाांिे ििेली क्र. ११ येथे खरे दी
खत दतत क्रमाांक ४४५६ अन्िये रक्कम रु. ७ कोर्टी या वकमतीस वलिू न ि नोंदिून वदले. एिढे च नव्िे तर सदर
खरे दीखतात पान क्र. ९ येथे सदर जवमनीचा खुला ि मोकळा ताबा िांशपरांपरे ने विध्िांस याांच्याचकडे असल्याचा ि तो

ताबा िे मत
ां गािांडे याांना खरेदीखताच्या िेळी वदला असल्याचा खोर्टा मजकुर वर्टडीआर वमळणेकामी खरे दीखतात नमूद
केला ि त्याचबरोबर िे मांत गािांडे याांच्या नाांिे कुळमुखत्यार पत्र दतत क्रमाांक ४४५७ अन्िये वलिू न वदले.


दरम्यानच्या काळात विध्िांस याांचे नाांि ७/१२ सदरी नोंद झाले असल्याचे कृषी विद्यापीठाला समजल्याने त्याांनी

मिसूल विभागाकडे आरर्टीएस अपील दाखल केले. सदर अपीलाची सुनािणी िोऊन विध्िांस याांचे नाांिे नोंद झालेला
सव्िे नां. ६२/१ िा ७/१२ कायमतिरूपी रद्द करण्यात आला.


सदर कुळमुखत्यार पत्राच्या आधारे िे मांत गािांडे याांनी मिसूल विभागाकडे सदर वदनाांक ५ एवप्रल २०१३ रोजीचे

आदे शाविरुध्द अपर वजल्िावधकारी, पुणे याांचे न्यायालयात आरर्टीएस अपील दाखल केले.


वदनाांक ५ एवप्रल २०१३ रोजी सव्िे नां. ६२/१ िा ७/१२ रद्द करण्याचा आदे श झाला असल्याचे समजल्यानांतर ि

यापुिी दोन िेळेला पुणे म.न.पा. ने सदर जवमन शासनाच्या मालकीची असल्याने र्फेर्टाळला आिे याची माविती
असूनिी वदनाांक ५ एवप्रल २०१३ रोजी पुन्िा सदर जमीनीचा वर्टडीआर वमळणेकरीता वतसऱयाांदा प्रतताि दाखल केला.


िे मांत गािांडे याांचे िरील कृत्य माविती अवधकार कायुकते रविद्र बऱिार्टे , पुणे याांना म.न.पा. येथील कािी कवनष्ठ

िगाच्या कमुचाऱयाांकडू न समजल्याने त्याांनी त्िवरत वशिाजीनगर पोलीस तर्टे शन येथे व्िीजन प्रॉपर्टीज चे िे मत
ां गािांडे ि

इतर याांचेविरुध्द दखलपात्र तिरुपाची वदनाांक ३१/५/२०१४ रोजी वर्फयाद वदली ि माविती अवधकारात कागदपत्र
वमळणेकरीता अजु दाखल केले.


वदनाांक ९ जून २०१४ रोजी सदर जवमन घोर्टाळ्याबाबत रविद्र बऱिार्टे याांनी माजी भाजपा अध्य्ष  दे िेंद्रजी

र्फडणिीस याांना माविती वदली असता सदर प्रकरणाबाबत दे िेंद्रजी र्फडणिीस याांनी वदनाांक ९ जून २०१४ रोजी
विधीमांडळात प्रश्न उपव्तथत करुन चौकशी ि कारिाईची मागणी केली. त्यानुसार शासनाने चौकशी सुरु केली.


मािे जानेिारी २०१५ मध्ये मिसूल मांत्री एकनाथराि खडसे याांनी कृषी विद्यापीठ, पुणे येथे बैठक घेऊन सदर

प्रकरणाचा पाठपुरािा केला असता व्िीजन प्रॉपर्टीज चे िे मांत लक्ष्मण गािांडे, नगर अवभयांता प्रशाांत िाघमारे , विधी
अवधकारी मांजूषा इधाते, राजेंद्र रामचांद्र विध्िांस, ऋषीकेश माधि विध्िांस, मांगल माधि विध्िांस, विजयआनांद अविनाश

पुरावणक ि जयश्री सांजय एकबोर्टे याांनी बनािर्ट ि बोगस कागदपत्र तयार करुन शासनाची र्फसिणुक केल्याचे वनष्पन्न
झाले. त्यानु सार बऱिार्टे याांनी वदनाांक ३०/०५/२०१४ रोजी वदलेली वर्फयाद ि पुढे झालेली चौकशी यािरुन सियोगी

अवधष्ठाता, कृषी विद्यापीठ, पुणे याांनी वशिाजीनगर पोलीस तर्टे शन येथे वदनाांक १ र्फेब्रुिारी २०१५ रोजी भा.द.वि.४१७,
४६७, ४६८, ४७१,१२०ब ि ३४ अन्िये िे मांत गािांडे ि इतर सात याांचेविरुध्द र्फौजदारी गुन्िा दाखल केला.


िे मांत गािांडे याांनी उच्च न्यायालयात यावचका क्र.६६०१/१५ अन्िये दािा दाखल करुन सदर जवमन वमळकत याचे

७/१२ सदरी विध्िांस कुर्टु ां वबय याांचे नाांि नोंद करण्याची मागणी केली. परांतु मा.मुांबई उच्च न्यायालयाने वदनाांक

३/१०/२०१५ रोजी आदे श पारीत करुन सदर मालकी िक्काबाबत अपर वजल्िावधकारी प्रदीप पार्टील याांच्या
न्यायालयात आरर्टीएस अपील दाखल असल्याने

मुांबई उच्च न्यायालयातील यावचका र्फेर्टाळू न लािली ि अपर

वजल्िावधकारी याांना आठ आठिड्यात सुनािणी घेऊन वनकाल दे ण्याचे आदे श दे ण्यात आले.


मा.मुांबई उच्च न्यायालयाच्या आदे शाची दखल घेऊन अपर वजल्िावधकारी प्रदीप पार्टील याांनी तातडीने सुनािणी

घेऊन वदनाांक ११/३/२०१६ रोजी आरर्टीएस अपील क्र. आरर्टीएस/२अ/६०६/२०१३ ि आरर्टीएस/२अ/६६१/ २०१३
यामध्ये वनकाल दे ऊन सदर जवमन वमळकत वदनाांक ८ वडसेंबर १८८३ पासूनच शासनाच्या मालकीची असल्याचा
वनकाल दे ऊन िे मांत गािांडे याांनी केलेले अपील र्फेर्टाळू न लािले.
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