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URBAN GEOGRAPHY 

1. Urbanisation Process and Urban Systems  

1.1 The bases of urbanisation- Demographic, economic and social 
aspects- Origins of the cities- Urbanisation Trends – urban fringe, 
urban sprawl and suburbanisation 

1.2 Urban Landuse – various approaches – Classical, Neo-classical 
approaches - Human Ecology, land economics, activity systems 

1.3 Urban location of economic activities – Urban morphology and 
landuse- Critical perspective 

1.4 Urban System- Evolution, growth and organisation - Primacy, 
hierarchy and balance– urban functions and Town classification 

2. Urbanisation Process, Capitalism and development  

2.1 Capitalism and urban development - Urbanisation in the 
industrialised world -Political economy of urbanisation. 

2.2 Urbanisation in the Third World - Concept of peripheral urbanisation 
- Salient characteristics- slums and Urban poverty- Capitalism and 
urban development - Urbanisation in the industrialised world 

2.3 Colonial and post-colonial structure – Concepts of dualism and urban 
economic base in Third World Cities 

2.4 Theoretical Perspectives on role of Cities in regional and national 
development – cumulative Causation- Core and Periphery and 
growth pole theory - Top-down and bottom-up approach of urban and 
regional Planning 

3. Perspectives on Urban Planning with Special Reference to India  

3.1 Indian experience of urban planning through 5 Year Plans – First 
Five Year Plan To Sixth Five Year Plan - Primate urban structure 
and associated problems – growth poles – policies of decongestion, 
decentralisation and planned towns – successes and failures , Indian 
Urban and Housing Policies 

3.2 Changing Perspective on city planning – Seventh, Eighth and Ninth 
Five Year Plan – Intersection of global processes – Flexibilised urban 
economy – Changing Economic Base and International Capital - 
Informalisation and Feminisation of urban economy 

3.3 Recentralisation – international capital and formation of global city - 
Processes and patterns of urban renewal- Crisis in urban space- 
Gentrification and other Emerging issues. 
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3.4 Global city and global city-region – new regionalism - 
transformation of the peri- urban regions of the Global South 

4. Understanding the Urban Transformation with Special Reference 
to Mumbai Metropolitan Region  

4.1 Gentrification in the Mill-land of Mumbai and the plight of the 
textile workers 

4.2 Slum redevelopment in Mumbai- the case of Dharavi 

4.3 Issues of urban planning and environment in Vasai- Virar Subregion 

4.4 Mumbai a reclaimed city and challenges in urban planning. 

4.5 The Planned City of New Mumbai: A Critical Perspective 
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१  
शहरीकरण �ि�या आिण शहरी �णाली 

 

पाठ्य�मातील खालील �करण अ�यास�या नंतर नागरी भूगोलातील नागरी घटना, 
�यांचे घटक, �ि�या आिण बदलते भूमी उपयोजन समज�यास मदत होईल . 

घटक रचना  

१.0  उि��्ये  

१.१   प�रचय  

१.२ िवषयाचे िववेचन  

१.३ नागरीकरण �ि�या आिण नागरी �णाली  

१.४ नागरीकरणाचे आधार : लोकस�ंया�मक, आिथ�क आिण सामािजक पैलू  

१.५ शहराचा उगम  

१.६ नागरीकरणाचे कल  

१.७ नागरी सीमातं  

१.८ नागरी िव�तार  

१.९ उप-नागरीकरण  

१.१० नागरी भूमी-उपयोजन   

१.१०.१  िविवध ��ीकोन –अिभजात, नव- अिभजात  

१.१०.२ मानवी प�रि�थतीक�, जमीन अथ��यव�था, ि�या �णाली  

१.११ आिथ�क ि�याचें नागरी �थान  

१.११.१  नागरी बा��प आिण जमीन उपयोजन  

१.११.२ .टीका�मक ��ीकोन  

१.१२  नागरी �णाली  

१.१२.१ .उ��ातंी, वाढ आिण �यव�थापन  

१.१२.२ .�ाधा�य, पदान�ुमाता आिण सतंलुन  
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१.१२.३ नागरी काय�  

१.१२.४ नगराचें वग�करण  

१.१३  साराशं  

१.१४  तमुची �गती तपासा/ अ�यास  

१.१४ �व-�गती�या ��ाचंी उ�र े 

१.१५ तािं�क श�दाचें अथ�  

१.१६ काय�  

१.१७  पढु�या अ�यासासाठी सदंभ�  

१.१ .उि��्ये  

या घटका�या अ�यासअंती तु�हाला पुढील बाबी समजतील:  

लोकस�ंया�मक, आिथ�क आिण सामािजक रचने�या अनषुंगाने नागरीकरणाची �ि�या. 
काळान�ुप �ामीण भूमीचे नागरी �व�प िवकिसत होऊन नगराचंा उगम. लोकस�ंया बदल 
काळानसुार कसे झाले या अनषुंगाने नागरीकरणाचे िव�ेषण आिण कल अ�यासणे. नागरी 
सीमातं समजून घेऊन �याचंी वैिश�्ये अ�यासणे. नगरा�ंया वाढीवर प�रणाम करणार ेघटक 
अ�यासून नागरी िव�तार तसेच उप-नागरीकरण �ि�या समजून घेणे.   

अिभजात आिण नव-अिभजात काळातील िविवध ��ीकोनातून नागरी भूमी उपयोजन 
अ�यासणे. मानवी परी�ठीतीक�चे �व�प �यातील काय� आिण सबंंिधत जमीन 
अथ��यव�थेतून समजणे.  

 नागरी बा��पाला आकार देणा�या आिण भूमी उपयोजन ठरवणा�या आिथ�क ि�यांचे 
�थान अ�यासणे. िचिक�सक ��ीने भूमी उपयोजनावर प�रणाम करणार े घटक समजून 
घेणे. 

नागरी स�ंथेची उ��ातंी, वाढ आिण �यव�थापन समजून घेणे. नागरी स�ंथेचे �ाधा�य, 
पदान�ुमाता िव�ेषण आिण सतंलुन समजणे. नागरी �देशात असलेली नागरी काय� 
अ�यासणे. लोकस�ंया आिण काया�न�ुप नगराचें वग�करण करणे.  

१.२  प�रचय  

मानवी व��या�ंया उ�प�ीिवषयी या अ�यासातून मािहती �ा� होणार आहे. काही व��या 
कालान�ुप �या�ंया पया�वरणीय आिण �थानीय लाभामळेु �यापारी क� � आिण आकष�णाची 
क� � �हणून िवकिसत झाली. बदल�या काळात तं��ाना�या िवकासाबरोबर वेगवेग�या 
�तरावर वैिव�यपूण� आिथ�क काय� िवकिसत होत गेली. याचा प�रणाम �हणून काही व��या 
वैिश�्यपूण� आिथ�क, �यावसाियक, �शासक�य, धािम�क ऐितहािसक िकंवा मनोरजंना�मक 
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िठकाणे �हणून नावा�पास आली. या व��याचंी लोकस�ंया आकार आिण घनता अनेक 
पोषक घटकावंर अवलंबून होती. यातून व��याचंी पदान�ुमाता ठ�न वग�करण कर�यात 
आले. ही पदान�ुमाता लोकस�ंया आकार, घनता, व�तीचे काय� तसेच लोकसं�येचा 
िकती भाग �ाथिमक, ि�तीय, ततृीय व चतथु�क �ेणी�या �यवसायात गुतंलेला आह े
�यानसुार माडंली गेली. एखा�ा व�तीम�ये कोण�या आठ����येचे वच��व आहे �यानसुार 
देखील �याची वग�वारी केली गेली. भू रचने�या �व�पात आिथ�क ि�येचे �व�प लगेच 
ल�ात येते. �यामळेु िनरी�णातून (�े� अ�यास/ छायािच�ण) व�ती �ामीण आहे िक नागरी 
हा िन�कष� ता�काळ काढता येतो व ते गाव िकंवा शहर �हणून ओळखले जाते. बाधंीव �े�, 
काय�, वाढ, लोकस�ंयेचा िव�तार यातून बदलत जाणा�या भूमी उपयोजनाला वेगवेगळी 
नावे िदली गेली; जसे �ामीण परीघ, नागरी िव�तार, उपनागरीकरण, नागरी परीघ, नागरी 
�ाधा�य �े� इ. या �करणात नागरी व��या�ंया उगम, उ�प�ी आिण �यव�थापनेचा 
पूण��वाने अ�यास केला जाणार आह.े  

१.३  िवषयाचे िववेचन  

नागरी भूगोल ही भूगोलाची िवसा�या शतकात अिभ�े�ीय अ�यासातून िवकिसत झालेली 
आधिुनक शाखा आह.े परतं ुअलीकड�या काळात शहरातील सम�या आिण सधंी याकडे 
पाहता अिधकािधक भूल अ�यासक नागरी �े�ा�या अ�यासाकडे ल� देत आहेत. �यामळेु 
अनेक सशंोधकानंी आिण भूगोल त��ानंी नागरी भूगोल ही अ�यासाची िविश� शाखा 
िनवडलेली िदसते. नागरी भूगोला�या अ�यासाची �या�ी िव�ता�न �यात बह�आयामी 
��ीकोन आ�याने �याचे मह�व वाढले असून अनेक समाजशा��, अथ�त��, नगर 
िनयोजक आिण राजकारणी या िवषयाचा अ�यास करताना िदसतात.  

नागरी भूगोल ही मानवी भूगोलाची उपशाखा आहे. याितक अनेक पैलू, सकं�पना आिण 
सशंोधन मौ�यवान आहे. िनयोजना�या �ि�येत तसेच िविश� कालावधीत देशातील 
जनते�या सामािजक व आिथ�क िवकासाक�रता राजक�य िनण�य घेताना आिण अमलात 
आणताना याचा उपयोग झालेला िदसतो. सािं�यक� तसेच गणुा�मक मािहतीचे िव�ेषण 
क�न नागरी क� �ा�ंया वाढीचे, ि�थरतेचे िकंवा �हासाचे कल अ�यासले जातात. नागरी 
भूगोला�या अ�यासातून आप�याला नगरी �णालीचे काय� समज�यास मदत होते तसेच 
�ादेिशक असतंलुन अस�यास �या�या कारणाचंा शोध घेता येतो. �यामळेु िविवध नागरी 
सम�या आिण आ�हाने यावर मात क�न िनयोजन �ि�येचा आधारतळ िमळतो. 
जगती�नगरी लोकस�ंया वाढून एकूण लोकस�ंये�या जवळ जवळ ५०% इतक� झालेली 
आहे. �यामळेु कोण�याही देशा�या अथ��यव�थेसाठी नागरी भूगोलाचा अ�यास मह�वाचा 
ठरत आहे.  

१.४ नागरीकरण �ि�या आिण नागरी �णाली  

मानवी स�यते�या �ारिंभक काळात शहरीकरणाची �ि�या सावकाश घडली परतं ु
अठरा�या आिण एकोिणसा�या शतकातील औ�ोिगक �ातंी नतंर ती अ�यतं वेगाने घडत 
गेली. शहर े �या�ंया जटील आिण िवषम सामािजक �यव�थेसाठी आिण वैिव�यपूण� तसेच 
वैिश�्यपूण� आिथ�क ि�यांसाठी वेगळी ठरतात.  
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१.५ नागरीकरणाचे आधार : लोकस�ंया�मक, आिथ�क आिण सामािजक 
पैलू  

नागरीकरण �ि�या समजावताना सहसा ‘िविश� �े�ात मोठ्या �माणात लोकस�ंयेने 
कायम�व�पी वा�त�य क�न नगराचंी िकंवा शहराचंी िनिम�ती होणे’ अशी प�रभाषा केली 
जाते. �हणजेच �ामीण भागाची लोकस�ंया वाढून, समाजा�या आिथ�क, सामािजक आिण 
राजक�य जीवनशैलीत बदल घडून नागरी भागात राहणा�या लोकामं�ये वाढ होणे याला 
नागरीकरण �हणतात. नागरी �देश �हणजे काय या बाबत अनेक मत �वाह असले तरी 
बह�ताशंी लोकस�ंया आिण आिथ�क ि�या यातील बदल असेच �याचे �प�ीकरण िदले 
जाते. ‘नागरी’ या श�दाची  �या�या वेळ आिण देशानसुार बदलते. यनुायटेड �टेट्स म�ये, 
उदाहरणाथ� , २५०० पे�ा जा�त लोक राहतात अशा कोण�याही प�रसराचा अथ� "नागरी 
�थान" असा होतो. पे�म�ये हा श�द १०० िकंवा �याह�न अिधक घर े असले�या 
लोकस�ंया क� �ांना लागू केला जातो.भारतात २०११ �या जनगणनेनसुार ‘नागरी �े�’ या 
श�दाची ची �या�या खालील बाब�चा सदंभ� देते: 

१. महानगरपािलका, नगरपािलका, नगरपािलका सिम�या, कॅ�टो�म�ट बोड� िकंवा 
अिधसूिचत टाउन ए�रया किमटी इ. असलेली सव� िठकाणे, ३१ िडस�बर २००९ रोजी 
गणना के�यानसुार �याचंी लोकस�ंयाशा�ीय वैिश�्ये िवचारात न घेता सबंंिधत 
रा�य/क� �शािसत �देश सरकारची वैधािनक शहर े�हणून सदंिभ�त. 

२. इतर सव� िठकाणे �यानंी खालील िनकष पूण� केले आहेत: 

अ) िकमान ५०००  लोकस�ंया; 

ब ) कमीत कमी ७५ ट�के प�ुष म�ुय काय�रत लोकसं�या िबगर कृषी �यवसायात 
गुतंलेली आह;े आिण 

क) लोकस�ंयेची घनता िकमान 400 �य�� �ित चौ. िकमी. 

या िठकाणी हे ल�ात घेणे मह�वाचे आहे क� एक सामा�य माणूस देखील केवळ भू�देश 
आिण ितथ�या वसाहत�चे िनरी�ण क�न �ामीण आिण शहरी व�तीम�ये फरक क� 
शकतो. नागरी वसाहत�ना िवकिसत हो�यास उ�ेजन देणारी मूलगामी त�ये 
शहरीकरणा�या पाया�या �पात ल�ात घेतली जाऊ शकतात जसे क�: 

 लोकसं�याशा�ीय पैलू: अनकूुल भौितक प�रि�थती असले�या व��यांचे �थान 
�या�या लोकस�ंयाशा�ीय रचनेत बदल घडवून आणते. नैसिग�क वाढ तसेच वय 
आिण िलंग िनवडक पु�ष काय�रत �थलातं�रत लोकस�ंयेसह लोकस�ंयेची वाढ 
झपाट्याने होते. हे भारतातील �मखु औ�ोिगक शहरामं�ये चागंले िच�हािंकत आहे तर 
पा�ा�य देशामं�ये जेथे हलके उ�पादन आिण सेवा उ�ोगाचें �े� मिहला कामगार 
श��चे �ाब�य दश�वते अशा िठकाणी िच�हािंकत आहे. प�रणामतः या शहरी क� �ामं�ये 
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काही काळाने लोकस�ंयेची घनता  वाढ�याचे न�दले जाते. काही अपवादा�मक शहर े
वगळता या शहरामं�ये ज�मदर मा� कमी असतो. 

 आिथ�क पैलू:वसाहत�मधील आिथ�क ि�याकलापा�ंया सघंटने�या ��ीने उ�पादन 
�ि�याचें �व�प, िवतरण आिण िविनमयाचे �कार बाजार आिण िव�ीय स�ंथा�ंारे 
िवकिसत होतात. अवलंिब�व पातळी तलुनेने कमी असते. राहणीमानाचा दजा� �या�या 
�ामीण भागापे�ा तलुनेने उ�च असतो. िविवधीकरण आिण िवशेषीकरणासह आिथ�क 
ि�याकलाप अिधक जिटल असतात. 

 सामािजक पैलू: सामािजक पैलू धम�, भाषा आिण जीवनशैली यासार�या सामािजक-
सा�ंकृितक परपंर�ेया सरंचने�या ��ीने �ितिबंिबत होते. सा�रता आिण शै�िणक 
मानके इ. �ार े िनधा��रत �यावसाियक आिण तािं�क सेवामंधील िवशेषीकरण, उ�च 
सा�रता पातळी, चागं�या संधी आिण मनोरजंना�या सिुवधाचंी उपल�धता ही या 
शहरी क� �ाचंी वैिश�्ये आहेत. 

 राजक�य पैलू: रा�यकारभार, िनयम आिण कायदे, लोका�ंया हालचाली आिण 
�यापारासाठी �ादेिशक मया�दा, सरं�ण करार आिण राजक�य अडथळे इ�याद��ार े
�ितिनिध�व केले�या राजक�य श��चा वापर कर�या�या ��ीने. 

 मूलभूत नागरी सुिवधा: उ�म आिण उ�च शै�िणक सिुवधा, पाणी आिण वीज 
परुवठा, �व�छता आिण गटार �यव�था, मोक�या िहरवीगार जागा, उ�ाने आिण 
खेळाची मैदाने, मनोरजंन सिुवधा हे शहरी क� �ां�या �थलातंरासाठी आकष�णाचे 
अित�र� घटक आहेत. 

 पायाभूत सुिवधा: वाहतूक आिण दळणवळण �णाली शहरी भागात चागं�या िवकिसत 
आिण तलुनेने �व�त, वारवंार, जलद आिण आरामदायी आहेत. 

अशा �कार ेशहरी क� �े ही लोकस�ंयाशा�ीय रचना, आिथ�क आिण सामािजक सरंचने�या 
��ीने िवषम आिण गुतंागुतंीची शहर े आहेत. हे वशं, भािषक गट, वैिव�यपूण� जीवनशैली 
आिण आिथ�क गटाचें सम�वय �थान आह.े 

१.६ शहराचा उगम  

स�यता (िसिवलायझेशन) हा श�द लॅिटन श�द ‘िसिवटास’ (Civitas)�हणजेच शहर 
िनिम�तीपासून आला आह.े मूळतः, शहराचा आकार �थलाकृित, िव�मान माग� िकंवा 
साव�जिनक इमारती, भाजीपा�या�या बागा इ�यादी घटकां�ार े िनधा� �रत केले गेले. या 
अिनयोिजत शहराचे प�रणाम �हणजे वळणदार र�ते आिण च��यूहासमान आकार. 
कधीकधी, धािम�क आिण राजक�य इमारत�नी बनवले�या �तीका�मक क� �ाभोवती शहर े
कमी-अिधक �माणात िनय�ंणाबाहेर वाढतात. 
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जागितक �तरावर मानवी समाजा�या जलद प�रवत�नासह शहरीकरणा�या घटनेचे मूळ 
ऐितहािसक काळात आहे. मानवी स�ंकृती�या स�ुवाती�या काळापासून हे ल�ात येऊ 
शकते. जसे: 

१. पूरा�म युग िकंवा पॅलेओिलिथक कालखंड: अनेक हजार वषा�पूव� िशकार व सकंलन 
करणा�याकंडून वसाहती�या प�त�म�ये झाले�या पिह�या मोठ्या बदलाचा शोध घेता 
येतो. इितहासात, शेतीचा शोध लाग�यापूव� समुार े 10 000वषा�पूव�कायम�व�पी मानवी 
वसाहती झा�याचा परुावा आहे. ते मळुात िशकारी आिण गोळा करणा� या�ंया वसाहती 
हो�या, �यानंी �यापक शेती वापरली नाही परतं ु�यानंा मूलभूत त�वाबं�ल काही �ान होते. 
दगड, हाडे आिण हि�तदतंापासून बनवलेली साधने ही या यगुातील लोका�ंार ेवापर�यात 
येणारी वैिश�्ये होती. व�य �ा�यापंासून सरुि�ततेसाठी ते गहुामं�ये राहत होते. 

२. नवा�मयुग िकंवा िनओिलिथक कालखंड: सा�ंकृितक आिण तािं�क �ातंीने 
िच�हािंकत केलेले यगु. 4000 ते 3000 BCE दर�यान �यापार आिण आिथ�क �थैया�ला 
अनकूुल, कृषी आिण अित�र� अ�न उ�पादना�या शोध आिण वाढीसह �थाियक समदुाय 
िवकिसत करणार ेयगु. शेती�या िवकासामळेु शहरामं�ये एक मह�वाचा अ�नधा�य अिधशेष 
��थािपत करणे श�य झाले, प�रणामी �यापारात वाढ, मह�वपूण� वािण�य �णालीची 
िनिम�ती आिण �या�या सभोवताल�या सबंंधात �या�या राजक�य श��ची वाढ. 

पिह�या मानवी स�यतेचा उदय ईसापूव� ितस�या आिण चौ�या सह�ा�दी�या आसपास 
वीट िकंवा दगडानंी बनवले�या साव�जिनक इमारती असलेली शहर े �हणून �कट झाला. 
िसधूं नदी�या सम�ृ खो�यामं�ये (समुार े 2500 BCE) टायि�स आिण य�ेुिटस न�ांचा 
डे�टा �े�, खालची नाईल दरी आिण पूव� चीनचा िकनारा (समुार े1500 BCE) आिण म�य 
अमे�रका (स�या मेि�सको) म�ये समुार े1200 BCE पय�त . 3 या काळात, �ामीण आिण 
शहरी जीवनप�त�म�ये कठोर फरक न�हता आिण खर ं तर बह�तेक शहरवासी शेतकरी 
होते. 

३. म�ययुगीन शहर:े शहरामं�ये कृषी अिधशेषा�या अि�त�वामळेु आणखी एक अनपेि�त 
प�रणाम झाला, �हणजे अ�न आिण उ�पािदत व�तूंचा शोध घेत असले�या भट�या 
जमात�चे वारवंार होणार े छापे. यामळेु, मंिदर े (नोकरशाही स�ंथासंाठी) आिण राजवाडे 
(राजक�य स�ेसाठी) या सोबतच शहराचें आणखी एक वैिश�्य तयार झाले. सरजंामदाराचंी 
मजबूत पकड िदसून आली. शेती�या िवकासामळेु पढुील �गती झाली: खगोलशा�ाचा 
िवकास -कापणी�या सव��म तारखा अिधक जाणून घे�यासाठी; गिणत-नफा आिण 
गोदामामं�ये साठवले�या अिधशेषाचें �माण मोज�यासाठी; आिण लेखन– सव� ि�यां�या 
लेखी न�दी ठेव�यासाठी. यामुळे एक नवीन सामािजक वग� तयार कर�यात मदत झाली, जो 
धािम�क कत��याशंी जोडलेला होता, शारी�रक �मापंासून म�ु होता �यानंा िवशेष 
सरं�णाची आव�यकता होती �यामळेु तटबंदी असले�या शहराचंी िनिम�ती झाली. अशा 
रीतीने शहरी जागेचे पिहले �व�प, �याम�ये मोठ्या �माणात भ�य इमारती असतात, 
सामा�यत: िभतंीने सरंि�त असतात आिण जवळून बाधंले�या िनवासी इमारती , 
काय�शाळा, लहान देव�थान िकंवा मंिदर ेआिण बाजारपेठानंी वेढलेले असते, ग�ली, ग��या 
िकंवा िमरवणकु�चे माग� यानंीसंपूण� �े� वेढलेले असते. एक िकंवा अिधक जड िभतंी, खदंक 
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आिण काल�या�ंार े आिण केवळ भ�य दरवाजामंधून �वेश केला जातो. या तटबंदी 
असले�याशहरांनी िव�ततृ जागा �यापलेली होती. एक �शासक�य स�ंथा िवकिसत होत 
होती, �यामळेु अिधक जिटल शहरी समाज बनत होता. 

४. �ीस आिण रोमन स�यता: सरळ र�ते आिण चौकोन असले�या आयताकार शहरां�या 
िवकासाबरोबर इतर शहरी घडामोडी �ीस आिण रोमम�ये इ.स.पू. ५�या शतका�या 
आसपास होत गे�या.�ीक वसाहत�नी ही�ितकृती दि�ण यरुोपम�ये पसरवली आिण रोमन 
सा�ा�याने ते पढु�या काळात आणले. ज�ेहा रोमन सा�ा�य कोसळले ते�हा जम�िनक 
जमात�नी ही शहर सकं�पना �वीकारली आिण सपूंण� यरुोपम�ये ही सकं�पना िव�तारली. 
शहर ेजा�त होती आिण शहरीकरण वाढत होते. या रोमन शहराचंी म�ुय वैिश�्ये शहरातील 
इमारत�म�ये िदसून आली. 

५. अठरा�या शतकातील औ�ोिगक �ांती: पि�म यरुोपमधील शहरीकरणाचा पढुील 
ट�पा पॅ�रस, लंडन आिण नेप�स इ�यादी काही शहरा�ंया वाढी�ार े दश�िवला गेला. हा 
कालखडं वसाहती राजवटी�या उ�प�ी�ार े िच�हािंकत आहे. तथािप, ते शोषणा�मक 
शासनाचे वैिश�्य होते. �यातून शहराचंा आकार, �यात राहणा�या लोकाचें �माण आिण 
शहरीकरणाचा दर याम�ये बदल घडून आला. कृषी, वाहतूक आिण उ�पादनातील सधुारणा 
हे शहरी िवकासाचे म�ुय घटक होते. या शहरी िवकासात र�ेवे आिण वाफे�या इंिजनां�या 
िवकासाने मह�वपूण� भूिमका बजावली. �मखु औ�ोिगक �े�े �ाम�ुयाने नैसिग�क ससंाधने 
आिण वाहतूक सिुवधा�ंया उपल�धतेमळेु िवकिसत झाले. 

६. औ�ोिगकरणा नंतरचे युग: एकोणीसा�या शतकात औ�ोिगक �ातंी यरुोिपयन खडंात 
पोहोचली होती (जरी यूकेने जवळजवळ एक शतक आधी याचा अनभुव घेतला होता) आिण 
शहरी िनयोजन �े�ात नवीन उपायाचंी मागणी करणा�या िव�मान शहरामं�ये बदल घडवून 
आणले. शहराची जलद वाढ, लोकस�ंयेची उ�च घनता आिण चागंले �वेश माग� 
यासार�या औ�ोिगक गरजा नवीन प�रि�थतीचा भाग हो�या. शहरी भागात झपाट्याने वाढ 
झाली कारण ते कारखा�यासंाठी एक चागंले �थान अस�याचे िस� झाले. अंतग�त वाहतूक 
मागा��या सधुारणेमळेु एकोणीसा�या शतका�या अखेरीस शहरी क� �ाचंा �सार आिण वाढ 
वेगवान झाली. या काळात कुशल, अध�-कुशल आिण अकुशल कामगाराचें मोठ्या �माणावर 
�थलातंर शहरी ते शहरी तसचे �ामीण भागातून शहरी भागात आिण देशातंग�तही झाले. 
भारता�या बाबतीत हे मुंबई (मुंबई), कोलकाता (कलक�ा) आिण म�ास ही �शासन आिण 
आंतररा��ीय िशिपंगसाठी बंदर शहर े अस�या�या उदाहरणासंह पािहले जाऊ शकते. 
भसुावळ आिण झाशी, अहमदाबादची औ�ोिगक शहर,े जमशेदपूर, हैदराबाद आिण बडोदा 
यासंार�या मूळ रा�या�या राजधा�या ही मह�वाची इतर खडंातील र�ेवे शहर े होती. 
िशमला, मसूरी आिण उटी येथे उ�हा�या�या उ�णतेपासून वाच�यासाठी यरुोिपयन 
लोकानंी �या�ंयासाठी िहल �टेशन िवकिसत केले होते. 

७. िवसा�या शतकातील शहरीकरण: िवकिसत आिण िवकसनशील देशामं� ये जगभरात 
मोठे फरकिदसून येतात. शहरी भागात झपाट्याने वाढ झाली कारण ते कारखा�यासंाठी एक 
चागंले �थान अस�याचे िस� झाले. चागंले जीवन शोधत असले�या �ामीण भागातील 
लोकानंा शहरानंी आकिष�त केले. उ�ोग आिण सेवा�ंया �थानासाठी शहरी भागाचें आकष�ण 
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उ�पादनातील �केल इकॉनॉमी (काय��म वन�पती आकारमान मोठे), कमी वाहतूक खच� 
(एक� �ल�ट�रगं ि�याकलापामंळेु कमी), उ�ोग आिण सेवा�ंार ेइनपटु �हणून जिमनीचा 
माफक वापर यामळेु उ�वते. उ�पादन (उ�च घनतेला परवानगी देणे), कंप�यामंधील 
बा�ता (मािहतीची देवाणघेवाण), कंप�यामंधील सबंंध (एकमेकानंा म�यवत� इनपटु �दान 
करणे) आिण सभंा�य एकि�त अथ��यव�था (कारण ि�याकलापाचें मोठे समूह अिधक 
काय��मतेने िवशेष इनपटु वापरतात). �ाहकाचंी वाढ, हलके उ�पादन, लघउु�ोग आिण 
बाजारािभमखु उ�ोग ही या काळातील वैिश�य़े ठरली. या काळात �यापार, वाहतूक, 
िव�ीय आिण िवमा स�ंथा आिण आंतररा��ीय �यायालयानंी मह�वपूण� भूिमका बजाव�याने 
ततृीय �े�ाला मह�व �ा� झाले. 

८. जागितक�करण युग: २०�या शतका�या उ�राधा�त आिण २१�या शतका�या 
स�ुवातीस शहरामं�ये �पधा� िनमा�ण क�न जागितक�करणा�या काळात शहरीकरणा�या 
�ि�येने शहरी भागात मोठ्या �माणात प�रवत�न केले आहे. उ�पादनातून 
औ�ोिगक�करणानतंर�या अथ��यव�थेत झालेले प�रवत�न, शहरी भागाचें क� �ीकरण, तसेच 
कामगार आिण भाडंवलाचे जागितक�करण यामळेु एक नवीन प�रि�थती िनमा�ण झाली आहे 
िजथे शहर ेगुतंवणूक, पय�टक आिण िवकासासाठी एकमेकाशंी �पधा� करतात. ही जागितक 
नागरी िवपणनाची प�रि�थती आहे, िजथे शहरासंाठी आिथ�क सम�ृी सा�य कर�यासाठी 
काही घटक िनणा�यक ठरतात. जे शहर चागंले वातावरण देऊन िवशेष बनतात �यांना 
जागितक बाजारपेठेत यश िमळ�याची अिधक सधंी असते. शहरा�ंया िवकासासाठी 
�शासक�य श��, शहर आिण �देश या�ंयातील दवेु देखील खूप मह�वाचे आहेत. िविवध 
�कार�या शेती प�ती आिण अ�न उ�पादने, िविवध भौितक �े�ामं�ये उ�पादन �ि�येमळेु 
�यापार वाढला �यामळेु िवकासाला �ो�साहन िमळू लागले. नागरी व�ती म�ये प�रणामी 
िविवध आिथ�क काय� िवकिसत झाली आिण जिटल जीवनशैलीचे �दश�न करणा� या नागरी 
वसाहत�चे जाळे िवकिसत कर�यासाठी िवखरुले गेले. कालातंराने अंटाि�ट�का खडंाचा 
अपवाद वगळता जगातील ��येक खडंावर स�यता िवकिसत झाली. 

१.७  नागरीकरणाचे कल:  

नागरीकरणतील कल शहर ेआिण शहरामं�ये राहणा�या लोकस�ंयेची वाढ, आकार आिण 
घनता ठरवणा�या जिटल भौितक, सामािजक-सा�ंकृितक, राजक�य, आिथ�क आिण तािं�क 
�ि�या�ंया सचंाने �भािवत होतात. तथािप, जागितक �तरावर ह े �ाम�ुयाने 
लोकस�ंयाशा�ीय, शहरी-राजक�य अथ��यव�था आिण शहरी पा�रि�थितक� या�ंार े
�भािवत आिथ�क िवकासाचे �तर आहते जे कोण�याही देशात िकंवा शहरातील 
नागरीकरणाचा दर िनधा��रत करतात. शहरी लोकस�ंये�या वाढीचा अ�यास खालील�माणे 
करता येईल. 

i) जगातील शहरीकरणाचा कल: अलीकड�या काळातील शहरी लोकस�ंयेची वाढ 
त�ा 1 म�ये िदली आहे. 

 

 



 

 

शहरीकरण �ि�या आिण शहरी �णाली 

 

9 

Table 1 

Trend in World Urbanization (Population figures in billions) 

Year Total world 
population 

Total Urban 
population 

% of Urban 
population 

1950 2.54 0.75 29.6 

1970 3.70 1.35 36.5 

1990 5.33 2.29 43.0 

2018 7.63 4.22 55.3 

2030 8.55 5.17 60.5 

2050 9.77 6.68 68.4 
Source:https://population.un.org/wup/publications/Files/WUP2018-
Report.pdf 

नागरीकरणाची पातळी सबंंिधत रा��ीय सरकारा�ंार े प�रभािषत केले�या शहरी भागात 
राहणा�या शहरी लोकस�ंयेची ट�केवारी व�न िनधा��रत केली जाते. त�ा 1 व�न असे 
आढळून आले आह े क� जगाम�ये एकूण शहरी लोकस�ंया १९५० मधील २९.६ 
ट��यांव�न २०१८ पय�त ५५.३% पय�त वाढत गेली  आहे. अशा �कार ेएकूण जगा�या 
लोकस�ंयेपैक� िन��याह�न अिधक लोक आज शहरामं�ये राहत आहेत. हे म�ुय�वे िचि�त 
करते क� �ामीण भागातील मोक�या िहर�या जागापंासून ते शहरी भागा�या का�ँ�ट�या 
जगंलापय�त जिमनीचे शहरीकरण होत आहे. या २१ �या शतका�या म�यापय�त 
शहरीकरणाचा कल जवळपास ७० ट��यापंय�त पोहोच�याचा अंदाज आहे. 

ii) नागरीकरणातील �देश-िनहाय कल: शहरीकरणातील �देश-िनहाय ��ड टेबल 2 म�ये 
न�दवले जाऊ शकतात. 

Table 2  

Region-wise trends in urbanization (percent of Urban Population) 

Region 1950 2000 2030 

World 29 47 61 

Africa 15 37 54 

Asia 17 37 55 

Latin America & The  Caribbean 42 76 85 

More Developed Regions 53 74 82 
 

त�ा 2 आि�का, आिशया, लॅिटन अमे�रका आिण कॅ�रिबयन आिण अिधक िवकिसत 
�देश आिण सपूंण� जगाम�ये शहरीकरणा�या तलुना�मक कल िचि�त  करते. अशा �कार े
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२०३० पय�त जगाची िन�मी लोकस�ंया शहरी भागात राहणार आहे कारण सव� �देशाचंी 
शहरी लोकस�ंया ५० ट��याहं�न अिधक अस�याचा अंदाज आह.े तथािप, तरीही 
िवकिसत आिण िवकसनशील जग या�ंयातील गणुो�र असमान राह�याचा अंदाज आहे, 
तरीही शहरी लोकस�ंयेतील वाढीचा दर िवकिसत �देशामं�ये कमी होईल आिण 
िवकसनशील �देशामं�ये २०३० पय�त वाढ होईल असा अंदाज आहे. 

iii) भारतातील नागरीकरणाचा कल: गे�या अनेक शतकापंासून नागरीकरणाची �ि�या 
अितशय हळूहळू होत होती. १९०१ ते १९४१ पय�त भारतात नागरीकरणाची �ि�या 
तलुनेने मंद होती, जसे क� त�ा 3 म�ये नमूद केले आह.े ह े �ाम�ुयाने कृषी 
अथ��यव�थे�या �ाब�यमळेु होते जे भारता�या जनगणने�ार ेचागंले द�तऐवजीकरण केले 
गेले आहे. १९६१ म�ये जवळपास ७२ ट�के लोकस�ंया शेतीवर अवलंबून होती आिण 
१९७१ पय�त ती ५८ ट�के झाली. 

Table 3 

 Trend of Urbanization in India (population figures in millions) 

Year Total  pop Total 
Urban pop 

percent of 
urban pop 

Number of cities 
with million pop. 

1901 238.4 25.9 10.84 1 

1911 252.1 25.9 10.29 2 

1921 251.3 28.1 11.18 2 

1931 2790 33.5 11.99 2 

1941 318.7 44.2 13.86 2 

1951 361.1 62.4 17.29 5 

1961 439.2 78.9 17.97 7 

1971 548.2 109.1 19.91 9 

1981 683.3 159.5 23.34 12 

1991 844.3 217.2 25.72 23 

2001 1027.0 285.4 27.78 27 

2011 1210.2 377.1 31.2 33 
Source: 1.census of India 1991,paper 2. Provisional population tables 

       2. India 2006, Ministry of information and Broadcasting, Govt.of India 

      3. https://censusindia.gov.in/2011-prov-results/ paper2/ data_files 
/india2/ million_ plus_ uas_cities_2011.pdf 

        4. https://censusindia.gov.in/2011-prov- 
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तथािप, �वातं�य िमळा�यानतंर पंचवािष�क िनयोजना�या कालखडंात कृषी आिण 
उ�ोगावर ल� क� ि�त क�न शहरी लोकस�ंया वाढली. शहरी लोकस�ंयेतील वाढीचा कल 
१९५० पासून ल�ात येतो आिण ५ शहर े दहा लाखाहं�न अिधक शहरी लोकस�ंयेपय�त 
पोहोचतात. याचे �ेय �ाम�ुयाने भारत आिण पािक�तान�या फाळणीला िदले जाते आिण 
मोठ्या स�ंयेने िहदूं लोकसं�या भारतीय शहरामं�ये आली. उ�हासनगर शहर मोठ्या 
�माणावर िसधंी समाजा�या लोकस�ंयेने �यापलेले आह.े यािशवाय कृषी, औ�ोिगक 
िवकास, वाहतूक आिण दळणवळण आिण वीज िनिम�तीला �वातं�यानतंर �ाधा�य दे�यात 
आले. तथािप, 1961 पासून शहरी लोकस�ंये�या वाढीचा दर 1951 म�ये 17.29 व�न 
1961 म�ये 17.97 इतका कमी झाला आिण केवळ 2 दशल� अिधक शहर ेवाढली. कारण 
जनगणने�ार ेशहरी िठकाणाचंी �या�या बदलली गेली. 1971 म�ये भारत आिण पािक�तान 
य�ुामळेु शहरी लोकस�ंयेचा वाढीचा दर कमी होता. उदारीकरण, खाजगीकरण आिण 
जागितक�करणा�या धोरणासंह जागितक�करणा�या यगुात 1981 पासून भारतात 
नागरीकरणाचा कल 23.34 ट�के शहरी लोकस�ंया आिण 12 दशल� अिधक 
लोकस�ंयेसह शहरी लोकस�ंये�या 27.78 ट�के आिण 27 दशल� अिधक शहरामं�ये 
वाढला. हे िनि�तपणे देशातील सामािजक-आिथ�क िवकासा�या वाढ�या पातळीचे आिण 
शहरीकरणा�या िवखरुले�या �ि�येचे ल�ण आहे. 

१.८  नागरी सीमातं �े�:  

हे म�ुय�वे वैिश�्यपूण� �े� आहे ज े म�ुय�वे शहरी �व�पाचे आह.े परतं ु �यात आिथ�क 
काय� आिणभूमी �योजन काही �माणात �ामीण देखील असते. शहरी सीमातं भागात पाच 
िभ�न वैिश�्ये ओळखली जाऊ शकतात जसे क�: 

i) �थान: शहरी सीमातं �े� हे म�ुयतः शहरा�ंया प�रभािषत �ादेिशक सीमा�ंया बाहेर 
असलेले प�रघीय �े� आह.े 

ii) भूउपयोग: शहरी आिण �ामीण काया�चे िम�ण आढळते जसे क� मोक�या जागासंह 
िहरवे आ�छादन, काही िनवासी वसाहती असलेली �ामीण िनवास�थाने, लघउु�ोग, सघन 
शेती आिण द�ुध �यवसाय. हे �चडं िभ�नतेचे �े� �हणून ओळखले जाते. शहरी सीमातं 
भागाचे  वैिश�्य �हणजे भूमी-वापर �ामीण ते शहरी असा जलद बदल. 

iii) लोकसं�याशा�ीय गुणधम�: शहरी सीमातं भागात म�ुय�वे �थलातं�रत 
लोकस�ंये�या ओघ जा�त असतो. जलद लोकस�ंया वाढीचे �े� �हणून हे ओळखले 
जाते. लोकस�ंयेची घनता म�यम असते. हे�े� मोठ्या �माणात त�ण वयोगटातील 
काय�रत लोकस�ंयेने �यापलेले असते. �यात िववािहत रिहवाशाचंी ट�केवारी जा�त आहे. 

iv) आिथ�क बाबी: येथील लोक साधारणपणे दोन िकंवा अिधक �कारचे �यवसाय करतात. 
शहरामं�ये काहीजण काम करतात परतं ु स�ुी�या वेळी िकंवा हगंामी ि�याकलापामं�ये 
कामा�या िठकाणी स�ुी घेऊन �या�ंया शेतात काम करतात. इतर लोक �ाम�ुयाने �या�ंया 
शेतात काम क� शकतात परतं ुशहरामं�ये अध�वेळ नोकरी क� शकतात. हे लोक शहरी 
भागातून शहरात दररोज �वास करतात आिण साव�जिनक वाहतकु�वर अवलंबून असतात 
कारण ते �व�त आिण सहज उपल�ध आह.े ह ेकामगार मोठ्या �माणात अध�-कुशल िकंवा 
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अकुशल कामगार आहेत आिण �यामळेु िमळणार े वेतन म�यम ते कमी आहे. कोण�याही 
�कार�या कामासाठी या भागात मजूर सहज उपल�ध आहेत आिण शहरा�या तलुनेत 
�व�त आहते. 

v) सामािजक पैलू: िवतरण आिण गटब�ता सामािजक घटकावंर �भाव टाकते.येथे 
धािम�क िकंवा सा�ंदाियक गट �ाम�ुयाने असतात. �थािनक लोकस�ंया अिधक गितमान 
आहे आिण �देशातील िविवध ि�याकलाप िकंवा काय��मावंर �याचें मोठे िनय�ंण आहे. 

१.९  नागरी िव�तार:  

इतर िठकाणचे बरचे लोक (बह�धा �ामीण िकंवा लहान शहर)े मोठ्या शहरात येतात. 
प�रणामी या शहराची लोकसं�या वेगाने वाढू लागते आिण �या�या सपं�ृते�या िबंदूपय�त 
पोहोचते. घर,े िप�या�या पा�याचा परुवठा, वाहतूक आिण इतर नागरी सिुवधा�ंया सदंभा�त 
जिमनीवरील लोकस�ंयेचा वाढता दबाव यामळेु अिधक लोकस�ंया सामावून घे�या�या 
ि�थतीत नाही. यामळेु जिमनीची िकंमत वाढते आिण �यामळेु �थलातं�रतानंा शहरात 
यो�य�र�या राहणे परवडत नाही. �यामळेु या लोकानंा शहरापासून तलुनेने दूर राह�याची 
सोय यो�य वाटते परतं ु साव�जिनक वाहतूक मागा�वर (सामा�यत: र�ेवे) जे गहृिनमा�ण 
वसाहत�सार�या चाळ��ार े वैिश�्यीकृत �व�त आहेत. �वासाचे अंतर आिण �वासाचा 
वेळ जा�त आहे. ते कामा�या िठकाणी सकाळी लवकर घर सोडतात आिण स�ंयाकाळी 
उिशरा घरी परततात आिण फ� झोपतात आिण िव�ातंी घेतात. धमनी मागा�वरील या 
िव�ता�रत बाधंले�या भागांना शहरी पसरणे असे �हणतात. कालातंराने ते �या�ंया 
कुटंुबासंोबत �थाियक होतात जे सामा�यतः एकल/�यूि�लएटेड कुटंुबे असतात. या 
िव�ता�रत शहरी भागात लोकस�ंया वाढत अस�याने या नागरी िव�ताराचा उपनगरामं�ये 
िवकास कर�यासाठी िविवध सेवा आिण काय� येतात. उपनगरीकरणा�या या �ि�येम�ये 
शहरा�या �शासक�य मया�दे�या िव�तारासह �ामीण लडँ�केपचे शहरीम�ये �पातंर करणे 
समािव� आहे. याला Úrban Sprawl असे �हणतात. पूव� आिण पि�म उपनगरीय रे�वे 
माग� या शहरी भागाचा �सार आिण उपनगरीकरण �ि�येत मह�वपूण� भूिमका बजावते. 

१.१०  उपनगरीकरण:  

ही अशी �ि�या आहे िजथे शहरी लोकस�ंयेची वाढ जवळजवळ सव� महानगरा�ंया प�रघीय 
भागात वेगाने होते. मुंबई महानगरा�या बाबतीत उपनगरीय र�ेवेने मह�वाची भूिमका 
बजावली आहे, िवशेषत: 1950 नतंर, �याने 20 �या शतका�या उ�राधा�त हाब�र, पूव� 
आिण पि�म मागा�वर मानखदु�, क�याण आिण बो�रवली उपनगरापंय�त आिण 21 �या 
शतकापय�त शहरी लोकस�ंयेम�ये �चडं वाढ अनभुवली आहे. पनवेल, बदलापूर, िटटवाळा 
आिण वसई-िवरार भागात अन�ुमे. मुंबई शहरा�या बाबतीत जेथे माटंुगा-माहीम-सायन हे 
शहरी पसरलेले �े� होते ज ेवसाहती काळात प�ुहा ह�क िमळाले�या जिमन�वर िवकिसत 
झाले होते. १९२० म�ये वा�ं,े सातंा�ूझ आिण कुला� आिण घाटकोपर शहर ेआिण �या�या 
आसपास�या �ामीण भागाचा समावेश क�न उपनगरीय िज�हा तयार कर�यात आला. 
तथािप �वातं�यो�र काळात 1950 म�ये उपनगरीकरण मोठ्या �माणावर िवकिसत होऊन 
�ेटर बॉ�बे �यिुनिसपल कॉप�रशेन िडि���ट बनले �याम�ये बा�ंा, पाल�, अंधेरी, जहु�, कुला� 
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आिण घाटकोपर या सहा नगरपािलका आिण च�बूर�या �ामपंचायतीसह मुंबईतील 34 
महसलुी गावाचंा समावेश होता. उपनगरी आिण ठाणे िज�हा. पढेु �शासक�य आिण 
अिधकार �े�ाची मया�दा पि�मेला दिहसर ते पूव�ला मलुुंडपय�त वाढव�यात आली. या 
उपनगराचें म�ुय वैिश�्य �हणजे शहरा�या गा�यापासून लोकस�ंया हळूहळू कमी होत 
आहे. म�ुय र�ेवे �थानकाजंवळ लोकस�ंयेचे �माण जा�त आहे कारण जलद गाड्यासंाठी 
थाबें �थानके आहेत. शहरा�या तलुनेत उपनगरामं�ये िलंग गणुो�र तलुनेने जा�त आहे. 
उपनगरातील कुटंुबाचंी स�ंया जा�त आहे कारण ते मोठ्या �माणात िनवासी �वाट�र 
आहेत तर शहरात ते कमी आहे कारण ते मोठ्या �माणावर �यावसाियक आ�थापनानंी 
�यापलेले आहेत �यानंा जिमनीची उ�च िकंमत िमळते. उपनगरात �ी आिण प�ुष 
दोघाचेंही सा�रतेचे �माण जा�त आहे. हे म�ुय�वे लोकस�ंये�या अिधक िववािहत �माण 
आिण उ�च ज�मदरासह �थलातं�रत लोकस�ंया अनभुवत आह.े 

अशा �कार ेउपनगरीकरण वैिश�्य हे जगातील सव� आघाडी�या महानगराचें वैिश�्य आह.े 
महानगराची महानता आता �या�या �वतः�या आकाराने नाही तर �या�या उपनगरा�या 
आकाराने ठरवली जाते. 

१.११  शहरी जमीन-वापर/ नागरी भूमी �योजन  

एखा�ा �े�ातील शहरी जिमनीचा वापर हा भूतकाळातील ि�यामं�ये झालेली वाढ यावर 
अवलंबून आहे परतं ुतो एक  िवकिसत होणारा काय�शील घटक आह.े आिथ�क �ि�याचें 
मह�व, िवशेषत: जमीन-मू�याचें �ा�पठरव�यासाठी वाहतूक शहरी क� �ामं�ये िविश� 
काया��या �थानावर प�रणाम करते. हे िविवध प�त��या �पात माडं�यात आले आह.े 

१.११.१ शहरी जमीन-वापरासाठी िविवध ��ीकोन: पूव�-औ�ोिगक-औ�ोिगक-
उ�ोगो�र काळापासून जागितक�करणा�या यगुापय�त शहरी भू-वापरा�या सरंचनेत 
बदल�या अथ��यव�था, सामािजक सरंचना आिण तािं�क �गतीसह बदल झाला आहे. 
शहरा�या अंतग�त सरंचनेचे �ितिनिध�व करणारी शहरी भू-वापराची िविवध �ितमाने 
वेगवेग�या िव�ानांनी �या काळातील शहर/शहरा�ंया �या�ंया सशंोधन अ�यासा�या 
उदाहरणा�ंार े �प� कर�या�या िविश� �ि�कोनासह मांडली होती. याचा अ�यास 
खालील�माणे करता येईल: 

A. शहरी जमीन-वापराचा अिभजात ��ीकोन (Classical Approach of Urban 
Land-use) : कृषी जमीन-वापरा�या वॉन-थनु�स मॉडेल�ार े अ�यासला जाऊ शकतो; 
समक� �ी वतु�ळ िस�ातंाचे अन��ट ड��यू.बग�स मॉडेल; से�टर िस�ातंाचे होमर हॉइट 
मॉडेल; आिण बह�क� �ी िस�ातंाचे उ�मन आिण हॅ�रस मॉडेल. 

i) कृषी जमीन-वापराचे वॉन थुनेन मॉडेल: वॉन थनेुन हे शेतकरी आिण अथ�शा�� होते. 
1826 म�ये र�ट िथअरी (भाडे िस�ातं) या सकं�पनेवर आधा�रत शेतजमीन आिण 
बाजारा�या अनभुवाने �यांनी शेतजमीन वापराचे मॉडेल तयार केले. 

  भाडे िस�ातंाची ही सकं�पना समजून घे�यासाठी �याचे मॉडेल सा�या गिृहतकावंर 
आधा�रत आहे जसे क�: 



  

 

नागरी भूगोल 

 

14 

* हे शहर रा�या�या म�यभागी ि�थत आहे आिण �देशातील इतर रा�यापंासून वेगळे आह.े 
यामळेु �पध�ची �या�ी आिण इतर बाजारपेठेतील जिमनी�या वापरावरील �भाव दूर होतो. 

* जमीन सपाट आिण एकसंध भौितक प�रि�थतीसह अमया�द आहे. यामळेु पव�त आिण 
न�ाचंा भौितक अडथळा दूर होतो. �यामळेु नैसिग�क साधनसपं�ीचे समान िवतरण होते 
जसे क� मातीची सपुीकता सव�� सारखीच असते, हवामानाची प�रि�थती सव�� सारखीच 
असते, �यामळेु शेतक�याने उ�पािदत केले�या ��येक उ�पादनासाठी उ�पादन खच� आिण 
जिमनी�या �ित यिुनट उ�प�न सारखेच राहते. 

*शेतकरी घोडागाडीतून वाहतूक क�न म�यवत� बाजारपेठेत िव��साठी �वतःचा माल 
घेऊन जातात. 

* वाहतकु�चे माग� बाजार क� �ापासून िनघतात आिण वाहतूक खच� मालाचा �कार आिण 
आकार आिण उ�पादना�या िठकाणापासून बाजारपेठेतील िव���या िठकाणापय�त�या 
अंतराने �भािवत होतो. �यामळेु उ�पादनाची िकंमत म�यवत� बाजारापासून अंतरानसुार 
वाहतूक खचा�सह बदलते. 

* �ित यिुनट �े�फळ असले�या ��येक लागवडी�या उ�पादनासाठी कमावलेला नफा सव� 
उ�पादकासंाठी समान रािहला. 

अशा�कार े एका वेग�या रा�यासाठी िवकिसत होणारी कृषी जमीन वापर�याची प�त 
रा�या�या म�यवत� िठकाणी बाजारपेठ असले�या चार वेगवेग�या �कार�या क� �ीभूत 
वलयांची आहे. हे होते: 

अ) फलो�पादन िकंवा नाशवंत �े�: हे फळे, फुले, भाजीपाला आिण द�ुध �यवसाय 
यासंार�या नाशवतं व�तूं�या वाढीसाठी जिमनीचा सखोल वापर क�न बाजारा�या अगदी 
बाहेर ि�थत होते कारण या काळात रिे�जरशेन सिुवधा िवकिसत के�या गे�या नाहीत. 
यािशवाय ते काळजीपूव�क हाताळले जाणे आव�यक आह ेअ�यथा ते खराब होऊ शकतात 
आिण बाजार गमावू शकतात. 

ब) वनीकरणाचे ��े: लाकूड आिण लाकूड ह े या काळात वापर�या जाणा� या 
�वयपंाका�या इंधनाचे एकमेव �ोत होते जे वजनाने जड होते आिण दररोज मोठ्या 
�माणात आव�यक होते. �यामळेु शहरा�या म�यभागी असले�या नाशवतंां�या झोन�या 
बाहेरील बाजूस वनीकरणाचा झोन सापडला. 

क) अ�नधा�यां�या मोठ्या �माणात वाढ होणार े �े�: अ�नधा�य हे फलो�पादन 
उ�पादना�ंया तलुनेत तलुनेने हलके आिण कमी नाशवतं अस�याने, अ�नधा�यासाठी 
वाहतूक खच� तलुनेने कमी असतो. �यामळेु हा झोन शहरा�या क� �ापासून तलुनेने दूर आह.े 

ड) पशधुन सगंोपन �े�: जनावरा�ंया पालनासाठी येथे गवताळ �देश आढळतो. मोठ्या 
�माणात गवताळ �देश आव�यक अस�याने हा झोन शेवट�या �रगंम�ये ि�थत आहे जेथे 
भूमू�ये सवा�त कमी आहेत. यािशवाय, पशधुन जनावर े िव��साठी बाजारात एकट्याने 
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चालत जाऊ शकतात आिण िव�� न झा�यास �या�ंयासाठी कोणताही वाहतूक खच� न 
करता शेतात परत जाऊ शकतात. 

इ) जंगल शे� �देश: पशपुालन �े�ा�या पलीकडे एक जगंल शे� �देश आढळले आहे 
�याचा उपयोग वाढती लोकस�ंया आिण आिथ�क ि�याकलापासंह ��येक �रगं�या 
िव�तारा�ार ेकेला जाऊ शकतो. 

ii) शहरी जमीन-वापराचे समक� ि�त वतु�ळ�ितमान: ह ेअन��ट ड��यू.बग�स यानंी 1925 
म�ये िशकागो शहरा�या ऐितहािसक िवकासा�या 1890 �या स�ुवाती�या अ�यासा�या 
आधार े ��तािवत केले आह.े मळुात बज�स मॉडेल हे वॉन थनेुन या�ंया कृषी जमीन-
वापरा�या सकं�पने�या धत�वर िवकिसत केले आहे. बग�स अब�न लडँ-यूज मॉडेल शहरा�या 
म�यभागी सव� िदशांनी बाहेर�या िदशेने पसरले�या एका� वतु�ळाचंा एक �े�ीय नमनुा गहृीत 
धरतो. जसजसे लोकस�ंया आिण काय� वाढतात तसतसे ��येक क� �ीभूत �े� बाहेर�या 
िदशेने िव�तारते. शहरा�या म�यभागी असले�या शहरी भू-वापराचे पाच क� ि�त झोन 
बग�सने ओळखले आहेत. हे आहेत: 

अ) म�यवत� �यापारी िज�हा (स��ल िबझनेस िडि���ट): डाउनटाउन िकंवा सीबीडी 
�हणून ओळखले जाते जेथे सव� िदशांनी �या�या जागी सवा�त जा�त �वेशयो�यता �दान 
करणा�या वाहतूक �यव�थे�या नोडल पॉइंटमळेु जिमनीची िकंमत सवा�त जा�त असते. 
�हणून हे �ाम�ुयाने �यवसाय िकंवा िवपणन काय� �ार े दश�िवले जाते. उदाहरणाथ� मुंबई 
शहरातील फोट�  प�रसर. 

ब) सं�मणाचा झोन ( a zone of transition): CBD �या पढेु �काश उ�पादन �े� 
आिण काही िनवास�थाने आहेत जी यो�य वेळी �यावसाियक ि�याकलापानंी �यापू 
शकतात. या झोनम�ये मोडकळीस आले�या इमारत�चे वैिश�्य देखील आह,े �यात काही 
इमारती ‘�वेशास मनाई’ या महापािलके�या सूचनेमळेु सोडून िद�या आहेत कारण �या 
कधीही कोसळू शकतात. �हणून याला स�ंमण �े� �हणून सबंोधले जाते. उदाहरणाथ�, 
मुंबई�या िक��यातील अनेक लहान िनवासी यिुनट्स रिहवाशांनी िवक�या आहेत आिण 
आता ते स�लागार, वक�ल, �ॅ�हल एज�सी इ�यादी �यावसाियक सेवाचंी काया�लये �हणून 
काय�रत आहेत. 

क) काय�रत पु�षां�या घराचा झोन ( working men’s residential area) : स�ंमण 
झोन िकंवा CBD झोनमधील लहान उ�पादन यिुनट्स आिण काया�लयामं�ये कमी उ�प�न 
िमळवणार ेकामगार लाबं प��या�या �वास खचा�वर खच� क� शकत नाहीत. हा झोन गद�ने 
भरलेला आिण कमी आरामदायी आहे कारण अनेक सरंचना आता जीण� अव�थेत आहते, 
तरीही हे कामगार येथे म�ुयतः पैसे देणार ेपाह�णे �हणून िकंवा भाडे वाटून घेणा�या गटामं�ये 
िकंवा एकल/दहुेरी खोली�या चाळ�म�ये एकल कुटंुब �हणून राहतात. कामा�या िठकाणी 
सहज �वेश िमळ�यासाठी ते �या�ंया कामा�या िठकाणाजवळ राहणे पसतं करतात. 

ड) म�यम उ�प�न गटाचे िनवासी �े� ( middle income group residential 
zone): तलुनेने चागं�या नोक�या आिण जा�त पगार असलेले कामगार �या�ंया 
कुटंुिबयासंोबत आरामात राहणे पसतं करतात आिण �यामळेु ते CBD पासून काहीसे दूर 
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असतात. ते �श�त आिण चागं�या वातावरणात राहणे पसतं करतात. दररोज ये-जा 
कर�यासाठी ते साव�जिनक वाहतकु�वर अवलंबून असतात. उदाहरणाथ�, म�य र�ेवे 
मागा�वरील कुला�-घाटकोपर येथून कामासाठी मुंबई शहरात दररोज �वास करणार े लोक; 
हाब�र र�ेवे मागा�वरील च�बूर-गोवडंी-मानखदु� आिण पि�म र�ेवेवरील वा�ंे-अंधेरी-मालाड इ. 

इ) �वाशांचे �े� िकंवा बा� �े�(Commuters zone): हे �वासी �हणून ओळखले 
जाते जे �या�ंया �वत: �या मोटारीने शहरा�या म�यभागी िकंवा साव�जिनक वाहतकु�ने 
�थम �ेणीत �वास करतात. उदाहरणाथ� , म�य मागा�वरील ठाणे-ड�िबवली-क�याण, हाब�र 
मागा�वरील वाशी-पनवेल येथून �वास करणार े लोक; आिण मुंबई शहरासाठी पि�म 
उपनगरीय र�ेवेवरील बो�रवली-वसई-िवरार. शहरा�या क� �ापासून दूर असले�या येथे 
जिमनीची िकंमत कमी अस�याने, घर ेमनोरजंना�या सोयी आिण �व�त गहृ सेवानंी �श�त 
आहेत. या झोनम�ये अनेक ि�हला, बागासंह रो-हाऊस इ�यादी �मखु आहेत. 

आकृती १: समक� ि�त वतु�ळ�ितमान (Concentric Zone Model) 

 

(Source:https://planningtank.com/settlement-geography/concentric-zone-
model-burgess-model) 

iii) होमर �ोट�ार ेशहरी जमीन-वापराचे से�टर मॉडेल: शहरी जमीन वापराचे हे �े�ीय 
मॉडेल 1939 म�ये हॉइटने माडंले होते, जे �ाम�ुयाने लोका�ंया उ�प�ना�या �तरावंर 
आधा�रत भाड्या�ंार े �भािवत िनवासी प�रसराचंी रचना आिण वाढ या�ंयाशी सबंंिधत 
आहे. Hyot�या मते शहरा�या म�यभागी (CBD) वाहतूक धम�यासंह िदशा�मक घटक 
िवकासा�या �े�ीय पॅटन�म�ये प�रणाम हो�यासाठी बा� शहरी जमीन-वापर िवरोधाभास 
िनयिं�त करते. हे मॉडेल बग�स�या एका� झोन मॉडेलम�ये सधुारणा आहे. Hyot शहरी 
जमीन-वापराचे 5 �े� ओळखले आहेत: 

अ) शहरा�या म�यभागी एक क� ि�त िज�हा (CBD.) 

ब) घाऊक आिण वजनाला हल�या उ�पादक युिनट (Light Manufacturing 
Unit/Factory zone) शहरा�या दोन वेगवेग�या �े�ांसह िवकिसत केले गेल.े 
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क) शहरी भू-वापरा�या ��येक �े�ाम�ये कमी उ�प�न वगा�चे िनवासी �े� (Low income 
group residential area) मोठ्या �माणावर िवतरीत केले जाते. दैनिंदन �वासाचा खच� 
परवडत नस�यामळेु �यानंा �या�ंया कामा�या िठकाणाजवळच राहावे लागते. 

ड) म�यम उ�प�न वगा�चे िनवासी �े� (Middle income group residential area): 
�े�ीय आिण तलुनेने शहरा�या िव�ततृ �े�ावर ि�थत आहे ज े चागं�या उ�प�ना�या 
मानकामंळेु आरामात सोडतात. 

इ) उ�च उ�प�न वगा�चे िनवासी �े� (High income group residential area) CBD 
पासून थोडे दूर परतं ु�े�ीय पॅटन�मधील म�यम उ�प�न गटातील लोका�ंया आसपास. 

अशा �कार ेHoyt �या मते िनवासी �े�े एका� प�तीने �े�फळा�या बाहेर िव�तारतात. 

आकृती २ Sector Model 

 

[Source: Harris, C. D., & Ullman, E. L. (1945). The nature of cities. The 
annals of the American academy of political and social science, 242(1), 
7-17] 

iv) ह�ॅरस आिण उलमनचे बह�क� �ी �ितमान: मि�टपल �यू�ली मॉडेल िकंवा बह�क� �ी 
�ितमान  हे 1945 म�ये चा�सी डी. हॅ�रस आिण एडवड� एल उलमन यानंी माडंलेले शहरी 
भूमी-वापराचे �गत मॉडेल आहे. �या�ंया मते अनेक मोठ्या शहरानंी �यां�याभोवती आणखी 
एक वेगळे क� �क िवकिसत केले. (नवीन लहान CBD) आिण िवकिसत होणारी शहरी 
जमीन-वापराची प�त पॅचवक� म�ये आहे आिण अन�ुमे बग�स आिण हॉयट यांनी 
सािंगत�या�माणे वतु�ळाकार िकंवा �े�ीय नाही. हे मॉडेल �हॉन थनेुन, बग�स आिण 
हॉयट�या सामा�यीकृत मॉडे�सपासून दूर जात आह.े याचे कारण असे क� ते मूळ साइट 
वैिश�्यांना आिण वैयि�क शहरा�ंया इितहासाला अिधक मह�व देते जे पॅचवक�  �कारचे 
जमीन-वापर िवकिसत करते. हे मॉडेल दश�िवते क� जवळजवळ सव� मोठ्या शहरामं�ये 
िवशेष काया�सह अनेक क� �के आहेत आिण वाढी�या �ि�येत िभ�न आहेत ज े अनेक 
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घटकानंी �भािवत होतात �यामळेु क� �क आिण �या�या शेजारचा सबंंध �कट करणारा 
वैिश�्यपूण� नमुना तयार होतो. जिमनी�या वापराचे हे पॅचेस खालील�माणे आहेत. 

1) स��ल िबझनेस िडि���ट/�रटेल िडि���ट: एक झोन जा�तीत जा�त �वेशयो�यते�या 
�े�ात ि�थत आहे �यासाठी िवशेष सिुवधा आव�यक आहे. हे शहराचे भौिमितक क� � 
असेलच असे नाही. 

2) अथ��यव�थां�या एक�ीकरणाचे एक �े� (agglomeration of economies): 
उ�पादन आिण िवतरणा�या �माणात बा� अथ��यव�थाचंा आनदं घेऊन काही काय� 
एकमेकाचंा फायदा घे�यासाठी एक� येतात. ह ेलाईट मॅ�यफॅु�च�रगं यिुनट्स आिण घाऊक 
यिुनट्सचे �े� आहे. 

3) कमी उ�प�न वगा�चे िनवासी �े�: शहरात मोठ्या �माणात िवतरीत केले जाते कारण 
�या�ंया सेवा सव� �े�ामं�ये आव�यक आहेत आिण �यांना �यां�या कामा�या िठकाणी 
लाबंचा �वास करणे परवडत नाही. 

4) म�यम उ�प�न गटाचे िनवासी �े�: क� �के जवळ तसेच उ�च िनवासी �े�ाजवळ 
ि�थत आह.े 

5) उ�च उ�प�न वग� िनवासी �े�: �दूषण टाळ�यासाठी हा झोन नेहमी अवजड उ�पादन 
करणा�या िज��ापासून दूर असतो. अशा �कार ेआम�या ल�ात येते क� काही फं�श�स 
कधीही एकमेकाशंी सबंंिधत नसतात कारण जड उ�पादन यिुनट िनसगा�त हािनकारक 
असतात. 

6) अवजड उ�ोग िज�हा / Heavy Manufacturing District): मोठ्या जागेची 
आव�यकता आहे कारण उ�ोगाचा �ैितज िव�तार आहे. �यामळेु ते शहरी क� �ा�या 
बाहेरील भागात ि�थत आहेत जेथे जिमनीची िकंमत तलुनेने कमी आहे आिण �यामळेु 
उ�ोग आिथ�क��्या काय� क� शकतात. 

7) बा� �यवसाय िज�हा ( New/outer CBD) : हा िज�हा �ाम�ुयाने उ�च िनवासी 
आिण उपनगरी भागात राहणा�या लोका�ंया गरजा पूण� कर�यासाठी िवकिसत केला गेला 
आहे कारण म�ुय CBD �या�ंया दैनिंदन गरजा पूण� कर�यासाठी खूप दूर आह.े 
उदाहरणाथ� सव� �कार�या बाजारपेठा आिण इतर सिुवधासंह वाशी टाउनिशप. 

8) िनवासी उपनगर े ( residential suburbs): हे शहरा�या बाहेरील बाजूस परतं ु
औ�ोिगक �दूषण टाळ�यासाठी िव�� िदशेला आहेत. 

9) औ�ोिगक उपनगर (industrial suburbs): औ�ोिगक �थानाची सरकारी धोरणे 
या योजन�तग�त �ो�साहनांचा लाभ घे�यासाठी िनय�ु केले�या जागेवर उ�ोगा�ंया वाढीस 
अनकूुल आहेत. 
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आकृती ३ अनेक क� ि�त  �ितमान (Multiple Nuclei Model) 

 

[Source: Harris, C. D., & Ullman, E. L. (1945). The nature of cities. The 
annals of the American academy of political and social science, 242(1), 
7-17] 

अशा�कार े मि�टपल �यू�ली मॉडेल िकंवा शहरी भूमी-वापर हे बह�क� ि�त शहराचे 
�ितिनिध�व करते �याम�ये �या�या इितहास, भौितकशा�ीय घटक आिण वाहतूक 
सिुवधा�ंया ��ीने �वेशयो�यता यांचा �भाव असले�या शहरी काया�चे �थािनक िवतरण 
आिण �सार आहे. 

शहरी भू-वापराचे हे सव� मॉडेल शहरा�ंया अंतग�त सरंचनेचे सामा�यीकरण कर�यासाठी 
उपय�ु आहेत. ह े ित�ही शा�ीय शहरी जमीन-वापर मॉडेल आिथ�क पैलूंवर आधा�रत 
आहेत आिण �या�ंयात शहरी-जमीन-वापरा�या प�त�वर सा�ंकृितक �भावाचंा �भाव 
नाही. बो�टन शहरा�या �या�या अ�यासात िफयरी या�ंया मते, जेथे 'भावना आिण 
�तीकवाद' वर आधा�रत गैर-आिथ�क िवचार जेथे सा�ंकृितक पया�वरणीय ��ीकोन �बळ 
आहे. 

B. नव-अिभजात ��ीकोन (Neo-Classical Approach): �यावहा�रक �ि�कोनावंर 
आधा�रत आहेत जेथे �या�या �वेशयो�यतेमळेु �भािवत झाले�या जिमनीसाठी भाड्याची 
बोली लावणे ही �भावशाली बाजू आहे आिण गिृहतकावंर आधा�रत नाही. 

i) शहरी जमीन-वापराचे मानचे �ेड ऑफ मॉडेल: मान यानंी माडंले�या या नव-शा�ीय 
आिथ�क �यापार-बंद मॉडेलम�ये 'िबड-र�ट व�' सकं�पना वापरली आहे जी जमीन-
वापरा�या �थानावर आिण जमीन-वापरा�या प�तीवर �भाव टाकते. एका शहरात. या 
सकं�पनेने वाहतकु��ार े िनधा��रत केले�या �वेशयो�यतेवर भर िदला जातो �यामळेु 
जमीन/जमीन-िकंमत भाड्याने �भािवत होते. या मॉडेलम�ये शहराचे क� � असे िठकाण आह े
िजथे सव� िदशानंी जा�तीत जा�त �वेशयो�यता आहे आिण �यामळेु सवा�िधक भाडे 
मू�याची बोली लावली जाते. काही फं�श�स �यांना जा�तीत जा�त �वेशयो�यता म�यवत� 
�थानाचंी आव�यकता असते आिण ते सवा�िधक भाडे देऊ शकतात. साधारणपणे �रटेिलंग 
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फं�शन हे भाडे िनवासी घरापे�ा भ� शकते. �ेड-ऑफ हा �या पैलूचा संदभ� देतो जेथे 
�वेशयो�यते�या �व�पावर अवलंबून असते आिण भाड्याने बोली लाव�याची �मता 
शहरातील आकार आिण जागा िनधा� �रत करते. उदाहरणाथ�, �यानंा �या�ंया कामा�या 
िठकाणासाठी शहरा�या म�यभागी असणे आव�यक आहे परतं ु�श�त घर परवडत नाही, ते 
लहान खो�यामं�ये राहतात तर �यानंा �वेशयो�यता िततक�शी मह�वाची नाही परतं ु�यानंा 
�श�तपणे राहायचे आहे ते शहरा�या क� �ापासून दूर आहेत जेथे जिमनीचे भाडे तलुनेने 
�व�त आह.े . �याच�माणे ��येक फं�शनला �वशेयो�यतेची आव�यकता असते परतं ु
शहरा�या म�यभागी असणे परवडत नाही. जसजशी लोकस�ंया वाढते आिण काय� 
शहरा�या म�यभागी वाढतात तसतसे स��ल िबझनेस िडि���ट बाहेर�या िदशेने िव�तारत 
जातो आिण ��येक झोनला बाहेर�या िदशेने ढकलतो. अशा�कार े शहराम�ये िविवध 
�कार�या शहरी जमीन-वापरा�या प�तीची िनिम�ती या कालावधीतील �यापार-बंद आहे. 

i) केअर�लीचे जमीन-वापराचे मॉडेल: ते मान या�ंया मॉडेलवर आधा�रत आहे परतं ु
शहरी िवकासासाठी आव�यकतेवर आधा�रत सरकारी धोरणे यासार�या इतर बाब�चाही 
िवचार करते. हे झोपडप�्या, उपनगरीकरण आिण गद� आिण लोकस�ंयेचा दबाव कमी 
कर�यासाठी आिथ�क ि�याकलापाचें िवक� �ीकरण, सौ�यीकरण इ�यादी सम�याशंी सबंंिधत 
असू शकतात. 

ii) �हनॅचे अब�न �रअलम मॉडेल: �हॅनचे शहरी जमीन-वापराचे मॉडेल यूएस�या सॅन 
�ाि�स�को खाडी �े�ा�या अ�यासा�ार े कि�पत मि�टपल �यू�ली मॉडेलवर आधा�रत 
आहे क� � अंतग�त दवेु �या�या म�ुय आिथ�क क� �ासह चागंले िवकिसत आहेत. प�रघीय 
द�ुयाचें लेआउट आिण दूर�या महानगरामं�ये �वेश कर�यासाठी िवमानतळाशी थेट 
कनेि�टि�हटी हे अि�तीय वैिश�्य आह.े 

iii) 21 �या शतकातील �हाईटचे शहरी जमीन-वापराचे मॉडेल: �हाईटने 1987 म�ये 21 
�या शतकाला अनकूुल असलेले बग�स मॉडेलचे सधुा�रत मॉडेल ��तािवत केले आह.े 
शा�ीय मॉडेल�या पूव��या काळापासून, सामािजक-आिथ�क, राजक�य आिण तािं�क 
सै�याने मोठ्या �माणावर शहरी वाढीवर आिण जिमनी�या वापरा�या प�तीवर प�रणाम 
केला आहे. अित-शहरीकरणा�या सम�यामंळेु अऔ�ोगीकरणाची धोरणे आव�यक होती. 
21 �या शतकात कुटंुबा�या लहान आकाराला �ाधा�य देऊन सामािजक बदल अनभुवले; 
ऐितहािसक शहर क� �ाचे ततृीयीकरण; शहरी लोकस�ंया वाढ प�रणामी िनवासी आिण 
औ�ोिगक उपनगर े बाहेरील भागात िवकिसत होते; ती� जागितक �पध�मळेु औ�ोिगक 
िद�गजाकंडून उ�ोग आिण �यवसायाचे वैिव�य आव�यक आहे. या जागितक �भावामंळेु 
समाजाचे आिण अथ��यव�थेचे क�याण सरुि�त ठेव�यासाठी शहरी वाढी�या �ि�येत 
सरकारी िनय�ंण वाढवणे आव�यक आहे. �हाईटचे मॉडेल सात घटक ओळखते. हे आहेत: 

अ) िसटी स�टर: ह े CBD (स��ल िबझनेस िडि���ट) �हणून ओळखले जाणार े शहराचे 
म�ुय �े� आहे जेथे लोक, व�तू आिण सेवा�ंया हालचाल��या ��ीने सव� िदशानंी जा�तीत 
जा�त �वेशयो�यता आहे. ऐितहािसक शहर क� � �याचे क� ��थान िटकवून ठेवते, तथािप 
बदल�या काळानसुार शहरातील भू-वापर/काया�चे �कार बदलतात. उदाहरणाथ�, पि�म, 
म�य, हाब�र र�ेवे येथे सपं�ुात आ�याने, िशिपंग डॉ�स, र�ते इ�यादी मुंबई शहराला 
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जा�तीत जा�त �वेशयो�यता आह.े जर आपण �याचे भौितकशा� पािह�यास, ते अ�ंद 
जिमनीचे दि�णेकडील टोक आहे परतं ुतरीही मुंबईचा एक गाभा बनलेला आहे. शहर कारण 
औपिनवेिशक काळापासून हे �शासन, गोदामे, �यापार आिण �यापाराचे िठकाण होते 
�याम�ये काही उ�पादन यिुनट्स आिण उ�च �ेणीचे िनवासी �े� होते. तथािप, 21 �या 
शतकात या िठकाणी मालाचा वा�तिवक �यापार कमी झाला आह,े गोदामे आिण 
उ�पादनाची जागा उ�च�ू िनवास�थानासंह गगनचुबंी इमारत�म�ये �पातं�रत झाली आहे, 
सात तारािंकत हॉटे�स, औ�ोिगक आिण आिथ�क म�ुयालये, �यावसाियक स�लागारांची 
काया�लये, उ�च ऑड�र असले�या व�तू आिण सेवांची दकुाने, हे�रटेज इमारती आिण 
�शासक�य भाडंवल इ. 

ब) �त�धतेचा झोन (a zone of stagnation): बज�स मॉडेलमधील सीबीडीचा बा� 
�े� स�ंमणा�या झोनचा होता. परतं ु��य�ात हा झोन ज�ुया िनवासी इमारत�नी �यापलेला 
आहे �याम�ये अनेक भाडेक� (चाळी/झोपडप�ी), गोदामे (सयं�ु कुटंुब मालकामंधील 
वाद) इ. �यायालयाचे �थिगती आदेश खूप वेळखाऊ आहेत. �यामळेु गुतंवणूकदार 
शहरा�या म�यभागी पसतंी देतात जेथे इमारत�ची उभी वाढ आधिुनक इमारत बाधंकाम 
तं��ाना�ार ेतसेच वाढीव FSI (�लोर �पेस इंडे�स) �ार ेसलुभ होते. यामळेु शहरा�या 
म�यभागी आकाश-रषेा आिण सरंचना�मक रचना बदलते आिण स�ंमणाचा झोन 
ि�थरतेचा झोन �हणून सोडला जातो जेथे बदल अ�यतं नाममा� आिण हळू असतात. ह े
फॉम�म�ये असू शकते िकंवा �याच फं�श�ससह ज�ुया इमारत�ची द�ु�ती आिण जीण��ार 
असू शकते. 

क) ग�रबी आिण अ�पसं�याकांचे िवभाग A zone of poverty and minority): ह े
ि�थरते�या �े�ाजवळ आढळणार े �े� आह.े िविवध स�ंकृत�शी सबंंिधत िवषम आिण 
िवभ� लोकसं�या येथे राहतात. र��यावरील रिहवासी जे बेघर आहेत हे या झोनचे 
सामा�य ��य आहे, �थािनक सरकार, अ�प उ�प�न गटातील कुटंुबे �याचंी गद� लहान 
सदिनकामं�ये असते. ही प�रि�थती भायखळा-मशीद बंदर-िगरगाव-वरळी-परळ-दादर 
भागातील िविच� आहे िजथे कापड िगरणी कामगार कुटंुबे चाळ�म�ये राहतात, तरीही 
कापड िगर�या अनेक दशकापंासून बंद आहेत. िगरणी�या जिमन�चे मॉ�स, आयटी इमारती 
आिण 60 मज�याहं�न अिधक गगनचुबंी इमारत�म�ये �पांतर झाले. �हणून आ�ही येथे 
िवशेष काय� असलेले उ�च�ू लोक आिण उ�च�ू वग� अ�पस�ंयाक �हणून जीण� 
इमारत��या बरोबरीने कमी सामािजक-आिथ�क �ोफाइल असलेली कुटंुबे पाहतो. 
ि�थरते�या �े�ाबाहेर असले�या या झोनला �हाईटने �या�या २१�या शतकातील 
मॉडेलम�ये ग�रबी आिण अ�पस�ंयाकां�या िखशाचा झोन �हणून सबंोधले आहे. 

ड) उ�च�ू ए��ले�ह/िनवासी �े� ( Elite enclaves): �यापारी कुटंुबे आिण उ�च 
�ोफाइल �य�� �ीमंत आहेत �या�ंयाकडे �ीमंत वग� �हणून वातावरण िनवड�याचा अिधक 
चागंला पया�य आह.े शहरी प�रघा�या शेजारी राह�न ते गद��या महानगरापासून �वतःला 
वेगळे ठेव�यास स�म आहेत. हे ए��ले��स लहान पण सपूंण� टाउनिशप आहेत �यात सव� 
आव�यक सेवा (स�दय�पूण� वातावरण, िडपाट�म�टल �टोअर, शै�िणक, वै�क�य, ��डा 
आिण मनोरजंन, क�यिुनटी हॉल, 24*7 पाणी, �या�या रिहवाशासंाठी वीज, सरु�ा आिण 
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देखभाल, आिथ�क, इको-�क�प इ.). घर ेउदाहरणाथ� पवई येथील िहरानदंानी आिण नाहर 
कॉ��ले�स, ठाणे-घोडबंदर रोड येथे िहरानदंानी इ. 

इ) िवखुरीत म�यम वग� ( widely distributed middle income group) : हा 
उपनगरीय झोन आहे जो महानगरा�या बा� �े�ाम�ये आिण �या�या बा� प�रघातील 
गहृिनमा�ण म�यम उ�प�न गटातील कुटंुबे खाजगी बाधंकाम �यावसाियकांनी िकंवा मा�या 
सरकारी स�ंथा जसे क� �हाडा, िसडको, यानंी बाधंले�या गहृिनमा�ण सहकारी स�ंथामं�ये 
तलुनेने आरामात राहतात. सरकारी नोकर िकंवा तेथील नाग�रकानंा सामावून घे�यासाठी 
ह�डको इ. मुंबई महानगरातील अंधेरी, बो�रवली, वसई-िवरार, ठाणे-ड�िबवली-क�याण, 
च�बूर-वाशी-पनवेल भागात अशी घर े सरा�स आढळतात. तथािप, या झोनम�ये िम� 
लोकस�ंयेचे िच�ण केले जाते जे सहसा लहान आिण िविच� इमारत�म�ये राहणार े जनेु 
रिहवासी िकंवा काही लहान बंगले असलेले - नवीन उंच इमारत�ना लागून असलेले वाडे 
आता शहरा�या गा�यातून �थलातं�रत झाले�या लोका�ंया ता�यात आहेत. चागं�या 
वातावरणासह �श�त राह�यासाठी ही उपनगर ेउपय�ु ठरतात. 

फ) औ�ोिगक पाया आिण साव�जिनक �े� िनयं�ण ( basic industries and 
Government administration): �यावसाियक घराणे जागितक �तरावर औ�ोिगक 
आिण �यावसाियक ि�याकलापानंा �ो�साहन दे�यासाठी चांग�या पायाभूत सिुवधा आिण 
उदार धोरणाचंी मागणी करतात. याचा प�रणाम �हणून आ�ही ल�ात घेतो क�, काही 
साव�जिनक जिमनी सरकारने िविश� भू-वापरासाठी राखीव ठेव�या आहेत, जेणेक�न 
�या�ंया नाग�रका�ंया गणुा�मक जीवन िनद�शाकंाची पूत�ता होईल. उदाहरणाथ� बीकेसीचा 
िवकास (वा�ंे-कुला� कॉ��ले�स हे उ�कृ� उदाहरण आहे जेथे सशंोधन आिण िडझाइनसह 
उ�च दजा��या वै�क�य स�ंथा; जागितक दजा�चे �यापार क� �; ि�केट �लब, देशातील 
आिदवासी समदुाया�ंया �यापाराला �ो�साहन देणार े िविवध �यापार मेळे आिण औ�ोिगक 
�दश�ने आयोिजत कर�यासाठी खलेु मैदान. तसेच औ�ोिगक �यवसायानंा �याचें �दश�न 
(मशीनरी/ऑटोमोबाई�स/साधने आिण अवजार/ेगहृिनमा�ण स�ंथा इ. दाखव�यासाठी 
सिुवधा परुवणे, �लायओ�हस�, पूव�-पि�म कनेि�टि�हटी (च�बूर-सातंा�ूझ िलंक रोड, 
जोगे�री-िव�ोळी) या �व�पात जलद वाहतूक �यव�थेसाठी सधुा�रत वाहतूक कॉ�रडॉर 
िलंक रोड ) मे�ो आिण मोनोरेल सारखे एिल�हेटेड र�ेवे कॉ�रडॉर; ए���ेस वे इ�यादी येथे 
��यमान आहेत. या झोनम�ये औ�ोिगक अकँर गोदरजे, मिह�ंा आयटी हब इ�यादी आहेत. 

जी) क� �े आिण कॉ�रडॉर: 21 �या शतकातील सवा�त �मखु वैिश�्ये �हणजे मुंबई 
महानगरातील �मखु कॉ�रडॉरसह शहरी प�रघात �पधा��मक बाजारपेठा येणे. ही क� � े
शहरा�या म�यभागी �ाहक आिण औ�ोिगक व�तूं�या समान िकमत�साठी उपल�ध 
असले�या व�तू आिण सेवाचंी जवळपास सव� �ेणी �दान करतात. या वसाहती नवी मुंबई 
(िनयोिजत शहर) �हणून ओळख�या जाऊ शकतात, जसे क� वाशी खारघर, ने�ळ,       
पनवेल इ. 

तथािप, शहरी जमीन-वापरा�या या मॉडे�सम�ये बाजार भाडंवलशाहीचा अ�यास आिण 
नैितक �ि�कोनाचा िवचार केला जात नाही कारण �यात 20 �या शतका�या उ�राधा�त 
आिण 21 �या शतका�या स�ुवातीस िवकिसत झाले�या सामािजक प�रि�थतीची समानता 
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आिण िन�प�ता या िवषयाला वगळ�यात आले आह.े डेि�हड हाव� (1975) आिण कॅ�टे�स 
(1977) यानंी शहरी भूमी-वापर प�ती�या अंतिन�िहत सरंचना�मक श��चे अितशय 
यो�य�र�या सशंोधन केले होते आिण शहराला उ�पादनाची भाडंवली प�त �हणून क� ि�त 
केले होते. 

शहरातील �म, गुतंवणूक, श�� आिण उ�पादनाचंी ही दवेाणघेवाण केवळ भौगोिलक 
प�रि�थतीमळेु होत नाही �यामळेु शहरी रचनेची �ि�या डब�न जमीन-वापरात होते परतं ु
भाडंवल सचंया�या �शासक�य िनय�ंणावर �याचा �भाव पडतो. न�या�या 
पनुगु�तवणकु�मळेु भाडंवल जमा करणे हे मूलभूत �येय आह.े या शहरामं�ये वाढ�या 
न�यामळेु अिधक गुतंवणूक आकिष�त करणा�या पायाभूत सिुवधा�ंया चागं�या सिुवधामंुळे 
शहरी एक�ीकरण होते. हाव� या �ि�येला ‘भाडंवलाचे प�रसचंरण’ �हणतात. 

i) डेि�हड हाव�चे शहरी जमीन-वापराचे मॉडेल: हाव�ने �याचे मॉडेल भाडंवलाचे तीन 
सिक� ट �हणून माडंले. हे आहते: 

अ) �ाथिमक सिक� ट: �ाथिमक सिक� ट हे उ�पादन �ि�येची रचना �हणून पािहले जाते 
जेथे उ�पािदत उ�पादने िवकली जातात आिण कमावलेला अित�र� नफा नफा 
वाढव�यासाठी उ�पादन वाढव�यासाठी प�ुहा गुतंवला जातो िकंवा व�तूंचा वापर कमी 
झा�यास �ाथिमक सिक� टम�ये कमावलेली ही द�ुयम िकंवा द�ुयम सिक� टम�ये गुतंवणूक 
केली जाते. ततृीयक सिक� ट. 

ब) दु�यम सिक� ट: येथे गुतंवणूक ि�थर भाडंवलाम�ये केली जाते. हे �रअल इ�टेट िवकास 
आहेत. इमारती िनवासी कमिश�यल यिुनट्ससह बाधं�या जातात �या िवक�या जातात 
िकंवा भाड्याने घेत�या जातात. नफा िमळिव�यासाठी �रअल इ�टेट�या भावी िकमतीत 
वाढ ल�ात घेऊनही बांधकाम केले जाते. 

क) तृतीयक सिक� ट: उ�पादन आिण िवतरण �णालीम�ये काय��मता �ा� कर�यासाठी 
िव�ान आिण तं��ान �े�ातील सशंोधन आिण िवकासावरील गुतंवणूक�शी सबंंिधत आहे. 
उ�पादन आिण िवतरण खच� कमी करणे आिण िव�� आिण नफा वाढवणे हा या सशंोधन 
�े�ाचंा जोर आह.े अशी गुतंवणूक साव�जिनक-खाजगी भागीदारी (PPP) �व�पात रा�य 
सरकार े आिण भाडंवलदारांनी सयं�ुपणे केली आहे. वीज, पायाभूत सिुवधा (इंटरनेट, 
�तुगती माग�, िवमानतळ, जल-बंदर,े सीवर लाइन, मे�ो र�ेवे, धरणे, गोदामे, उ�च 
तं��ाना�या वै�क�य स�ंथा�ंया �व�पात दळणवळण आिण वाहतूक नेटवक� ) यासार�या 
मोठ्या �क�पा�ंया िवकासा�या �पात हे िदसून येते.जसे�ि�या उ�ोग, उ�च शै�िणक 
स�ंथा, सपुर माक� ट इ. 

हे ल�ात येते क� या �ाथिमक, द�ुयम आिण ततृीयक सिक� ट्समधील भाडंवलाचा �वाह 
देखील िविवध उदारमतवादी आिथ�क धोरणामंळेु वाढला आहे जसे क� शू�य िकंवा कमी 
�याजदरावर सलुभ कजा�ची उपल�धता, कज�दारानंा दे�यात येणा� या िविवध सवलती/ 
�ो�साहने यामळेु जलद शहरी िनमा�ण झाले. या महानगरामं�ये िवकास. हे गहृकज�, 
इले��ॉिनक व�तू, वाहन, सवुण� योजना, बाडँ, भूखडं, पनुिव�कास �क�प इ�यादी 
�व�पात असू शकतात. अनेक �य��नी �या�ंया आय�ुयभराची बचत �रअल इ�टेटम�ये 
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गुतंवली आहे आिण ती भाड्याने िदली आहे िकंवा िवकली आहे. महागाईचा स�ा आिण 
भरघोस नफा कमाव�याची संधी यातून िब�डरानंीही कज� काढून गुतंवणूक केली आहे. या 
स�ा गुतंवणकु� काही वेळा खूप धोकादायक असतात. 

तथािप, महानगरामं�ये अशा �कार�या भाडंवला�या सचंयनाची म�ुय िचतंा �हणजे लहान 
शहरा�ंया िकंमतीवर शहराची वाढ, जी ि�थर होते िकंवा िवकासात घसरण अनभुवते. 
यािशवाय या महानगर क� �ामं�ये �ामीण मजरुांचे मोठ्या �माणावर �थलातंर होते, �यामळेु 
�ामीण आिण शहरी भागातही द�ुप�रणाम होतात. ही महानगर े �ामीण �थलातं�रतानंा 
मोठ्या �माणात अनौपचा�रक िकंवा रोजदंारी िकंवा करारा�या आधार े रोजगार देतात. 
तथािप गरीब अस�याने आिण यो�य घर े आिण इतर नागरी सिुवधा�ंया अनपुि�थतीत ते 
िवखरुले�या वसाहत�म�ये राहतात आिण �यामळेु नागरी स�ंथावंर दबाव येतो. दसुरीकडे 
�ामीण भागात सामािजक बािंधलक�चा अभाव आहे कारण प�ुष कामगार �याचें कुटंुब 
सोडून �थलातंर करतात. �रअल इ�टेटमधील या गुतंवणकु�शी सबंंिधत िकंमती 
वाढ�या�या अशा अनमुानामं�ये गुतंलेली जोखीम हा इतर मोठा धोका आहे. काही वेळा 
असे ल�ात येते क� काही चकु��या �ि�येमळेु �यायालयाचें �थिगती आदेश आहते, िकंवा 
जा�त मागणी आिण िव�� नाही, िकंवा िव��वर अिधक िनब�ध आहेत, स�याची महामारी 
िकंवा य�ु प�रि�थती यासंार�या अनपेि�त घटना. यामळेु �य�� िकंवा उ�ोगाचें 
िदवाळखोरी होते आिण अनेक जण आ�मह�या करतात कारण ते कजा�ची परतफेड क� 
शकत नाहीत िकंवा करारा�या कागदप�ानंसुार खरदेीदाराला उ�पादन देऊ शकत नाहीत. 
हवा, पाणी, �वनी, घनकचरा �यव�थापन यां� या सदंभा�त �दषुणाची पातळी देखील उ� तम 
पातळीपय�त पोहोचते �यामळेु िविवध पया�वरणीय सम� या आिण आरो� य सम� या उ� प� न 
होतात कारण � यानंी या �देशातील इकोलॉजीचा उंबरठा ओलाडंला आहे. मुंबई महानगर 
�देशात तसेच कोकण �देशातील िविवध पायाभूत �क�पामंळेु भूप�ृ आिण भूप�ृावरील 
मलिन:सारण वािह�या गदुमर�या आहेत, टेकड्या काढून टाकणे/बोगदे तयार करणे, 
नैसिग�क वन�पत�चे आ�छादन, मातीची �चडं धूप यामळेु मुंबई महानगर �देशातील भीषण 
पूर आ�याने याचा चागंलाच अनभुव आला आहे. उंच �देश आिण सखल �देशातील �चडं 
गाळ इ. हे भाडंवल सचंयाचे म�ुय नकुसान आहेत जेथे कमकुवत सामािजक-आिथ�क गट 
आिण �देशा�ंया िकंमतीवर काही लोक खूप �ीमंत होतात �यामळेु अिधक असमान 
िवकास होतो आिण समाज आिण �देशामंधील िवषमता डेि�हड हाव� यांनी बरोबर सािंगतले 
आहे. आिण इतर शहरी भूगोलशा��. 

अशा�कार,े 18�या आिण 19�या शतकात 18�या आिण 19�या शतकातील शा�ीय 
�ि�कोना�या शहरी भू-वापर मॉडे�स�या मा�यमातून शहरी रचनेत आिण �या�या 
जिमनी�या वापरा�या प�तीत बदल होत गेले�या बदलाची हळूहळू �ि�या आपण पाहतो. 
20�या आिण 21�या शतकात मुंबई महानगर आिण �या�या प�रघाचा अ�यास करताना. 

१.११.२ मानवी पया�वरणशा�, जमीन अथ�शा�, ि�याकलाप �णाली:  

शहरी जमीन-वापर मॉडे�सचे पूव�चे शा�ीय आिण नव-शा�ीय �ि�कोन शहरा�या अंतग�त 
सरंचने�या माडंणीशी सबंंिधत आहेत जे �याचे �थान आिण पया�वरण आिण अथ��यव�थेवर 
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आधा�रत अवकाशीय पर�परसबंंध �कट करतात. तथािप, िवकिसत केलेला ितसरा 
��ीकोन शहराला तेथील रिहवाशाचंी एक जिटल ि�याकलाप �णाली �हणून पाहतो: 

i) मानवी पया�वरणशा� आिण शहरी जमीन-वापर: हॅगेट आिण चोल� इन 1967 यांनी 
बग�स मॉडेल (1925) हे िशकागो शहरावर आधा�रत एक मानक मॉडेल �हणून टीका केली 
आहे �याम�ये ��येक सलग �े� एका सपाट अमया�द मैदानावर बाहेर�या िदशेने िव�तारत 
असले�या एका� वलयासंह खूप सोपे आह.े बज�स िस�ातं ऐितहािसक �ि�या वगळते जेथे 
आ�मणे आिण उ�रािधकाराची �या�ी; एका�ता आिण िवक� �ीकरणामळेु जिमनी�या 
मू�यासाठी िविश� �पधा� आहे �यामळेु शहरी जमीन-वापर िवकिसत होतो. �यामळेु बग�स 
िस�ातं 20 �या शतका�या उ�राधा�त कालबा� झा�याचे �हटले जाते कारण �यात 
साव�ि�कतेचा अभाव आह.े बज�स िस�ातंावर खालील मदु�्ांवर टीका केली आहे: 

अ) सामािजक घटक: �जोबग� (1965) नसुार पूव�-औ�ोिगक शहरामं�ये देखील 
सामािजक घटकाचें वच��व होते जेथे राजक�य श��चे �ितिनिध�व करणार ेधािम�क आिण 
�शासक�य �भाव शहरा�या म�यभागी �या�ंया सरंचनासंह अि�त�वात होता आिण एकमेव 
िकरकोळ �यवसाय िज�हा नाही जो िकरकोळ �यवसायात नाही. बग�स यानंी अ�यास केला 
आिण उ�लेख केला. 

ब) सू�म अवकाशीय फरक: Sjoberg (1965) यांनी पढेु माडंले क� �यवसायावर 
आधा�रत िनवास�थानाचें सामािजक पथृ�करण अि�त�वात आहे; वािंशकता आिण 
कौटंुिबक सबंंधांनी िनवासी पॅटन�वर वच��व राखले आहे आिण आिथ�क पैलूंवर नाही जसे 
क� बू बग�सला िदलेले उ�प�न �तर. उदाहरणाथ� 'घेटोस' अि�त�वात होते जेथे िविश� 
समदुाय इतर िनवासी �वाट�रपासून िवभ� होता. अगदी काही ऐितहािसक शहरामं�ये 
र��यानंा �यवसायाने नाव दे�यात आले. मुंबई शहरा�या बाबतीत आप�याकडे कंुभारळी 
(भाडंी) सतुाराली (सतुारकाम), लोहार अली (लोखडंी व�तू), भागंराली (भगंार सकंलन), 
�ा�णवाडी (पंिडत) ग�ुकुल (पंिडत) इ. या सामािजक पैलूचा शहरी जिमनी�या बग�स 
िस�ातंाचा अभाव आहे. - इतर शहरामं�ये �या�या काळातही अि�त�वात असलेला वापर 
�याचा �याने िवचार केला नाही आिण �यामळेु साव�ि�कतेचा अभाव आह.े 

अशा�कार े िवकिसत होणारा शहरी भू-वापर सामािजक, राजक�य, आिथ�क आिण तािं�क 
घटकानंी �भािवत होतो �यामुळे भू-वापराचा िम� पॅचवक�  �कार िवकिसत होतो. 

ii) जमीन अथ�शा� आिण शहरी जमीन-वापर: मानवी पया�वरणशा��ाचंी पूव�ची कामे 
1903 पासूनची आहेत जी �रचड� एम. हड्�सने 'जमीन मू�यांची त�वे' म�ये िदली आहेत जी 
�वेशयो�यते�या ��ीने वाहतूक खचा�वर �भाव टाकते जी जमीन-वापराची प�त ठरवते. 
कोण�याही शहरात. अशा�कार े जिमनीचे भाडे आिण वाहतूक खच� एकमेकावंर अवलंबून 
राह�न 'घष�णाचा खच� कमी करणे' �हणून �वेशयो�यतेची िड�ी िनधा��रत करते जे िविश� 
ि�याकलापासंाठी सव��म �थान देते. अशा�कार े रॅटि�लफने याला अब�न लडँ 
इकॉनॉिम�स (१९४९) असे ठेवले आहे जेथे जिमनीचा वापर िविवध भू-वापरा�ंया सापे� 
काय��मतेवर अवलंबून असतो �यामळेु िदले�या साइटवर सवा�िधक परतावा िमळतो आिण 
शहराम�ये िविश�ीकरणाचा एक िविश� �मब� पॅटन� िदला जातो �यास एकि�तपणाचे 
फायदे देखील िमळतात. उदाहरणाथ� मुंबई शहरात आ�ही िवशेष काय� पाहतो. झवेरी बाजार 
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(सोने), �ॉफड� माक� ट (फळे आिण भाजीपाला), मंगलदास माकेत (कापड), ससून डॉक 
(मासे माक� ट), दादर (�लो माक� ट), लालबाग (मसाले), चन� रोडवरील लोहार चाळ आिण 
�टँ येथील लॅिमं�टन रोड. र�ता (िव�तु आिण इले��ॉिनक व�तू); मलबार टेकडी �यात 
शहरा�या वरती उ�च�ू िनवास�थाने आहेत �यात अरबी सम�ुा�या समोर पा�याचे त�ड 
आहे इ. �याच�माणे एकल िकंवा दहुेरी खो�या असलेली अनेक यिुनटची िनवास�थाने 
आिण शहरा�या म�यभागी असले�या चाळ�म�ये भाड्याने देणारी सामा�य �व�छतागहृे, 
तर एक बीएचके िकंवा �याह�न अिधक मालक� असले�या गहृिनमा�ण स�ंथा कमी 
िकमतीमळेु शहराचा प�रघ हे िनवासी प�ती�या शहरी �यव�थेतील जिमनी�या 
अथ�शा�ाचे वैिश�्य आहे. 

iii) ि�याकलाप �णाली आिण शहरी जमीन-वापर: असे आढळून आले आहे क� शहरी 
जमीन-वापर मॉडेलचे शा�ीय आिण नव-शा�ीय ��ीकोन �ाम�ुयाने अन�ुमे मानवी 
पया�वरण आिण आिथ�क पैलूशंी सबंंिधत आहेत, तथािप �या�ंयात �य��, स�ंथा आिण 
कंप�या�ंया वत�न प�त�चा अभाव आहे. जे कोण�याही शहरातील अवकाशीय नमनेु तयार 
करतात. F.Stuart Chapin (1965), �ानंी माडंले�या वत�णकु��या पैलूंवर आधा�रत हा 
ि�याकलाप �णाल�चा ितसरा �ि�कोन आहे. चॅिपनची ि�याकलाप �णालीची चौकट 
शहरी जमीन-वापर प�तीशी सबंंिधत मानवी वत�नाचे च� दश�वते. याम�ये जिमनी�या 
िविश� वापरासाठी िविश� यिुनट �े�ाम�ये सामािजक आिण आिथ�क वत�ना�ार े शािसत 
मू�य-�णाली असते. ह े वत�न अनभुवांवर आिण गरजावंर आधा�रत आहे ज े �याचें ल�य 
सा�य कर�यासाठी प�रभािषत करते. �यामळेु या धोरणा�ंया कृतीिभमखु अंमलबजावणीसह 
पया�यी िनयोजनाचे धोरण आव�यक आहे. हेच फम� आिण स�ंथानंा लागू होते. Rannels 
(1956) ने शहरी जमीन-वापर सकं�पनेची ही ि�याकलाप �णाली तीन रा�यामं�ये 
माडंली: 

अ) िनयिमत ि�याकलाप: िनयिमत ि�याकलाप लोका�ंया �या�ंया कामासाठी दैनिंदन 
हालचाल��या िनयिमत �व�पाचा सदंभ� देतात. हे खरदेी, नोकरी, शालेय िश�ण इ�यादी 
असू शकते. 

ब) सं�था�मक ि�याकलाप: ते आहते जे िविश� ि�याकलापासंह िविश� 
साइट/इमारतीवर क� ि�त आहते. येथे मोठ्या स�ंयेने लोक िनि�त काम आिण वेळेसह 
क� ि�त आहेत. उदाहरणाथ� �शासक�य इमारती, श�ैिणक स�ंथा इ. 

क) �ि�यांचे संघटन: ही ितसरी अव�था शहरी भागात आढळणारी अिधक जिटल 
ि�याकलाप �णाली आहे. या कंप�या पर�पर-अवलंबून आहेत �या�ंया उ�पादन �ि�येत 
उ�या आिण �ैितज अशा दो�ही �कारचे सबंंध आहेत. ह े �या�या �यवसायातील िविवध 
पदान�ुमासंह मोठ्या �माणावर सघंटना आहे �याम�ये िविवध �कारचे क�चा माल, 
जमीन, य�ंसाम�ी, कामगार, श��, साठवण, उ�पादन साइटवर �ि�या कर�यासाठी 
�यव�थापक�य कौश�ये, बाजारपेठेची िवतरण �यव�था, िव�परुवठा आिण उव��रत अ�तने 
याचंा समावेश आहे. �णाली�या �पधा��मक आ�हानानंा त�ड दे�यासाठी बाजार मािहती 
आिण बदलासंह. या जिटल �णाली कायदेशीर स�ंथा�ंार ेउ�म �कार ेहाताळ�या जातात. 
अशा�कार े स�याची जमीन-वापर रचना आिण शहरी भू-वापर हे रॅन�सने शहरी भू-
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वापरासाठी ि�याकलाप �णाली �ि�कोन �हणून िदले�या या तीनही रा�याचें प�रणाम 
आहेत. 

१.१२  आिथ�क ि�याकलापाचें शहरी �थान:  

शहर े आिण गावे �या�ंया आिथ�क ि�याकलापासंाठी ओळखली जातात. िविवध आिथ�क 
काय� शहरात �चिलत आहेत आिण िकंमत-लाभ गणुो�रानसुार िनधा� �रत केले�या िविश� 
साइटवर ि�थत आहते. याचा अ�यास खालील�माणे करता येईल: 

१.१२.१. शहरी आकृितिव�ान आिण जमीन-वापर: ह ेशहराचे �व�प (आकार/�व�प) 
दश�वते जे �थमतः �या�या भौितकशा�ा�ार ेआिण नतंर शहरा�या म�यभागी अिभसरण 
होणा�या वाहतूक आिण दळणवळण मागा��या नेटवक� �ारे लोकस�ंये�या शहरी वाढीस 
�ो�साहन देते. आिण काय�. शहरी �व�पाचे हे भौितक घटक साव�जिनक जागांचे चौरस, 
इमारती�या शैली आिण र��या�ंया कडेला असले�या इमारत�मधील काया�सह र��या�या 
नम�ुयां�या माडंणी�या �व�पात शातंपणे ��यमान आहेत. शहरातील आिथ�क 
ि�याकलापांचे �थान �ाम�ुयाने खालील�माणे अ�यासले जाते: 

i) CBD (क� �ीय �यवसाय िज�हा) / िकरकोळ िव�� िज�हा: हा शहराचा म�ुय भाग आहे 
�याम�ये सघन भू-वापर आिण सव��च जमीन-मू�य आहे जो शहराचा अ�यतं �वेशजोगी 
भाग आहे. िकरकोळ िव��, िवमा आिण बिँकंग �े�े, मास �ाि�झट िस�टीम असले�या 
सरकारी एज�सी आिण मोठ्या �माणात वापराचे �े� असलेले हे दाट लोकव�तीचे �े� 
आहे. 

ii) औ�ोिगक जमीन-वापर: औ�ोिगक झोनचे पूव�चे शहरी मॉडेल बरचे सामा�यीकृत 
आहेत कारण ते कामगारा�ंया रोजगारावर आधा�रत आहेत. काय�रत प�ुषा�ंया घराचा एक 
झोन, CBD �या शेजारी ि�थत स�ंमणा�या झोनम�ये �काश उ�पादन यिुनट इ. 

iii) शहरातील काया�लयाचे �थान: सरकारी स�ंथाचंी �शासक�य काया�लये �यावसाियक 
आिण औ�ोिगक म�ुयालये शहरा�या म�यवत� िठकाणी आहेत. सेवाचें हे चतथुा�श गट 
स�या�या 21 �या शतकातही शहरी जिमनी�या वापरावर वच��व गाजवत आहेत. व�ततुः 
शहरामंधून धरुाचे िढगार े काढणे आता मुंबई शहरा�या कापड �े�ाम�ये आढळ�या�माणे 
उ�च तं��ान काया�लयां�या इमारत�नी �यापलेले आह.े 

१.१२.२. िचिक�सक ��ीकोन 

: िविवध िव�ानांनी माडंले�या आिथ�क ि�याकलापां�या �थानाव�न िनधा� �रत केले�या 
शहरी भू-वापरा�या �कारावर खालील�माणे िविवध मदु�्ावंर टीका केली जाते: 

i) CBD: 

अ) CBD ची �या�या: CBD हा श�द अितशय �यि�िन� आहे आिण अितशय 
अिनयिं�तपणे प�रभािषत केला आहे. ��य�ात डेि�हस�या मते सीबीडी एकच अवकाशीय 
एकता नाही, परतं ुइटंरलॉिकंग वापरा�या �े�ा�ंया जिटल सचंाने बनलेली आहे. 
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ब) िकरकोळ रचना: शहरा�या म�यभागी खरदेी �े�ासह बोली-भाड्या�या त�वावंर 
आधा�रत आहे. तथािप, आ�हाला शहरा�या इतर भागामं�ये खरदेीचे वातावरण िदसून येते. 

क) घट: शहरी �े�ाबाहेरील मोठ्या सकुंलामं�ये लोकस�ंये�या वाढीमळेु शहराबाहेरील 
खरदेी �े�े िनमा�ण झाली. उदाहरणाथ� उपनगरातील मॉ�स. या घटनेमळेु शहरा�या 
म�यभागी िकरकोळ िव��चा ि�याकलाप मोठ्या �माणात कमी झाला आहे. 

ड) पुनिव�कास: �मखु पनुिव�कास योजना मोठ्या सिंम� सकुंलानंा िवरगंळुा आिण 
आनदंदायी काय� देऊन शहराचे �व�प बदलतात ज ेनाग�रक आिण पय�टकानंा आकिष�त 
करतात. उदाहरणाथ� मुंबई शहरा�या बाबतीत ‘िगर�याचंी जागा मॉलने घेतली’; िव�ान क� �े, 
उ�ाने, मोकळी जागा आिण िहरवळ (मािहम नेचर पाक� ), BKC, ��डा �टेिडयम/�लब, 
�तुगती माग�, म�ु माग�, सी-िलंक, मे�ो, मोनोर�ेस, िविवध �मखु शहरानंा एकमेकाशंी 
जोडणा�या एसी साव�जिनक प�रवहन बस (BEST/KDMC/TMC/NMMT/PMC इ.). 

इ) िनयोजन: धोरणा�मक िनण�य आिण िनयोजना�ार ेसरकारी िनय�ंणाचा प�रणाम शहरी 
जमीन-वापरा�या प�तीम�ये होतो जो केवळ म�ु भाडंवली बाजारा�या वैिश�्या�ंार े
शािसत नाही तर सामािजक-क�याणकारी धोरणा�ंया उपायावंर अवलंबून असतो. 
झोपडप�ी पनुव�सन योजना, िविवध उ�प�न गटातील लोकांसाठी शहरातील सवा�साठी घरे 
(िसडको/हडको), शै�िणक, वै�क�य िकंवा मनोरजंनासाठी जिमनीचे आर�ण इ. येथे �होट 
बकेँचा राजक�य �भाव हा शहरी �व�पाचा आकार देणारा �मखु घटक आहे. भू-
वापरासाठी भूगोल िकंवा अथ�शा�. 

ii) शहरातील औ�ोिगक जमीन-वापर: ��येकाला उ�पादन, िवतरण आिण उपभोग 
प�ती�या िनिव�ांचा िभ�न सचं आव�यक अस�याने, औ�ोिगक �थान देखील बदलते 
आिण बग�स िकंवा हॉयट यानंी सािंगत�या�माणे एका िविश� क� �ीत िकंवा �े�ाम�ये 
मया�िदत केले जाऊ शकत नाही. 

तथािप, लोवे��टाईन (1963) असे सागंतात क� औ�ोिगक यिुनट्सचे �थान कोरपासून दूर 
परतं ुवाहतूक रषेा�ंया धमनी मागा��या बाजूने एक रषेीय नमनुा दश�िव�याक�रता पसरलेले 
असते. 

शहरी भागातील उ�ोगा�या �थानावर प�रणाम करणार े इतर घटक उ�ोगा�या �कारावर 
अवलंबून असतात. हे आहते: 

अ) बाजार/कामगार उ�ोग: व�ृप� �काशन उ�ोगानंा सलुभ िवतरणासाठी म�यवत� 
�थान आव�यक आहे. उदाहरणाथ� टाइ�स ऑफ इंिडया िबि�डंग छ�पती िशवाजी टिम�नस 
(CST) र�ेवे �टेशन�या अगदी समोर ि�थत आह.े िकंवा कुशल आिण मोठ्या मजरुाचंी 
आव�यकता असलेले हलके उ�पादन यिुनट जसे क� ि�ंिटंग �ेस, �टेशनरी, बेकरी इ. 
शहरा�या म�यभागी ि�थत आहेत जेथे मोठ्या �मश��चा सहज लाभ घेता येतो. 

ब) उ�पादन संयं�/ेउ�ोगांचे एक�ीकरण: र�ेवे आिण महामागा��या धमनी मागा�सह 
एकि�तपणे एकि�त केलेले आिण दूर�या िठकाणांना जोडणार े उ�ोग, तलुनेने कमी वेळ 
आिण खचा�सह. हे अस��ली उ�ोग आहेत जसे क� ऑटोमोबाईल उ�ोग. 
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क) हवेी म�ॅयुफॅ�च�रगं इंड��ीज: हे मोठे आिण जड �ि�या उ�ोग आहेत �यानंा 
जिमनी�या �े�ाचा मोठा आडवा िव�तार आव�यक आहे. उदाहरणाथ� क�चे खिनज तेल 
श�ुीकरण कारखाने, अिभयािं�क� उ�ोग. �यामळेु ते शहरा�या क� �ापासून दूर असले�या 
बा� झोनम�ये आढळतात जेथे जमीन-मू�ये कमी आहेत. या झोनम�ये काम करणा�या 
प�ुषा�ंया घरामं�ये कमी पगारा�या मजरुीचे वैिश�्य आहे कारण ते वाहतूक खच� 
टाळ�यासाठी कामा�या िठकाणी राहणे पसतं करतात. तथािप हे औ�ोिगक �े� उ�च 
उ�प�न गटातील िनवास�थानांनी �यापलेले नाही कारण ते अितशय ग�गाटय�ु आिण हवेत 
अ�यतं �दूिषत आह.े 

ड) मोठी नवीन झाडे: शहरा�ंया उपनगरीय भागात जेथे �व�त दरात जमीन सहज 
उपल�ध आह.े 

तथािप, 21 �या शतकातील समकालीन औ�ोिगक घडामोड�चे उ�च तं��ानाचे औ�ोिगक 
सकुंल, तं��ान पाक� , िव�ान शहर,े टे�नोपो�स आिण पूव��या �िस�ीमळेु उ�च तं��ान 
उ�ोगानंा आकिष�त करणार ेपनुज�ि�मत जनेु �े� �हणून कॅ�टे�स आिण हॉल (1994) �ार े
सव��म पनुरावलोकन केले जाते. 

१.१३  नागरी �णाली:  

शहरी �णालीची सकं�पना �ायन जेएल बेरी (1964) यांनी माडंली होती जी �हणते - 
“शहरा�ंया �णाल�म�ये शहर े�हणून �णाली”. 

१.१३.१. उ��ातंी, वाढ आिण सघंटना: शहरी भागामं�ये मोठ्या �माणात लोकस�ंयेचे 
आकारमान िदसून येतात, व��या िकंवा आधिुनक झोपडप�्यापंासून ते जागितक 
शहरापंय�त ��येकाची शहरी �यव�थेम�ये सबंंिधत आिथ�क भूिमका असते. शहरी 
�यव�थेची म�यवत� सकं�पना ही एक शहरी पदान�ुम आहे जी मानते क� शहरी िठकाणे 
लोकस�ंये�या आकारानसुार आिण आिथ�क काया�नसुार बदलतात. �यापकपणे समजावून 
सागंायचे तर, अिधक आिण वैिव�यपूण� सेवा �दान करणा� या मोठ्या लोकस�ंये�या व��या 
शहरी पदान�ुमापे�ा जा�त आहेत. तर, कमी लोकस�ंया असले�या व��या आिण 
मया�िदत स�ंया आिण सेवाचें �कार शहरी पदान�ुमा�या खाली आहेत. Fig.4 िपरॅिमड�ारे 
शहरी पदान�ुमाचे वण�न करते जेथे सवा�त लहान व��या िकंवा व��या िपरॅिमड�या तळाशी 
असतात कारण �याम�ये लहान, �ामीण लोकसं�या असते आिण �णालीम�ये कमी स�ंया 
आिण मया�िदत िविवध �कार�या आिथ�क सेवा असतात. जागितक शहर े शीष��थानी 
आहेत, कारण �या�ंयाकडे मोठी, शहरी लोकस�ंया आहे आिण मोठ्या स�ंयेने आिण 
आिथ�क सेवाचंा िव�ततृ �ेणी आहे. शहरी पदान�ुम वर जाताना, ��येक �ेणीतील 
वसाहत�ची स�ंया लोकस�ंये�या आधारावर कमी होत जाते आिण सेवांची स�ंया आिण 
िविवधता वाढते. जर आपण यनुायटेड �टेट्समधील उदाहरणाचंा िवचार केला तर, शहरी 
पदान�ुमा�या शीष��थानी असलेले शहर �यूयॉक�  आहे, �याम�ये देशाची सवा�त मोठी 
लोकस�ंया आहे, हे एक �मखु जागितक आिथ�क, वाहतूक आिण सा�ंकृितक क� � देखील 
आहे; जे िविवध �कार�या सामािजक आिण आिथ�क सेवा देते. �यानतंर दसु�या �तरावर 
लॉस एजंिेलस आिण िशकागो सारखी शहर ेअसतील, दो�ही शहरी लोकस�ंया मोठी आहे 
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आिण अनेक आिथ�क, वै�क�य, शै�िणक, सा�ंकृितक आिण िकरकोळ सेवा देतात. शहरी 
पदान�ुमावर ितसरा �तर, अटलाटंा, डे��हर, िसएटल आिण िमयामी सारखी शहर ेआहेत. 
या पातळी�या खाली, रा�य �तरावर िकंवा कदािचत �ादेिशक �तरावर मह�वाचे आिथ�क 
आिण �शासक�य क� � �हणून काम करणारी रा�ये आिण/िकंवा रा�या�ंया राजधानीत शहर े
आहेत. जसजसे आपण पदान�ुम खाली जातो तसतसे शहरा�ंया लोकस�ंयेचा आकार 
कमी होत जातो आिण आकृती 4 म�ये दश�िव�या�माणे �यांची काय�. 

Fig. 4. Population, settlements, and services in the urban hierarchy 

 

शहरी �यव�थेतील शहरी �े�ाचा आकार आिण िवतरणाचा आिथ�क िवकासावर मह�वपूण� 
प�रणाम होतो. शहरी पदान�ुमाचे िव�ेषण �ाम�ुयाने िविवध िनकषांवर आधा�रत 
शहरा�ंया �मवारीशी सबंंिधत आह,े जसे क� लोकस�ंया आकार, आिथ�क श��, िव�� 
आिण औ�ोिगक कामगाराचंी स�ंया. िविवध आकाराचंी शहर ेआिण शहर ेया�ंयातील सबंंध 
आिण लडँ�केपमधील �याचें अंतर समजून घे�यात भूगोलशा��ांनी �वार�य दाखवले 
आहे. �यानंी असे गहृीत धरले क� व�ती आडकाठीने िकंवा या�ि�छकपणे वाढत नाही. 
�यामळेु शहराचें अंतर िकंवा अवकाशीय िवतरण आिण �याचंा आकार या�ंयातील सबंंध 
अंतभू�त असणारा �म मोजता ये�याजोगा असावा. तीन �मखु िस�ातं शहरी �यव�थेतील 
शहराचें िवतरण �प� करतात - म�यवत� �थान िस�ातं, रकँ-आकार िनयम आिण �ाइमेट 
शहराचा कायदा. 

१.१३.२ �ाथिमकता, पदानु�म आिण समतोल: �ाथिमकता, पदान�ुम आिण समतोल 
या सकं�पना वेगवेग�या िव�ानानंी खालील�माणे चागं�या �कार े�प� के�या आहेत: 

i) �ाइमटे िसटीचा कायदा (Primate Citiy)- िवकासा�या स�ुवाती�या ट��यात जेथे 
कृषी अिधशेषामंळेु �थम वसाहती िवकिसत झा�या �यामळेु कृषी आधा�रत आिथ�क 
�णाल�ना ज�म िमळाला. या वसाहती कमी-अिधक �माणात समान लोकस�ंये�या आहेत 
आिण जमीन सपाट आिण माती सपुीक अस�यामळेु सपूंण� लडँ�केपम�ये समान रीतीने 
िवतरीत केली जाते. ह�ेा�प वाहतूक खच� आिण �पधा� कमी करते कारण सवा�कडे समान 
व�तू असतात. कालातंराने एक िविश� सेटलम�ट (कोर) िस�टममधील इतर व��यावंर 
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वच��व िकंवा स�ा िमळवते आिण म�यवत� �थान बनते. हे म�यवत� िठकाण िकंवा �ाइमेट 
शहर इतर शहरा�ंया तलुनेत म�यवत� िठकाणी ि�थत आह ेिकंवा ते जलवाहतूक असलेले 
बंदर शहर असू शकते (उदा. वसाहती काळातील मुंबई, कोलकाता, चे�नई). �ाइमेट शहर े
अशी आहेत जी लोकस�ंये�या आकारमानात आिण लोकसं�ये�या घनते�या ��ीने सवा�त 
मोठी आहेत जी खाल�या ते उ�च ऑड�रपय�त िविवध �कार�या व�तू आिण सेवा �दान 
करतात. �हणून हे शहर �देशातील इतर शहरामं�ये सवा�त �बळ शहर आहे आिण �हणून 
�याला �ाइमेट िसटी असे सबंोधले जाते. उदाहरणाथ� मुंबई शहर ह ेमहारा��ा�या नागरी 
�यव�थेतील एक �ाइमेट शहर आहे. �देशातील लोकस�ंयेम�ये दसु�या �माकंा�या आिण 
�यानतंर�या शहरापें�ा (रकँ-आकारा�या िनयमानसुार) लोकस�ंयेम�ये असमा�य शहर.े 
तथािप, हे वारवंार होत नाही. एम. जेफरसन िलिखत �ाइमेट िसटीचा कायदा' केवळ 
लोकस�ंये�या आकारातच न�हे तर आिथ�क िवकास, राजक�य िनयं�ण आिण सा�ंकृितक 
आ�मसात कर�या�या बाबतीतही वच��व �कट करते. 

�ाइमेट शहर ेही बह�धा रा��ीय (िकंवा �ादेिशक) राजधानी असते आिण �भावा�या ��ीने 
ते शहरी �यव�थेवर वच��व गाजवतात. सव� पैलूंम�ये �या�ंया वच��वामळेु, �ाइमेट शहर े
�ामीण आिण शहरी �थलातं�रतासंाठी, उ�च उ�प�न पातळी आिण घरा�ंया सधं�सह उ�म 
रोजगारासाठी चुबंक बनतात. या �ि�येमळेु �ाइमेट शहर हे शहरी �यव�थेतील पढुील 
�मा�या शहरां�या तलुनेत अिधक िवषम बनते. शहरी �ाथिमकतेचा एक िविश� �कार 
�हणजे बायनरी शहरी �णाली, �यावर दोन शहरांचे वच��व आहे, �हणजे एक शहर रा��ीय 
(िकंवा �ादेिशक िकंवा माजी वसाहती) राजधानी आह,े तर दसुर ेअलीकडील आिथ�क क� � 
आहे. उदाहरणाथ�- �पेनम�ये, माि�द ही राजधानी आहे आिण बािस�लोना हे बंदर आहे ज े
आिथ�क क� � �हणून काय� करते. �याच�माणे चीनम�ये, बीिजगं ही राजधानी आहे तर 
शाघंाय हे देशाचे आिथ�क आिण आिथ�क क� � आहे जे एक बंदर देखील आह.े भारताम�ये 
रा��ीय �तरावर असे कोणतेही �ाइमेट शहर नाही परतं ु मुबंई, कोलकाता, चे�नई आिण 
िद�ली सारखी महानगर े ही भारतातील �मखु शहर े आहते �याचंा देशा�या आिथ�क, 
सामािजक आिण सा�ंकृितक घडामोड�वर मोठा �भाव आहे. सामा�यतः असे �हटले गेले 
आहे क� �ाइमेट शहर शहरी-�ामीण असमानतेस कारणीभूत ठरते आिण िवकासाम�ये 
असमतोल िनमा�ण करते. 

 स�ुवाती�या ट��यावर, वसाहती तलुनेने आकारा�या आिण समान आिथ�क क�याणासह 
असतात. परतं ु कालातंराने िविश� �थान असले�या शहराम�ये अिधक आिथ�क िवकास 
होतो आिण �यामळेु ते �देशावर वच��व गाजवते िकंवा उ�च दजा�चे �ाधा�य असते. याला 
ब� याचदा कोर �हणून सबंोधले जाते आिण �यात आिथ�क आिण तं��ान दो�हीम�ये समृ� 
अस�याने बदल िनमा�ण कर�याची आिण आ�मसात कर�याची उ�च �मता आहे. हा गाभा 
नाशवतं माल भाजीपाला, फळे, फुले, दूध आिण अंगमेहनत परुवणा�या �णाल�म�ये लहान 
व��या (शहर/ेगावे/वड्या) असले�या प�रघातील इनपटुवर अवलंबून असतो. �हणून 
प�रघातील िवकास कोर �देश स�ंथा�ंार े िनधा��रत केला जातो. नैसिग�क आिण मानवी 
ससंाधनानंी सम�ृ असूनही, हे प�रधीय �े� आिथ�क��्या गरीब आहेत कारण �या�ंयाकडे 
�वतःची भाडंवली गुतंवणूक नाही. अशा रीतीने मूळ �दशेात (�ाइमेट िसटी) आिथ�क 
िवकास होत असताना सपूंण� �देशात सपं�ीचे अिधक असमान िवतरण होते. 
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ii) नागरी वसाहत�ची पदान�ुम:े क� �ीय �थान िस�ातं िकंवा स��ल �लेस िथअरीची 
सकं�पना �हणून 1933 म�ये वॉ�टर ि��टलर यानंी मांडली. ि��टलर सागंतात क� 
आकार, ते करत असले�या फं�श�सची सं�या आिण सेटलम�ट्समधील अंतर या�ंयाम�ये 
काही िनयिमतता बाहेर पडते. सेटलम�ट�या लोकस�ंयेचा आकार �यातील काया��या 
स�ंयेवर �भाव टाकतो. �यामळेु सेटलम�टम�ये स�ंया आिण फं�श�सचा एक िनि�त पॅटन� 
अि�त�वात आहे जो शहरी �यव�थेम�ये �याची �ेणीब� पातळी िनि�त करतो. �या�ंया 
लगत�या अंतराळ �देशात तसेच �या�ंया रिहवासी लोकसं�येशी सवंाद साधणा�या आिण 
व�तू आिण सेवा परुवणा�या वसाहत�ना म�यवत� िठकाणे �हटले जाते. वसाहत��या 
�थािनक सघंटनेचे �प�ीकरण देणारा सवा�त लोकि�य िस�ातं वॉ�टर ि��टलर�या 
(1933) दि�ण जम�नीतील काया�चा आह.े शहरा�ंया िवतरणातील "ऑड��रगं त�व" आिण 
शहर आिण �या�या आसपास�या �ामीण भागामंधील काया��मक पर�परावलंबन �कट 
करणारा एक �य�ुप�न िस�ातं िवकिसत कर�याचा �यानंी �य�न केला. ि��टलरने असे 
गहृीत धरले क� सम�थािनक प�ृभाग अि�त�वात आह,े �हणजे नैसिग�क ससंाधनांचे समान 
िवतरण, लोकस�ंयेची समान घनता असलेले सपाट मैदान; लोकाचें जीवनमान समान 
आहे. म�यवत� िठकाणे �या�या �वतः�या लोकानंा तसेच �या�या अंतराळ �देशानंा व�तू 
आिण सेवा �दान करतात. ि��टलरने पढेु अस े गहृीत धरले क� सव� लोकाचें वत�न 
तक� सगंत आहे आिण �यामळेु समान नफा कमावतात. 

ि��टलरने िदले�या िविवध संक�पना खालील�माण ेआहते: 

अ) म�यवत� िठकाण ( A central Place): म�यवत� िठकाण ही एक व�ती आहे जी 
�या�या शेजार�या �देशा�यित�र� (अंतर �देश) �वतः�या लोकस�ंयेला व�तू आिण सेवा 
परुवते. तथािप, या म�यवत� िठकाणी परुव�या जाणा� या व�तू आिण सेवाचंा �कार 
व�ती�या पदान�ुम/रकँ (महानगर/शहर/नगर/गाव/व�ती) वर अवलंबून असतो. अशा �कारे 
नावाव�नच हे �प� होते क� या वसाहत��ार े�दान केले�या व�तू आिण सेवाचंी िविवधता 
आिण �कार िभ�न आहेत. 

ब) �शेो�ड लोकसं�या पातळी/मया�दा ( Threshold limit): �ेशो�ड मया�दा ही 
सेटलम�टमधून व�तू आिण सेवा खरदेी कर�यासाठी आव�यक असले�या �ाहकाचंी िकमान 
स�ंया आहे/ते िटकवून ठेवते/ते काय�शील ठेवते असे �हटले जाते. 

क) व�तू आिण सेवांची �णेी ( Range of Goods and Services) : कोण�याही 
व�तू िकंवा सेवा�ंया खरदेीसाठी �ाहक �वास कर�यासाठी/वाहतकु�चा खच� भर�यासाठी 
तयार असले�या जा�तीत जा�त अतंराचा सदंभ� देते, �हणजे व�तू आिण सेवाचंी �ेणी. 
सामा�यत: लोक कमी िकमती�या/ऑड�र�या व�तू खरदेी कर�यासाठी कमी अंतराचा 
�वास करतात तर महागड्या/जा�त िकमती�या व�तू िकंवा सेवासंाठी लाबं अंतराचा �वास 
कर�यास तयार असतात. उदाहरणाथ� भाजीपा�याची खरदेी कमी िकमतीत चागंली आह े
तर खरदेी िकंवा सोने/वाहन हा उ�च मागणीचा माल आहे. �यामळेु महागड्या व�तू आिण 
सेवा महानगर िकंवा वग� I शहरासंार�या उ�च �मा�या/रकँ सेटलम�टम�ये उपल�ध आहेत 
परतं ु लहान शहर े िकंवा शहरामं�ये उपल�ध नाहीत. याचे कारण असे क� उ�च ऑड�र 
सेटलम�टम�ये मोठ्या लोकसं�येचा आकार आहे �यापैक� काही लोक िनि�तपणे �यांचे 
�ाहक आहेत जे ते खरदेी करतात. 
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ड) पूरक �देश (Complementary Region) : शेजार�या/कमी ऑड�र�या 
वसाहत�मधील लोक/�ाहक उ�च ऑड�र�या व�तू आिण सेवा खरदेी कर�यासाठी उ�च 
ऑड�र सेटलम�टम�ये (महानगर) �वास करतात. या शेजार�या �देशाला या महानगराचा 
पूरक �देश �हणून सबंोधले जाते �यामळेु �यानंा नफा िमळतो आिण �यामळेु उ�च ऑड�र 
सेटलम�ट होते. हा उ�च �म आहे 

अशा �कार े व�तू आिण सेवा�ंया �ेणीब�तेमळेु �याचें िवतरण कर�यासाठी म�यवत� 
िठकाणांची �ेणीब�ता येते; या दो�ही सकं�पनानंा वरची आिण खालची मया�दा आह.े 
दसु�या श�दातं, म�यवत� �थान िस�ातं अशा �कार े "लो-ऑड�र" ते "उ�च-ऑड�र" 
पय�त�या व�तूंचे िवतरण कर�या�या �या�ंया �मतेवर आधा�रत शहरी िठकाणाचंी �मवारी 
लावते. 

त�तच, ��येक म�यवत� िठकाणी वतु�ळाकार �यापार �े� असेल. तथािप, एखा�ा �े�ात 
तीन िकंवा अिधक �पिश�का वतु�ळ ठेव�यास, असरुि�त जागा अि�त�वात असतील. 
कोणतीही सेवा न िदलेली �े�े काढून टाक�यासाठी वतु�ळाकार बाजार �े�े ओ�हरलॅप होणे 
आव�यक आहे आिण या ओ�हरलॅप झोनमधील लोक �या�ंया जवळ�या बाजार क� �ाला 
भेट देणे िनवडतील �हणून अंितम बाजार �े� हे�सागोनल असेल. प�रणामी षटकोनी पॅटन� 
हे मैदानावरील सवा�त काय��म बाजार �े� आह े जे ��येक रिहवाशानंा सेवा िदली जाते 
याची खा�ी करते. 

Fig. 5. Concepts of Central Place Theory 

 

[Source: Warf, B. (Ed.). (2010) Encyclopedia of geography. Sage 
Publications] 

ि��टालरने दि�ण जम�नीतील िविवध आकारा�ंया ठरािवक वसाहती ओळख�या आिण 
नतंर �याचंी सरासरी लोकसं�या, एकमेकापंासूनचे अंतर आिण �या�ंया षटकोनी उपनदी 
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�े�ाचंी �या�ी मोजली. ि��टलरने सािंगतले क� सेटलम�ट पदान�ुमा�या ��येक 
�तरावरील म�यवत� िठकाणांची स�ंया एका िनि�त गणुो�राचे पालन करते, �हणजे 'के' 
मू�य, सवा�त मोठ्या �ादेिशक राजधानी (लडेँशॉ�ट�टॅड) पासून सवा�त लहान गावापय�त 
(माक� टोट� ). ि��टलरचे मॉडेल सोपे कर�यासाठी असे ��तािवत केले आह े क� सवा�त 
खाल�या �तरावरील वसाहती �हणजे 'व�ती' (भारतीय प�रि�थतीत हे वाडी/पाडे आहेत) 
जे एकमेकापंासून समान अंतरावर आहेत आिण षटकोनी आकारा�या अंतरगंानंी वेढलेले 
आहेत. अशा�कार े��येक 6 वाड्यामंागे एक मोठे आिण िवशेष म�यवत� िठकाण असेल, 
�हणजे म�यवत� िठकाणे �हणून इतर गावापंासून समान अंतरावर असलेले गाव. गावात 
उपल�ध नसले�या िवशेष सेवासंाठी टाउनिशप स�टरम�ये मोठा बाजार �े� असेल. 
थोड�यात पाडा/वाडीतील लोक �या�ंया व�तीत (व�ती/वाडी/पाडा) उपल�ध नसले�या 
व�तू आिण सेवा खरदेी कर�यासाठी �या�ंयासाठी म�यवत� िठकाण असले�या गाव�या 
बाजारात जातात. अशा �कार े पदान�ुमा�या पढेु आणखी िविश� व��यामं�येही �या�ंया 
अंतराळ �देश असतील आिण �या एकमेकापंासून समान अंतरावर असतील. गिणतीय 
गणनेवर आधा�रत, मूलभूत मॉडेलम�ये सवा�त लहान क� � े 7 िकमी अंतरावर असतील; 
पढुील उ�च ऑड�र क� �े 12 िकमी अंतरावर असतील, तर खाल�या ऑड�र क� �ा�ंया 
�े�फळा�या ित�पट (आिण �हणून लोकस�ंये�या ित�पट) सेवा देतील. �याच�माणे, 
िवशेषीकरणा�या पढुील उ�च �तरावरील क� �ाचें �यापार �े� प�ुहा तीन पटीने मोठे असेल 
(अंजीर 6). या �कार�या माडंणीला K-3 पदान�ुम िकंवा िवपणनाचे त�व �हणतात. K-3 
पदान�ुमात, सेटलम�ट पदान�ुमातील म�यवत� िठकाणांची स�ंया भौिमितक �गतीनसुार 
आहे: 1, 3, 9, 27, (1: महानगर/ 3: शहर/े 9: शहर;े 27: गावे) इ. एक सेटलम�ट 
ि��टलर�या मते, या वैिश�्यासंह नमनुा िवपणन त�व �दिश�त करतो. सेटलम�ट 
िवतरणावर प�रणाम करणारा �मखु घटक �हणजे म�यवत� िठकाणे ते सेवा देत असले�या 
लोकस�ंये�या श�य ितत�या जवळ असणे आव�यक आह.े 

Fig. 6. The nesting of urban settlements 

 

Key: Higher-order centre: Metropolis; Middle order centre: City; Lower 
order centre: Town; Lowest order centre: Village. 

[Source: Warf, B. (Ed.). (2010). Encyclopedia of geography. Sage 
Publications] 
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�हणून, K-3 पदान�ुम ��येक �माने सेटलम�टचे �थान, आकार आिण अंतर या�ंया 
आधार ेउ�पािदत नेि�टंग पॅटन� �कट करते. 

भारताची पदान�ुम �णाली �शासन आिण लोकसं�याशा�ा�या �ि�कोनातून दश�िवली 
जाते. देशाम�ये �शासक�य �तरावर सेटलम�टची 6 �तरीय �ेणी आहे. पदान�ुमा�या 
शीष��थानी रा��ीय राजधानी आहे �यानतंर रा�याचंी राजधानी, िज�हा म�ुयालये, 
तहसील शहर,े �लॉक िवकास क� �े आिण �ामपंचायत क� �े आहेत. भारतातील व��याचें 
�शासक�य पदान�ुम ि��टलर स��ल �लेस िस�टीमपे�ा बरचे वेगळे आहे. भारताम�ये, ह े
�माण रा�या�ंया लोकसं�ये�या आकारमानात आिण �यामुळे �या�ंया सबंंिधत �शासक�य 
घटका�ंया तलुनेत अ�यतं असमान आहे. �यामळेु सेटलम�ट्स आिण सेटलम�ट्स�या 
आकारामधील अंतर हे K-3 त�वाने सचुिवले�या आदशा�पासून दूर आहे. 

वाहतकु��या K-4 त�वाम�ये, असे िदसून येते क� वाहतूक मागा�वर एक सेटलम�ट ि�थत 
आहे जेणेक�न �या�या उ�च ऑड�र�या म�यवत� िठकाणी सहज �वेश िमळेल. 

�शासना�या k-7 त�वाम�ये पूण� यिुनट �या�या पढुील उ�च ऑड�र सेटलम�ट�ार े�शािसत 
केले जाते आिण ते पूरक �े� �हणून सामाियक केले जाऊ शकत नाही. 

 रकँ-आकार िनयम(Rank-Size Rule) - कोण�याही मोठ्या �देशात, अनेक लहान 
शहर,े म�यम आकारा�या शहराचंी एक छोटी स�ंया आिण तलुनेने काही मोठी शहर े
याचें िम�ण अि�त�वात आहे. हे जगा�या सव� �े�ांसाठी खर े आह,े मग आिथ�क 
िवकासा�या कोण�या ट��यावर पोहोचले िकंवा नागरीकरणाची पातळी गाठली गेली. 
रकँ-आकार िनयम (िकंवा रकँ-आकार िवतरण) शहरी �यव�थेतील शहरामंधील एक 
साधा सं�या�मक-आकार सबंंध �थािपत करतो. कोण�याही �देशातील शहर े�या�ंया 
लोकस�ंये�या आकारानसुार सवा�त मोठ्या ते सवा�त लहान अशी �मवारी लावली 
जाऊ शकतात. ह े1913 म�ये फेिल�स ऑरबॅचने पिह�यादंा माडंले होते परतं ु�याचा 
िवकास आिण लोकि�यता जी.के. 1949 म�ये Zipfने रकँ-आकार िनयम सबंंध अचूक 
गिणतीय अट�म�ये माडंले क� 'एखा�ा �े�ातील सव� नागरी व��याचंा लोकस�ंये�या 
उतर�या �माने �मवारी लाव�यास, nth शहराची लोकस�ंया सवा�त मोठ्या 
शहरा�या 1/nth असेल. शहर'. सबंंध खालील�माणे िनिद�� केले आहेत: 

Px = P1/R 

िजथे, 

          Px: शहराची लोकस�ंया  

P1: सवा�त मोठ्या शहराची लोकस�ंया (�थम �माकंावर असलेले शहर) 

          R: शहराची लोकस�ंया �ेणी  
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दसु�या श�दातं, रकँ-आकार िवतरणावर आधा�रत शहरी �णालीम�ये, शहराची लोकस�ंया 
�या�या लोकस�ंये�या रकँ�या �य�त �माणात असते. सव�साधारणपणे, सवा�त मोठ्या 
शहरा�या आकारमाना�या 1/n लोकस�ंया n�या �माकंा�या शहराची असेल—
�णालीतील दसु�या-सवा�त मोठ्या शहराची लोकस�ंया सवा�त मोठ्या शहरा�या िन�मी 
असेल, ितस�या-सवा�त मोठ्या शहराची लोकस�ंया एक ततृीयाशं असेल सवा�त मोठी 
लोकस�ंया, आिण असेच. उदाहरणाथ� , जर �थम �माकंाचे शहर, �हणज,े देशातील 
सवा�िधक लोकस�ंया असले�या शहराची लोकस�ंया 500,000 असले, तर रकँ-आकार 
िनयमानसुार 5�या �माकंाचे शहर पिह�या �माकंा�या लोकस�ंये�या एक-पंचमाशं असेल. 
रकँ िसटी, �हणजे, 100,000. रकँ-आकार िवतरण त�व यनुायटेड �टेट्स, जम�नी, जपान 
आिण कॅनडा सार�या िवकिसत रा��ा�ंया अनेक शहरामं�ये वाजवीपणे लागू होते. 

जरी रकँ-आकार िवतरण िनि�तपणे िदले�या शहरा�या लोकस�ंयेचा अंदाज लावत नाही, 
तरीही ते शहरा�या लोकस�ंये�या िवतरणा�या �व�पाचे उपय�ु वण�न �दान करते. रकँ-
आकाराचे शहर िवतरण सामा�यत: शहरीकरणाचा दीघ� इितहास असले�या देशामं�ये, 
औ�ोिगक��्या िवकिसत देश आिण राजक�य आिण आिथ�क��्या ि�थर आिण 
गुतंागुतंी�या �े�ामं�ये होतो. भारतात, रकँ-आकार िवतरण हा अपवाद आह े कारण तो 
रा��ीय �तरावर अनपुि�थत आहे. मुंबई, कोलकाता आिण िद�लीची लोकस�ंया 
एकमेका�ंया अगदी जवळ आह.े केरळ रा�यात, कोचीन, कािलकत आिण ित�वनतंपरुम या 
तीन शहराचंी लोकस�ंया जवळपास समान आहे. �याच�माणे म�य �देशातील इंदूर, 
जबलपूर आिण भोपाळ आिण पंजाबमधील लिुधयाना, अमतृसर आिण जालंधर ही शहरे 
आहेत. राज�थानचे रकँ-साईजचे चागंले सबंंध अस�याचे िदसून येते. 

१.१३.३ शहरी काय� ( Urban Functions) : कोण�याही शहरा�या शहरी काया�चा 
अ�यास करणे खूप मह�वाचे आहे कारण ते शहर �या�या रा��ीय िकंवा �ादेिशक 
अथ��यव�थेत कोणती भूिमका बजावते हे ठरवते. ही काय� �थािनक फाय�ावंर आधा�रत 
असू शकतात. शहरी काया�चे �व�प देखील कालातंराने बदलत असते आिण �यामळेु शहर े
िनसगा�त गितमान असतात असे �हटले जाते. उदाहरणाथ�, मुंबई शहर हे एकेकाळी 
�यापाराचे क� � होते आिण एक �मखु ि�याकलाप �हणून बंदर होते; नतंर कापड िगर�याचें 
शहर बनले आिण आज काया�लये आिण �शासक�य ि�याकलापा�ंया एका�तेसह एक सेवा 
क� � बनले. उ�पादन, िकरकोळ िव�� आिण घाऊक, बिँकंग आिण िवमा, �काश उ�पादन, 
गोदामे, मनोरजंन, �शासक�य, सरं�ण, वै�क�य, शै�िणक, वाहतूक आिण दळणवळण ही 
व�ती�या कोण�याही शहरी �णालीम�ये उपि�थत असलेली म�ुय शहरी काय� आहेत. 

१.१३.४ शहर वग�करण (Urban Hierarchy) : कोण�याही व�ती�या �बळ (िवशेष) 
शहरी काया�वर अवलंबून, 1921 म�ये M. Aurpusseau ने िदले�या िविवध �ेण�म�ये 
�याचें वग�करण केले आहेत: 
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Table 4  

 Classification of towns 

Class 
Type 

Function Settlement type 

I Administration Capital cities Revenue 
towns 

 

II Defence Fortress towns Garrison 
towns 

Naval bases 

III Culture University towns cathedral 
towns 

Art Centres 
/Pilgrim 
centres/ 
Religious 
centres 

IV Production Manufacturing 
towns 

Processing 
industries 

 

V Communication a) Collection  
(Mining/ 
fishing/forest/depot 
towns) 

b)Transfer 
(Market/ 
Fall-line/ 
Break of 
bulk 
points/ 
bridgehead 
/gap/tidal 
limit 
/navigation 
head 
towns 

c)Distribution 
(export/import 
/supply 
towns) 

VI Recreation Hill stations 
Beach resorts 

Health 
resorts 
Tourist 
resorts 
Holiday 
resorts. 

 

 

अशा �कार े शहरा�ंया वग�करणाची ऑरोसेओ योजना कोण�याही शहरी व�तीम�ये 
आढळणा�या िविवध काया�चे �ितिनिध�व करणारी एक �यापक योजना �दान करते. 
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१.१४   साराशं: 

स�या�या �करणाम�ये शहरीकरणा�या �ि�येचे िव�ततृपणे वण�न केले आहे जे काही 
काळातील लोकस�ंयाशा�ीय, आिथ�क आिण सामािजक पैलूं�या सदंभा�त पािहले जाते. 
शहरीकरणा�या �ि�येमळेु शहरीकरणाचा �सार �या�या सभोवताल�या प�रसरात होतो 
�यामळेु शहरी पसरते आिण उपनगरीकरणाची �ि�या होते. शहरी भू-वापरासाठी शा�ीय, 
नव-शा�ीय आिण समकालीन यगुातील िविवध �ि�कोन वेगवेग�या िव�ानांनी माडंले 
आहेत. बदल�या उ�पादन �ि�या आिण वाहतूक आिण दळणवळण सिुवधा�ंया �गतीमुळे 
शहरी जिमनीचा वापर कसा बदलला हे देखील �प� करते. शहरी आकारिव�ान �या�या 
आिथ�क ि�याकलापांवर आिण �यानंा िनयिं�त करणा� या घटकानंी �भािवत होते. शहरी 
�यव�था ित�या उ��ातंी, वाढ, सघंटना आिण नागरी वसाहत��या �ेणीब� सरंचनेचे 
�ितिनिध�व करणारी शहरी �ाथिमकते�या सकं�पनां�या सदंभा�त. 

१.१५  तुमची �गती तपासा/ अ�यास 

I. खालील िवधान ‘स�य’ आह ेक� ‘अस�य’ आह ेह ेसांगा: 

अ) नागरी भूगोल ही मानवी भूगोलाची उपशाखा आह.े 

ब) भारता�या जनगणनेनसुार ‘शहरी �े�’ �हणजे िकमान 2000 लोकसं�या असलेली 
िठकाणे. 

क) अब�न ि�ंज हे म�ुयतः शहरी �व�पाचे आंिशक �ामीण लडँ�केप असलेले एक िविश� 
�े� आह.े 

ड ) वॉन थनेुन यांनी कृषी जमीन-वापराचे मॉडेल ��तािवत केले होते. 

इ) अन��ट ड��यू. बग�स यानंी शहरी जमीन-वापराचे �े� मॉडेल िवकिसत केले होते. 

II. �र� �थानांची पुरती करा: 

अ) नागरी जमीन-वापराचे क� �ीभूत �े� मॉडेल ____________ ने ��तािवत केले होते. 

ब) मि�टपल �यू�ली मॉडेल हे शहरी जिमनी�या वापराचे �गत मॉडेल आह े जे 
_______________ ने माडंले आहे. 

क)  ___________ ही सकं�पना मान यानंी नागरी जमीन-वापराचे strade off मॉडेल 
िवकिसत कर�यासाठी लागू केली आह.े 

ड)  ___________ ने शहरी जमीन-वापराचे मॉडेल िवकिसत कर�यासाठी भाडंवला�या 
तीन सिक� ट्सची सकं�पना वापरली. 

ई ___________ हे शहराचे म�ुय �े� आह े �यात जिमनीचा सघन वापर आहे आिण 
जिमनीचे मू�य सवा�िधक आह.े 
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III. एकािधक िनवडी ��: 

अ) �ाइमेट शहर __________ आह.े (सवा�त मह�वाचे शहर, पढुील सवा�त मोठ्या 
शहरा�या द�ुपट आकाराचे सवा�त मोठे शहर, प�रघातील सवा�त मोठे शहर) . 

ब) ि��टलर�या स��ल �लेस िथअरीशी कोणता भौिमितक नमनुा सबंंिधत आहे? (चौरस, 
वतु�ळ, षटकोनी, पंचकोन) 

क) वॉन थनेुन�या मॉडेलनसुार, कोणता कृषी �े� बाजारा�या सवा�त जवळ आह?े (पशधुन, 
वनीकरण, �यावसाियक धा�य, द�ुध�यवसाय) 

ड) हॅ�रस आिण उलमन यानंी िवकिसत केलेले शहरी सरंचनेचे बह�िवध क� �क मॉडेल या 
क�पनेतून िनमा�ण झाले क� _______ महानगरातील आपले वच��व गमावत आह.े 

इ) ) (आतील शहर, साव�जिनक वाहतूक, उपनगर, CBD) 

ई)  शहरी आकारिव�ान शहरा�या ________ चा सदंभ� देते ज े वेगवेग�या आकाराचे 
अवकाशीय नमनेु उघड करतात. (फॉम�, �े�, �या�ी, �या�ी) 

१.१६ �वय-ंिश�ण ��ाचंी उ�र.े 

I. खालील िवधान ‘स�य’ आहे क� ‘अस�य’ आहे हे सागंा: 

अ) खर े

ब) खोटे (५००० �य��) 

क) खर े

ड) खर े

ई) खोटे (होमर �ोट) 

II. �र� �थानाचंी परुती करा: 

अ) अन��ट ड��यू. बज�स. 

ब) चा�सी डी.हॅ�रस आिण एडवड�.एल.उलमन 

क) ‘ िबड-भाडे व�' 

ड) डेि�हड हाव� 

इ) CBD (क� �ीय �यवसाय िज�हा) 

III. एकािधक िनवडी ��: 

अ) पढुील सवा�त मोठ्या शहरा�या द�ुपट आकाराचे सवा�त मोठे शहर 

ब) षटकोन 

क) द�ुध�यवसाय 

ड)  CBD 

इ) फॉम� 

 



  

 

नागरी भूगोल 

 

40 

१.१७ TECHNICAL WORDS AND THEIR MEANING: 

Urban:The term ‘úrban’ refers to a place that is denoted as a city or a 
town 

Urbanization- The spread and growth of cities; an increasing proportion 
of a population living in urban areas (cities and towns). 

Central business district (CBD)- The social, cultural, commercial, and 
political center of the city; usually characterized by high-rise office and 
residential towers, key municipal government buildings, and civic 
amenities. 

Central place- An urban center that provides goods and services for the 
surrounding population of lower order settlements.  

Central place theory- A theory to explain the network of spacing of spatial 
distribution of urban centres with respect to their size and function. 

City- A legally incorporated self-governing unit; an inhabited place of 
greater size, population, or importance than a town or a village. 

Class - A large group of individuals of similar social status, income, and 
culture. 

City-core–periphery – The peripheral region that provides basic goods to 
the city and core that provides the means of livelihood to the people in 
the periphery. The concept of city core refers tosocio-economically 
powerful centre and dependent peripheries. 

Primate city - The largest city in an urban system, usually the capital, 
which dominates its political, economic, and social life; a city that is more 
than twice the size of the next largest city in the system. 

Suburb- A residential or mixed (residential and employment) use area on 
the periphery of the city, typically displaying some degree of 
homogeneity in terms of economic, social-cultural, and/or built form. 

Urban sprawl- The largely unplanned expansion of an urban area into 
rural areas. 

Urban structure- The arrangement of land uses in cities; related to urban 
morphology. 
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१.१८  तािं�क श�द आिण �याचें अथ�: 

अ) शहरी: 'अब�न' हा श�द शहर िकंवा शहर �हणून दश�िव�या जाणा� या िठकाणास सूिचत 
करतो 

ब) bशहरीकरण- शहराचंा �सार आिण वाढ; शहरी भागात (शहर े आिण गावे) राहणा�या 
लोकस�ंयेचे वाढते �माण. 

क)  स��ल िबझनेस िडि���ट (CBD)-शहराचे सामािजक, सा�ंकृितक, �यावसाियक आिण 
राजक�य क� �; सामा�यत: उंच-उंच काया�लय आिण िनवासी टॉवर, �मखु महापािलका 
सरकारी इमारती आिण नागरी सिुवधा�ंार ेवैिश�्यीकृत. 

ड) म�यवत� िठकाण- एक शहरी क� � जे लोअर ऑड�र सेटलम�ट�या आसपास�या 
लोकस�ंयेसाठी व�तू आिण सेवा �दान करते. 

इ) स��ल �लेस िथअरी- के�ीय �थान िस�ातं अवकाशीय िवतरणा�या अंतरा�या नेटवक� चे 
�या�ंया आकारमान आिण काया��या सदंभा�त �प�ीकरण देणारा िस�ातं. 

ई) शहरी: - कायदेशीर�र�या अंतभू�त �व-शािसत यिुनट; शहर िकंवा गावापे�ा मोठे आकार, 
लोकस�ंया िकंवा मह�व असलेले व�तीचे िठकाण. 

ए) वग� - समान सामािजक ि�थती, उ�प�न आिण स�ंकृती असले�या �य��चा एक मोठा 
गट. 

ऐ) िसटी-कोर-प�रघ - प�रघीय �देश जो शहराला मूलभूत व�तू परुवतो आिण प�रघातील 
लोकानंा उपजीिवकेचे साधन �दान करतो. िसटी कोअरची सकं�पना सामािजक-
आिथ�क��्या शि�शाली क� � आिण अवलंबून असले�या प�रघाचंा सदंभ� देते. 

ओ) �ाइमटे िसटी - शहरी �यव�थेतील सवा�त मोठे शहर, सामा�यतः राजधानी, जे 
�या�या राजक�य, आिथ�क आिण सामािजक जीवनावर वच��व गाजवते; िस�टीममधील 
पढुील सवा�त मोठ्या शहरा�या द�ुपट आकाराचे शहर. 

औ)  उपनगर- शहरा�या प�रघावरील िनवासी िकंवा िमि�त (िनवासी आिण रोजगार) वापर 
�े�, िवशेषत: आिथ�क, सामािजक-सा�ंकृितक आिण/िकंवा बाधंले�या �व�पात काही 
�माणात एकसमानता �दिश�त करते. 

अं) शहरी िव�तार- शहरी भागाचा �ामीण भागात मोठ्या �माणात अिनयोिजत िव�तार. 

lशहरी रचना- शहरामं�ये जिमनी�या वापराची �यव�था; शहरी आकारिव�ानाशी सबंंिधत. 

a) काय� (Task) : 

त�ुही राहता �या शहराचा अ�यास करा आिण शहरी िवकासाचा स�याचा नमुना �प� 
करणार ेभू-वापराचे मॉडेल िवकिसत कर�याचा िकंवा सबंंिधत कर�याचा �य�न करा. 
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आिण वाढीचा �वुीय िस�ातं- शहरी आिण �ादेिशक िनयोजनाचा व�न-खाली 
आिण खालून-वर ��ीकोन 

२.८. साराशं 

२.९. तमुची �गती तपासा. 

२.१०. �वय-ं�वा�याय ��ाचंी उ�र े

२.११. तािं�क श�द आिण �याचें अथ� 

२.१२. काय� 

२.१३  References for further study 

२.१. उि��्ये  

 नागरीकरणाची सकं�पना आिण �ि�या समजावून घेणे  

 िवकासातील भाडंवलशाही�या भूिमकेचे िव�ेषण करणे  

 नागरीकरणाशी सबंंिधत िस�ांताचंा अ�यास करणे. 
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२.२. प�रचय 

भारता�या जनगणनेनसुार, (महानगरपािलका, कॉप�रशेन, कॅ�टो�म�ट बोड� आिण 
अिधसूिचत टाउन ए�रया किमटी वगळून) ‘एखा�ा व�तीची लोकस�ंया िकमान ५००० 
असेल व िकमान ७५ ट�के प�ुष िबगर कृषी �यवसायात गुतंलेले असतील आिण 
लोकस�ंयेची घनता िकमान ४०० �य�� दर चौ. िकमी असेल तर अशा व��यानंा ‘से�सस 
टाउन’ असेही �हणतात. हा दजा� िमळव�या�या �ि�येला शहरीकरण असे �हणतात. 

दसु-या श�दात, शहरीकरण �हणजे अशी �ि�या आह ेिजथे पारपंा�रक �ामीण समदुाय हा 
एक वेग�या प�तीचे जीवन व उ�ोग, उ�पादन आिण इतर िबगर-कृषी ि�याशंी सबंंिधत 
ि�या करतो. असे �हणता येईल क� शहरीकरणाची �ि�या ही औ�ोिगक�करण, 
पा�ा�यीकरण आिण आधिुनक�करणाशी सबंंिधत आहे. अशा  शहरीकरणामळेु राजक�य, 
आिथ�क आिण सा�ंकृितक क� �ा�ंया उदयाने जगाचा चेहरा खरोखरच बदलला आहे. जगभर 
नागरीकरणा�या �ि�येत भाडंवलशाहीने मह�वाची भूिमका बजावली आहे. शहरीकरण  
�ि�या �प� कर�यासाठी अनेक िस�ातं आहेत ज ेआजही या �ि�येशी सबंंिधत आहेत. 
��ततु  �करणात वसाहती आिण उ�र-वसाहत कालखंडातील शहरीकरणाशी सबंंिधत 
सव� पैलूंवर चचा� केली आहे . 

२.३. िवषय चचा� 

शहरी िवकास ही एक जिटल �िकया आहे �यामळेु �याचे गुतंागुतंीचे �व�प ल�ात येते. 
शहरीकरणाचे  प�रणाम देखील िभ�न आहेत जे केवळ िस�ांत आिण सकं�पनां�या मदतीने 
समजावून घेता येवू शकतात. या िस�ातंामंळेु भूतकाळातील आिण स�या�या काळातील 
शहरी �थानाचें �थलसापे� सघंटन समज�यास मदत झाली आहे. या िस�ातंामं�ये सचंयी 
काय�कारणभाव, �वुीय वाढ आिण क� �ीय-प�रघ मॉडेल समािव� आहेत. तथािप, असे 
आढळून आले आह ेक� शहरी भागात झोपडप�्याही ितत�याच िवकिसत झा�या आहेत 
क� �यामळेु �या प�रसरा�या नागरी �शासक�य आिण पया�वरणीय समतोलाला धोका 
िनमा�ण झाला आहे. 

२.४. भाडंवलशाही आिण शहरी िवकास  

औ�ोिगक जगातील शहरीकरण - शहरीकरणाची राजक�य अथ��यव�था 

२.४.१. भांडवलशाही आिण शहरी िवकास 

भाडंवलशाही �हणजे 'एक आिथ�क आिण राजक�य �णाली' अशी असते िक �याम�ये 
देशाचा �यापार आिण उ�ोग रा�या�या न�यासाठी खाजगी मालका�ंार े िनयिं�त केला 
जातो. 

दसु�या श�दातं, असे �हणता येईल क� भाडंवलशाही �हणजे जा�तीत जा�त खाजगी 
मालक� �यानतंर साव�जिनक-खाजगी मालक� आिण िवकासाकडे नेणा�या ि�यांची 
साव�जिनक मालक� होय. उदाहरणाथ�, भारतातील वीज �े�ाचे खाजगीकरण, िक जे अदानी 
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इलेि��िसटी�ार े साभंाळले जाते आिण र�ेवे ही साव�जिनक मालक�ची आहे िक �यावर 
सरकार�ार े िनय�ंण ठेवले जाते. तथािप, नफा िमळव�या�या एकमेव उि��ामळेु 
खाजगीकरण भाडंवलशाहीला पढेु घेवून जाते. 

भाडंवलशाहीचे फायदे िमळत असले तरी �याचे काही टाळता न येणार े प�रणामही आहेत. 
याचे कारण असे क�, भाडंवलशाही �यव�थेत, उ�पादनाचंी उ�पादकता खूप जा�त असणे 
आव�यक आहे �यासाठी नवीन प�त�चा अवलंब केला जातो, तािं�क िवकास होतो आिण 
नवीन काय��े�ांचा शोध लावला जातो. लोकानंा जादा काम कर�यास भाग पाडले जाते 
आिण �या�ंया आरो�यावर आिण जीवनावर �याचा प�रणाम होतो. तथािप, मोठ्या �माणावर 
उ�पादनामळेु भाडंवली न�यात वाढ होते जी प�ुहा नैसिग�क पया�वरणाला नकुसान 
पोहोचवणा�या धो�यापंासून पया�वरण वाचिव�यासठी गुतंवली जाते. 

भाडंवलशाहीमळेु मालम�ेची �पधा� आिण ि�थती िटकवून ठेव�यासाठी भौितक �व�पा�या 
माग�या वाढतात. �यामळेु शहरीकरणाची �ि�या कालातंराने िनरतंर आिण दाट होत जाते. 

सवा�त मह�वाचा प�रणाम �हणजे झोपडप�ी भागाचंा िवकास जो �यव�थािपत करणे सवा�त 
कठीण बाब आहे. 

२.४.२. औ�ोिगक जगातील शहरीकरण 

औ�ोिगक�करणामळेु पारपंा�रकपणे आिथ�क वाढ आिण रोजगारा�या संधी िनमा�ण होऊन 
शहरीकरण झाले आहे, जे लोकानंा शहराकंडे आकिष�त करते. जे�हा एखादा कारखाना 
िकंवा अनेक कारखाने एखा�ा �दशेात �थापन केले जातात ते�हा तेथे उ�पादन करणा� या 
कामगाराचंी ल�णीय गरज असते, आिण �यामळेु शहरीकरण होते. इतर �यवसाय, जसे क� 
बाधंकाम कंप�या, दकुाने आिण सेवा देणार,े नतंर कामगारा�ंया उ�पादना�या माग�या पूण� 
कर�यासाठी कंप�या काय� करतात. यामळेु आणखी नोक�या िनमा�ण होतात आिण घराचंी 
मागणी वाढते, प�रणामी शहरी भागाची िनिम�ती होते. 

आधिुनक यगुात, कारखा�यांसार�या उ�पादन सिुवधांची जागा अनेकदा तं��ान-उ�ोग 
क� �ानंी घेतली आहे. हे तं��ान क� � शहरीकरणाला हातभार लावत कारखा�या�ंमाणेच 
इतर भागातील कामगारानंा आकिष�त करतात. 

औ�ोगीकरणाबरोबर अथ��यव�था जसजशी वाढत जाते, तसतसे महानगरीय भागात चागंले 
िश�ण आिण साव�जिनक बांधकाम स�ंथाचंी मागणी वाढते. ही मागणी काय��मतेला चालना 
दे�यासाठी नवीन तं��ानाचा शोध घेत असले�या कंप�यामंळेु उ�वली आह,े �यासाठी 
िशि�त कम�चारी आव�यक असतात आिण �े�ाचे आकष�क राहणीमान �यावसाियक 
कम�चा�यानंा आकिष�त करते. 

एकदा का एखा�ा �देशाचे औ�ोिगक�करण झाले क�, आिथ�क आिण सामािजक 
सधुारणां�या अनेक ट��यातूंन �या िठकाणी नागरीकरणाची �ि�या दीघ�काळ चालू राहते. 
बकँॉक सार�या िवकसनशील देशातील शहराची यनुायटेड �टेट्समधील लॉस एजंेिलस 
सार�या महानगर आिण बिल�न सार�या यरुोिपयन शहराची तलुना क�न ही सकं�पना 
उ�म �कार े�प� केली जावू शकते. वाढ�या िश�ण सिुवधांमळेु, सरकारी ह�त�ेप आिण 
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सामािजक सधुारणा�ंारे, ��येक शहराने सामािजक, पया�वरणीय आिण आिथ�क सम�ृी�या 
उ�च �तरावर �गती केली आहे. 

२.४.३. शहरीकरणाची राजक�य अथ��यव�था 

शहरीकरणाची राजक�य अथ��यव�था शहरीकरण आिण नागरीकरण �े�ांना भेडसावणा�या 
सम�या आिण �याचें उपाय यावर ल� क� ि�त करते. शहरी भाग हे देश िकंवा रा�यासाठी 
देखील मह�वाचे असतात. 

शहरीकरणामळेु जिमनीचे आ�छादन, जलिव�ान �णाली आिण जैव-रसायनशा� बदलते, 
प�रणामी सवा�त जा�त मानवी वच��व असलेले वातावरण आिण �थािनक आिण �ादेिशक 
पया�वरणीय बदल िनमा�ण होतात. शहरीकरण हे अिधवास न� हो�याचे आिण बदलाचे 
तसेच वन�पती आिण �ा�या�ंया �जाती न� हो�याचे �मखु कारण आहे. दसुरीकडे, लोक, 
ससंाधने आिण आिथ�क ि�याचंी एका�ता, शा�त स�ंमणाची �मता िनमा�ण करते. ज े
लोक मोठया  �माणात चालत जातात आिण जे गाडया  वापरतात �या लोकांना स�म 
कर�यासाठी वाहतकु�चे  यो�य पया�य, लोकस�ंयेची जा�त घनता आिण सधन  शहरी 
िनयोजन आव�यक आह.े उ�च िनवासी भाग  आिण  जा�त रोजगार �मता या�ंया 
सहा�याने सधन शहरी िवकास के�यास ऊजा� वापर, वाहनाचें  वाढणार े �वासी मैलाचे  
अंतर  आिण CO2 उ�सज�न कमी कर�यास मदत क� शकते. शहरी िवकासासाठी कमी 
जागा वाप�न, सधन लोकस�ंया आपली गरज पूण� क�न उरलेली जमीन  शेती, व�यजीव 
आिण िनवासासाठी वापरता येऊ शकते. 

 शहरीकरण आिण जागितक पया�वरणीय बदल या�ंयातील संबंधावंरील अ�यासांची स�ंया 
गे�या दोन दशकामं�ये नाटक�य�र�या वाढली आहे. जागितक पया�वरणावर शहरीकरणाचे 
प�रणाम आिण शहरी �े�ांवर जागितक बदलाचें प�रणाम यांचा अ�यास त�ा�ंया 
समदुाया�ार ेकेला जात आहे.  

२.५. ितस� या जगातील शहरीकरण- प�रघीय शहरीकरणाची सकं�पना- 
ठळक वैिश�्य-े झोपडप�्या आिण शहरी दा�र�्य- भाडंवलशाही 
आिण शहरी िवकास 

२.५.१. ितस�या जगातील शहरीकरण 

गे�या अ�या� शतकात, अनेक उदयो�मखु देशामंधील जलद शहरीकरणामळेु मोठ्या 
शहरामं�ये शहरी लोकस�ंयेचे �माण वाढत आह.े आंतर आिण आंतर-�े�ीय पायाभूत 
सिुवधा खच� कमी कर�यासाठी, काही �माणात शहरीकरणाला क� ि�त करणे स�ुवातीला 
फायदेशीर ठ� शकते. तथािप, िवकिसत शहर �णालीम�ये आिथ�क ि�या अिधक 
िवखरुले�या असतात. लहान आिण म�यम आकारा�या शहरी �देशाचंा मानाकंन असणार े
औ�ोिगक उ�पादन िवक� ि�त  कर�याकडे कल असतो, तर मोठी  महानगर ेसेवा, सशंोधन 
आिण िवकास आिण अ-�मािणत िकंवा मानाकंन  उ�पादनावर ल� क� ि�त करतात. 
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अित�र�  क� ि�त खच� (वाहतूक अपघात, वायू आिण जल �दूषणा�या उ�च पातळीमळेु 
होणारा  आरो�यावरील खच� आिण लाबं �वासामळेु वाया जाणारा वेळ) हा महानगरा�ंया 
मोठ्या आकाराचे आिण शहरी िनयोजन आिण �यव�थापनासाठी अप�ुया स�ंथा आिण 
मानवी संसाधने यांचा प�रणाम आह.े उ�ोगा�या िवक� �ीकारणाला अनमुती दे�यासाठी, 
शहराचें क� �ीकरण कमी कर�यासाठी आंतर�ादेिशक वाहतूक आिण दूरसचंार �े�ात 
गुतंवणूक करणे आव�यक आहे. यासाठी आिथ�क  िवक� �ीकरण देखील आव�यक आह,े 
जेणेक�न शहराचा अंतग�त भाग आिथ�क ससंाधने िनमा�ण क� शकतील आिण म�ुय 
शहरातील  उ�ोग आिण लोकासंाठी �पधा� कर�यासाठी आव�यक सेवा देऊ शकतील. 

२.५.२. शहरांची  प�रघीय संक�पना- ठळक वैिश�्ये 

प�रघाची �या�या 'सवा�िधक िवकिसत शहरी �े�ाची बा� सीमा' अशी केली जाऊ शकते. 
हे शहरी आिण �ामीण भागा�या वैिश�्यांसह तलुनेने कमी िवकिसत आहे. प�रघीय �देश 
जगभरातील सव� शहरी भागात आढळतो. नागरीकरणाची �ि�या  या प�रघीय भागात 
पसरली पािहजेत जेणेक�न ते जवळजवळ समान ि�थतीपय�त पोहोचू शकतील. 
प�रवत�ना�या या �ि�येला ‘शहरी’ प�रघीकरण असे �हणतात. 

प�रघ' हा उव��रत जगाचा िकंवा ितस-या जगातील देशाचंा बनलेला आहे.. ग�रबी, अपरुी 
आरो�यसेवा, िश�णाचा अभाव आिण िन�न दजा�चे राहणीमान हे या �े�ाचें वैिश�्य आहे. 
अिधक झोपडप�्यामंळेु, पायाभूत सिुवधावंर अित�र� ताण पडत आहे. काही �े�ामं�ये 
सकारा�मक वाढ िदसून आली आहे, परतं ुहे सामा�यतः प�रघात आहे. 

या �देशामं�ये उ�प�ना�या ��ीने मलेु कुटंुबाचे आधार आहेत असे समजले जाते आिण 
िश�णा�या अभावामळेु कुटंुब िनयोजनाची कोणतीही मािहती नस�याने लोकस�ंये�या 
सम�यामं�ये भर पडत आहे. या भागामं�ये सवा�िधक लोकस�ंया वाढ होते. या भागात 
ग�ु�ाचे �माण खूप जा�त आह,े �यापक बेरोजगारीमळेु या �देशातील लोक 
उदरिनवा�हासाठी आिण �यां�या कुटंुबाचे पालनपोषण कर�यासाठी ग�ुहे कर�यास �व�ृ 
होत आहेत. 

या �देशामंधील म�ुय घटक �हणजे चागं�या आिथ�क सधं��या शोधात लहान शहरामंधून 
मोठ्या शहरामं�ये होणार े �थलातंर, �यामळेु गहृिनमा�ण, बेरोजगारी आिण इतर िविवध 
सम�या उ�वतात. शहरामं�ये नोक�या नस�या तरीही �ामीण भागातील लोक आप�या 
कुटंुबाचा उदरिनवा�ह कर�यासाठी �थलातंर करतात. 

प�रघाची ठळक वैिश�्ये पुढील�माण ेआहते: 

• आिथ�क��्या मागासलेपणा  

• म�ुय रा��ाकंडून गुतंवणकु�ची अपे�ा आहे 

• बह�तेक लोक गरीब आिण अिशि�त आहेत 

• असमानता 
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• िवकासाचा अभाव 

• सहज �भािवत 

जगभरातील अनेक शहर ेपूण�पणे �या�ंया रिहवाशानंी तयार झाली आहेत. शहरी परीघाम�ये   
शहरी भागातील िनमा�ण झाले�या  �विनिम�त मागा�चा देखील वापर करता येऊ शकतो. 
�याचे तीन मूलभूत िनकष पढुील�माणे सागंता येतील 

१.  �याचंी �वतःची अशी एक वेगळी ता�परुती प�त असते: या दीघ�कालीन �ि�या आहेत 
�या नेहमी िवकिसत होत असले�या जागा तयार करतात. 

२. ते िवशेषत: �थािपत कायदेशीर मालम�ा, औपचा�रक कामगार,रा�य कायदे आिण 
बाजारपेठेतील भाडंवलाचे अथ�शा� िव�कळीत करतात. 

३. नवीन �कारचे नाग�रक, दावे, सिक� ट आिण �पधा� ��थािपत करणा�या कृत��ार े ते 
राजकारणा�या नवीन प�ती िनमा�ण करतात. 

 शहरी प�रघामळेु  जी शहर े िनमा�ण होतात ती  िवशेषक�न अ�यतं असमान असतात, 
शहरी भागातील िविवध िठकाणाची गणुव�ा मोठ्या �माणात बदलते. �या सतत 
प�रवत�ना�या अव�थेत असतात.  शहरी प�रघा�या �ि�येचे मलुभूत वैिश�य तसेच  
सावकाशपणे होत असणार ेबदल    आिण कमी उ�प�न गटांतील लोकाचंी असणारी मोठी 
बाजारपेठ यामळेु काही िठकाणी शहरी  िवकास ि�या  उिशरा िवकिसत होतात. 

२.५.३. झोपडप�्या आिण शहरी दा�र�य  

भारता�या रिज��ार जनरलने 2001 (http://mohua.gov.in) �या जनगणने�या 
आधार ेझोपडप�ीची खालील �या�या �वीकारली आहे: 

 �थािनक िकंवा रा�य �शासक�य �ािधकरणा�ार ेझोपडप�ी �े� �हणून अिधसूिचत 
केलेली सव� �े�े. 

 कमीत कमी 300 लोकाचंा िकंवा समुार े60-70 कुटंुबाचंा कमीत कमी दाटीवाटीने 
तयार झालेला प�रसर, अ�व�छ वातावरण, सामा�यत :अप�ुया पायाभूत सिुवधासंह 
आिण यो�य �व�छता आिण िप�या�या पा�या�या सिुवधाचंा अभाव. 

शहरी ग�रबी आिण शहरातंग�त असमानतेचे �थलसापे� आिण भौितक �कटीकरण �हणजे 
झोपडप�्या. दसुरीकडे, झोपडप�्यामं�ये शहरातील सव� गरीब लोक राहत नाहीत िकंवा 
सव� झोपडप�ीतील रिहवासी गरीब नाहीत.भारताम�ये झोपडप�ी नाही असे एकही शहर 
आढळत नाही  . ��य�ात ही  जागितक  पातळीवर आढळणारी प�रि�थती आहे. यनुायटेड 
नेश�स�या मते, २०११ म�ये जगा�या एकूण शहरी लोकस�ंयेपैक� जवळपास एक 
चतथुा�श लोकस�ंया झोपडप�्यामं�ये राहत होती. यातील बह�स�ंय लोक गरीब देशामं�ये 
राहत होते. कोणतीही �प� आिण िनि�तअशी  उपाययोजना न के�यास, पढुील 30 वषा�त 
जगभरातील झोपडप�्यामंधील रिहवाशाचंी स�ंया जवळपास २ अ�जपय�त वाढ�याचा 
अंदाज आहे. अिलकड�या दशकात, कमी िवकिसत �देशातील शहरी लोकस�ंया 36% ने 
वाढली आहे. 
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शहरी कुटंुबाचंी स�ंयाही याच दराने वाढ�याची श�यता आह.े तलुनेने काही िवकसनशील 
देशामं�ये मोठ्या �माणात अिधकृत िनवासी इमारत काय��म अस�यामळेु, अनौपचा�रक 
वसाहत�मधील कुटंुबाचंी स�ंया 36% पे�ा जा�त वाढ�याची श�यता आहे. तथािप, हे 
उघड आहे क� जगा�या अनेक भागातंील आकृितबंध एकूण आकृितबंधापे�ा िभ�न आहेत. 
ते िनकृ� गहृिनमा�ण आिण दयनीय राहणीमानासह दाट लोकव�तीचे महानगर �देश आहेत. 
प�रणामी, यातून अनेक सम�या िवकिसत होतात �या खालील�माणे सूचीब� के�या 
आहेत: 

• जिमनीची असरुि�तता: झोपडप�्या या सव�साधारणपणे झोपडप�्या रिहवाशा�ंया 
मालक��या नसले�या जिमनीवर बाधं�या जातात. जमीन मालकानंा �यानंा कायदेशीर 
मागा�ने बाहेर कर�याचा अिधकार आह.े 

•  गरीबीचे राहणीमान: म�ुय सम�या �हणजे गद� आिण �व�छतेचा अभाव. �यामळेु 
रोगाचा �ादभुा�व वाढतो. पाणी, वीज आिण साडंपा�याची िव�हेवाट याचा देखील अभाव 
असतो. 

•  बेरोजगारी: बेरोजगारी टाळता येणारी नाही कारण नोक�यासंाठी �पधा� करणा�या 
लोकाचंी स�ंया उपल�ध नोक�या�ंया स�ंयेपे�ा जा�त आहे. 

• ग�ुहा: झोपडप�्या�ंया प�रि�थतीमळेु कायदा व स�ुयव�था राखणे कठीण होते. 
काय�ाची अंमलबजावणी करणा�या अिधकार झोपडप�ी पे�ोिलंगला �ाधा�य देत 
नाहीत. बेरोजगारी आिण ग�रबी लोकानंा समाजिवरोधी वत�न कर�यास �व�ृ करते. 
झोपडप�्या ग�ुहेगारीचे आ�य�थान बन�या आहेत. 

२.६. वसाहत आिण उ�र-वसाहत रचना- �ैतवादा�या सकं�पना आिण 
ितस�या जगातील शहरामंधील शहरी आिथ�क पाया 

२.६.१. �ैतवादा�या संक�पना आिण ितस�या जगातील शहरांमधील शहरी आिथ�क 
पाया 

�ादेिशक िकंवा आंतररा�यीय िवकासा�मक असमानतेसह, �वातं�यो�र भारतीय 
शहरीकरणाचे वण�न "�ैतवाद" �हणून केले गेले आहे, �याम�ये "िवकिसत रा�यानंी 
औ�ोिगक�करण आिण पायाभूत गुतंवणकु�मळेु �थलातं�रतानंा �या�ंया शहरी क� �ामं�ये 
आकिष�त केले, तर मागासले�या रा�यांनी �ामीण भागातील ढकल घटकामंळेु जलद शहरी 
िवकासाचा अनभुव घेतला”. 1990 �या दशकात या ि�थतीत नाटक�य बदल झाला, जे�हा 
औ�ोिगक देशामं�ये रा��ीय सरासरीपे�ा जलद शहरी वाढ िदसू लागली, तर िवकसनशील 
देश मागे पडले िकंवा ि�थर रािहले". अशा �कार ेशहरीकरण �ि�या िवकिसत �देश आिण 
मोठ्या शहरामं�ये क� ि�त होती." �यामळेु हे �प� आहे क� शहरी-िवकासाचा �ैतवादी माग�  
िवकासाचा सवा�त यो�य माग� नाही कारण तो �ीमंत आिण गरीब िकंवा िवकिसत आिण 
अिवकिसत या�ंयातील दरी �ंदावतो. 
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२.७. �ादेिशक आिण रा��ीय िवकासातील शहरा�ंया भूिमकेवरील 
सै�ािंतक ��ीकोन- आिण वाढीचा �ुवीय िस�ांत- शहरी आिण 
�ादेिशक िनयोजनाचा व�न-खाली आिण खालून-वर ��ीकोन 

 २.७.१. संचयी काय�कारण िस�ांत (Cumulative Causation Theory) 

हा िस�ातं 1944 म�ये ग�ुनार िमदा�ल यानंी माडंला होता. िस�ातंानसुार, आिथ�क 
िवकासामळेु एक च��य काय�कारण �ि�या होते �यामळेु मजबूत देशामं�ये जलद िवकास 
होतो तर कमकुवत देश गरीब राहतात. ग�ुनार िमदा�ल�या मते, बाजारातील दबावामळेु 
आंतर-�ादेिशक िवसगंती वाढतात. वैयि�क सचंयी यं�णा (भाडंवल आिण �म) 
अिवकिसत �देशानंा अिधक िवकिसत �देशात �पातं�रत करतात. 

• बॅकवॉश िकंवा �ुवीकरण �भाव (Backwash  effect) 

जे�हा एखा�ा देशा�या एका �े�ाची भरभराट होऊ लागते, ते�हा देशा�या इतर भागातूंन 
लोक, मानवी भाडंवल आिण भौितक भाडंवल (पायाभूत सिुवधा, आिथ�क य�ें इ�यादी) 
शहरी गा�याकडे �थलातं�रत होतात. शहराचा गाभा िवकिसत होत जातो. परतं ु
आजूबाजू�या �देशातील ससंाधने शहरी भागाकडे �थलातं�रत झा�याने आजूबाजूचा �देश 
मागास (नकारा�मक �भाव) राहतो यालाच  बॅकवॉश �भाव असे �हणतात. 

• सकारा�मक िकंवा ि�कल-डाउन �भाव (Trickle-Down effect) 

क� � िकंवा म�य भागातून आजूबाजू�या �देशाकंडे वाढ होत जाते.(सकारा�मक 
�भाव)तं��ानात झालेली �गती , साधनसपं�ी�या मागणीत झालेली �चडं मागणी आिण 
शेती उ�पादनाला आलेली मागणी ही िवकिसत देशातंील अ�गत भागात जा�त असते, 
करण तेथील कुशल ,बिु�वान लोक हे जेथे जा�त भाडंवल आहे िकंवा िवकास वेगाने होत 
आहे अशा भागाकंडे जाऊ लागतात,काहीवेळा दसुरया �देशातील कामगार हे फारसे कुशल 
िकंवा कामाम�ये रस घेणार ेनसतात.�यामळेु असे �हणता येते िक एका िठकाणाचा िवकास 
व वाढ होत असताना दसु-या िठकाणी मा� उलट �हणजेच िवकास व वाढ हो�या ऐवजी -
हास होवू लागतो व िवपरीत प�रणाम िदसतात. 

२.७.२. क� � / कोअर  आिण प�रघ िस�ांत  (Core And Periphery Theory) 

हा िस�ातं ज.े ��डमन यानंी माडंला होता. गाभा / क� � -प�रघ मॉडेल ह े �गत िकंवा 
महानगरीय 'क� �' आिण कमी िवकिसत 'प�रघ' या�ंयातील सरंचना�मक सबंंधासंाठी एक 
�थािनक �ितिनिध�व आहे,  असे  

क� � – प�रघ िस�ातंानसुार अिवकिसतपणा �हणजे म�यवत� भाडंवलशाही देशामं�ये 
भाडंवलाची िवकास �ि�या कर�याची एक �ि�या आहे आिण �या�ार ेसपूंण� जगभर �याचा 
�सार केला जातो.भाडंवलशाही देशाचंा असा हा एक गट जो बाजारपेठे�या मा�यमातून 
अथ��यव�था िनयिं�त करतात आिण औ�ोगीकरणा�ार ेह ेभाडंवल िनिम�ती करतात तसेच 
वेतन पातळी स�ुा तलेुनेने जा�तच असते.याउलट प�रघावरील देश मा� कमी भाडंवलाचे 
असतात आिण  कामगाराचें वेतन   उ�पादन मू�य  पे�ा कमी असते.  
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 क� � -परीघ िस�ातंानसुार जागितक अथ��यव�था �हणजे राजक�य, ल�करी आिण आिथ�क 
ताकद या�ंया जोरावर प�रघावरील देशामंधून अित�र� आिथ�क घटक क� � भागातील देश 
शोषून घे�याची एक िविश� अशी रचना आह.े क� � देश आिण प�रघावरील देश या�ंया वेतन 
पातळीतील फरक हा अितशय मह�वाची भूिमका बजावतो ज ेभाडंवलशाही क� � देशासंाठी 
अितशय फायदेशीर असून ते अिवकिसत देशात काही िकंवा सव� उ�पादने घेतात आिण 
�यातून भरपूर फायदा घेतात. 

 हा िस�ातं �ादेिशक असतंलुन , �याची कारणे  वैिश�ये आिण याचंी चचा� करतो.जॉन 
��डमन या�ंया मतानसुार या िस�ातंा�या चार अव�था आहेत.�या खालील�माणे आहेत  

१- �थम अव�था – औदयोगीकपूव� –  
 �ाथिमक �े� िकंवा शेतीशी सबंंिधत असा हा समाज असतोआिण �याचें वैिश�य �हणजे 
�याचंी अथ��यव�था अगदी छोटया भागाशी सबंंिधत असून व�तीही छोटी असते. 
औदयोगीक पूव� समाजाची ि�थती ही एकाक�,िवखरुीत आिण कमी हालचाल अशी असते. 

२ – ि�तीय अव�था – सं�मण  

 उ�ोगाचें क� � भागात क� �ीकरण �हायला सरुवात झालेली असते.औदयोगीक वाढ आिण 
भाडंवल सचंया मळेु याचंी स�ुवात होते.नागरी भागात एक �भावी असे क� � िनमा�ण होते 
आिण �या�या सभोवताली  क� � िवकासाला आव�यक असे पूरक प�रि�थती िनमा�ण 
होते.�यापार आिण हालचाल यात वाढ  होते परतं ुक� � भागा�या �भावामळेु हालचाल ही 
कमी असते. अशा ि�थतीतील अनेक  उदाहरणापैंक� सवा�त मह�वाचे �हणजे �ेट ि�टन चे 
उदाहरण असून 18 �या शतका�या उ�राधा�त औ�ोगीकाराणापवु� अशी ि�थती होती 
िकंवा लािटन अमे�रका ,आि�का आिण आिशया मधील वसाहत काळात ही ि�थती होती.  

3- औ�ोिगकरण अव�था –  

 आिथ�क वाढ आिण  िवखरुण यामळेु  िकंवा िविश� �ि�येमळेु इतर आिथ�क क� �े िनमा�ण 
होतात, �याची �मखु कारणे �हणजे  क� � भागाम�ये उ�पादन खचा�त होणारी वाढ (िवशेषतः 
मजूर आिण जमीन) यामळेु िवक� �ीकरण स�ु होते. वाहतूक सेवासिुवधा िनिम�ती आिण 
नागरी भाग याम�ये आंतर सबंंध िनमा�ण झा�याने िवखरुण हो�यास सरुवात होते. 

४ – औदयोगीकरणा नंतरची ि�थती – 

 नागरी �यव�था पूण�पणे एकाि�मक झालेली असते आिण �यामळेु असमानता कमी झा�याचे  
ठळकपणे िदसून येते.आिथ�क ि�या�ंया िवतरणातून तेथे �यवसायाचे  िवशेषीकरण होते 
आिण कामगाराचें मोठया �माणात िविवध भागाकंडे �वाह स�ु होतात. 
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२.१ क� � प�रघ �ितमान 

*Source: www.medium.com 

२.७.३. क� � - वाढ िस�ांत 

ही सकं�पना �ाि�सस पेरॉ�स यानंी 1955 साली माडंली होती. �ाि�सस पेरॉ�सने �ोथ 
पोल िथअरीची क�पना सचुली. वाढ सव�� एकाच वेळी होत नाही, तर काही �े�ावंर क� ि�त 
असते. अशा �थानाचें वण�न कर�यासाठी �ोथ पोल आिण �ोथ स�टस� हे श�द वापरले 
जातात. ही �थाने अशी आहते जी सवा�त शि�शाली, �णोदक आहेत आिण अथ��यव�थेवर 
गणुाकार �भाव टाकतात. "वाढ एकाच वेळी सव�� िदसून येत नाही; ती �वु, क� �े आिण 
िबंदूमं�ये होते,"  असे पेरॉ�स यानंी सािंगतले तसेच या वाढीची ती�ता आिण पसर�याचा 
वेग स�ुा वेगवेगळा असतो. 

�ाि�सस पेरॉ�स यांनी स�याची आिथ�क वाढ �ि�या ि�थर समतोल वाढी�या 
�ितमानातून कशी बदलत जाते ह े �प� कर�याचा �य�न केला. �याचे यिु�वाद 
श�ुपीटर�या मोठ्या �माणावर उ�ोग आिण नवक�पना िस�ातंावर आधा�रत आह.े 
श�ुपीटर�या मते, िवकास हा गितमान जगाम�ये सात�याने न होणा-या िवकासामळेु 
होतो.क�पक उदयोजक हे मोठया उ�ोगामं�ये गुतंलेले अस�याने सतत िवकासात 
अडचणी येतात.�ा उ�ोगाचें आकार आिण वाटाघाटीची श�� तसेच �याचंी काय� प�ितचे 
�व�प आिण �ा उ�ोजकाचंा आजूबाजू�या प�रसरात असणारा �भाव �यामळेु काही वेळा 
िकंवा ब-याचदा इतर उ�ोगावंर िवपरीत प�रणाम करतात.क� � /धवृीय वाढ ही गितमान 
असते आिण आघाडीवर असणा-या उ�ोगामधून िविवध उ�ोगानंा �ेरणा देणा-याचे  
एकाि�मक �े�ाचें क� � असते. उदा.िट�को ही लो�पोलाद कंपनी गितमान 
िवकासकर�यासाठी योगदान देते आिण �या�याशी सबंंिधत घटकाना पण िवकिसत 
करते.�यामळेु िट�को �या सभोवताली असणा-या भागात स�ुा िवकास होतो आिण �याला 
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िट�कोचा  वाढलेलािवकिसत भाग  �हणतात आिण �यामळेु �य सपूंण� �देशा�या िवकासाला 
चालना िमळते. या िस�ातंाची मूळ क�पना अशी आहे क� आिथ�क िवकास िकंवा वाढ 
सपूंण� �देशात (िकंवा गटात ) न होता एका िविश� �वुाभोवती होते. हे �वु वारवंार 
मह�वा�या /म�यवत� क� �ा कडून ठरवला जातो, �याचंी िनिम�ती उ�ोगाशंी सबंंिधत  ��य� 
िकंवा अ��य� प�रणामातून होते. ऑटोमोिट�ह, एरो�पेस, कृषी, इले��ॉिन�स, पोलाद, 
पे�ोकेिमकल आिण इतर उ�ोग ही �मखु उ�ोगाचंी उदाहरणे आहेत. 

 म�ुय उ�ोग एकतर �या�या पुरवठादाराकंडून (ऊ�व� साखळी सबंंिधत उ�ोग) व�तू आिण 
सेवा खरदेी करत आहे िकंवा �या�या �ाहकांना व�तू आिण सेवा परुवत आहे (थेट �भाव) ( 
िन�न साखळी सबंंिधत उ�ोग). िवकासास आिण िव�तारास समथ�न देणा� या क� � आिण 
सबंंिधत उ�ोगामं�ये काय�रत असणार े लोकावंर  व�तू आिण सेवाचंी मागणी वाढवून 
अ��य� प�रणाम होऊ शकतात. म�ुय/ क� � भागातील  उ�ोगा�या िव�ताराम�ये उ�पादन, 
रोजगार आिण सबंंिधत गुतंवणकु�त वाढ तसेच नवीन तं��ान आिण उ�ोगाचंा प�रचय 
याचंा समावेश होतो. अशा �कार,े कोणतेही िवशेषीकरण असू शकत नाही �यामळेु काही 
िविश� �े�ामं�ये धोरणे आिण िनयोजन अयश�वी होऊ शकते. प�रघीय शहरीकरण हे 
शहरी भाग  

िनिम�ती�या या �वयं-िनिम�त मागा�चा सदंभ� देते जे तीन मूलभूत िनकष दश�वतात.  

२.७.४. शहरी आिण �ादेिशक िनयोजनाचा टॉप डाउन आिण बॉटम-अप �ि�कोन 

टॉप-डाउन िनयोजनाला �ितगामी िनयोजन असेही �हटले जाते, ही �मशः पदान�ुमा�या 
वरपासून खालपय�त जा�याची एक रणनीती आह.े या �ि�कोनाम�ये उ�च अिधकारी िकंवा 
�शासक�य स�ंथा�ंार े धोरणे तयार केली जातात आिण खाल�या �तरावरील 
�यव�थापना�ार ेते जसे�या तसे लागू केले जातात. अशा �कार,े  �या �देशात िवशेष अस े
काही नसते �यामळेु तेथील काही �े�ात धोरणे आिण िनयोजन यश�वी हो�याची श�यता 
कमी असते. 'शहरी िनयोजनाचा बॉटम-अप ��ीकोन' याचा सामा�यतः अथ� असा होतो क� 
�थािनक सरकार े िकंवा नाग�रका�ंया नेत�ृवाखालील सिम�या �या�ंया �वत:�या 
िज��ामं�ये शहरी िनयोजनाची जबाबदारी घेवून नागरी सम�या सोडवतात आिण 
भिव�यातील वाढीचे िनयोजन करतात. �यामळेु िज�हे एकमेकाशंी जोडलेले जावून रा�� 
िकंवा एखा�ा �े�ाची भरभराट हो�यास मदत होते भारत आिण चीन सार�या काही 
िवकसनशील देशानंी �या�ंया शहराचंी आ�हाने सोडव�यासाठी शहरी िनयोजनासाठी 
"बॉटम-अप" ��ीकोन वापरला आह.े हा ��ीकोन ि�वकार�याचे कारण असे िक,  
िवकसनशील देशातंील क� � सरकारानंी �या�ंया अथ��यव�थानंा चालना दे�यावर अिधक 
ल� क� ि�त करणे आव�यक आहे, �याचबरोबर देशातंील शहराचंा राहणीमानाचा िन�न 
दजा�, साव�जिनक पायाभूत सिुवधाचंी कमतरता, गहृिनमा�ण, गद�, �दूषण आिण अगदी 
�यापक ग�रबी अशा िविवध शहरी सम�याचंा सामना �या देशातील  शहरानंा करावा 
लागतो. 

हे नाकारता येणार नाही क�,  'बॉटम-अप �य�ुहरचना' ही पारपंा�रक 'टॉप-डाउन प�दती' 
पे�ा अिधक 'मन�ुय क� ि�त' आहे, �यासाठी क� � सरकार�या माग�दश�क त�वाचें आिण 
आदेशाचें पालन क�न िज��ाचंा िवकास करणे आव�यक आहे. िज��ा�ंया भिव�यातील 
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िवकासासाठी धोरण िनिम�ती आिण िनयोजन करताना नाग�रकाचेंही �हणणे ऐकून घेणे 
आव�यक आहे. िनण�य जलद आिण अिधक धडाडीने घेणे गरजेचे आहे आिण िज��ा�ंया 
गभंीर सम�या अगदी कमी वेळेत �यावर उपाययोजना क�न सोडिवता येतात. 

२.८. साराशं 

आधिुनक काळात भाडंवलशाही आिण शहरीवाद याचें घ� नाते आहे. भाडंवलशाहीचे 
फायदे िमळत असले तरी �याचे टाळता न ये�याजोगे प�रणामही होतात. सवा�त मह�वाचा 
आिण सबंंिधत प�रणाम �हणजे झोपडप�ी �े�ाचा िवकास �याचे �यव�थापन करणे सवा�त 
कठीण आहे. औ�ोिगक�करणामळेु पारपंा�रकपणे आिथ�क वाढ आिण रोजगारा�या सधंी 
िनमा�ण होऊन शहरीकरण झाले आह,े जे लोकानंा शहराकंडे आकिष�त करतात. गे�या 
अ�या� शतकात, अनेक उदयो�मखु देशामंधील जलद शहरीकरणामळेु मोठ्या शहरामं�ये 
शहरी लोकस�ंयेचे �माण जा�त वाढत आह.े जगभरातील अनेक शहर ेपूण�पणे तेथे राहणा-
या  लोका�ंया वसाहत�नी िनमा�ण झाली आहेत. प�रघीय शहरीकरण हे शहरी भागा�या 
�वयिंनिम�ती�या मागा�चा सदंभ� देते ज ेतीन मूलभूत िनकषावंर आध�रत आह.े -भारतात, 
नावाला पा� असे कोणतेही शहर झोपडप�ीवासीयापंासून विंचत नाही. ��य�ात ही एक 
जागितक घटना आहे. सयं�ु रा��ा�ंया मते, 2011 म�ये जगा�या एकूण शहरी 
लोकस�ंये�या जवळपास एक चतथुा�श लोक झोपडप�्यामं�ये वसले होते. �ादेिशक िकंवा 
आंतररा�यीय िवकासा�मक असमानतेसह, �वातं�यो�र भारतीय शहरीकरणाचे वण�न 
"�ैतवाद" �हणून केले गेले आहे. सचंयी काय�कारण िस�ातं 1944 म�ये ग�ुनार िमदा�ल 
यानंी 1944 म�ये माडंला होता.  या िस�ातंानसुार, आिथ�क िवकासामळेु एक च��य 
काय�कारण �ि�या होते �यामुळे मजबूत देशामं�ये जलद िवकास होतो तर कमकुवत देश 
गरीब राहतात. कोर आिण प�रघ िस�ातंाची क�पना जे. ��डमन यानंी माडंली होती. कोर-
प�रघ मॉडेल हे �गत िकंवा महानगरीय 'क� �' आिण कमी िवकिसत 'प�रघ' या�ंयातील 
सरंचना�मक सबंंधाचें एक �थलसापे� �ितिनिध�व करते, वाढ �वुीय िस�ातं ही सकं�पना 
�ाि�सस पेरॉ�स यानंी 1955 साली माडंली होती. �ाि�सस पेरॉ�सने �ोथ पोल िथअरीची 
क�पना सचुली. वाढ सव�� एकाच वेळी होत नाही, तर काही �े�ावंर क� ि�त असते. अशा 
�थानाचें वण�न कर�यासाठी �ोथ पोल आिण �ोथ स�टस� हे श�द वापरले जातात. टॉप-
डाउन �लॅिनगंला �ितगामी िनयोजन असेही �हटले जाते, ही �मशः पदान�ुमा�या 
वरपासून खालपय�त जा�याची एक रणनीती आहे. 'शहरी िनयोजनाचा बॉटम-अप ��ीकोन' 
याचा सामा�यतः अथ� असा होतो क� �थािनक सरकार ेिकंवा नाग�रका�ंया नेत�ृवाखालील 
सिम�या �या�ंया �वत:�या िज��ामं�ये शहरी िनयोजनाची जबाबदारी घेवून नागरी सम�या 
सोडवतात आिण भिव�यातील वाढीचे िनयोजन करतात. �यामळेु िज�हे एकमेकाशंी 
जोडलेले जावून रा�� िकंवा एखा�ा �े�ाची भरभराट हो�यास मदत होते भारत आिण चीन 
सार�या काही िवकसनशील देशानंी �या�ंया शहराचंी आ�हाने सोडव�यासाठी शहरी 
िनयोजनासाठी "बॉटम-अप" ��ीकोन वापरला आहे.  
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२.९. तुमची �गती तपासा 

I. चूक िक बरोबर ते सागंा. 

अ) क� � -प�रघ �ितमानानसुार अिवकािसतपणा �हणजे  म�यवत� भाडंवलशाही देशातंील 
भाडंवलशाही�या िवकासासाठी आव�यक �ि�येचा एक भाग �हणून िनमा�ण केला 
जातो. 

 ब) प�रघीय शहरीकरणातून जी शहर े िनमा�ण होतात ती  िवशेषत: अ�यतं असमान 
असतात, �याच�माणे शहरी जागे�या िविवध भागाचंी गणुव�ा स�ुा  मोठ्या �माणात 
बदलते. 

क) सवा�त मह�वाचा आिण सबंंिधत प�रणाम �हणजे झोपडप�ी �े�ाचा िवकास �याचे 
�यव�थापन करणे सवा�त कठीण आह.े 

ड) गे�या अ�या� शतकात, अनेक उदयो�मखु देशामंधील जलद शहरीकरणामळेु मोठ्या 
शहरामं�ये शहरी लोकस�ंया मोठ्या �माणावर क� ि�त झाली आहे. 

इ) भाडंवलशाहीमळेु मालम�ेची �पधा� आिण ि�थती िटकवून ठेव�यासाठी भौितक 
�व�पा�या माग�या वाढतात. 

II. �रका�या जागा भरा. 

अ) __________ हे अप�रहाय� आहे कारण नोक�यासंाठी �पधा� करणा�या लोकाचंी 
स�ंया उपल�ध नोक�या�ंया सं�येपे�ा जा�त आह.े 

(शहरीकरण, बेरोजगारी, ग�रबी, िवकास) 

ब) इतर आजूबाजूचा �देशा�ंया खचा�वर �वुाचा िव�तार (नकारा�मक �भाव) याला 
_______________ असे �हणतात. 

(उलटा �भाव , अित जा�त �भाव , िव�तार �भाव, सकंोचन �भाव) 

क) __________ ही �वुापंासून दूर आिण अंतग�त �देशात (सकारा�मक �भाव) वाढीची 
हालचाल आहे. 

(उलटा   �भाव, िन�न�तरीय �भाव, िव�तार �भाव, सकंोचन �भाव) 

ड) __________ यानंा �ामु�याने आिथ�क �गती�या घटनेत रस होता. 

(��डमन, �ीडाल , पेरॉ�स, काहीही नाही) 

इ) भारत आिण चीन सार�या काही िवकसनशील देशांनी �या�ंया शहराचंी आ�हाने कमी 
�हावीत �हणून शहरी िनयोजनासाठी _______ ��ीकोन वापरला आहे. 

(उ�च –िन�न , िन�न –उ�च , उलटा �भाव ,अित जा�त �भाव ) 
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III. पया�यी व�तिुन� �� सोडवा. 

अ) �ोथ पोलची क�पना खालीलपैक� कोणी माडंली. 

१. जे. ��डमन 

२. �ाि�सस पेरॉ�स 

३. ि��टलर 

४. ग�ुनार िमदा�ल 

ब) क� � -परीघ िस�ातं खालीलपैक� कोणी माडंला.  

१. जे. ��डमन 

२. �ाि�सस पेरॉ�स 

३. ि��टलर 

४. ग�ुनार िमदा�ल 

क) सचंयी काय�कारणभावाची क�पना कोणी माडंली. 

१. जे. ��डमन 

२. �ाि�सस पेरॉ�स 

३. ि��टलर 

४. ग�ुनार िमदा�ल 

ड) खालील कोण�या �कार�या िनयोजनाला �ितगामी िनयोजन असेही �हणतात 

१. िन�न –उ�च  

२. उ�च –िन�न  

३. �ादेिशक िनयोजन 

४. सू�म �तर िनयोजन 

इ) भारत ------- या �कार�या िनयोजनाचा वापर करतो. 

१. िन�न –उ�च 

२. उ�च –िन�न  

३. �ादेिशक िनयोजन 

४. सू�म �तर िनयोजन 

२.१०. �वय-ं�वा�याय ��ाचंी उ�र े

I अ) बरोबर  

I ब) बरोबर 
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III क) बरोबर 

IV ड) बरोबर 

V इ)  बरोबर 

II अ). बेरोजगारी 

II ब). उलटा �भाव 

II क). िन�न �तरीय �भाव 

II ड). पेरॉ�स 

II इ). िन�न-उ�च  

III अ). ज.े ��डमन 

III ब). �ाि�सस पेरॉ�स 

III क). ग�ुनार मड�ल 

III ड). व�न खाली 

III इ). िन�न- उ�च  

२.११. तािं�क श�द आिण �याचें अथ� 

• �ैतवाद: दोन �े�ासंह अथ��यव�था. 

• ितसर ेजग: अिवकिसत देश िमळून ितसर ेजग तयार होते. 

२.१२. काय� 

जगा�या नकाशावर सव� �मखु िवकिसत शहर े(कोर) आिण �याचे प�रघीय �देश िच�हािंकत 
करा. 
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३  
भारता�या िवशेष सदंभा�सह नागरी िनयोजनावरील ��ीकोन 

घटक रचना  

३.१. उि�� े

३.२. प�रचय 

३.३. िवषय चचा�  

३.४. ५ वषा��या योजना�ंार े नागरी िनयोजनाचा भारतीय अनभुव – पिहली पंचवािष�क 
योजना ते सहावी पंचवािष�क योजना – 

३.५  �ाइमेट शहरी रचना आिण सबंंिधत सम�या – वाढीचे �वु – गद� कमी कर�याची 
धोरणे, िवक� �ीकरण आिण िनयोिजत शहर े – यश आिण अपयश, भारतीय नागरी 
आिण गहृिनमा�ण धोरणे 

३.६  शहर िनयोजनाबाबत ��ीकोन बदलणे – सातवी, आठवी आिण नववी पंचवािष�क 
योजना – 

३.७  जागितक �ि�याचंा छेदनिबंदू - लविचक शहरी अथ��यव�था - बदलणारा आिथ�क 
पाया आिण आंतररा��ीय भाडंवल - शहरी अथ��यव�थेचे अनौपचा�रक�करण आिण 
�ीकरण. 

३.८  पनुक� �ीकरण - आतंररा��ीय भाडंवल आिण जागितक शहराची िनिम�ती - �ि�या 
आिण शहरी पनु�था�िपत पॅटन� - शहरी भागातील सम�या - ज��ीिफकेशन आिण इतर 
वाढ�या सम�या. 

३.९  शहरी जागेतील सकंट- ज��ीिफकेशन आिण इतर उदयो�मखु सम�या. 

३.१०  �लोबल िसटी आिण �लोबल िसटी �े�: नवीन �ादेिशकता – 

३.११  दि�ण आिशयातील पेरी शहरी �े�ाचें प�रवत�न उदाहरणे 

३.१२  साराशं 

३.१३  तमुची �गती/�यायाम तपासा 

३.१४  �वय-ंिश�ण ��ाचंी उ�र े

३.१५  तािं�क श�द आिण �याचंा अथ� 

३.१६  तािं�क श�द आिण �याचंा अथ� 
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३.१७  काय� 

३.१८  References for further study 

३.१. उि�� े

या यिुनट�या शेवटी, त�ुही स�म �हाल 

• भारतातील शहरी भागा�या िवकासाम�ये पंचवािष�क योजनांची भूिमका समजून �या 

• देशातील नागरीकरणा�या �ि�येचा आिण �काराचंा अ�यास करा 

• शहरीकरणाशी सबंंिधत नवीन सकं�पना जाणून �या 

३.२. प�रचय 

आज�या जगात, जगातील 50% लोकस�ंया शहरी भागात राहते. आपण शहरीकरण आिण 
शहरी िनयोजनाचा वाढता कल बघू शकतो, 2050 पय�त समुार े70% भारतीय लोकस�ंया 
शहरी भागात मालम�ा बाळगणे िनवडेल असा अंदाज लावणे आप�यासाठी खूप सोपे झाले 
आहे. �याच काळात शहरी लोकस�ंये�या वाढीने जवळजवळ 6.24 कोटी ते 28.6 कोटी 
इतका वेगवान वेग �हणजे �वातं�यानतंर समुार े 4.6% वाढ. 2001 आिण 2011 �या 
जनगणनेम�ये भारतातील नागरीकरणा�या आकाराचा िव�तार अन�ुमे 27.81% ते 
31.16% पय�त िदसून येतो. �यामळेु �वतं� आिण लोकशाही भारताचे झपाट्याने 
नागरीकरण होत आहे. शहरीकरणा�या प�रणामामळेु देशाची खा�ीशीर आिण सम�ृ 
आिथ�क �गती होते. या �करणाम�ये िनयोजन आिण शहरीकरण, �याचे प�रणाम आिण 
पनुबा�धणीची चरण-दर-चरण �ि�या आहे. 

३.३. िवषय चचा� 

शहरीकरणाची �या�या अशी �ि�या �हणून केली जाऊ शकते �या�ार े गावे शहरामं�ये 
बदलतात आिण शहर े शहरामं�ये बदलतात. लोकस�ंयाशा�ीय अथा�ने शहरी 
लोकस�ंये�या (U) एकूण लोकस�ंये�या �माणात (T) कालावधीत झालेली वाढ आह.े 
भारताची लोकस�ंया 1947 म�ये 350 दशल� व�न 2011 म�ये 1210 दशल� इतक� 
झाली.याच कालावधीत, शहरी लोकस�ंया जवळजवळ 4.6 पट वेगाने वाढली – 62.4 
दशल� व�न 286 दशल� (जनगणना 2011). �यामळेु �वतं� भारतात झपाट्याने 
नागरीकरण होत आहे. नागरीकरणाची �ि�या देशातील आिथ�क िवकासा�या �ि�येशी 
आिण प�तीशी जवळून जोडलेली आहे.भारतातील नागरीकरणाची �ि�या आिथ�क 
िवकासा�या �ि�ये�ार ेपूण�पणे �प� केली जाऊ शकत नसली, तरी ती नतंर�या काळाशी 
सकारा�मकपणे जोडलेली आहे. लोकस�ंयेतील अभूतपूव� वाढ, तािं�क �गतीसह आिथ�क 
वाढीमळेु देशातील शहरीकरण �ि�या वाढली आहे. शहर े ही सधं�चे क� �िबंदू आहेत. 
�यामळेु लहान शहर ेआिण खेड्यामंधून मोठ्या �माणात शहराकंडे लोकस�ंयेची हालचाल 
नेहमीच असते.यामळेु लोकस�ंयेचा स�या�या सिुवधावंरील घरा�ंया आिण पायाभूत 
सिुवधा�ंया तरतदु�वरील दबाव वाढतो आिण �यामळेु गद� होते.अशा�कार,े जलद आिण 
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�यापक उपनगरीकरणासह एकतफ� िवकासामळेु उ�वणा�या वाढ�या असमानतेमुळे 
आप�या शहरामंधील प�रि�थती िनय�ंणात आण�याजोगी आिण अिधक िचतंाजनक बनली 
आहे. बरचे "शहरी" रिहवासी आिण वैयि�क कुटंुबे शहरी जीवनात सामािजक, आिथ�क 
िकंवा राजक�य��्या एकि�त नाहीत.�या�ंया उ�प�नाची िन�न पातळी; िश�ण आिण 
तािं�क कौश�यांचा अभाव; झोपडप�्यामं�ये वाढ�या लोकस�ंयेसह झोपडप�्यामं�ये 
आिण िनज�न वसाहत�मधील िनकृ� राहणीमानामळेु नागरी �शासनावर दबाव येत आह.े 
अशा�कार े लोकस�ंये�या दबावामळेु नागरी सेवा आिण सिुवधाचंा आधीच अि�त�वात 
असलेला अनशुेष पाहता, समदुाया�या पया�वरणीय जीवन समथ�न �णालीचा अभाव िनमा�ण 
होत आह,े �यामळेु शहरी िवकासा�या देखभाल खचा�त वाढ हो�या�या सम�येत आणखी 
भर पडते. 

३.४. ५ वषा��या योजना�ंार े नागरी िनयोजनाचा भारतीय अनुभव – 
पिहली पचंवािष�क योजना ते सहावी पचंवािष�क योजना – 

पिहली पंचवािष�क योजना (१९५१-५६): 

या योजनेत सरकारने स�ंथा�मक बाधंकाम आिण सरकारी कम�चारी आिण समाजातील 
खाल�या वगा�साठी परवडणारी घर े बाधं�यावर भर िदला. सरकारने नवीन चदंीगड शहर 
बाधं�याची योजना िवकिसत केली जी नतंर क� �शािसत �देश बनली. या आराखड्यात 
औ�ोिगक गहृिनमा�ण योजनेचा काय��मही स�ु कर�यात आला. या योजनेने �िशि�त 
िनयोजका�ंार े �भावी नगर िनयोजन देखील सिुनि�त केले. सरकारने नॅशनल िबि�डंग 
ऑग�नायझेशन आिण �कूल ऑफ �लॅिनगं अडँ आिक� टे�चरची �थापना केली. स�ंथेने 
�ाम�ुयाने नागरी सम�या सोडव�यावर भर िदला. िद�ली मा�टर �लॅनची िनिम�ती प�रपूण� 
मॉडेल योजना �हणून उदयास आली �याने नतंर भारतातील इतर शहरासंाठी मा�टर �लॅन 
िवकिसत कर�यासाठी धोरण िनमा�ते �हणून काम केले. 

दुसरी पंचवािष�क योजना (१९५६-६१): 

या योजनेत फ� औ�ोिगक शहर े नागरीकरणाची उदयो�मखु क� �े �हणून �थापन 
कर�याला मह�व दे�यात आले आह.े शहरी िवकासासाठी 21 शहरा�ंया मा�टर �लॅनची 
�यव�था उंचावली. नागरी �शासनाचे नूतनीकरण "द टाऊन अडँ कं�ी �लॅिनगं अॅ�ट" 
अंतग�त �यव�थािपत आिण िनयिं�त केले गेले. झोपडप�ी मंजरुीची सकं�पना प�ुहा 
तपास�यात आली जेणेक�न झोपडप�ी सधुारणे श�य होईल. 

• ितसरी पंचवािष�क योजना (१९६१-६६): 

हा आराखडा �ाम�ुयाने नगर िनयोजनावर क� ि�त होता. योजनेची सपूंण� जबाबदारी 
क� �ाकडून रा�य सरकारकडे ह�तातं�रत कर�यात आली. टाउन अडँ कं�ी �लॅिनगं 
ऑग�नायझेशनने 1957 म�ये एक मॉडेल टाउन �लॅिनगं कायदा िवकिसत केला. देशातील 
रा�यामंधील शहर े आिण शहरा�ंया वाढीसाठी आिण िवकासासाठी मा�टर �लॅन तयार 
कर�यासाठी आिथ�क सहा�य �दान कर�यासाठी ते तयार कर�यात आले होते. प�रणामी, 
आणखी 400 मा�टर �लॅनची तयारी झाली. यािशवाय, या योजनेने नागरी समदुाय िवकास 
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योजना नावाची �ायोिगक योजना देखील िवकिसत केली. या योजनेने शहरी भागातील 
झोपडप�्याशंी सबंंिधत सामािजक आिण मानवी सम�यांचे िनराकरण केले. 

• चौथी पंचवािष�क योजना (१९६९-७४): 

लोकस�ंया वाढीची िचतंा दूर कर�यासाठी धोरणे तयार कर�यात आली. शहरी 
लोकस�ंयेचा �फोटही येथे केला गेला. �यामळेु धोरणात संतिुलत िवकासावर भर दे�यात 
आला. या योजनेने झोपडप�ी भागासंाठी यो�य पाणी परुवठा, �व�छता आिण र��यावरील 
फुटपाथ यासार�या मूलभूत सेवा�ंार ेचागंले वातावरण सिुनि�त कर�यासाठी एक योजना 
देखील िदली. 

• पाचवी पंचवािष�क योजना (१९७४-८०): 

ही योजना म�ुय�वे शहरामंधील जिमनी�या िकमती िनयंि�त कर�यासाठी उपाययोजना 
स�ु करणे, लहान आिण म�यम शहरा�ंया िवकासासाठी मोठ्या गो�ी (चौकट) तयार करणे, 
शहर े आिण शहरामं�ये मूलभूत सेवा वाढवणे, सम�याचें िनराकरण कर�यासाठी ठोस 
मूलभूत सरंचना �दान करणे याशी सबंंिधत होती. �ादेिशक ��ीकोन असले�या महानगर 
शहराचें आिण महानगरामं�ये रा��ीय मह�व असले�या िवकास �क�पानंा मदत करणे. 
लहान आिण म�यम शहरा�ंया िवकासासाठी एक आराखडा िवकिसत कर�यासाठी क� � 
सरकारने 1975 म�ये लहान आिण म�यम शहरा�ंया िनयोजन आिण िवकासावर एक काय� 
दल �थापन केले. योजनेम�ये 300,000 पे�ा जा�त लोकस�ंया असले�या शहरा�ंया 
पायाभूत सिुवधां�या िवकासा�या गरजेकडे ल� वेधले गेले. . हे उि�� सा�य कर�यासाठी 
एकाि�मक नागरी िवकास काय��म (IUDP) नावाची योजना स�ु कर�यात आली. 

• सहावी पंचवािष�क योजना (१९८०-८५): 

भारतीय अथ��यव�थेसाठी हा सवा�त ि�थर काळ होता, अशा �कार े यावेळी योजना 
�ाम�ुयाने लहान आिण म�यम शहरा�ंया वाढ आिण िवकासावर क� ि�त होती आिण शहरी 
भारतातील झोपडप�्यानंा मूलभूत सेवा परुव�यावरही ल� क� ि�त केले होते. ही योजना 
�ेनेज, सीवरजे आिण �व�छता यासंार�या मूलभूत �व�छता सिुवधामं�ये सधुारणा क�न 
झोपडप�ी भागातील पया�वरणीय प�रि�थती सधुारते. क� � सरकारने छोट्या आिण म�यम 
शहराचंा एकाि�मक िवकास (IDSMT) नावाची योजना स�ु केली. ही योजना क� � 
सरकार�ार ेपूण�पणे �ायोिजत होती जी पायाभूत सिुवधा आिण मूलभूत सेवा�ंया सिुवधा�ंार े
शहरा�या िवकासाला चालना देते. या योजनेसाठी 1,00,000 पे�ा कमी लोकस�ंया 
असले�या शहराचंाच िवचार कर�यात आला होता. 

३.५ �ाइमेट शहरी रचना आिण सबंिंधत सम�या – वाढीचे �ुव – गद� 
कमी कर�याची धोरणे, िवक� �ीकरण आिण िनयोिजत शहर े – यश 
आिण अपयश, भारतीय नागरी आिण गहृिनमा�ण धोरणे 

"�ाइमेट िसटी" या श�दाचा सदंभ� या �देशातील एकमेव शहर आहे �याची लोकस�ंया 
सवा�त जा�त आहे आिण इतर अनेक शहराचंी लोकस�ंया लहान आहे. रकँ साइज 
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िडि���यूशनम�ये शहराचें अशा �कार ेिवतरण समािव� आहे क� इतर अनेक लहान शहर े
आिण शहरासंह फ� एकच खूप मोठे शहर अि�त�वात आह ेआिण शहरी पदान�ुमानसुार 
कोणतेही म�यवत� आकाराचे शहरी क� � नाहीत. �ाइमेट शहरा�ंया उ�कृ� उदाहरणामं�ये 
थायलंडमधील बकँॉक आिण दि�ण को�रयामधील सोल याचंा समावेश आहे.माक�  
जेफरसन यानंी �थमच सकं�पना माडंली िकंवा 1939 म�ये �ाइमेट िसटीचा कायदा 
��तािवत केला. �यानंी �ाइमेट िसटीचे �प�ीकरण "पढुील सवा�त मोठ्या शहरापे�ा द�ुपट 
आिण द�ुपट ल�णीय" असे केले. �ाइमेट शहर े बह�स�ंय देश िकंवा �देश अंतग�त 
�थलातंराचे ल�य �हणून काम करतात. सकं�पना केवळ म�ुय शहराचा आकार आिण 
लोकस�ंया याला मह�व देत नाही तर अथ�शा�, राजकारण, स�ंकृती आिण िश�ण 
यासार�या इतर पैलूंवरही भर देते.शहरी �ाइमसी (मह�व) हे �ाइमेट शहरात राहणा�या 
देशा�या लोकस�ंयेचा वाटा �हणून मोजले जाऊ शकते. �रलेिट�ह �ाइमसी �ाइमेट 
शहरा�या लोकस�ंयेचे देश िकंवा �देशातील दसु�या �माकंा�या लोकस�ंयेचे गणुो�र 
दश�वते. 

भारतीय शहरी आिण गहृिनमा�ण धोरणे रा��ीय शहरी गहृिनमा�ण आिण िनवास धोरण 2007 
शहरी ग�रबावंर िवशेष ल� देऊन “सवा�साठी परवडणारी घर”े या �येयाचे मह�व समजून 
घे�यासाठी िविवध �कार�या साव�जिनक-खाजगी भागीदार�ना �ो�साहन दे�यासाठी उ�सकु 
आहे. रा��ीय गहृिनमा�ण धोरण तयार करणे ही एक सतत �ि�या आहे जी 1986 म�ये स�ु 
झाली.“2022 पय�त सवा�साठी घर”े सा�य कर�यासाठी आपले �य�न पढेु नेत, क� � 
सरकारने �व�त घरासंाठी नवीन साव�जिनक-खाजगी भागीदारी (PPP) धोरण जाहीर केले 
आहे जे ��येक घर बाधं�यासाठी ��येक घरासाठी �. 2.50 लाखापंय�त क� �ीय सहा�य 
�दान करते. खाजगी बाधंकाम �यावसाियकांनी खाजगी जिमन�वर देखील. 

३.६  शहर िनयोजनाबाबत ��ीकोन बदलणे – सातवी, आठवी आिण 
नववी पचंवािष�क योजना – 

• सातवी पंचवािष�क योजना (१९८५-९०): 

राजीव गाधंी पंत�धान असताना का�ेँस प�ाने सात�या पंचवािष�क योजनेची महु�त� मेढ 
रोवली. तािं�क �गती�ार े औ�ोिगक उ�पादकता वाढव�यावर या योजनेत जोरदार भर 
दे�यात आला आहे. �यात गहृिनमा�ण �े�ाला गहृिनमा�ण िवकासा�या �मखु जबाबदा�या 
सोपव�या�या मह�वावर जोर दे�यात आला. नॅशनल होम बकेँची �थापना गहृिनमा�ण 
िनधीचा पाया िव�ततृ कर�यासाठी कर�यात आली. NBO म�ये सधुारणा कर�यात आली 
आिण नािव�यपूण� बाधंकाम सािह�या�या �यावसाियक उ�पादनाला चालना दे�यासाठी 
िबि�डंग मटे�रयल टे�नॉलॉजी �मोशन कौि�सल (BMTPC) ची �थापना कर�यात आली. 
योजना कालावधीत, इमारत क� �ाचें जाळे देखील �थािपत केले गेले. सात�या योजनेत 
शहरी ग�रबा�ंया िचतंा �प�पणे ओळख�या गे�या आिण �थमच गरीबासंाठी शहरी मूलभूत 
सेवा (UBSP) �हणून ओळखली जाणारी शहरी गरीबी िनमू�लन योजना स�ु कर�यात 
आली. प�रणामी, सरकारची ि�थती "सवा�त गरीब आिण सवा�त असरुि�त घटकासंाठी 
परुवठादार, तसेच मया�दा काढून टाकून आिण जमीन आिण सेवा परुवठा वाढवून इतर 
उ�प�न गट आिण खाजगी �े�ासाठी एक सिुवधा देणारा" �हणून िचि�त कर�यात आली. 
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• आठवी पंचवािष�क योजना (१९९२-९७): 

ही पंचवािष�क योजना अ�यतं मह�वाची होती कारण भारतीय अथ��यव�थे�या वाढीसाठी 
िविवध उप�म हाती घे�यात आले होते. ही योजना गाडगीळ-मखुज� फॉ�यु�लावर आधा�रत 
होती जी भारतीय अथ��यव�थेत शहरी �े�ाची भूिमका आिण मह�व यावर �प�पणे ल� 
क� ि�त करते. ही पिहलीच वेळ होती जे�हा सरकारने नागरी सधुारणांवर �काश टाकला 
होता. तथािप, शहरी भागात रोजगार वाढीचा दर जवळपास 3.8% होता आिण �ामीण 
भागात तो समुार े 1.6% पय�त घसरला �यामळेु शहरी भागात काम करणा� या मजरुा�ंया 
स�ंयेत ल�णीय वाढ हो�यावर ल� क� ि�त करणे अिधक मह�वाचे आहे. 

• नववी पंचवािष�क योजना (१९९७-२00२): 

आराखड्यात घरा�ंया मह�वा�या सम�या सोडव�यात आ�या. योजनेअंतग�त साव�जिनक 
आिण खाजगी सहभागास �ो�साहन दे�यात आले आिण �या पाच वषा�म�ये बह�रा��ीय 
कंपनी (MNCs) ला देखील परवानगी दे�यात आली. िनयोजन आयोगाने शहरी भागात 
श�ु िप�या�या पा�याचा परुवठा आिण �व�छते�या सिुवधांसाठी 50,000 कोटी �पया�ंया 
बजेटची अपे�ा केली होती. क� � सरकारने शहरी �े�ा�या िवकासासाठी काही मह�वाची 
धोरणे िनि�त केली आिण काही पावले िनि�त केली. उदारीकरणा�या यगुामळेु नागरी 
िवकास िनयोजन पु�हा क� ��थानी आले. इि�वटी आिण डेट फायना�समधून भाडंवल 
उभा�न आिण नोकरी�या सिुवधा उपल�ध क�न देऊन शहरी भागातील पायाभूत 
सिुवधा�ंया िवकासात खाजगी �े�ाचा सहभाग मह�वाची भूिमका बजावतो. क� � सरकारने 
िवशेषत: पायाभूत सिुवधा�ंया िनिम�तीवर बंदी उठवून शहरी �े�ातील परक�य गुतंवणकु�ला 
चालना िदली. 

३.७  जागितक �ि�यांचा छेदनिबदूं - लविचक शहरी अथ��यव�था - 
बदलणारा आिथ�क पाया आिण आतंररा��ीय भाडंवल - शहरी 
अथ��यव�थेचे अनौपचा�रक�करण आिण �ीकरण. 

जागितक�करण ही एकच सकं�पना नाही जी िनि�त कालमया�देत प�रभािषत केली जाऊ 
शकते. ह े िनि�तपणे �प� केले जाऊ शकत नाही आिण ते सव� लोकानंा आिण सव� 
प�रि�थत�म�ये लागू होऊ शकते. जागितक�करणाम�ये आिथ�क एका�मता, धोरणाचें 
ह�तातंरण आिण �ानाचे ह�तातंरण याचंा समावेश होतो. ती एक जागितक �ि�या आहे. 

20 �या शतका�या शेवट�या भागात लविचक �पेशलायझेशनची झपाट्याने वाढ झाली. 
िवकिसत देशां�या अथ��यव�थानंी काम आिण रोजगार, नाग�रक�व, शासन तसेच घरगतुी, 
राहणीमान आिण कौटंुिबक �यव�थेत लविचकता अनभुवली आहे. ��थािपत ऑड�र, 
पदान�ुम आिण सरंचनाचंी अनपुि�थती आहे आिण गितशीलता आिण लविचकतेकडे 
�व�ृी आहेत. 

जागितक�करणामळेु अथ��यव�थेची ताकद, सरंचना आिण असरुि�तता, सधंी आिण 
उ�प�नाचे िवतरण, कला आिण स�ंकृती तसेच नाग�रकामंधील बािंधलक� यावर प�रणाम 
होतो. जागितक�करण हा जागितक अथ��यव�थेचा अिवभा�य भाग बनत चालला आह.े 
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अनेक �करणामं�ये जागितक�करणामळेु बेरोजगारी वाढली आह े कारण �यवसायाने 
उ�पादन अशा देशामं�ये हलवले आहे जेथे खच� कमी आहेत. जागितक अथ��यव�था ल�ात 
घेऊन देशातंग�त �यवसायाचे िनण�य वाढत आहेत. वाढ�या �पेशलायझेशन आिण 
बाजारपेठेत �पधा� कर�यासाठी आव�यक असले�या वैिश�्यासंाठी आज अिधक कुशल 
आिण लविचक मजरुाचंी आव�यकता आह.े नोकरीची ि�थरता कमी झाली आहे आिण 
कुशल आिण अकुशल कामगारामंधील फरक ठळकपणे जाणवू लागला आह.े पारपंा�रक 
उपाया�ंया पलीकडे जाऊन पनुिव�तरण आिण मानवी िवकासाची �भावी धोरणे राबिव�यास 
रा�य स�म असावे. असे न के�यास िवषमता आणखीनच वाढेल आिण सामािजक �याय 
आिण राजक�य ि�थरता �भािवत होईल. खरतेर, आिथ�क जागितक�करण हा 
जागितक�करणाचा सवा�त गितशील घटक आहे. 1990 �या दशकात मोठ्या �माणावर 
उदयो�मखु अथ��यव�थामं�ये भाडंवलाचा �वाह वेगाने िव�तारला. 

शहरी भागातील मिहलाचें अनभुव �यां�या प�रि�थतीनसुार आिण �ोफाइलनसुार 
बदलतात. एकूणच, शहरी मिहलानंा सेवा आिण पायाभूत सिुवधामं�ये जा�त �वेश असतो. 
�यानंा अनेकदा अिधक सधंी िमळतात �यामळेु अिधक रोजगार िमळतो. �ामीण भागातील 
मिहलापें�ा �यानंा कमी सामािजक सा�ंकृितक िनब�धाचंा सामना करावा लागतो. तथािप, 
शहरी वातावरणातही, प�ुषानंा मिहलापें�ा अिधक फायदा होतो. मिहलानंा कमी उ�प�न, 
कमी मालम�ा, कमी वेळ आिण कमी श�� असते. िकंबह�ना, शहरी भागात कामगारा�ंया 
वाढ�या �ीकरणामळेु �माचे अनौपचा�रक�करण झाले आह.े शहरी भागातील अनेक 
मिहला र��यावर िव�े�या आहेत आिण �या बह�ताशंी करार आिण सामािजक 
सरं�णािशवाय न�दणीकृत नसले�या आहेत. 18 जानेवारी 2018 �या आिथ�क 
सव��णानसुार, प�ुषा�ंया वाढ�या �थलातंरामळेु कृषी �े�ाचे "�ीकरण" होत आहे. 

ग�रबीचा ि�यावंर अिधक प�रणाम होतो प�रणामी विंचततेचे �माण आिण �कार वाढतात 
आिण या घटनेला दा�र�्याचे �ीकरण �हणून ओळखले जाते. �ामीण भागातील गरीब 
लोका�ंया शहरी �थलातंराचा मिहलावंर जा�त प�रणाम होत अस�याचे िदसून आले आहे. 
�थलातं�रत मिहलानंा प�ुषा�ंया तलुनेत अिधक सम�याचंा सामना करावा लागतो. मिहला 
�थलातं�रत अनेकदा मोलकरीण, घरकाम करणारी, नोकर, सफाई कामगार आिण इतर 
अशा अनेक कमी दजा��या नोक�या �हणून काम करताना आढळतात. �ी◌ीकरण आिण 
ग�रबीचे शहरीकरण हे मिहलावंर आिण �या�ंया कुटंुबावरही मजबूत �भाव दश�वते. 
अशा�कार,े �या�ंया मलुी आिण मलुामं�ये लहान वयातच िश�ण, नोकरी, इ�यादी सव� 
�कारामं�ये विंचतपणा अिधक िदसून येतो. अशा प�रि�थत�मळेु �ीला िपढ्यानिपढ्या 
गरीब राह�यास भाग पाडले जाते आिण �यानंा ग�रबीत ओढले जाते. 

३.८  पनुक� �ीकरण - आतंररा��ीय भाडंवल आिण जागितक शहराची 
िनिम�ती - �ि�या आिण शहरी पनु�था�िपत पटॅन� - शहरी भागातील 
सम�या - ज��ीिफकेशन आिण इतर वाढ�या सम�या. 

शहरी नूतनीकरणा�या कामाने खाजगी गुतंवणूक काढून घे�या�या च�ाला चालना िदली 
आहे आिण नवीन िवकासा�या मागा�तील अडथळे �हणून काम करणा�या सम�याचें 
िनराकरण केले आहे. नूतनीकरणा�या आधिुनक प�ती 19�या शतकात रा��ा�ंया 
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वाढीम�ये स�ु झा�या आिण 1940 �या उ�राधा�त पनुर�चने�या िनयमातंग�त एक मोठा 
ट�पा अनभुवला. या �ि�येचा अनेक शहरी लडँ�केपवर मोठा �भाव पडला आहे आिण 
जगभरातील शहरा�ंया इितहासात आिण लोकस�ंयाशा�ात मह�वाची भूिमका बजावली 
आहे. 

नागरी नूतनीकरण ही एक �ि�या आहे िजथे िनवडले�या पनु�था�िपत �े�ाअंतग�त 
वैयि�क�र�या ता�यात असले�या मालम�ा सपंािदत के�या गे�या हो�या आिण 
महानगरपािलका पनुिव�कास �ािधकरणा�या �िस� �े�ात ने�या गे�या हो�या, �या न� 
के�या जाऊ शकत नाहीत आिण �यानंा �या�ंयासाठी वाटप केले�या िवकासकांची िनवड 
करणे स�ु ठेवावे लागते. इतर उपयोग. 

शहरी भागात राहणा�या लोका�ंया आगामी �ितबंिधत आिण अ�व�छ प�रि�थती�या 
�िति�येसाठी सामािजक सधुारणेची एक प�त �हणून शहरी नूतनीकरणाची सकं�पना 
इं�लंडम�ये िदसून आली. लोका�ंया चागं�या घरा�ंया प�रि�थतीसाठी वेळाप�क तयार 
कर�यात आले कारण �यानंा राह�यासाठी आिण कामासाठी यो�य िनवास�थान असावे. 

काही �करणामं�ये, नूतनीकरणामळेु मोठ्या ��वे आिण ए�स�ेसवेसाठी शहर े आिण 
शहरा�ंया भौगोिलक िव�ताराचा झपाट्याने िव�तार होऊ शकतो. 

शहरी नूतनीकरणाला आिथ�क अिभयािं�क� आिण िनय�ंणा�या यं�णे�ार ेसमिथ�त केले गेले 
आहे. जरी ते समदुायानंा अिधक सपं�ी आणू शकते, परतं ु ते आधीपासून अि�त�वात 
असले�या रिहवाशासंाठी देखील धार आणू शकते. केलो �करणासह काही पनुिव�कास 
�क�प अयश�वी ठरले आहेत, �याम�ये यू.एस. सव��च �यायालयाने मत घे�याचा िवचार 
केला होता परतं ुते काय� झाले नाही कारण तेथे फ� 5 ते 4 मते घे�यात आली होती परतं ु
�या मालम�ेत काहीही बाधंले गेले नाही. 

शहरी नूतनीकरणा�या �गतीचे उि�� िवनाशावर आधा�रत धोरणात बदलणे आिण 
नूतनीकरण आिण गुतंवणकु�वर आधा�रत आहे आिण आज ते अनेक �थािनक सरकारांचा 
एक आव�यक भाग आहे, वारवंार लहान आिण मोठ्या �यावसाियक �ो�साहनांसह. 

३.९  शहरी जागतेील सकंट- ज��ीिफकेशन आिण इतर उदयो�मखु 
सम�या. 

भारताची शहरी लोकस�ंया 300 दशल� आहे जी अजूनही भारता�या एकूण 
लोकस�ंये�या एक ततृीयाशंपे�ा कमी आह.े असा अंदाज आहे क� 2045 पय�त जवळपास 
800 दशल� भारतीय शहरामं�ये राहतील जे स�या�या यरुोपमधील एकूण लोकस�ंयेपे�ा 
जा�त आहे. भारतातील सव� सहा मेगा शहर े आिण 40 दशल�ाह�न अिधक शहरा�ंया 
पायाभूत सिुवधांवर आधीच गंभीर ताण आहे. भूजल पातळी झपाट्याने कमी होत आह,े 
�दूषण सकंटा�या पातळीवर पोहोचत आह,े वाहतूक �यव�था �चडं ग�धळात आहे आिण 
साडंपाणी आिण �व�छता गडबडली आह,े या सवा�चा साव�जिनक आरो�य आिण 
�व�छतेवर प�रणाम होतो. अशा प�रि�थतीचे रा��ीय आिण आंतररा��ीय �तरावर कौतकु 
होत नाही. 
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शहरी तसेच रा�य �तरावर शहरी िनयोजन अंमलबजावणी आिण पायाभूत सिुवधा�ंया 
वाढीम�ये अनेक एज�स�चा समावेश आहे. लाइ�ह �ेमवक�  खूपच गुतंागुतंीचे झाले आहे, 
�यामळेु ब� याचदा फं�श�स, जबाबदारी आिण सम�वयाचा अभाव, वेळेचा िवलंब, 
ससंाधनाचंा अप�यय इ�यादी कारणे होतात. मा�टर �लॅन ही कायदेशीर साधने आहेत जी 
शहरा�ंया िवकासाचे माग�दश�न आिण िनयमन करतात आिण शहरीकरण �यव�थािपत 
कर�यासाठी मह�वपूण� आहेत. तसेच '�थािनक ि�थरता'. 7933 नागरी व��यापैंक� 65% 
लोकाकंडे कोणताही मा�टर �लॅन नाही. यामळेु मंद ह�त�ेप, अ�यवि�थत बाधंकामे, शहरी 
पसरणे आिण पया�वरणीय �दूषण होते, �यामळेु वाहतूक क�डी, पूर येणे इ�यादी सम�या 
आणखी वाढू शकतात. 

अिधक सपं�न रिहवाशा�ंया आिण �यवसायां�या ओघ�दार े अितप�रिचत �े�ाचे �व�प 
बदल�याची �ि�या �हणजे ज��ीिफकेशन. सौ�यीकरणाची �ि�या सामा�यत: शेजारील 
शहर े िकंवा शहरामंधून जा�त उ�प�न असले�या लोका�ंया �े�ाकडे वाढ�या आकष�णाचा 
प�रणाम आह.े शहरी पनु�था�पनेची रणनीती �हणून इतर पा�ा�य देशा�ंया तलुनेत भारतात 
ज��ीिफकेशनचा सराव खूप नंतर केला जात आहे. भारतीय सदंभा�त शहरी फॅि�क हे अनेक 
�तरानंी बनलेले आहे. अशा �कार,े सौ�यीकरणा�या �ि�येचे भारतीय संदभा�नसुार 
वेगवेगळे वग�करण, ��ये आिण �भाव आहेत. शहरातील कमी झाले�या भागांची पनुर�चना 
करणे ही एक उपाय योजना आह.े भारताम�ये िचतेंमळेु सकारा�मकते�या तलुनेत 
नकारा�मक िवचार जा�त आहेत. 

�ामीण भागातून शहरी भागात िवशेषत: महानगर े आिण मुंबई आिण िद�लीसार�या 
रा�या�ंया राजधानीत �थलातं�रत होणा-या अचानक आिण मोठ्या �वाहामळेु ��येक 
शहरातील घराचंी सवा�त गभंीर सम�या आह.े बह�ताशं शहरामं�ये घरा�ंया सिुवधेअभावी 
जवळपास प�नास ट�के लोकस�ंया झोपडप�ीत राह�यास भाग पाडते. 

यूएस शहरामंधील �मखु सम�या आिण सम�यामं�ये स�या आिथ�क अडचणी, गद�, 
गहृिनमा�ण, रहदारी, �दूषण, िश�ण आिण ग�ुहेगारी यांचा समावेश आहे. वरीलपैक� अनेक 
सम�या उ�वतात कारण शहरामं�ये मोठ्या स�ंयेने लोक तलुनेने कमी जागेत राहतात. 

३.१०  �लोबल िसटी आिण �लोबल िसटी �े�: नवीन �ादेिशकता – 

जागितक शहर ेते शहर प�रभािषत करतात जे �या�या सम�ृ वैिश�्यामंळेु तलुना�मक लाभ 
घेतात आिण क� � �हणून काम क�न जागितक आिथ�क �यव�थेत एक �मखु �थान धारण 
करतात. �लोबल िसटीला पॉवर िसटी, व�ड� िसटी, अ�फा िसटी िकंवा व�ड� स�टर असेही 
सबंोधले जाऊ शकते. जागितक आिथ�क नेटवक� म�ये जागितक शहर मह�वपूण� भूिमका 
बजावते. या सकं�पनेची उ�प�ी भौगोिलक आिण शहरी अ�यासातून शोधली जाऊ शकते 
आिण जागितक�करणाची क�पना धोरणा�मक भौगोिलक ि�थतीत तयार केली गेली आहे 
आिण िव� आिण �यापारा�या सबंंधात जागितक �णाल��या मह�वपूण� ऑपरशेनल 
�केलवर वग�कृत केली गेली आहे. जागितक शहराचंी उ�प�ी 1980 �या दशकात केली 
जाऊ शकते िजथे सामा�य वैिश�्ये सामाियक करणा� या जगातील काही मह�वा�या 
शहरावंर सशंोधन केले गेले. उदयो�मखु जागितक�करणा�या यगुात, या जागितक शहरानंा 
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जागितक शहर े �हणून सबंोधले जाते आिण अशा �कार े ते जागितक�करणाचा िबि�डंग 
�लॉक �हणून पढेु आले. �याच वेळी, रा�य स�ंथेची पनुर�चना कर�या�या �यापक 
�क�पा�या सदंभा�त ही शहर े�थािनक राजकारणाचे क� � बनतात. 

सशंोधना�या स�ुवातीस, �यूयॉक� , लंडन आिण टोिकयो या तीन शहराचंा जागितक शहर े
�हणून समावेश कर�यात आला होता आिण असे मानले जात होते क� �या काळात ह े
एकमेव शहर आहे जे जागितक शहर �हणून मानले जाऊ शकते. तथािप, नतंर अॅम�टरडॅम, 
�ँकफट� , �ू�टन, लॉस एजंेिलस, मेि�सको िसटी, पॅ�रस, साओ पाउलो, िसडनी आिण 
झ�ुरच यासारखी इतर अनेक शहर ेजागितक शहराचंा भाग �हणून गणली गेली. नतंर अशा 
शहरानंा एक� जोडून सपूंण� �देशात आंतररा��ीय भाडंवला�या गरजा चागं�या �कार ेपूण� 
कर�यासाठी नेटवक�  तयार केले जाते. 

 जागितक शहराची वैिश�्ये 

 हे �मखु �टॉक ए�सच�ज आिण िनद�शाकंाचें एक मह�वाचे िनय�ंण क� � �हणून काम 
करते. 

 आंतररा��ीय िव�ीय बाजारपेठेत �भ�ुव िच�हािंकत करा 

 जग�िस� सा�ंकृितक स�ंथेचे प�रचालन क� �. 

 �मखु मीिडया हब �हणून काम करा 

 मह�वाचे �वास आिण वाहतूक क� � �हणून काम करा. 

 मोठ्या आंतररा��ीय िवमानतळाचे घर. 

 अ�ग�य एअरबेस आिण एअरलाइन िमळवा. 

जागितक शहर �े� हा जागितक शहर े आिण जागितक�कृत शहराचंा सै�ािंतक आिण 
�यावहा�रक िव�तार आहे, जे आंतररा��ीय राजकारण आिण आिथ�क �े�ात मह�वाचे 
�थान आहे. िवकसनशील देशांनी जागितक शहरा�ंया उदयाला पािठंबा देणे हे खूप मह�वाचे 
आहे. 

यनुायटेड �टेट्स आिण सोि�हएत यिुनयन यां�यातील शीतय�ुानतंर रा��ीय �शासन 
आिण सा�ंकृितक, आिथ�क आिण राजक�य सघंटनामं�ये होणारा बदल �हणजे नवीन 
�ादेिशकता. नवीन �ादेिशकतेची सकं�पना �ादेिशक संघटनेसाठी ख�ुया �यापारा�या 
�े�ात नवीन सधुारणा आिण घडामोडी घडवून आणते. ज�ुया �ादेिशकतेचे सव� अडथळे 
देखील दूर करते. 

�ादेिशकता ही एक राजक�य िवचारधारा आहे जी राजकारणात (राजक�य स�ा धारण 
करणे) आिण एक िकंवा अिधक उपरा��ीय �देशातील लोका�ंया आ�मिनण�यावर �भाव 
दश�वते. �शासक�य िवभागणी, स�ंकृती, भाषा आिण धम� इ�याद��ार े�देशाचें िच�ण केले 
जाऊ शकते. 
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नवीन �ादेिशकवाद इतर देशासंोबत ख�ुया �यापारावर िव�ास ठेवत असेल तर सकं�पना. 
रा�यामंधील पर�परसवंादावर अिधक ल� क� ि�त करणा� या ज�ुया �ादेिशकवादा�या 
िवपरीत, नवीन �ादेिशकता जागितक �यव�थे�या प�रवत�ना�या �ि�येत सामील 
असले�या िविवध रा�य आिण गैर-रा�य कलाकाराशंी पर�परसवंादावर िव�ास ठेवतो. 

३.११  दि�ण आिशयातील पेरी शहरी �े�ाचें प�रवत�न उदाहरण े

पेरी-शहरी �देश ह े शहरी भागातून �ामीण भागात स�ंमणाचे �े� आहेत �याचें उ�प�न 
कमी आिण म�यम आह.े �या�ंया �वभावातील बदलाचे तीन पैलू आहेत, पढुील �माणे: 

1. शहरी बनलेले �े� आिण �ामीण लडँ�केप �े� यामधील झोन. या झोनम�ये जिमनी�या 
वापराम�ये बदल होतो �याम�ये गा�याकडे अिधक ती� आिण शहरा�या िकंवा 
�देशा�या कमी िवकिसत भागाकडे कमी ती�तेचा वापर होतो. 

2. अनेक पेरी-शहरी �देश �ामीण जिमनी�या वापरापासून औ�ोिगक जिमनी�या 
वापरापय�त बदल अनभुवत आहेत. 

3. पेरी-शहरी जागा �शासना�या स�ंमणास जबाबदार आहेत, ��थािपत स�ंथा गायब होत 
आहेत आिण नवीन कलाकार िदसू लागले आहेत, प�रणामी अनौपचा�रक िनण�य �ि�या 
आिण घडामोड�म�ये वाढ होते. 

पेरी-शहरी �े�ाचे स�ंमणकालीन �व�प या �देशा�ंया शा�त िवकासासाठी धोका आिण 
सधंी आहे परतं ुते �या मोठ्या महानगरीय �े�ामं�ये ि�थत आहेत. शहराचंी वाढ, �या�ंया 
सभोवताल�या ससंाधनावंर अवलंबून. लोका�ंया मोठ्या चळवळीम�ये �वासी, शहराकडे 
�थलातं�रत झालेले आिण म�ुय शहरातून बाहेर पडणार े उ�च उ�प�न असलेले लोक 
असतात, दो�ही िदशानंी व�तूंची देवाणघेवाण होते, पेरी-शहर�नी कृषी आिण औ�ोिगक 
उ�पादने शहरापय�त पोहोचवली, तर शहर �ाहकोपयोगी व�तू आिण जागितक बाजारपेठेत 
�वेश; मािहतीचा �वाह आिण भाडंवल सामा�यतः शहरापासून पेरी-शहरी �देशाकंडे एकाच 
िदशेने िफरत असतात िकंवा काय�रत असतात; तसेच कच�याचे �वाह देखील आहेत, जेथे 
पेरी-शहरी भागाचंा वापर िसकं �हणून केला जातो जेथे कचरा एक मौ�यवान ससंाधन बनू 
शकतो. 

पेरी-शहरी �े�ानंा शहरी जागा, बाहेरील भाग िकंवा अंतभा�ग असेही �हणतात ज े पेरी-
शहरीकरणा�या �ि�ये�या प�रणामी सरंचने�ार ेप�रभािषत केले जाते. ह ेशहर आिण देश 
या�ंयातील लडँ�केप इंटरफेस िकंवा �ामीण-शहरी स�ंमणीय झोन �हणून देखील वण�न 
केले जाऊ शकते जेथे शहरी आिण �ामीण िम� जिमनीचा वापर करतात आिण ते सहसा 
सघंष� करतात. अशा �कार ेयाकडे लडँ�केप �कार �हणून पािहले जाऊ शकते, जेथे शहरी 
आिण शहरी जमीन वापरा�या पर�परसवंादातून तयार केले जाते. 
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अंजीर 3.1.: �पेस�या �कारांचे रखेािच� �ितिनिध�व. *�ोत: www.researchgate.net 

�याची �या�या जागितक �थानावर अवलंबून बदलते, परतं ु सामा�यत: यरुोपम�ये जेथे 
शहरी भाग शहर ेआिण शहरांचा वेगवान िव�तार रोख�यासाठी आिण शेतजिमनीचे सरं�ण 
कर�यासाठी अ�यतं �यव�थािपत केले जातात, शहरी िकनारा, शहर े देशाला भेटणार े �े� 
िविश� जिमनी�या वापरा�ारे वैिश�्यीकृत केले जाईल. जे एकतर जाणूनबजूुन शहरी 
भागातून �थलातं�रत झाले आहेत िकंवा �यानंा खूप मोठ्या �े�ाची आव�यकता आह,े 
उदाहरणाथ�: 

 र�ते, िवशेषतः मोटरवे आिण बायपास 

 कचरा ह�तातंरण क� �,े पनुवा�पर सिुवधा आिण लडँिफल साइट्स 

 पाक�  आिण राइड साइट 

 िवमानतळे 

 �चडं ��णालये 

 वीज, पाणी आिण साडंपाणी उपकरणे 

 कारखाने 

 जे शहराबाहेर आहेत �यात खरदेी�या सिुवधा देखील उपल�ध आहेत, उदा. �चडं 
सपुरमाक� ट िकंवा मॉल 

हे शहरी उपयोग असूनही, �े�ा�या बाहेरील कडा शेती, जगंल िकंवा इतर �ामीण 
वापरासाठी बह�ताशं जिमनीसह मोक�या राहतात. तथािप, शहरी भागा�या आसपास�या 
�ामीण भागाचा दजा� कमी असतो आिण मोक�या जिमनीचे �े� आिण खराब रीतीने 
राखलेली वडुलड्ँस आिण हेजरोज या�ंयात िवभ� होतो. 
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इं�जी भािषक सािह�यावर वच��व असले�या सरंचना�मक �या�ये�यित�र�, ही सकं�पना 
काहीवेळा उपनगरीकरण आिण ex-urbanization मधील अंतर भर�यासाठी वापरली 
जाते आिण अशा �कार ेया �देशातील लोका�ंया हालचाल�शी सबंंिधत आहे. या �करणात, 
पेरी-शहरीकरण हे दळणवळणासार�या काया��मक �ामीण-शहरी िलंकेजचा िव�तार �हणून 
पािहले जाते. 

३.१२  साराशं 

�ामीण भागातून शहरी भागात प�रवत�न ही एक दीघ� आिण िनरतंर �ि�या आहे. पंचवािष�क 
योजना�ंार े सरकारी धोरणांचे समथ�न केले जाते ते�हा ते अिधक गितमान आिण चागंले 
होते. भारतात, ही �ि�या फार पूव�पासून स�ु झाली होती आिण सव� पंचवािष�क 
योजनामं�ये सहा�यक सरकारी धोरणा�ंया खणुा िदसतात. देशातील अनेक �करणामं�ये 
सौ�यीकरणाची �ि�या देखील िदसून येते. 

३.१३  तुमची �गती/�यायाम तपासा 

१. चूक क� बरोबर 

अ-सन 2001 आिण 2011 �या जनगणनेम�ये नागरीकरणा�या आकारमानाचा िव�तार 
27.81% ते 31.16% पय�त िदसून येतो. 

ब-झोपडप�ी भागासंाठी यो�य पाणीपरुवठा, �व�छता यासंार�या मूलभूत सेवा�ंया 
�व�पात चागंले वातावरण सिुनि�त कर�यासाठी दसु�या वषा��या योजनेत चचा� कर�यात 
आली. 

क-ही योजना गाडगीळ-मखुज� फॉ�यु�लावर आधा�रत होती जी भारतीय अथ��यव�थेत 
शहरी �े�ाची भूिमका आिण मह�व यावर �प�पणे ल� क� ि�त करते. 

ड-शहरी िव�ताराला आिथ�क अिभयािं�क� आिण िनय�ंणासाठी य�ंणा आिण 
िव�ेषकामं�ये समथ�न िदले गेले आह.े 

ई-�लोबल शहर जागितक आिथ�क नेटवक� म�ये मह�वाची भूिमका बजावते. 

२. गाळले�या जागा भरा 

अ. �वातं�यानतंर __________________ गुतंवणूकदारानंी कामगारा�ंया सम�यामं�ये 
भाग घे�यास आिण �याचंी भाडंवली गुतंवणूक कर�यास नकार िदला. (खाजगी, 
साव�जिनक, जागितक) 

ब-_____________________ योजना शहरी भागातील झोपडप�्याशंी सबंंिधत 
सामािजक आिण मानवी सम�याचें िनराकरण करते. (शहरी समदुाय िवकास योजना, 
लोकाचंा िवकास, झोपडप�्यांचे क�याण) 

क- 1,00,000 पे�ा कमी लोकस�ंया असले�या शहराचंा िवचार फ� 
_____________________ योजनेसाठी केला गेला. (IDSMT, ITWT, ICSI) 
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ड-�ाइमेट शहराचंी �लािसक उदाहरणे ___________________ (बकँॉक, 
ऑ��ेिलया, �ाझील) 

ई _____________________ �देश हा जागितक शहर ेआिण जागितक�कृत शहराचंा 
सै�ािंतक आिण �यावहा�रक िव�तार आहे. (जागितक शहर, �ाइमेट शहर, महानगर) 

३. बह�पया�यी �� 

अ ____________________ भागानंा नागरी जागा असेही �हणतात. 

1. अपेरी-शहरी 

2. ब�ामीण भाग 

3. कनागरी �े� 

4. डअध�-शहरी 

ब__________________ ही एक राजक�य िवचारधारा आहे जी राजकारणात �भाव 
दश�वते. 

1. अ�ादेिशकता 

2. बजातीवाद 

3. कवण��ेष 

4. डसरजंामशाही 

क.____________________ �या अचानक आिण मोठ्या �वाहामळेु ��येक 
शहरातील सवा�त गभंीर सम�या घराचंी आहे. 

1. अ�थलातं�रत 

2. बससंाधने 

3. कआिथ�क ि�थरता 

4. डउ�म सिुवधा 

ड__________________ ही एक अित�ीमंत रिहवासी आिण �यवसाया�ंया ओघाने 
अितप�रिचत �े� बदल�याची �ि�या आहे. 

1. अज��ीिफकेशन 

2. बपनु�ा��ी 

3. कपनुिव�कास 

4. ड�ामीण - शहरी िवकास 
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ई _____________________ ि�यानंा अिधक �भािवत करते प�रणामी पातळी आिण 
विंचततेचे �कार वाढतात. 

1. अग�रबी 

2. बिश�ण 

3. कगहृिनमा�ण 

4. डवरीलपैक� काहीही नाही 

IV. पढुील ��ाचंी उ�र े�ा: 

1. दि�ण आिशयातील पेरी शहरी �े�ा�ंया उदाहरणावंर एक टीप िलहा. 

2. शहरी अथ��यव�थेतील �ीकरणा�या सम�या समोर आणा. 

3. पेरी-शहरी �देश �प� करा. 

4. जे��ीिफकेशन आिण इतर वाढ�या सम�याबं�ल �प�ीकरण �ा. 

5. पिह�या पंचवािष�क योजनेचे तपशीलवार वण�न करा 

३.१४  �वय-ंिश�ण ��ाचंी उ�र े

१. चूक क� बरोबर 

अ. बरोबर 

ब. चूक 

क. बरोबर 

ड. चूक 

ई. बरोबर 
 

२. गाळले�या जागा भरा 

अ. खाजगी 

ब. नागरी समदुाय िवकास योजना 

क. आयडीएसएमटी 

डी. बकँॉक 

ई. जागितक शहर 
 

३. बह�पया�यी �� 

अ.पेरी-शहरी 

ब. �ादेिशकता 

ग. �थलातं�रत 

डी. ज��ीिफकेशन 

ई. ग�रबी 
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३.१५  तािं�क श�द आिण �याचंा अथ� 

• ज��ीिफकेशन: ही �ि�या �या�ार ेगरीब शहरी भागाचे �व�प �ीमंत लोकामं�ये बदलून, 
गहृिनमा�ण सधुारणे, आिण नवीन �यवसाय आकिष�त करणे, अनेकदा स�या�या रिहवाशानंा 
या �ि�येत िव�थािपत करणे. 

३.१६   काय� 

महारा�� रा�यातील शहरी आिण पेरी शहरी भागाचंी यादी तयार करा. 
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४  
शहरी प�रवत�न: मुबंई महानगर �देशा�या िवशेष सदंभा�न े

या �करणाचा अ�यास के�यानतंर त�ुहाला खाली िदलेले म�ेु ल�ात येतील:   

घटक रचना  

४.१. उि��े 

४.२. प�रचय  

४.३. िवषयाची चचा�  

४.४. मुंबईतील िमल जिमनीचे  सौ�यीकरण  आिण कापड िगरणी कामगाराचंी ददु�शा 

४.५. मुंबईतील झोपडप�ी पनुिव�कास – धारावी 

४.६. वसई िवरार उप-�देशातील शहरी िनयोजन व पया�वरणाशी सबंंिधत सम�या  

४.७. मुंबई ह े सम�ुात भराव घालून तयार झालेले शहर आिण नागरी िनयोजनातील 
आ�हाने 

४.८. नवी मुंबई एक िनयोिजत शहर: एक िटका�मक �ि�कोण  

४.९. साराशं   

४.१०. तमुची �गती/अ�यास तपासा  

४.११.  �वा�यायासाठी िदले�या ��ाचंी उ�र े 

४.१२.  तािं�क श�द आिण �याचें अथ�  

४.१३. काय�  

४.१४.  पढुील अ�यासासाठी सदंभ�  

४.१. उि��:े  

या �करणाचा अ�यास के�या नतंर  शेवटी त�ुहाला खालील बाबी कळतील : 

● सौ�यीकरणाची �ि�या जाणून �या आिण �याचा मुंबईतील कापड कामगारा�ंया 
प�रि�थतीवर कसा प�रणाम झाला ते समजाऊन �या. 

● धारावी�या उदाहरणाव�न मुंबईतील झोपडप�ी पनुिव�कास �ि�या समजून घेणे.  
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● वसई िवरार उप-�देशातील शहरी िनयोजन व पया�वरणाशी सबंंिधत सम�याचंा 
अ�यास करणे.  

● मुंबई हे सम�ुात भराव घालून तयार झालेले शहर आिण नागरी िनयोजनातील आ�हाने 
याचंा अ�यास करणे.  

● नवी मुंबई या िनयोिजत शहराचा िटका�मक अ�यास.  

४.२. प�रचय:  

मुंबई महानगरीय �देश हा महारा�� रा�यातील, कोकण �ातंा�या उ�रलेा ि�थत आहे. 
१९७४ �या मुंबई महानगरीय �ादेिशक िवकास �ािधकरणा�या काय�ानसुार मुंबई 
महानगरीय �देशाची �या�या कर�यात आली. हा �देश एकूण ४३५५ चौरस िकलोमीटर 
�े�ात पसरलेला आहे आिण या �देशाम�ये पालघर, ठाणे, नवी मुंबई आिण रायगड या 
िज��ांचा समावेष झालेला आह.े  

मुंबई ही भारताची आिथ�क-�यावसाियक राजधानी अस�या कारणाने ितचा केवळ कोकण 
आिण महारा�� रा�यावरच न�हे तर देशा�या अथ��यव�थेवरही चुबंक�य �भाव पडतो. 

‘मुंबई’ शहरा�या उपि�थतीमळेु या �देशाने अनेक ि�थ�यतंर े अनभुवली आहेत. मुंबई’ 
�याचे पूव�चे नाव ‘बॉ�बे’ होते ह े १२ ऑग�ट १९९६ रोजी  महारा�� अिधिनयम, 
२५/१९९६ �या महामंडळा�या ठराव �माकं ५१२ नसुार बदलून ‘मुंबई’ कर�यात आले. 

मुंबईचा इितहास खूपच रजंना�मक आहे. इितहासात मुंबई सात बेटावंर पसरलेली होती 
आिण या िठकाणचे मूळ रिहवासी ‘कोळी’ होत. पढेु भारतातील ि�टीश राजवटीत कापूस 
कापड िगर�याचें मुंबई हे क� � बनले. १९८० पासून कापड िगर�या कमी होऊ लाग�या 
आिण गे�या काही दशकामं�ये प�ुहा शहरी नूतनीकरणाची �ि�या स�ु झालेली िदसते. 

४.३. िवषयाची चचा�: 

सजीवा�ंमाणेच ��येक शहरालाही जीवन आिण म�ृयू�या च�ातून जावे लागते. 
त�णपणापासून व�ृापकाळापय�त प�रवत�नाचे िविवध ट�पे शहरा�ंया बाबतीतही िदसून 
येतात. केवळ शहरा�या जीवनच�ाचा अ�यास करणे मह�वाचे नाही तर शहराची रचना 
आिण �व�प बदल�यास कारणीभूत असले�या आकृितबंध आिण मानववशंीय बदलाकंडे 
ल� देणे देखील िततकेच मह�वाचे आहे. शहरी भागात बदल घडवून आण�यासाठी अनेक 
सामािजक-राजक�य, आिथ�क, सा�ंकृितक आिण पया�वरणीय घटक जबाबदार आहते. 
१९८० सालापासून जगभरातील शहरामं�ये शहरी नूतनीकरण �ि�ये�या सदंभा�त ती� 
बदल होत आहेत आिण �याच�माणे मुंबईसार�या भारतातील शहरामं�येही हा बदल 
बघायला िमळतो आहे. मूलतः �थािनक मासेमारी समदुायाचंी व�ती असले�या सात 
बेटा�ंया समूहापासून ते मुंबईला  ‘जागितक शहर’ बनव�याचे �पातंर,  शहरात हाती 
घेतले�या िविवध नागरी नूतनीकरण �क�पातूंन �प� िदसत आह.े 
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४.४. मुबंईतील िमल जिमनीचे  सौ�यीकरण आिण कापड िगरणी 
कामगारांची दुद�शा:  

शहरी भूगोलशा��ांनी प�रभािषत के�यानसुार आिण वण�न के�यानसुार, सौ�यीकरण ही 
एक अशी �ि�या आह े �याम�ये ज�ुया शहरा�या िकंवा शहरा�या अंतग�त प�रसरातील 
मोक�या जागा �ीमंत खरदेीदारानंा देऊ के�या जातात जे या जागांचा वापर उंच इमारती, 
शॉिपंग मॉ�स, मनोरजंन पाक�  इ�यादी बाधं�यासाठी क� शकतात. ज�ुया मोडकळीस 
आले�या जागेतून सौ�यीकरण झाले�या जागा हे ि�थ�यतंर �थािनक नागरी �ािधकरणानंा 
शहरी करा�ंया �पाने अिधक महसूल िमळवून दे�यास मदत करले. 

जागितक शहर बन�या�या �ि�येत - मुंबई�या सौ�यीकरण �ि�येत उंच टॉवर, मॉ�स, 
मि�ट�ले�स, मे�ो-र�ेवे �क�प, �तुगती माग� इ�याद��या बाधंकामातही तेच बदल िदसून 
येतात. 

भारतात जे�हा ि�िटश राजवट होती, �यावेळी मुंबईला येथील कापड िगर�यामंळेु पूव�कडील 
मॅचें�टर असे सबंोधले जायचे.  मुंबई मधील  कापड िगर�या िजथे हो�या �या भागाचे  
मराठी म�ये ‘िगरणगाव’ असे नाव पडले. िगरणगाव �हणजे िगर�याचंी वसाहत. हे �े� एकूण 
५३  चौरस िकलोमीटर �े�फळावर पसरलेले आह.े या म�ये बहृ�मुंबई महानगरपािलके�या 
ई, फ  (उ�र), फ (दि�ण), जी (उ�र) आिण जी (दि�ण) �हणजेच दादर, परळ, नायगाव, 
लालबाग आिण िशवडी या पाच �भागाचंा समावेश होतो. 

या कापड िगर�यामंळेु �थलातं�रत कामगारानंा रोजगार िदला आिण �थािनक �वरा�य 
स�ंथानंा महसूलही �ा� झाला. कोकण िवभागासार�या महारा�� रा�या�या िविवध 
भागातून मजूर आले होते. या �थलातं�रत मजरुानंा बॉ�बे डे�हलपम�ट िडि���ट (बी. डी. 
डी.) आिण बॉ�बे इ��ू�हम�ट ��ट (बी. आय. टी.) यांनी बाधंले�या ठरािवक कमी 
िकमती�या घरा�ंया �हणजेच  ‘चाळी’ या सरंचनेत राह�यास जागा िदली. या चाळी �हणजे 
एक िकंवा दोन मजली इमारती आहेत �यात एक िकंवा दहुेरी खोलीची रचना आहे �याम�ये 
सामाियक र�ता आहे आिण मज�या�या एका कोप�यात साव�जिनक शौचालय आिण 
�नानगहृ असतात. 

शौचालये आिण पाणीपरुवठा यासार�या मूलभूत सिुवधां�या कमतरतेमळेु बह�तेक लोक 
शहराची  म�यव�ती सोडून दूर�या उपनगरामं�ये राहायला जा�यास घाबरले नाहीत. 

१९६० �या दशकात ६०० एकर �े� �यापले�या या िगर�यामं�ये दोन लाखाहं�न अिधक 
कामगार काय�रत होते. ��येक िगरणीने सरासरी १०-१२ एकर जमीन �यापली होती.  
(Adarkar, N. in D’monte, 2006: 84).  

कापड िगर�या बंद पड�याची कारणे पढुील�माणे होती. 

● कालबा� तं��ान. 

● िभवडंीसार�या भागात िगर�यां�या िवकासामळेु �पधा� िनमा�ण झाली. 
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● िगर�या�ंया जिमनीचा वापर नवीन घर ेबाधं�यासाठी होऊ शकतो ही पण एक श�यता 
होती.   

● १९८२ �या सपंाचे नेत�ृव िगरणी कामगार सघंटनेने केले. १५ मिह�याहं�न अिधक 
काळ चालले�या या सपंात दोन लाखाहं�न अिधक िगरणी कामगार सहभागी झाले होते. 

● िवकास िनयं�ण िनयमावली, १९९१ �या कलम ५८ म�ये केलेले बदल, �याने िगरणी 
मालकानंा िगर�याचंी जमीन �यावसाियक आिण िनवासी कारणासंाठी वापर�याची 
परवानगी िदली आिण �यानंा वाढीव एफ. एस. आय.  (�लोर �पेस इंडे�स) देखील 
िदला. 

● िगरणी कामगारांना स��चे ‘�वै�छा सेवािनव�ृी योजना’ (�हीआरएस) �वीकार�यास 
भाग पाड�यासाठी िगरणी मालकानंी काही मनमानी प�ती वापर�या, जे अ�यायकारक 
होते. 

● मालकानंीही बेकायदा बाधंकाम स�ु केले आिण िगरणीची जमीन औ�ोिगक 
वापराऐवजी िनवासी आिण �यावसाियक कारणासंाठी वापरली. 

१९८२ �या �दीघ� सपंामुळे िगरणी कामगाराचंी प�रि�थती दयनीय झाली कारण 
�या�ंयाकडे उ�प�नाचे कोणतेही पया�यी साधन न�हते िकंवा �यांना इतर औ�ोिगक 
उप�मामं�ये नोक�याही िमळू शक�या नाहीत. आिथ�क प�रि�थतीचा सामना करताना 
येणा�या अडचण�मळेु काह�नी आ�मह�या केली, काह�नी धू�पान, म�पान आदी �यसनात 
�वतःला गुतंवले तर काही कामगार �या�ंया मूळ गावी परतले. िगरणी कामगारां�या बायका 
घरकामगार इ�यादी असंघिटत �े�ात ��ुलक नोक�या क� लाग�या. िगरणी कामगारा�ंया 
मलुा�ंया िश�णातही तडजोड करावी लागली कारण ते उ�च िश�णासाठी पैसे देऊ शकत 
न�हते. िगरणी�या जिमनीवर �हाडाने (महारा�� गहृिनमा�ण िवकास महामंडळ) बाधंले�या 
समुार े ६००० सदिनका (२२५ चौ. फूट आकारा�या) सन २०१२ म�ये िगरणी 
कामगारानंा वाटप कर�यात आ�या आहेत. पण �या अप�ुया  आहेत कारण १९८२ �या 
सपंात रोजगार गमावले�या कामगाराचंी स�ंया एक लाखाह�न अिधक आहे. पण �या 
कामगारानंी आपली नोकरी गमावली आहे �यानंा भरपाई, पे�शन, रोजगार आिण 
कामगारासंाठी घर हे �� आहेत जे अ�ाप सटुलेले नाहीत. १९९० �या दशका�या 
उ�राधा�पासून िगरणगावचे ि�ितज बदलू लागले. िगर�या�ंया जमीनीवर  बह�मजली 
बाधंकामानंी �यापलेली �यावसाियक आ�थापने, मॉ�स, उ�च दजा��या िनवासी वसाहती, 
मि�ट�ले�स,  इ�याद�नी �यापलेली िदसत होती. 

४.५. मुबंईतील झोपडप�ी पुनिव�कास – धारावी: 

मुंबई ही महारा�� रा�याची राजधानी आिण भारताची आिथ�क-�यावसाियक राजधानी आहे 
तसेच शहरीकरणाचे क� � आहे. २०११ �या जनगणनेनसुार, मुंबईची एकूण लोकस�ंया २२ 
दशल�ापें�ा जा�त आहे आिण या लोकस�ंयेपैक� समुार े४०% लोकं (�हणजे ९ दशल�) 
झोपडप�्यामं�ये राहत अस�याचा अंदाज आहे. झोपडप�ी �हणे अशी वसाहत िजथे 
लोकस�ंया  आिण झोपड्यांची घनता खूप जा�त असते आिण िजथे लोकं अितशय 
अ�व�छ आिण दयनीय प�रि�थतीत राहतात. यापैक� बह�ताशं झोपडप�्या सरकारी 
आिण/िकंवा र�ेवे, महानगरपािलका इ�याद��या मालक��या जिमनीवर िवकिसत होतात. 



 

 

भारता�या िवशेष संदभा�सह नागरी 
िनयोजनावरील ��ीकोन 

79 

१९७० पय�त सरकारने या झोपड्या बेकायदेशीर मान�या हो�या आिण �या हटव�याचा 
�य�न केला होता परतं ुह ेकृ�य मानवते�या िवरोधात अस�याने �यावर टीका झाली होती. 

ते�हापासून झोपडप�ीतील रिहवाशानंा कमी िकमतीत आिण परवडणा�या घरा�ंया सिुवधा 
उपल�ध क�न दे�यासाठी उपाय शोध�याचा �य�न स�ु आहे. मुंबईकडे नेहमीच ‘�व�नांचे 
शहर’ �हणून पािहले जाते, िजथे देशा�या िविवध भागांतून आिण शेजारील देशातूंन 
�थलातं�रत लोक रोजगार, िश�ण इ�याद��या शोधात येतात.  

महारा�� झोपडप�ी �े�े (सधुारणा, मंजरुी आिण पनुिव�कास) कायदा १९७१ म�ये मंजूर 
कर�यात आला आिण झोपडप�ीवासीयानंा मूलभूत सिुवधा दे�याचा �य�न कर�यात 
आला. १९८० �या दशकाम�ये, जागितक बकेँ�या सहा�याने झोपडप�ी अप�ेडेशन 
नावाचा काय��म राबिव�यात आला. 

स�या�या काळात अितशय �यापक झोपडप�ी पनुव�सन योजन�तग�त, ख�ुया बाजारात 
िवक�या जाऊ शकतील, अशा सदिनकानंा रा�य सरकार वाढीव एफएसआय (�लोर �पेस 
इंडे�स) ची सिुवधा परुवते आहे. 

सन १९९५ म�ये अफझलुपूरकर सिमतीने िदले�या िशफारशी रा�य सरकारने 
�वीकार�या आिण झोपडप�ी पनुव�सन �ािधकरण (एस. आर. ए.) �थापन कर�यात आले 
जेथे महारा�� रा�याचे म�ुयमं�ी  एस. आर. ए. चे अ�य� असतात. आजिमतीस 
बहृ�मुंबईम�ये एक हजाराह�न अिधक एस. आर. ए.  योजना िवकिसत के�या जात आहेत. 

स� प�रि�थित म�ये धारावी ही आिशयातील दसुरी सवा�त मोठी झोपडप�ी आहे आिण ती 
माहीम खाडी�या पूव�ला वा�ंे, कुला� आिण किलना (सातंा�ूझ) �या शेजारी वसली आह.े 
दहा लाखाहं�न अिधक लोक धारावीम�ये राहतात. धारावी ही वसाहत समुार े दोन चौरस 
िकलोमीटर �े�फळ �यापते.  

ऐितहािसक न�दी असे सूिचत करतात क� धारावी हा मुंबईतील �थािनक मासेमारी 
समदुायांनी �यापलेला 'कोळीवाडा' होता. धारावी�या वाढीचा मुंबई�या िवकासाशी जवळचा 
सबंंध आहे. सौरा��ातील �थलातं�रतानंी (�याने कंुभारवाडा िवकिसत केला), मिु�लम 
चामड्याचे चम�कार, उ�र �देशातील भरतकाम करणार े कलाकार इ�याद�नी हे 
िनवास�थान �हणून पूव�ही वापरले होते. धारावीची जमीन सरकार आिण बहृ�मुंबई 
महानगरपािलके�या  मालक�ची आहे. 

स�टर फॉर ए��हाय�म�टल �लॅिनगं अडँ टे�नॉलॉजी (सी. ई. पी. टी., अहमदाबाद) �ार े
आयोिजत धारावी�या आिथ�क मह�वावरील अ�यासात असे आढळून आले आहे क� समुार े
पाच हजार औ�ोिगक यिुनट्स कपडे, मातीची भाडंी, चामड्या�या व�तू आिण �टील 
फॅि�केशन तसेच पनुवा�पर आिण म�ुण या �यवसायामं�ये गुतंलेली आहेत. 

यापैक� बह�ताशं �यवसाय हे एका खोलीचे कारखाने आहेत. या उ�पादनाचें वािष�क मू�य 
समुार े५००  दशल� यूएस डॉलर आहे आिण ते जगभरात िवतरीत केले जातात. 
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४.६. वसई िवरार उप-�देशातील शहरी िनयोजन व पया�वरणाशी सबंिंधत 
सम�या: 

वसई-िवरार उप�देश पालघर िज�हयाम�ये ि�थत आह.े हा उप�देशाने  एकूण ३८० चौ. 
िकमी. �े�फळ �यापले आहे. २०११ �या जनगणनेनसुार  या उप�देशाची लोकस�ंया 
१.२ दशल� पे�ा जा�त आह.े हा उप�देश एक दूरचे उपनगर �हणून काम करते जेथे 
परवडणा�या घरासंाठी अनेक बाधंकाम िवकास �क�प उभे रािहले आहेत. 

वसई-िवरार िवकास आराखडा अहवालात नमूद के�या�माणे, नागरी जमीन (सीिलंग आिण 
िविनयम) काय�ा�या अंमलबजावणीमळेु बहृ�मुंबई आिण ठाणे, मीरा भाईदंर, क�याण 
आिण उ�हासनगर सार�या भागात नागरी िवकास थाबंव�यात आला आिण वसई-िवरार हा 
उप�देश  काय�ा�या क�ेबाहेर होता. यासोबतच पि�म र�ेवेने वसई-िवरारपय�त र�ेवेचा 
िव�तार केला आिण �यामळेु १९७१ ते १९९१ पय�त या भागाची लोकसं�या जवळपास ६ 
ट��यांनी वाढली. 

कमला रहेजा िव�ािनधी इि��टट्यूट ऑफ आिक� टे�चर �या िव�ा�या�नी केले�या 
अ�यासात असे िदसून आले आहे क� २००४ ते २०१९ या काळात या उप�देशाम�ये 
शहरीकरणाचा दर १२ ट�के ते २० ट�के इतका वाढला.  

�देशाचे भौगोिलक �थान: वसई – िवरार उप�देश, उ�रलेा वैतरणा नदी, दि�णेला 
वसईची खाडी आिण पि�मेला अरबी सम�ु या�ंयाम�ये वसलेला आहे. हा �देश 
साधारणपणे सम�ुसपाटीपासून सरासरी १.५ ते २ मीटर उंचीचा सखल भाग आह.े या 
�देशात काही िवखरुले�या टेकड्या आहेत आिण तुंगार�ेर मंिदराभोवती घनदाट जगंल 
आहे. खाड्याभंोवतीची जमीन दलदलीची आहे (मराठीत याला  ‘खाजण’ जमीन असे 
�हणतात) �याचा वापर मीठ उ�पादनासाठी केला जातो. या �देशात स�या असले�या 
ड�गराळ भागात दगड उ�खनन केले जाते आिण वैतरणा खाडीतून वाळू उपसा केला जातो. 
दगड आिण वाळू दो�हीही बाधंकाम िवकासासाठी वापरला जाणारा क�चा माल आहे. हा 
�देश पि�म िकनारप�ीवर वसलेला अस�याने येथे सरासरी २००० िममी पाऊस पडतो 
आिण तो अितव�ृी�या �े�ात येतो. 

हा �देश बहृ�मुंबईपासून वसई�या खाडीने िवभ� झाला आहे परतं ुतो मुंबई, ठाणे आिण 
नवी मुंबई भागाशंी र�ते आिण र�ेवे वाहतकु�ने जोडलेला आहे. �याचमळेु या �देशाने 
मुंबईचे वसितगहृ �हणून काम केले आहे. 

शहरी िनयोजन आिण पया�वरणाचे ��: 

 बहृ�मुंबईतील नागरी नूतनीकरण �क�पानंा वेग आला �यामुळे अनेक काया�लये पि�म 
उपनगरात �थलातं�रत होऊ लागली, या �देशाकडे िनवासी सकुंलां�या 
बाधंकामासाठी एक सोयी�कर पया�य �हणून पािहले जात आहे कारण या �देशात 
जगंल आिण ड�गराळ भाग जा�त �माणात आहे. 

 अिलकड�या काळात मा�सून�या पावसाची प�त बदलली आहे आिण हवामान 
बदलाचा प�रणाम �यातून िदसून येत आह.े या �देशात जलैु २०१८ म�ये मोठ्या 
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�माणात पूर आला होता. ३६ तासाहं�न अिधक काळ या �देशात पाणी तुंबले होते, 
वीज खिंडत झाली होती, िप�याचे पाणी न�हते आिण इतर आव�यक व�तूंचा अभाव 
होता. तसेच हजारो रिहवाशाचंा मुंबईशी सपंक�  तटुला होता. 

 िनयोजकानंी असे िनदश�नास आणून िदले आहे क� या �देशात �थावर मालम�ेचा 
िवकास अिनयंि�तपणे स�ु आहे. या �े�ाचे भौगोिलक �थान, येथील भूभाग, 
जिमनीचा उतार, पाणथळ �देश, खाड्या इ�यादी पावसाचे पाणी वाह�न ने�यात मोठी 
भूिमका बजावतात. िनवासी आिण �यापारी सकुंला�ंया िवकासासाठी कोण�याही 
मोक�या जिमनीवर �या भागातील पया�वरणाची अनकूुलता िवचारात न घेता 
अित�मण केले जाते आह.े 

 या �देशात राहणार े रिहवासी बोअरवेल�ार े भूजल उपसा करतात आिण मोठ्या 
�माणात शहरीकरणामळेु भूजल पातळी कमालीची खालावली अस�याचेही िनदश�नास 
आले आहे. �यामळेु सम�ुा�या खा�या पा�याने या भागात अित�मण केले आह.े 
िविहर�चे पाणी शेतीसाठी िप�यायो�य नस�याची त�ार िविहरी वापरणार ेशेतकरी करत 
आहेत. (कमला रहेजा िव�ािनधी इि��टट्यूट ऑफ आिक� टे�चर �या िव�ा�या�नी 
केले�या अ�यासानसुार) 

४.७. मुबंई ह े सम�ुात भराव घालून तयार झालेले शहर आिण नागरी 
िनयोजनातील आ�हाने: 

मुंबई – महारा�� रा�याची राजधानी आिण देशाची �यापारी राजधानी भारता�या ही पि�म 
िकनारप�ीवर ि�थत आह.े मूळतः मुंबई सात बेटाचंा समूह होता जेथे �थािनक ‘कोळी’ 
(मासेमारी समदुाय) लोकस�ंयेने िनवास करत होते. 

१६६१ म�ये इं�लंडचा राजा चा�स� II आिण �ागा�झा कॅथरीन या�ंया ल�ना�या वेळी 
पोतु�गीजानंी ही सात बेटं ि�िटशानंा भेट िदली. �यानतंर ि�िटशानंा या �ीपसमूहाचे मह�व 
ल�ात आले क� या सात बेटाचंा उपयोग नैसिग�क खाडी �हणून केला जाऊ शकतो.  
या सात बेटानंा बॉ�बे, कुलाबा, ओ�ड वमुन आयलंड, माहीम, माझगाव, परळ आिण वरळी 
अशी नावे दे�यात आली आिण �यानंी एकूण १८ चौरस मैल (२९  चौ. िकमी) �े�फळ 
�यापले होते. 
या बेटामं�ये लहान-लहान टेकड्या, खारफुटीचे  प�े आिण िमठाघरांचा समावेश होता. 
जमीन दलदलीची अस�याने �यावर डासांचा �भाव होता आिण िहवतापाचा �ादभुा�व 
मोठ्या �माणात होता. 

यामळेुच येथे राहणा�या ि�टीश अिधका�या�ंया आय�ुयमानावर िवपरीत प�रणाम होऊ 
लागला. आिण �यामळेुच येथील दलदली�या जिमनीवर भराव घालून ते बजुवणे व डासाचंा 
फैलाव रोखणे ज�रीचे झाले.  सन १६६८ ते १८३८ या काळात या सात बेटामंधले 
पा�याचे कालवे ट��याट��याने भराव घालून बजुव�यात आले  आिण मुंबई शहराचा 
स�याचा भाग जो दि�ण बॉ�बे �हणून ओळखला जातो तो तयार कर�यात आला. 
ते�हापासून भराव घाल�याचे काय� चालूच रािहले आिण बृह�मुंबई महानगर पािलके�या 
न�दीनसुार मुंबई शहराचे भौगोिलक �े�फळ ४३७.७१ चौ. िकमी. इतके वाढले आहे.  
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मुबंईतील पुनव�सन �क�पांची पया�वरणीय भे�ता आिण शहरी िनयोजनातील 
आ�हाने: 

 मुंबईची स�याची लोकस�ंया समुार े २२ दशल� अस�याचा अंदाज आहे आिण 
१९९१  पासून शहरीकरणाचा दर समुार े २% आह.े येथील ४०% लोकस�ंया 
झोपडप�ी भागात राहते. 

 पि�म िकनारप�ीवरील �थानामळेु मुंबई, अितव�ृी�या �े�ात येते. इथे सरासरी वािष�क 
२२० ते २५० सेमी पाऊस पडतो. गे�या प�नास वषा�त अरबी सम�ुाचे सरासरी 
तापमान १.३ अंश सेि�सअसने वाढले असून गे�या शतकात मुंबईचे तापमान 
जवळपास दोन अंश सेि�सअसने वाढले आहे. तसेच मसुळधार पावसा�या िदवसाचंी 
वारवंारता पण वाढती �व�ृी दश�वत आहे. 

 �ीपसमूह अस�याने, पाणथळ �देश, खारफुटी हे सव� पावसा�या पा�याचा िनचरा 
कर�यात, िकनारप�ीची धूप िनयिं�त कर�यात आिण भरती�या �वाहामंळेु सम�ुा�या 
पातळीत होणार े बदल िटकवून ठेव�यात मह�वपूण� भूिमका बजावतात. मुंबई�या 
बाबतीत बह�ताशं जमीन ही भराव घालून तयार कर�यात आली आहे आिण हाच भराव 
घातलेला भाग शहराला आव�यक असले�या इमारती आिण इतर पायाभूत सिुवधा�ंया 
बाधंकामासाठी वापरला जातो. �यामळेु या बेट शहराची पाणी शोष�याची �मता कमी 
झाली आहे.   

 आप�ी �यव�थापन योजना, बहृ�मुंबई �टॉम� वॉटर �ेनेज �क�प (�ीम�टोवड), 
को�टल र�ेयलेुशन झोन (सीआरझेड), को�टल मॅनेजम�ट झोन (सी. एम. झेड.) 
सार�या पया�वरणीय िनयमाशंी तडजोड कर�यात आली आह.े 

४.८. नवी मुबंई एक िनयोिजत शहर: एक िटका�मक �ि�कोण: 

नवी मुंबई ही एक िनयोिजत नागरी व�ती आहे.. मुंबईतील वाढ�या लोकस�ंयेचा दबाव 
कमी कर�यासाठी १९७० �या स�ुवातीला नवी मुंबई ही मुंबई�या ज�ुया शहरा�माणे काम 
करले अशी क�पना माडं�यात आली.  

�ी. चा�स� को�रया, �ी. िशरीष पटेल आिण �ी. �वीण मेहता यासंार�या �िति�त 
वा�तिुवशारदांनी या िनयोिजत शहराची जी मुंबई�या सॅटेलाइट टाउन�माणे काम करले ही  
क�पना माडंली. महारा��ाचे शहर आिण औ�ोिगक िनयोजन महामंडळ (िसडको) ही नवी 
मुंबईची पालक स�ंथा आह े�याने ही क�पना अंमलात आणली. िसडकोने नवी मुंबईसाठी 
एक आराखडा तयार केला �याम�ये ठाणे आिण रायगड िज��ातंील जिमन�चा समावेश 
होता. या िनयोिजत शहरा�या िवकासासाठी आव�यक असले�या जिमनीचे एकूण 
३४३.७० चौ. िकमी. �े�फळ होते �याला महारा�� सरकारने ऑग�ट १९७९ म�ये 
मा�यता िदली. 

नवी मुंबई हे एक िनयोिजत शहर जे सी. बी. डी. बेलापूर, वाशी, ने�ळ, कोपरखैरणे, 
घणसोली, सानपाडा आिण ऐरोली या उपिवभागामं�ये िवभागले गेले आहे. हे उपिवभाग 
�वयपूंण� टाउनिशप �हणून काय� करतात. हे उपिवभाग िनवासी, �यावसाियक, औ�ोिगक इ. 
अशा िविवध जिमनी�या वापरा�या �े�ामं�ये िवभागले गेले आहेत. या िनयोिजत 
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टाऊनिशपम�ये िहरवीगार आिण नैसिग�क जागा राख�याची काळजी घे�यात आली आह.े 
शहरी िनयोजना�या ��ीकोनातून िवकासाचा बह�क� �ी नोडल पॅटन� �वीकार�यात आला 
आहे �यामळेु िविवध उप�म आिण लोकस�ंयेचे िवक� �ीकरण हो�यास मदत होऊ शकते. 

नवी मुंबईत उपल�ध असले�या पायाभूत सिुवधा खालील �माणे आहेत: 

 वेगवेग�या उपिवभाग हे र�ते, र�ेवे आिण जलवाहतकु��या जा�या�ार े जोडले गेले 
आहेत पण मुंबईशी वाहतूक जोडणी�या बाबतीत अभाव आहे.  

 िवशेष आिथ�क �े� (एस. ई. झेड. ) अस�याने या शहराला इतर शहरा�ंया तलुनेत कर 
सवलत आिण िनयमांवर कमी िनय�ंण आहे. 

 मुंबई जवळ अस�यामळेु आिथ�क गुतंवणकु�साठी चागंला फायदा या शहराला िमळतो. 
हे शहर िमलेिनयम िबझनेस पाक�  आिण वाशी, बेलापूर आिण इतर उपिवभागामं�ये 
असले�या अनेक औ�ोिगक आिण आयटी पाक� साठी ओळखले जाते. 

हे िनयोिजत शहर वर नमूद के�या �माणे आप�या नाग�रकांना पायाभूत सिुवधा परुव�याचा 
अिभमान बाळगते. आिण काही �माणात या सिुवधा उपल�ध देखील आहते. तथािप, 
वाढती लोकस�ंया आिण वाढ�या शहरीकरणामळेु, नवी मुंबईला अनेक सम�याचंा सामना 
करावा लागत आह:े 

 गावठाण भूखडंांचा नागरी अिधका�  याकंडून यो�य परवान�या न घेता आिण यो�य 
�थाप�य योजनािंशवाय मोठ्या �माणावर िवकास के�यामळेु पाणीपरुवठा, 
मलिन�सारण वािह�या इ. यासार�या िव�मान सिुवधावंर ताण पडत आह.े अशी 
अनिधकृत बाधंकामे रिहवाशांसाठीही सरुि�त नाहीत. 

 साव�जिनक वाहतूक अ�यतं अकाय��म आहे �यामळेु लोकानंा खाजगी वाहनांचा वापर 
कर�यािशवाय पया�य उरत नाही आिण मग यामळेु वाहतूक क�डी�या सम�येत आणखी 
भर पडते. िशवाय सव� लोकांना दैनिंदन �वासासाठी खाजगी वाहने वापरणे परवडत 
नाही. 

 फेरीवा�यांची वाढती स�ंया ही आणखी एक सम�या आह.े पदपथावंर बेकायदा 
फेरीवा�यांनी क�जा के�याने अनेक �ये� नाग�रकानंा र��याव�न चालावे लागत आहे 
आिण मग �यामळेु �ये� नाग�रका�ंया सरु�ेचा �� िनमा�ण होतो. 

 २०११ �या जनगणने�या आकडेवारीनसुार, या िनयोिजत शहरात एकूण ४८५७७ 
झोपडप�्या आहेत �याम�ये नवी मुंबई�या एकूण लोकस�ंये�या समुार े१८% लोक 
राहतात. हे एक िनयोिजत शहराचे िवरोधाभासी वैिश�्य आह.े 

४.९. साराशं:  

या �करणाम�ये चचा� केले�या िविवध घटना�ंया अ�यासाव�न असे िदसून येते क� 
भारतातील नागरीकरणाची �ि�या वेगाने वाढत आहे आिण ती म�ुयतः �थलातंरा�या 
िविवध घटकावंर अवलंबून आह.े सव�साधारणपणे भारताची लोकस�ंया आिण िवशेषत: 
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शहरी भागातील वाढती लोकस�ंया पाहता रा�याने शहर िनयोजन आिण िवकासाला 
सवा�िधक �ाधा�य िदले पािहज.े 

४.१०. तुमची �गती/अ�यास तपासा: 

I. खालील िवधान ‘बरोबर’ आह ेक� ‘चुक�चे’ आह ेते सागंा: 

अ.  मुंबई महारा�� रा�या�या िवदभ� भागात ि�थत आहे. 

ब. वसई-िवरार उप�देश हा पालघर िज��ात ि�थत आह.े  

क. कोळीवाडा हे मासेमारी समदुायाने �यापलेले िठकाण आह.े 

ड. नवी मुंबईचा आराखडा �हाडाने िवकिसत केला होता. 

ई. िगरणगाव हे उ�र मुंबईत ि�थत आहे. 

 II. गाळले�या जागा भरा:  

अ.  मुंबई महानगर �देशात __________, ठाणे, नवी मुंबई आिण रायगड िज��ांचा 
समावेश होतो. (पालघर, डहाणू, तलासरी, मोखाडा) 

ब. िगरणगाव �हणजे ______________ ची व�ती िकंवा वसाहत. (िगर�या, उ�ोग, 
बाजार, मॉल) 

क. धारावी ही आिशयातील ______ मोठी झोपडप�ी आह.े (पिहली, दसुरी, ितसरी, 
पाचवी) 

ड. खाजण जमीन �हणजे ______________ �या आसपास असलेली जमीन. (खाडी, 
नदी, तलाव, टेकड्या) 

ई. ____________ ही पालक स�ंथा आहे िजने नवी मुंबईची क�पना अंमलात आणली. 
(िसडको, �हाडा, एमसीजीएम, बीडीडी) 

III. िदले�या पया�यांमधून यो�य उ�र िनवडा:  

अ. भारताची आिथ�क राजधानी असले�या शहराचे नाव सागंा. (मुंबई, िद�ली, कोलकाता, 
चे�नई) 

ब. िगरणी कामगाराचंी प�रि�थती कोण�या कारणामळेु दयनीय झाली? (१९८२ चा सपं, 
२०२० ची महामारी, १९८४ ची भोपाळ गॅस दघु�टना, १९९१ ची एलपीजी धोरणे) 

क. एस. आर. ए. चे पूण� �प काय आह?े (झोपडप�ी पनुव�सन �ािधकरण, झोपडप�ी 
पनुिव�कास �ािधकरण, झोपडप�ी पनुज�वन सघंटना, झोपडप�ी िनवारण सघंटना) 

ड. वसई-िवरार उप�देश कोण�या नदीकाठी ि�थत आह?े (वैतरणा, सािव�ी, विश�ी, िमठी) 
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ई. नवी मुंबई हे कोण�या �कारचे शहर आह?े (िनयोिजत, राजधानी, �ाचीन, भूत) 

४.११.  �वा�यायासाठी िदले�या ��ांची उ�र:े  

I. खालील िवधान ‘बरोबर’ आह ेक� ‘चुक�चे’ आह ेते सागंा: 

अ. चकु�चे  

ब. बरोबर  

क. बरोबर  

ड. चकु�चे  

ई. चकु�चे 

II. गाळले�या जागा भरा:  

अ. पालघर  

ब.  कापड िगर�या  

क. दसुर े 

ड. खाड्या  

ई. िसडको  

III. िदले�या पया�यांमधून यो�य उ�र िनवडा:  

अ. मुंबई  

ब. १९८२ सालचा सपं  

क. झोपडप�ी पनुव�सन �ािधकरण 

ड. वैतरणा  

ई. िनयोिजत  

४.१२.  तािं�क श�द आिण �याचें अथ�:  

सौ�यीकरण: ही एक अशी �ि�या आहे िजथे शहरातील ज�ुया मोक�या जागेचा वापर उंच 
इमारत�चे बाधंकाम, शॉिपंग मॉ�स इ�यादी नवीन �क�पासंाठी केला जातो.  

झोपडप�ी पुनिव�कास: ही एक नािव�यपूण� सकं�पना आहे �या म�ये जिमनीचा संसाधन 
�हणून वापर करणे आिण ख�ुया बाजारात िव��साठी सदिनका�ंया �व�पात �ो�साहनपर 
एफ. एस. आय. ची परवानगी िमळते. झोपडप�ी पनुव�सन सदिनका�ंया �ॉस-
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सबिसडायझेशनसाठी �यांना िवनामू�य �दान केले जाते. झोपडप�ीत राहणा�यानंा या 
सदिनका मोफत िद�या जातात.  

भराव घालण:े ही एक अशी �ि�या आहे िजथे पाणथळ िकंवा पाणथळ जिमनीचा वापर 
दलदली�या  भागात भराव घालून बाधंकामासाठी िकंवा इतर िवकासकामासंाठी केला 
जातो.  

४.१३. काय�:  

जवळ�या झोपडप�ीला भेट दे�याची योजना करा आिण सामािजक-आिथ�क ��ावली 
सव��ण करा आिण झोपडप�ीतील रिहवासी कोण�या प�रि�थतीत राहतात हे समजून 
घे�याचा �य�न करा. 
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