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१. दृिष्टक्षेपात नीलूत 

भारतामध्ये महाराष्टर् हे सवार्िधक नागरीकरण झालेले मोठे राज्य आहे.  परंतु सध्याच्या 
नागरीकरणाकडे पािहले असता त्यातील बरेचसे नागरीकरण पाण्याबरोबर वाहात जावे असे 
झालेले आहे.  महाराष्टर्ातील अमुक शहरासारखे आमचे शहर असावे असे इतर शहरांनी 
म्हणावे अशी पिरिःथती नाही. 

येत्या २० ते ५० वषार्ंमध्ये महाराष्टर्ाने खर् या अथार्ने भारताच्या नागरीकरणाचे नेततृ्व 
करण्यासाठी अशा ूकारची शहरे उभारणे हे महाराष्टर्ापुढील आव्हान असेल.  हे आव्हान 
पेलण्यासाठी "अपिरहायर्पणे होत असलेल्या नागरीकरणाला जमेल तसा आकार देणे" हा 
सध्याचा साचा मोडून "नागरीकरणावर संपणूर् िनयऽंण आणून राज्याला हवे आहे तसेच 
नागरीकरण करणे" हा साचा बसवावा लागेल.  असा साचा िनमार्ण करण्याचा मागर् ही 
नीलूत दाखवत आहे. 

ह्या साच्याचे दोन ूमखु भाग आहेत- 

१. महाराष्टर्ातील अिधकािधक जनतेला नागरीकरणाचे लाभ िमळावेत ह्यासाठी महाराष्टर्ात 
सवर्दरू िनयिंऽत ूमाणात पण झपाट्याने शहरांची वाढ करणे. 

२. ही वाढ करताना अगोदरच मोठ्या झालेल्या शहरांचे जीवनमान सुधारावे ह्यासाठी 
त्यांच्या वाढीवर मयार्दा आणणे. 

ह्या नीलूतीमध्ये व्यक्त झालेल्या तत्त्वांनसुार महाराष्टर्ाचे नागरीकरण घडवून आणल्यास 
नागिरकांना ूत्येक आधिुनक सोयीसाठी मुंबई-पुणे गाठावे न लागता त्यांच्या पंचबोशीतच 
त्या सुिवधा उपलब्ध होऊ शकतील. 

२. जागितक नागरीकरण 

मानवाच्या उत्बांतीच्या हजारो वषार्ंच्या काळातही गेल्या काही शे वषार्ंपूवीर्पयर्ंत मानव 
व्यवसायाने ूामखु्याने कृिषूधान होता.  ह्या कालखंडात वेगवेगळ्या सःंकृतींनी लहानमोठी 
नगरे वसवली असली तरीही मानवाच्या उपजीिवकेचे ूमखु साधन शेती हेच होते.  एकूण 
लोकसखं्येपैकी िकमान ९५% लोकसंख्या ही कोणत्या ना कोणत्या ःवरूपाचे अन्न िपकवणे 
(ह्यात शेती, फळे, पक्षी अथवा पशुपालन) ह्या एकाच उद्योगात होती असा अदंाज करता 
येईल. 
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सुमारे ५००-६०० वषार्ंपूवीर् ूामुख्याने यरुोपात सुरू झालेल्या औद्योिगक बांतीने ह्यात बराच 
मोठा बदल घडला.  शेती आिण तदनषुंिगक उद्योगांवर अवलंबून असणार् या लोकसंख्येचे 
ूमाण घटत गेले.  िविवध ूकारच्या तंऽज्ञानांमुळे िविवध उद्योग उभे रािहले.  माणसाच्या 
गरजा झपाट्याने बदलल्या आिण वाढल्या.  ह्या गरजा पूणर् करण्यासाठी काही लोक 
शेतीकडून अन्य उद्योगांकडे वळले.  ह्या तंऽज्ञानाचा फायदा शेतीची कायर्क्षमता वाढण्यास 
झाल्यामुळे शेतकर् यांची सखं्या कमी झाली तरीही शेतीचे उत्पादन वाढते रािहले. 

ह्या सवर् घडामोडी आपल्या बहुतेकांच्या पिरचयाच्या असल्याने त्यािवषयी अिधक खोलात न 
जाता ह्या नीलूतीच्या िनिमत्ताने ह्या बदलांबाबत काही िनरीक्षणे येथे नोंदवीत आहोत. 

वरील िववेचन िचऽरूपात ह्या ूकारे मांडता येईल. 

 

येथे लक्षात घ्यायच्या ूमुख गोष्टी अशा- 

• शेतीवर अवलबूंन असणार् या लोकसखं्येचे ूमाण िदवसेंिदवस घटत आहे. 
• औद्योगीकरणात महाराष्टर् भारताचे नेततृ्व करत असल्याने अन्य उद्योगांवर अवलबंून 

असणार् या लोकसखं्येचे ूमाण महाराष्टर्ात अिधक आहे. 
• पयार्याने महाराष्टर्ात नागरीकरणही अिधक आहे. 

इ.स. १०००

औद्योिगक बांतीची सुरुवात

भारत, १९४७

भारत, २०१०

महाराष्टर्, २०१०

ूगत देश

शेती व इतर उद्योगांवर अवलंबून असलेल्या 
लोकसंख्येचे ूमाण

अन्य उद्योगांवर अवलंबून
शेतीवर अवलंबनू
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• असे असले तरी माणसास अन्न लागतच असल्याने काही ूमाणात लोकसंख्या 
शेतीवर अवलबूंन असणे अिनवायर् आहे.  हे ूमाण काही देशांमध्ये २५% असेल तर 
काही देशांमध्ये १०%; परंतु शेतीवर अवलबंून असणार् या लोकसंख्येचे ूमाण त्या 
त्या देशाच्या जडणघडणीनसुार एका िविशष्ट पातळीवर जाऊन िःथरावल्याचे िदसते. 

• `मामीण भागातील लोकही उद्योगांवर अवलबंून असतात.  औद्योगीकरण व 
नागरीकरण ह्या िभन्न बाबी आहेत’.  हा मदु्दा तकर् दृंट्या बरोबर असला तरी 
वाःतवात शेतीवर आधािरत लोकसंख्या मामीण भागात आढळते आिण एखाद्या 
मामीण भागात एखादा मोठा उद्योग उभा रािहला तर त्या भागाचे झपाट्याने 
शहरीकरण होते असे िदसून येते. 

ह्या सवर् चचेर्वरून `शहरीकरण, नागरीकरण, शेती िकंवा उद्योगांवर अवलंबून असणे’ अशा 
शब्दांची व्याख्या करणे आवँयक आहे हे ःपष्ट आहे.  ह्या नीलूतीमध्ये हे शब्द कोणत्या 
अथार्ने वापरले आहेत ते यथावकाश ःपष्ट केले आहे. 

३. महाराष्टर्ाचे नागरीकरण 

मागील ूकरणातील िचऽात व्यक्त केल्यानसुार महाराष्टर्ाच्या नागरीकरणाची वाटचाल 
भारताच्या एक पाऊल पुढेच आहे.  त्यामळेु भारताला नागरीकरणाचा आदशर् घालनू देण्याची 
महाराष्टर्ाला एक उत्तम संधी आहे. 

२००८ मध्ये महाराष्टर्ाची समुारे ४४% लोकसखं्या `नागरी’ होती.  हे ूमाण २०३० पयर्ंत 
सुमारे ५८% वर पोचलेले असेल असा अदंाज आहे1.  सोयीसाठी त्याचा अथर् असा करू, की 
यथावकाश समुारे ६०% महाराष्टर् "नागरी" झालेला असेल. 

नागरीकरणाची ही ूिबया ह्यापूवीर्च सरुू झालेली आहे आिण ती तीन ठळक ःवरूपांमध्ये 
िदसून येत आहे. 

1. आजच्या मोठ्या शहरांची वाढ.  मुबंई, पुणे आिण नागपूर ही शहरे सुमारे ३० 
वषार्ंपूवीर्च मोठी शहरे होती.  आज त्यांची लोकसंख्या काही पटींनी वाढली आहे 
आिण दिक्षण मंुबईचा अपवाद वगळता ही वाढ आजही वेगाने होत आहे. 

                                                       
1 India's Urban Awakening: Building inclusive cities, sustaining economic growth": McKinsey Global Institute, 
April 2010. 
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2. लहान शहरांचे मोठ्या शहरांमध्ये रूपांतर.  गेल्या २०-३० वषार्ंमध्ये 
`महानगरपािलकेत’ रूपांतर झालेल्या नािशकसारख्या शहरांची लोकसखं्या समुारे ३० 
वषार्ंपूवीर्च्या पुण्यापेक्षाही जाःत आहे. 

3. मामीण भागाचे नागरीकरण.  दरूध्वनी, बारमाही पक्के रःते, शहरी पद्धतीची घरे 
अशा गोष्टी महाराष्टर्ाच्या अनेक भागांमध्ये सहज आढळून येतात.  अशा भागांमध्ये 
उपजीिवकेचे साधन अजूनही बहुतांश ूमाणात `शेती’ हे असले तरी सिुवधांच्या 
दृिष्टकोनातून अशा भागांचे नागरीकरण सरुू आहे असे म्हणता येईल. 

वरील तीनही ूकारच्या नागरीकरणाची पद्धत आिण त्या अनुषंगाने येणार् या समःया ह्या 
माऽ बर् याच िभन्न आहेत हे येथे लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.  त्यामळेु आता ह्या 
तीन ूकारांिवषयी आिण त्यांच्या समःयांिवषयी अिधक िवःताराने चचार् करू. 

३.१. महाराष्टर्ातील शहरांचे ूकार 

महाराष्टर्ातील शहरे नागरीकरणाच्या ूिबयेतील वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत.  त्या 
टप्प्यांनसुार त्यांचे खालीलूमाणे ३ भाग करता येतील- 

१. वाढती महानगरे 
२. मोठ्या शहरांमध्ये रूपांतर झालेली लहान शहरे 
३. `नागरी’ ःवरूपातील मामीण भाग 

३.१.१. वाढती महानगरे 

महाराष्टर्ाच्या दृिष्टकोनातून पाहता ह्यामध्ये मुबंई, पुणे आिण नागपूर ह्या तीन महानगरांचा 
समावेश होतो.  रोजगाराच्या अनेकिवध ूकारच्या संधी उपलब्ध असल्याने तसेच भाषेची 
फारशी अडचण नसल्याने केवळ महाराष्टर्ातूनच नव्हे, तर भारतातील सवर् राज्यांमधनू ह्या 
शहरांकडे मोठ्या ूमाणात ःथलांतर होते. 

ह्या महानगरांचे वैिशंट्य म्हणजे येथे उच्च पातळीवरील सिुवधा उपलब्ध असतात.  
त्यामध्ये शैक्षिणक, वैद्यकीय, करमणकुीची साधने अशा अनेक ूकारच्या सिुवधांचा समावेश 
होतो.  ह्याचे एक कारण म्हणजे अशा सिुवधा आिथर्कदृंट्या व्यवहायर् ठरवण्याची क्षमता 
ह्या शहरांमध्ये असते. 

ही महानगरे अत्यचु्च पातळीवरील िशक्षण घेतलेल्यांना, तसेच अत्यतं चाकोरीबाहेरील 
ूकारचा व्यवसाय करणार् यांना सहजपणे संधी उपलब्ध करून देऊ शकतात. 
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अशा शहरांच्या भोवतालच्या पिरसरातील राहणीमान तुलनेने ःवःत असल्याने शहराबाहेर 
राहून शहरात रोज कामाला येणे, अथवा एखादे उत्पादन िवकण्यासाठी शहराची बाजारपेठ 
उपलब्ध असणे अशा ःवरूपात ही शहरे त्यांच्या आजूबाजूच्या सुमारे ५० ते १०० िकमी 
पिरसराला रोजगार पुरवू शकतात. 

वरील जमेच्या बाबी असल्या, तरीही ह्या तीनही महानगरांची एक सामाियक समःया 
आढळते.  ती म्हणजे, शहराचा व्याप आता हाताबाहेर जाऊ लागला असल्याचे दैनिंदन 
जीवनाच्या सवर् पैलूंमध्ये आढळते.  ह्या शहरांचे िनयोजन िदवसेंिदवस कठीण होत 
चालल्याचे खालील समःयांवरून िदसून येते- 

• वाढती वाहतूक व कोंडी 
• घन कचरा 
• सांडपाणी 
• सावर्जिनक ःवच्छता व आरोग्य 
• वाढती झोपडपट्टी 
• वाढती गुन्हेगारी 

इत्यादी 

वरील सवर् समःया िदवसेिदवस उम ःवरूप धारण करत आहेत.  राजकीय इच्छाशक्ती आिण 
ूशासकीय ताकद एकवटली तरीही त्यांचे िनराकरण व िनमूर्लन करणे अत्यतं अवघड, 
जवळपास अशक्य असल्याची भावना नागिरकांमध्ये िदसून येते. 

सारांश, ह्या शहरांमधील सिुवधा वाढण्याच्या वेगापेक्षा तेथील समःया वाढण्याचा वेग अिधक 
आहे. 

३.१.२. मोठ्या शहरांमध्ये रूपांतर झालेली लहान शहरे 

`मोठ्या’ शहरांमध्ये इ.स. २०११ मध्ये समुारे ५ ते २० लाख लोकसखं्या असलेल्या शहरांचा 
समावेश होतो.  ह्या शहरांमध्ये मुबंई-पुणे-नागपूर ह्या महानगरांच्या तोडीच्या, अद्ययावत 
सुिवधा नसल्या तरी काही िकमान पातळीवरील सुिवधा उपलब्ध असतात.  उदाहरणाथर्, 
एखाद्या िवद्याथ्यार्स ८-१० ूख्यात महािवद्यालयांचा पयार्य नसला तरीही एखाददोन चांगली 
महािवद्यालये असतात.  जागितक दजार्ची वैद्यकीय सेवा कदािचत नसेल, पण सवर् 
महत्त्वाच्या शस्तर्िबया करू शकणारे रुग्णालय असते. 
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ही महानगरे अत्यचु्च पातळीवरील िशक्षण घेतलेल्यांना, तसेच अत्यतं चाकोरीबाहेरील 
ूकारचा व्यवसाय करणार् यांनाही काही ूमाणात संधी उपलब्ध करून देऊ शकत असली 
तरी अशा व्यक्तींना कामासाठी बरेचदा महानगरांचाच आसरा घ्यावा लागतो. 

ह्या शहरांचा आकार अजूनही मयार्िदत असल्याने सावर्जिनक वाहतूक सेवेचा अभाव असला 
तरीही ःवत:चे वाहन असलेल्यांसाठी ःथािनक ूवास फार ऽासाचा नसतो.  ःवत:चे 
यऽंचिलत वाहन नसले तरी बरीच अतंरे सायकलने आवाक्यात असतात.  ढोबळमानाने असे 
म्हणता येईल, की काही तडजोडी करण्याची तयारी असल्यास अशा शहरांमध्ये सवर् शहरी 
सोयी उपलब्ध असतात. 

अशी शहरे त्यांच्या आजूबाजूच्या समुारे १० ते २० िकमी पिरसराला रोजगार पुरवू शकतात. 

महाराष्टर्ातील महानगरांमध्ये सवर्ऽ िदसणार् या काही समःया वर नमूद केल्या आहेत.  ह्या 
सवर् समःयांची सुरुवात ह्या मध्यम आकाराच्या शहरांमध्येही झालेली आहे असे िदसून येते.  
तरीही, `राजकीय इच्छाशक्ती आिण ूशासकीय ताकद एकवटल्यास आमच्या शहरातील 
महत्त्वाच्या समःया दरू करणे अशक्य नाही’ अशी भावना नागिरकांमध्ये आढळते. 

सारांश, ह्या शहरांमधील सिुवधा वाढत आहेत.  ह्या शहरांच्या समःयाही वाढत असल्या तरी 
समःया वाढण्याचा वेग अजून आटोक्याबाहेर गेलेला नाही. 

३.१.३. `नागरी’ ःवरूपातील मामीण भाग 

इ.स. २०११ मध्ये ज्यांची लोकसंख्या १ ते ५ लाख होती अशा `लहान’ शहरांकडे पािहल्यास 
त्यांच्यावरील मामीण ठसा अजूनही ःपष्ट जाणवतो.  अशा शहरांमध्ये बर् याच नागरी 
सुिवधा उपलब्ध झालेल्या असल्या आिण उत्तरोत्तर होत असल्या, तरीही त्यांचा दजार्, माहक 
सेवा अशा अनेक बाबतींमध्ये बरीच ूगती आवँयक आहे.  ह्या शहरांमध्ये वीज, पाणी 
अशा मूलभूत सुिवधा असल्या तरी त्यांच्या गुणवते्तत अभाव आहे.  येथे `शहरी’ ःवरूपाचा 
ःथािनक रोजगार उपलब्ध असण्याचे ूमाण अल्प आहे, व जो आहे तो बहुतांशी शहरातून 
जाणार् या महामागार्वर अवलंबून असतो.  उच्च िशक्षण घेतलेल्या यवुकांना तसेच 
चाकोरीबाहेरील व्यवसाय करणार् या व्यावसाियकांना ह्या लहान शहरांमध्ये उदरिनवार्ह करणे 
कठीण असते. 

उत्तम वैद्यकीय व शैक्षिणक सिुवधांसाठी ह्या शहरांमधील नागिरकांना सहसा नजीकचे मोठे 
शहर अथवा महानगर गाठावे लागते. 
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अशी शहरे त्यांच्या अगदी जवळच्या काही गावांमधील लोकांना काही ूमाणातच रोजगार 
पुरवू शकतात. 

सारांश, महानगरांमध्ये आिण मोठ्या शहरांमध्ये जाणवणार् या समःया येथे फारशा जाणवत 
नसल्या, तरी केवळ लोकसंख्येच्या िनकषावरच `शहर’ म्हणता येईल अशी ह्या शहरांची 
अवःथा आहे.  त्यामळेु ज्यांना थोड्याफार ूमाणात मलूभतू सुिवधा पुरतात परंतु शांत 
जीवनाची ओढ आहे अशा व्यक्तींनाच अशी `शहरे’ मानवतात. 

३.२. दृिष्टके्षपात महाराष्टर्ाचे शहरीकरण 

वरील िववेचन एका दृिष्टके्षपात मांडल्यास एकूण समःयांचा आवाका लक्षात घेऊन त्यावर 
उपाय शोधणे सोपे जाईल. 

शहरांचे ूकार  चांगल्या बाबी  समःया 

महानगरे 
(२० लाखांपेक्षा 
जाःत 
लोकसखं्या) 

उत्तम ूतीच्या सिुवधा उपलब्ध. 
रोजगाराच्या अनेक संधी. 

सिुवधांवर वाढत्या लोकसंख्येचा 
ताण. 
नागरी समःया आजच िबकट. 
सिुवधांच्या वाढीपेक्षा समःयांची वाढ 
जलद. 

मोठी शहरे 
(५ ते २० 
लाख 
लोकसखं्या) 

मलूभतू सुिवधा उपलब्ध. 
रोजगाराच्या सधंी. 
समःया आटोक्यात असल्याची 
भावना. 

महानगरांच्या समःयांची सुरुवात. 
िनयोजन न केल्यास महानगरांच्या 
वाटेने जाण्याची शक्यता. 

लहान शहरे 
(१ ते ५ लाख 
लोकसखं्या) 

शांत, ससुह्य जीवन. 
नागरी समःया अद्याप तीो नाहीत. 
शहर मोठे झाले तरी ‘महानगर’ 
होण्याची शक्यता नाही. 

मलूभतू सुिवधा नावापुरत्या. 
उच्च दजार्च्या सिुवधा उपलब्ध 
नाहीत. 
कुशल व्यक्तींना समाधानकारक 
रोजगार नाही. 

महानगरांमध्ये िनमार्ण झालेल्या सुिवधांमळेु तेथील जनतेचे राहणीमान आिण उत्पन्न 
सुधारलेले असले तरी ह्या सिुवधांवर तसेच एकूण शहरावर पडणार् या ताणामुळे जीवनाचा 
दजार् काही ूमाणात खालावलेला आहे.  ह्या सुिवधा लहान शहरांमध्ये उपलब्ध नसल्याने 
तेथील जीवनाच्या दजार्वरही त्याचा पिरणाम होतो आहे. 
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तरीही ह्या सवर् समःयेकडे एक संधी म्हणनू पाहण्यास अद्याप वाव आहे.  अद्यापपावेतो 
महाराष्टर्ाचे केवळ २५% शहरीकरण झाले आहे (खर् या अथार्ने) व शहरीकरणाचे ूमाण ६०% 
पयर्ंत जाण्यास वाव आहे असे धरले तर असे म्हणता येईल की सध्या झालेल्या 
शहरीकरणाहून अिधक शहरीकरण होणे अजून बाकी आहे.  हे शहरीकरण मळुापासनू 
सुिनयोिजत पद्धतीने झाल्यास भिवंयातील शहरी महाराष्टर्ास शहरीकरणाचे फारसे तोटे 
भोगावे न लागता बरेचसे फायदे उपभोगता येतील. 

‘महाराष्टर्ाच्या शहरीकरणाचा मामीण अथवा शेतीूधान महाराष्टर्ास काय फायदा?’ असा ूश्न 
येथे उपिःथत होऊ शकतो.  त्याचे िनराकरण ‘शहरीकरण’ ह्या शब्दाच्या ह्या नीलूतीत 
वापरलेल्या व्याख्येत होईल, जी यथावकाश िदली आहे. 

४. नीलूतीचे उिद्दष्ट 

जगातील सध्याच्या व्यवःथेनसुार औद्योिगक समाजव्यवःथा आिथर्क व ऐिहकदृंट्या ूगत 
असल्याने आिण येथील एकूण समाजाची वाटचाल पाहता महाराष्टर्ाचे नागरीकरण अटळ 
आहे.  तरीही, ही वाटचाल करीत असताना मामीण व शेतीूधान व्यवःथेचे फायदे शक्य 
िततके शाबूत ठेवून शहरी व उद्योगूधान व्यवःथेचेही शक्य िततके फायदे िमळवता 
आल्यास एक सखुी आिण समदृ्ध महाराष्टर् घडवता येईल.  हे उिद्दष्ट साध्य करण्याचा मागर् 
दाखवणे हे ह्या नीलूतीचे उिद्दष्ट आहे. 

हा मागर् िवशद करताना महाराष्टर्ातील एकूण मानव वःती खालील ४ ूकारांमध्ये िवभागली 
गेली आहे असे गिृहत धरले आहे- 

१. महानगरे 
२. मोठी शहरे 
३. लहान शहरे अथवा नागरीकरण होत असलेला/ झालेला मामीण भाग 
४. मामीण भाग 

वरीलपैकी पिहल्या ३ ूकारांमध्ये मोडणार् या शहरांनी येत्या २० वषार्ंमध्ये काय पावले 
उचलावीत, जेणेकरून त्याचा फायदा त्या शहरांमधल्या नागिरकांनाच नव्हे, तर मामीण 
भागातील जनतेलाही होईल, ते ह्या नीलूतीमध्ये िदले आहे. 
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५. नागरीकरण / शहरीकरण म्हणजे काय? 

सदर नीलूतीत येथपयर्ंत मोघम अथार्ने िकंवा ज्याचा अथर् सगळ्यांना माहीत असतो असे 
समजनू वापरलेल्या ‘नागरीकरण’ िकंवा ‘शहरीकरण’, तसेच ‘शेती’ व ‘उद्योग’ ह्या शब्दांची 
ह्या नीलूतीपुरती व्याख्या करणे आवँयक आहे. 

 

‘नागरीकरण, शहरीकरण’ ह्या व त्यासारख्या शब्दांच्या व्याख्या इतर काही ूकाशनांमध्ये 
सापडतात.  त्यातील ह्या नीलूतीच्या दृष्टीने सवार्त महत्त्वाची व्याख्या भारतीय 
जनगणनेच्या सदंभार्तील म्हणता येईल.  ही व्याख्या ‘मामीण व शहरी भाग’ ह्या संजे्ञची 
आहे.  २००१ च्या जनगणेसाठी वापरलेली व्याख्या अशी2- 

In the Census of India 2001, the definition of urban area adopted is as follows: (a) All 
statutory places with a municipality, corporation, cantonment board or notified town 
area committee, etc. (b) A place satisfying the following three criteria simultaneously:  

1. a minimum population of 5,000; 

2. at least 75 per cent of male working population engaged in non‐agricultural 
pursuits; and 

3. a density of population of at least 400 per sq. km. (1,000 per sq. mile). 

तसेच ‘शहर’ ह्या संजे्ञची व्याख्या खालीलूमाणे केली आहे- 

Towns with population of 1,00,000 and above are called cities 

परंतु सदर नीलूतीचा भर ‘जीवनाचा दजार्’ ह्या संकल्पनेवर असल्याने एखाद्या गावी 
महानगरपािलका आहे का, लोकवःती िकती आहे, उदरिनवार्हाचे साधन शेती वा शेतीवर 
आधािरत आहे का, लोकसखं्येची घनता िकती आहे ह्या गोष्टींवर भर न देता सुिवधांच्या 
उपलब्धतेवर आधािरत व्याख्या खालीलूमाणे मांडली आहे. 

५.१. व्याख्या 

५.१.१. नागरीकरण / शहरीकरण 

ज्या भागामध्ये खालील सवर् सिुवधा रोजच्या वापराच्या अतंरावर उपलब्ध आहेत, त्या 
भागास ह्या नीलूतीमध्ये नागरीकरण अथवा शहरीकरण झालेला भाग असे म्हटले जाईल. 

                                                       
2 Census of India: http://censusindia.gov.in/Metadata/Metada.htm 
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१.  पक्के, बारमाही रःते  २. वीज, नळाद्वारे पाणी 
३. अतंगर्त सावर्जिनक वाहतूक 

व्यवःथा  
४. ूाथिमक, माध्यिमक शाळा 

५. शास्तर्, वािणज्य आिण कला 
महािवद्यालय (पदवीपयर्ंत) 

६. दरूध्वनी 

७. सवर् ूाथिमक शस्तर्िबयांची सोय 
असलेले िकमान सुमारे २० खाटांचे 
रुग्णालय 

८. इंटरनेट व केबल टीव्ही जोडणी 

९. सावर्जिनक वाचनालय १०. िवकिसत उद्यान 
११. मलैापाणी वाहून नेण्याची व्यवःथा   

 

५.१.२. नगरिवकास/ शहरिवकास 

वरीलूकारे ÕनागरीकरणÕ झालेल्या भागाचा िनयोजनबद्ध िवकास करण्याच्या ूिबयेला 
नगरिवकास/ शहरिवकास असे म्हटले जाईल.  Õिनयोजनबद्धÕ िवकास ूिबयेमध्ये त्या 
भागाच्या येत्या १५ ते २० वषार्ंमध्ये करण्यात येणार् या िवकासाचा आराखडा सक्षम 
अिधकार् यांकरवी बनवून मजूंर केलेला असेल.  अशा आराखड्याच्या अंमलबजावणीची १० 
अथवा कमी वषेर् उरलेली असताना नवीन आराखडा उपलब्ध असेल. 

(उदाहरणाथर्, एखाद्या शहराचा इ.स. २०१०-२०३० ह्या वषार्ंचा िवकास आराखडा बनवलेला 
असल्यास इ.स. २०२८ मध्ये त्या शहराने इ.स. २०३० नतंर काय करायचे आहे त्याबाबत 
काहीच कल्पना येत नाही.  असे होऊ नये म्हणून इ.स. २०२०-२०३० ह्या काळासाठी नवीन 
िवकास आराखडा बनवला जाईल, जो इ.स. २०२५ मध्येच उपलब्ध असेल.  अथार्तच, जुना 
आराखडा तेव्हा बाद केला जाईल.) 

५.१.३. शेती व उद्योग 

ÕशेतीÕ ह्यामध्ये कोणत्याही ूकारचे वनःपितजन्य उत्पादन करून, त्यावर आधािरत 
उपजीिवका धरली जाईल.  ह्यामध्ये वेगवेगळी िपके, भाजीपाला, फळे, दधू ह्यांचा समावेश 
होतो. 
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Õउद्योगÕ ह्यामध्ये परंपरागत अथार्नसुार कच्च्या मालावर यऽंांच्या साह्याने काही ूिबया 
बनवून पक्का माल बनवणे, तसेच लोखंड इ. धातूंसारखा कच्चा माल बनवणे ह्याचा 
समावेश केला जाईल.  सध्याच्या काळामध्ये शेतीजन्य कच्च्या मालावर व्यावसाियक 
ूमाणावर व यऽंांच्या साह्याने ूिबया करणे ह्याचा समावेशही Õउद्योगÕ ह्या सदरात केला 
जाईल. 

६. महाराष्टर्ाचे उिद्दष्ट 

ही नीलूत महाराष्टर्ासाठी खालील उिद्दषे्ट िनिश्चत करत आहे. 

१. ५ वषार्ंमध्ये ५ लाखांवरील सवर् शहरांचा नगरिवकास आराखडा 
२. १० वषार्ंमध्ये १ लाखांवरील सवर् शहरांचा नगरिवकास आराखडा 
३. सवर् नगरिवकास आराखड्यांमध्ये ते शहर देऊ शकत असलेल्या जीवनाच्या दजार्ची 

व्याख्या आिण त्याचा कालबद्ध कायर्बम 
४. ५० वषार्ंमध्ये महाराष्टर्ातील िकमान ७५% लोकसखं्येचे नागरीकरण 

७. सध्याची पिरिःथती आिण समःया 

वरील उिद्दषे्ट साध्य करण्यापूवीर् सध्याची कायदेशीर चौकट आिण कायर्पद्धती तसेच त्यात 
करावयाचे बदल ह्यांचा िवचार करणे योग्य होईल. 

७.१. आजचे कायदे व िनयम 

सध्या ूचिलत असलेल्या कायद्यांनसुार खालील िविवध ूकारे िनयोजन केले जाते. 

• महानगरांचे नगर िवकास आराखडे, उदा. मुबंई, पुणे, नािशक अशा शहरांचे नगर 
िवकास आराखडे.  हे त्या त्या शहरांच्या महानगरपािलका बनवून घेतात. 

• महानगर पिरसर िवकास ूािधकरण, उदा. MMRDA (Mumbai Metropolitan Region 

Development Authority) 

• महानगर िनयोजन सिमती (Metropolitan Planning Committee) 

• Area Development Authority द्वारे िवभागवार िवकास 

ह्याव्यितिरक्त राज्य पातळीवर केल्या जात असलेल्या िनयोजनाचा येथे उल्लेख केलेला नाही, 
कारण असे िनयोजन ÕशहरÕ हा घटक नजरेसमोर ठेवून केले जात नाही. 
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वरील सःंथांिशवाय िविशष्ट िवषयांवर काम करणार् या सावर्जिनक बांधकाम खाते, राष्टर्ीय 
महामागर् ूािधकरण, पाटबंधारे खाते, वन खाते अशा अनेक संःथांच्या परःपर सबंंधांतून 
नगरिवकास िनयोजनाचे काम आकार घेते.  त्यातही JNNURM सारख्या कें ि सरकारच्या 
योजनांसाठी िनधी िमळवण्याच्या एकमेव उदे्दशाने काही नगरिवकास आराखडे जन्म घेतात, 
तर त्याच वेळी काही वेगळ्या सीमारेषेनसुार त्याच शहराचा एक वेगळा नगरिवकास 
आराखडा राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी बनवला जाण्याचे ूकार घडतात. 

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, नगरिवकास आराखडे व अन्य सःंथांशी असलेले त्यांचे नाते 
ह्यांचा संपूणर् पुनिवर्चार करणे आिण एक नवीन चौकट बनवणे आवँयक झाले आहे. 

७.१.१. Õनविनमार्णÕ करण्यासाठी िनयमांची चौकट लक्षात न घेता िवचार 

सदर नीलूतीमध्ये Õकोणते कायदे व िनयम कसे लाग ूहोतातÕ ह्या िवचारात अडकून 
राहण्यापेक्षा Õराज्याच्या िहतासाठी काय करणे आवँयक आहेÕ ह्याचा िवचार ूामुख्याने केला 
आहे. 

७.१.२. आवँयक ते कायदे व िनयम बनवणे 

वर म्हटल्याूमाणे ह्या नीलूतीमध्ये जरी कायदे व िनयम ह्यांचा िवचार बाजूला ठेवून Õकाय 
करायचेÕ ह्याचा िवचार केला असला, तरी असा िवचार करणे व ूत्यक्षात आणणे सुलभ 
व्हावे म्हणून ूचिलत कायदे व िनयम ह्यांमध्ये काही बदल करावे लागतील.  हे बदल 
करताना कोणत्या चौकटीनसुार िवचार करावा लागेल ती िवचारसरणी माऽ येथे िदली आहे. 

१. नगरिवकासाबाबत सवर् राज्याचे एक धोरण असेल.  त्यामध्ये आधी उल्लेख 
केल्याूमाणे जीवनमानाचा कोणता िकमान दजार् नागिरकांना देण्यास राज्य सरकार 
वचनबद्ध आहे त्याचा उल्लेख असेल. 

२. ह्या धोरणाचा दर १० वषार्ंनी आढावा घेऊन त्यात योग्य ते बदल केले जातील. 
३. सवर् राज्यासाठी कोकण, पिश्चम महाराष्टर्, उत्तर महाराष्टर्, मराठवाडा आिण िवदभर् 

अशा धतीर्वर ५ ते जाःतीतजाःत ८ ूादेिशक िवभाग करून ूत्येक िवभागामध्ये 
ःथािनक पिरिःथतीनसुार कोणत्या सिुवधा राज्याने ठरवलेल्या िकमान दजार्पेक्षा 
जाःत देता येतील त्याचे धोरण ठरवले जाईल.  उदा. ज्या ूदेशात पाण्याची सबुत्ता 
आहे तेथील शहरे जाःत पाणी देण्याचे िनयोजन करू शकतात. 

४. त्या िवभागातील शहरे नगरिनयोजनासाठी ूादेिशक धोरण वापरतील. 
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५. महानगर पिरसराचे िनयोजन सवर् संबंिधत शहरे आिण ूादेिशक िनयोजन ह्यांच्या 
समन्वयाने केले जाईल.  शहर ते राज्य ह्यांमधील िनयोजनाच्या िविवध पायर् यांची 
सखं्या शक्यतो ३ ठेवण्याकडे कल असेल (शहर, ूदेश, राज्य). 

८. उिद्दष्ट साध्य करण्यासाठी धोरण व िदशा 

महाराष्टर्ाच्या सिुनयोिजत नागरीकरणाचे धोरण व त्याच्या अमंलबजावणीची िदशा खालील 
तत्त्वांवरून ठरेल. 

१. नागरी जीवनमानाचा दजार् िनिश्चत करणे 

२. ूत्येक शहराला उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा आढावा 
३. ही संसाधने ूत्यक्ष वापरात आणण्याचे मागर् आिण त्याबाबत कालबद्ध कायर्बम 
४. उपलब्ध ससंाधनांनसुार हे जीवनमान ूत्येक शहर िकती नागिरकांना देऊ शकते हे 

िनिश्चत करणे 

a. शहराला उपलब्ध असलेल्या संसाधनांच्या उपलब्धतेनसुार ह्यात बदल होऊ 
शकतो 

५. ठरवलेले जीवनमान गाठण्यासाठी कालबद्ध उिद्दषे्ट व कायर्बम 

एकूणच, ह्या सवर् ूिबयेमध्ये Õूथम समःयेचे मोजमाप व समःयेवर िनयऽंण, नतंर 
समःया सोडवणेÕ असे धोरण अवलंबले जाईल. 

८.१. नागरी जीवनमानाचा दजार् िनिश्चत करणे 

महाराष्टर्ातील नागरी जीवन कसे असावे ह्या ूश्नाचे उत्तर एका वाक्यात असे देता येईल- 

सुदृढ, सकुर, सुरिक्षत, ससुंःकृत, सुदंर. 

• सदुृढ 
 शहराची हवा ःवच्छ असावी, पाणी शुद्ध असावे. 
 शहरातल्या नागिरकांना पोट भरण्याची िववंचना तर नसावीच; नागिरकांची 
आरोग्य सपंदाही उत्तम असावी. 

 शहर िनसगार्शी जबाबदारीने वागणारे असावे. 
• सकुर 

 शहरातील लोकांना िकमान राहणीमान राखण्यासाठीच्या दजेर्दार सोयी असाव्यात. 
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 सवर् नागिरकांना पुरेशी ऐसपैस व परवडणारी घरे असावीत. (ज्याच्या-त्याच्या 
िखशाला परवडतील अशा ूत्येक ूकारची अिधकृत घरे बांधली जावीत/ उपलब्ध 
असावीत.  केवळ ौीमंतांना परवडतील अशीच घरे बांधली जात आहेत असे 
काहीसे िचऽ सध्या िदसते.  तसे होऊ नये.) 

 सवर् नागिरकांना शहरातल्या शहरात सरुिक्षत सचंार करण्यासाठी सोपी व 
परवडणारी सोय असावी. 

 रोजच्या जीवनासाठी लागणार् या सिुवधा जवळ असाव्यात. 
 नागिरकांची ूशासकीय कामे िनधार्िरत वेळेत आिण कमीतकमी खेपाम्मध्ये 
व्हावीत 

• सरुिक्षत 
 कुठल्याही वेळेस लहान मुलांना, मिहलांना, ज्येष्ठांना घराबाहेर पडताना सुरिक्षत 
वाटावे. 

 काळ कधी, कुणावर बेतेल ह्याचा भरवसा नाही अशी िभती नसावी. 
 दरोडे, दंगे होण्याची शक्यता नसावी. 
 तरीही मदत लागल्यास (पोलीस, रुग्णवािहका इ.) ती पटकन िमळेल असा 
िवश्वास असावा. 

• ससंुःकृत 
 शहरातल्या ूत्येकाला दजेर्दार िशक्षणाची सोय शहरातच असावी. 
 शहराचे सामािजक जीवन सवार्थार्ने पिरपूणर् असावे. 
 शहरातल्या लोकांचे एकमेकांशी सौहादर्पूणर् व िवश्वासाचे सबंंध असावेत. 
 शहरात उच्च दजार्चे सांःकृितक वातावरण असावे. 

• सुदंर 
 लोक िनसगर्सौंदयर् पाहायला शहराबाहेर जातात तसे Õशहरी सौंदयर्Õ पाहायला 
शहरात यावेत.  (हे सौंदयर् पैशाच्या बळावर उभारलेले, भपकेबाज नसावे, तर 
शहराच्या इितहासाशी आिण वतर्मानाशीही नाते सांगणारे, साधे, ःवाभािवक 
असावे.) 

 रोजच्या कामाचा ताण घालवायला सावर्जिनक जागा ूत्येकाच्या घराजवळ 
(चालत १०-१५ िमिनटांवर) असाव्यात.  (अशा जागा म्हणजे िनसगर्रम्य बागच 
असेल असे नाही.  एखादा वाहतूक असलेला पण गोंगाट नसलेला, खास सुंदर 
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िदवे लावलेला रःता, ूशःत पदपथ आिण Õअमतृतुल्यÕ चहाही चालेल.  िजथे 
बाजूला बाकावर बसनू आजोबा-नातवंडे Õरःत्यावरची गंमतÕ बघतील असा हा 
रःता असेल.) 

अशा ूकारचे नगर उभारण्याचे Õःवप्नÕ ूत्यक्षात आणण्यासाठी त्या ःवप्नाचे रूपांतर 
नेमक्या आकड्यांतील Õउिद्दष्टांÕमध्ये करणे आवँयक आहे.  ही उिद्दषे्ट ÕकायÕ असावीत ते 
पुढील तक्त्यामध्ये िदले आहे.  ूत्येक उिद्दष्ट ÕिकतीÕ असावे हे नगरिवकास तज्ज्ञांची 
सिमती नेमनू अिधक नेमकेपणाने ठरवले जाईल.  राज्याच्या बदलत्या आिथर्क आिण 
सामािजक पिरिःथतीनसुार ह्या उिद्दष्टांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करणेही आवँयक असेल. 

 

ब. गट मदु्दा, (एकक)  िकमान/ 
कमाल 

िकती

१.१  सदुृढ पाणी (लीटर ूितमाणशी ूितिदन)  िकमान  १५० 
१.२ सदुृढ मलैापाण्यावर ूिबया िकमान १००% 
१.३ सदुृढ सावर्जिनक ःवच्छतागहेृ, ूत्येक लाख 

लोकवःतीमागे 
िकमान ? 

१.४ सदुृढ सरकारी रुग्णालये (१ लाख वःतीमागे खाटा) िकमान ? 
२.१ सकुर सावर्जिनक वाहतूक िकमान ४०% 
२.२ सकुर खाजगी वाहनांनी वाहतूक कमाल २०% 
२.३ सकुर दलालांिशवाय खालील सरकारी कामे होणे- 

जन्म-मतृ्य-ूिववाह नोंदणी, िशधापिऽका, 
वाहनचालक परवाना इ. समुारे १० ूमखु 
कामांची यादी, (िकती खेपांमध्ये) 

कमाल ३ खेपा 

३.१ सरुिक्षत गंभीर गुन्ह्यांचे ूमाण, दर दशलक्ष 
लोकसखं्येमागे 

कमाल ? 

३.२ सरुिक्षत रःते अपघातांमधील मतृ्यूचें ूमाण, दर 
दशलक्ष लोकसखं्येमागे 

कमाल २० 

४.१ ससुंःकृत िशक्षणाच्या सोयी- १२ वी पयर्ंत (दर 
लाखामागे िवद्याथीर्संख्या) 

िकमान ? 
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ब. गट मदु्दा, (एकक)  िकमान/ 
कमाल 

िकती

४.२ ससुंःकृत िशक्षणाच्या सोयी- १२ वी पुढील (दर 
लाखामागे िवद्याथीर्संख्या) 

िकमान ?

४.३ ससुंःकृत सावर्जिनक वाचनालये (१ लाख वःतीमागे 
पुःतके) 

िकमान ?

४.४ ससुंःकृत िनमार्ण होणारा कोरडा कचरा (ूितमाणशी 
ूितिदन मॅम) 

कमाल ?

४.५ ससुंःकृत ओल्या कचर् यावर ःथािनक पातळीवर ूिबया िकमान ९५% 
४.६ ससुंःकृत कोरड्या कचर् याचे ःथािनक पातळीवर 

वगीर्करण 
िकमान ९५% 

५.१  सुदंर मोकळी जागा, उद्याने (चौ मीटर ूितमाणशी) िकमान  ?
५.२ सुदंर झोपड्यांमधील लोकसखं्या  कमाल २०% 

     

 

८.२. ूत्येक शहराला उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा आढावा 

वरील जीवनमान नागिरकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी शहरांकडे उपलब्ध असलेल्या 
संसाधनांचा आढावा ूत्येक शहराला घ्यावा लागेल.  ह्यातील काही ससंाधने अशी- 

१. पाणी- पजर्न्यमान, इतर ॐोत (उदा. नदी) ह्या सवार्ंचा िवचार करता. 
२. हवामान- आत्यिंतक उंणता, दमटपणा, वारा इत्यादी. 
३. आजबूाजूची भौगोिलक पिरिःथती, मामीण भाग ह्यांचा िवचार करता शहर वाढण्यास 

उपलब्ध असलेली जागा. 
४. शहरामध्ये व आजूबाजूच्या काही भागात सध्या अिःतत्वात असलेले उद्योग, 

शैक्षिणक सःंथा इत्यादी; तसेच ह्यात वाढ होण्यास आवँयक असलेली सामािजक 
पिरिःथती. 

५. ... इत्यादी. 
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हा आढावा घेताना ह्यातील कोणत्या संसाधनांच्या उपलब्धतेत वाढ करणे शक्य आहे 
त्याचाही िवचार करावा लागेल. 

 

८.३. संसाधने ूत्यक्ष वापरात आणणे 

वरील आढाव्यात संसाधनांची उपलब्धता नमदू केली असली तरी ही संसाधने लगेचच 
वापरता येतील असे नाही.  उदाहरणाथर्, ःथािनक पजर्न्यमान पुरेसे असले तरी धरणे, 
पाण्याचे पुनभर्रण अशा ूकारच्या योजना नसल्या तर हे पाणी वापरता येत नाही. 

त्यामळेु ही ससंाधने आज िकती ूमाणात वापरता येत आहेत आिण येत्या काही वषार्ंमध्ये 
त्यात कशी वाढ करता येईल ह्याचा ूत्येक शहराचा कालबद्ध कायर्बम आखला जाईल. 

८.३.१. ससंाधनांच्या वापराबाबत जबाबदारीचे भान 

सध्याची शहरेही त्यांना उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा वापर वाढवीत आहेत आिण 
त्याबाबत काही ूमाणात कालबद्ध कायर्बम आखीत आहेत; परंतु हे करताना काही बाबतींचे 
भान न ठेवल्यामळेु गंभीर पिरिःथती उद्भवत आहे.  ह्यापुढे असे होऊ नये म्हणून खालील 
ूकारच्या चौकटीमध्ये राहूनच ससंाधनांचा िवकास केला जाईल. 

१. शहराने नदीत सोडलेले सांडपाणी १००% ूिबया केलेलेच असेल.  हे उिद्दष्ट साध्य 
करेपयर्ंत सध्याच्या सांडपाण्यात वाढ होऊ िदली जाणार नाही.  त्यासाठी ूसगंी १-२ 
वषेर् नवीन घरे न बांधण्यासारखे कटू िनणर्य घ्यावे लागतील. 

२. शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी ज्या भागात धरणे बांधली जातात, त्या भागातील 
नागिरकांच्या तोंडचे पाणी िहरावून ते शहराला िदले जाणार नाही. 

३. शहरालगतच्या भागातील जमीन धरणे, रःते वा इतर कोणत्याही कारणासाठी 
ताब्यात घ्यायची झाल्यास संबिंधत लोकांचे पुनवर्सन केले जाईल.  शहराचे 
जीवनमान उंचावताना लगतच्या भागातील लोकांचे जीवनमानही उंचावेल ह्याची 
दक्षता घेतली जाईल. 

४. शहरातील घरबांधणी सध्या केवळ ौीमंत आिण उच्च मध्यमवगीर्यांसाठी होताना 
िदसते.  सवर् ूकारच्या नागिरकांना परवडतील अशी घरे बांधली जावीत ह्यासाठी 
ूचिलत िनयमांमध्ये आवँयक ते बदल केले जातील.  ह्याबाबत खालील शक्यता 
िदसून येतात. 
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a. नगरिवकास आराखड्यामध्ये काही भूखंड ःवःत घरांच्या बांधणीसाठी राखून 
ठेवणे. 

b. िविशष्ट ूमाणात ःवःत घरे बांधल्यािशवाय िवकसकांना ौीमंत आिण उच्च 
मध्यमवगीर्यांसाठी घरे बांधण्याची परवानगी न देणे. 

 

८.४. उपलब्ध संसाधनांनुसार हे जीवनमान ूत्येक शहर िकती नागिरकांना देऊ शकते 
हे िनिश्चत करणे 

वरीलूमाणे घेतलेला संसाधनांचा आढावा, ससंाधनांचा िवकास करण्यासाठी आखलेली चौकट 
ह्याचा िवचार करता ूत्येक शहरामध्ये जाःतीतजाःत िकती नागिरकांना िनधार्िरत 
जीवनमान देण्याची क्षमता आहे हे िनिश्चत केले जाईल. 

ही त्या शहराला घालून िदलेली लोकसंख्येची मयार्दा असेल. 

येथे एक गोष्ट लक्षात घेणे आवँयक आहे.  बर् याच शहरांच्या बाबतीत ही मयार्दा एकाच 
घटकावर अवलबंून अस ूशकते.  उदाहरणाथर्, पाण्याचे दिुभर्आय असलेल्या भागातील एखाद्या 
शहराच्या लोकसखं्येची मयार्दा उपलब्ध पाण्यावर, तर टेकड्यांनी वेढलेल्या एखाद्या शहराची 
मयार्दा उपलब्ध जागेवर अवलबंून अस ूशकते.  हा घटक त्या त्या शहराचा कळीचा घटक 
ठरतो. 

८.४.१. शहराला उपलब्ध असलेल्या ससंाधनांच्या उपलब्धतेनसुार ह्यात बदल होऊ शकतो 

उदाहरणाथर्, एखाद्या शहराने पावसाच्या पाण्याचे पुनभर्रण, सौर ऊजेर्चा वापर अशा ूकारच्या 
योजना ूभावीपणे अमलात आणल्या तर तेच शहर अिधक लोकसखं्येस िनधार्िरत 
जीवनमान देऊ शकते. 

८.४.२. ठरवलेले जीवनमान गाठण्यासाठी कालबद्ध उिद्दष्टे व योजना 

वरीलूमाणे िनधार्िरत केलेले जीवनमान आिण त्यानसुार िनिश्चत केलेली लोकसखं्येची 
मयार्दा सुमारे २० वषार्ंमध्ये गाठली जावी ह्यासाठी ूत्येक शहराला कालबद्ध उिद्दषे्ट व योजना 
असतील.  ही उिद्दषे्ट आिण कायर्बम त्या त्या शहराच्या कळीच्या घटकावर मोठ्या 
ूमाणात अवलंबून असणे ःवाभािवक आहे. 
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एखाद्या शहराची आजची लोकसंख्याच वरीलूमाणे िनधार्िरत केलेल्या मयार्देपेक्षा अिधक 
असणे शक्य आहे.  अशा वेळी त्या शहराची उिद्दषे्ट आिण योजना त्या शहराची लोकसखं्या 
२० वषार्ंमध्ये टप्प्याटप्याने कमी कशी होईल अशा ूकारे आखलेले असतील. 

ही उिद्दषे्ट ५ वषार्ंच्या टप्प्यांनसुार िनधार्िरत असतील.  त्याचा नमनुा काहीसा खालीलूमाणे 
असेल. 

 

कधी कळीचा घटक उपलब्धता उिद्दष्ट लोकसंख्या
आज पाणी, ूितमाणशी ूितिदनी लीटर ७० १५० १५ लक्ष 
५ वषेर् पाणी, ूितमाणशी ूितिदनी लीटर ८० १५० १८ लक्ष 
१० वषेर् पाणी, ूितमाणशी ूितिदनी लीटर १२० १५० २२ लक्ष 
१५ वषेर् पाणी, ूितमाणशी ूितिदनी लीटर १४० १५० २५ लक्ष 
२० वषेर् पाणी, ूितमाणशी ूितिदनी लीटर १५० १५० २५ लक्ष 
उिद्दष्ट/ मयार्दा पाणी, ूितमाणशी ूितिदनी लीटर १५० १५० २५ लक्ष 

अशी उिद्दषे्ट ठरवताना केवळ आजचाच Õकळीचा घटकÕ नव्हे तर इतर घटकही िवचारात 
घ्यावे लागतील.  उदाहरणाथर्, आज एखाद्या शहरासाठी ूितमाणशी ूितिदनी पाणी हा जरी 
लोकसखं्येची मयार्दा ठरवण्यातील कळीचा घटक वाटत असला, तरी तो ूश्न कदािचत १५ 
वषार्ंमध्ये सुटू शकतो.  त्यानतंर ते शहर अजून काही लोकांना सामावून घेऊ शकते का हे 
त्या शहराच्या सांडपाण्यावर ूिबया करण्याच्या क्षमतेवर ठरू शकते. 

अशा ूकारे िनयोजन करून शहराच्या लोकसंख्येचे दर ५ वषार्ंचे उिद्दष्ट ठरवले जाईल व 
शहराची लोकसखं्या त्यापेक्षा जाःत वाढू िदली जाणार नाही. 

८.५. ूथम समःयेवर िनयऽंण 

सध्या बनवण्यात येणार् या नगरिवकास आराखड्यांमध्ये त्या शहराची लोकसंख्या कशी 
वाढणार आहे त्याचा अदंाज केलेला असतो आिण त्यानसुार आराखडा बनवण्यात येतो.  
परंतु ह्या लोकसखं्येचेच िनयोजन करण्याचा कोणताही ूयत्न केला जात नाही.  जो ूश्न 
आपल्याला सोडवायचा असेल त्यावरच िनयऽंण नसेल तर तो ूश्न सटुणार कसा?  परंतु 
वरील पद्धत वापरल्यामळेु िकती लोकसखं्येसाठी नगरिवकास आराखडा बनवायचा आहे 
त्यावरच िनयऽंण आणले जाईल. 
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८.५.१. समःयेवर िनयऽंण आणण्याचे मागर् 

येथे परगावातील अथवा परराज्यातील नागिरकांना शहरात येण्यास मज्जाव करणे हा हेतू 
नसून शहरांतील नागिरकांना दजेर्दार जीवनमान देणे हे उिद्दष्ट आहे. 

एखाद्या शहरामध्ये बाहेरून होणारे ःथलांतर २ बाबींवर अवलबंून असते. 

१. घरांची उपलब्धता 
२. रोजगाराची उपलब्धता 

ह्या दोन घटकांवर िनयऽंण आणल्यास शहराची लोकसखं्या बर् याच ूमाणात आटोक्यात राहू 
शकते. 

वःतुत: ह्या दोन्ही घटकांमळेु शहराला कररूपाने पैसा िमळतो, त्यामळेु त्यांवर िनयऽंण 
आणण्याच्या िनणर्यांचे समथर्न करणे अवघड आहे असे सकृतदशर्नी वाटेल.  परंतु हे िनणर्य 
एखाद्या शहराचे नव्हे तर संपूणर् राज्याचे िहत नजरेसमोर ठेवून घेतलेला असतील.  त्यामळेु 
अशा िनणर्यांमळेु होणारे एखाद्या शहराचे आिथर्क नकुसान राज्य सरकारने शक्य िततके 
भरून काढावे असा ूयत्न केला जाईल. 

एखाद्या शहराने त्या शहरातील नागिरकांचे जीवनमान राखण्यासाठी असे िनणर्य घेताना 
सहसा राज्यात अन्य एखाद्या लहान शहरामध्ये अिधक नागिरकांना सामावण्याची क्षमता 
असते; परंतु त्या शहरातील पायाभूत सिुवधा पुरेशा नसल्याने नवीन उद्योग व रोजगार, 
ःथलांतर करू इिच्छणारे  नागिरक अशा लहान शहरांकडे वळत नाहीत.  असे रोजगार व 
नागिरक अगोदरच वाढलेल्या मोठ्या शहरांकडेच आकृष्ट होतात, व हे चब चालूच राहते. 

हे टाळण्यासाठी वरीलूमाणे िनयोजन करण्याचा दसुरा भाग असा, की लहान शहरे 
जाणीवपूवर्क मोठी करण्याचेही िनयोजन केले जाईल. 

सध्या ज्या अत्याधिुनक सिुवधा साधारणपणे शहरी भागांमध्ये आढळतात, त्या सोयींमध्ये 
अत्याधिुनक रुग्णालय, िवमानतळ, जागितक दजार्ची सावर्जिनक वाहतूक व्यवःथा, उत्तम 
शाळा व महािवद्यालये, अनेक नाट्य-िचऽगहेृ, जागितक अथवा राष्टर्ीय पातळीवरील नामांिकत 
कंपन्या अशा बाबींचा समावेश करता येईल.  ह्या सोयी िनमार्ण करण्यासाठी समुारे १० ते 
२० लाख लोकसखं्या आवँयक वाटते.  (हा आकडा अिधक िवचार/ अभ्यास करून नेमका 
ठरवता येईल.)  त्यामळेु Õअःताव्यःत, ूमाणाबाहेर वाढलेल्या शहरांवर िनयऽंणÕ ह्या 
उपायाच्या जोडीने Õलहान शहरांची क्षमता आिण लोकसखं्या िनयोजनबद्ध ूकारे ठरािवक 
पातळीपयर्ंत झपाट्याने वाढवणेÕ हा महाराष्टर्ाच्या नगरिवकासाचा महत्त्वाचा भाग असेल.  
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असे केल्याने नवीन रोजगार आिण ःथलांतर करू इिच्छणारे नागिरक महानगरांऐवजी 
लहान नगरांकडे वळतील. 

८.६. समःया सोडवणे 

वरीलूमाणे समःया काबूत आणण्याची व ठेवण्याची चौकट ूःथािपत झाल्यावर ूत्यक्ष 
नगरिवकासाचे िनयोजन खालीलूमाणे केले जाईल.  त्यासाठी नगरिवकास आराखडे हे 
ूभावी माध्यम आहे, परंतु त्याचा वापर आज ूभावीपणे होत नाही.  तसा तो व्हावा 
म्हणनू नगरिवकास आराखडे बनवताना खालील चौकट वापरली जाईल.  

८.६.१. नगरिवकास आराखडे 
१. सवार्त नजीकच्या जनगणनेनसुार १ लाख वा त्याहून अिधक लोकसखं्या असलेल्या 

शहरांना नगरिवकास आराखडा आवँयक असेल. 
२. नगरिवकास आराखडा २० वषार्ंचा असेल.  परंतु असा आराखडा संपण्यास १० वषेर् 

असताना त्यापुढील २० वषार्ंचा आराखडा मजूंर झालेला असेल असे िनयोजन केले 
जाईल. 

३. ूादेिशक िनयोजनात व्यक्त झालेले धोरण नजरेसमोर ठेवनू ूत्येक शहर आपल्या 
नागिरकांना येत्या २० वषार्त देण्यात येणारे जीवनमान नगरिवकास आराखड्यात 
नमदू करेल.  हे जीवनमान िकती नागिरकांना िमळू शकते त्याचाही उल्लेख 
आराखड्यात असेल.  ते साध्य करण्यासाठी जीवनमानिवषयक सवर् िनकषांबाबतची 
दर ५ वषार्ंची उिद्दषे्ट नगरिवकास आराखड्यात नमूद केलेली असतील. 

४. ही उिद्दषे्ट साध्य करण्यासाठी काय पावले दर ५ वषार्ंमध्ये उचलायला लागतील ते 
आराखड्यात नमदू केलेले असेल.  सध्याच्या नगरिवकास आराखड्यांमध्ये 
उपाययोजनांचे ५ वषार्ंचे टप्पे अभावानेच नमूद केलेले असतात.  त्यामळेु एखाद्या 
शहरासाठी दर ५ वषार्ंसाठी कोणत्या योजना आखायच्या आहेत आिण त्यासाठी 
िकती िनधी लागेल ह्याचा वाःतववादी अदंाज करता येत नाही.  ही ऽुटी अशा 
ूकारच्या आराखड्यांमुळे दरू होईल. 

९. जाःतीतजाःत जनतेपयर्ंत नागरी सुिवधा पोचवणे 

मागील ूकरणात नमूद केलेली पावले उचलल्यास सवर् शहरांचा सतुंिलत आिण सयुोग्य 
िवकास होऊ शकतो.  त्यामळेु यथावकाश ६०% लोकसखं्येपयर्ंत (अथवा ज्या पातळीपयर्ंत 
ÕशहरीकरणÕ पोचेल त्या पातळीपयर्ंत) नागरी सुिवधा पोचू शकतील.  परंतु ह्या नीलूतीचे 
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उिद्दष्ट केवळ Õशहरीकरणाचे िनयोजनÕ असे नसून Õसखुी व समदृ्ध महाराष्टर् घडवण्याचा मागर् 
िनिश्चत करणेÕ हा आहे. 

मामीण भागातील जनतेपयर्ंतही िनयोजनबद्ध पद्धतीने नागरी सिुवधा पोचवणे आवँयक 
आहे.  हे करीत असताना मामीण व्यवःथेचे फायदे तसेच ठेवून शहरी व्यवःथेचे तोटे तेथे 
न पोचवणे हे आव्हान असेल. 

ह्यापूवीर् नमदू केल्याूमाणे मोठ्या शहरांमध्ये उपलब्ध असलेल्या तोडीच्या सुिवधा मामीण 
भागात उपलब्ध होणे शक्य नसते.  त्याला २ ूमुख कारणे असतात. 

१. पुरेसा माहकवगर् उपलब्ध नसल्यास काही सुिवधा पुरवण्यास व्यावहािरक अडचणी 
येतात.  ह्यामध्ये माहकांची संख्या तसेच आिथर्क क्षमता ह्या दोन्हींचा समावेश आहे. 

२. वरील दोन्ही अडचणी नसल्या तरी अशा सेवा पुरवणारा वगर् मामीण भागात 
राहण्यास वैयिक्तक अगर कौटंुिबक कारणांमुळे सहसा तयार नसतो.  उदा. एखाद्या 
अितकुशल डॉक्टरला व्यावसाियक समाधान तसेच हवी असलेली जीवनपद्धती मामीण 
भागात िमळत नाही िकंवा फार क्विचतच िमळते. 

त्यामळेु अशा सुिवधा मामीण भागात पोचवताना त्यास काही मयार्दा पडतात.  परंतु त्या 
मयार्दांमध्ये राहूनही नागरी सिुवधा मामीण भागात पोचवण्याचे िनयोजन करणे आवँयक 
आिण शक्य आहे.  असे िनयोजन खालील ूकारे केले जाईल. 

१. सिुवधांचा तपशील ठरवणे.  उदा. शैक्षिणक सिुवधांबाबत कोणकोणत्या शाखांचे 
िशक्षण घेण्याच्या सोयी राज्यात आवँयक आहेत ते नमूद करणे. 

२. त्या सोयी कोणत्याही नागिरकास िकती अतंरावर उपलब्ध असाव्यात ते ठरवणे.  
त्याच जोडीला अशा सोयी सपंूणर् राज्यात िकती िठकाणी व िकती ूमाणात असणे 
आवँयक आहे तेही ठरवणे.  उदा. शैक्षिणक सिुवधांबाबतच बोलायचे झाल्यास 
राज्याला दरवषीर् एखाद्या शाखेचे १०,००० पदवीधर िनमार्ण करणे आवँयक असेल, 
तर दसुर् या एखाद्या शाखेबाबत ही संख्या केवळ १०० अस ूशकते.  वैद्यकीय 
सिुवधांबाबतही िविवध ूकारच्या शस्तर्िबयांच्या सोयींमध्ये असा फरक अस ूशकतो. 

३. सध्या अशा कोणत्याही ूकारच्या आधिुनक सोयी मोठ्या शहरांमध्ये एकवटलेल्या 
असतात.  त्याचा पिरणाम म्हणनू लहान शहरांमध्ये ःथाियक होण्यास लोक नाखूष 
असतात.  हे चब जाणीवपूवर्क तोडले जाईल.  त्यासाठी काही लहान व मध्यम 
शहरांची िनवड करून अशा काही सोयी तेथे िनमार्ण केल्या जातील.  ह्यापूवीर् 
म्हटल्याूमाणे काही शहरांची सुमारे १० ते २० लाख लोकसखं्येपयर्ंत झपाट्याने व 
िनयोजनबद्ध पद्धतीने वाढ केली जाईल.  ही शहरे मुबंई, पुणे व नागपूर ह्या 
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महानगरांपासनू दरूची असतील.  त्यामळेु मामीण भागातील लोकांना अशा 
सोयींसाठी नजीकचे पयार्य उपलब्ध होतील. 

९.१. मामीण भागापयर्ंत पोचवण्याच्या नागरी सुिवधा 

ह्या सुिवधांमध्ये खालील सुिवधांचा समावेश असेल.  ूत्येक सिुवधेबाबतचा तपशील 
ूादेिशक िनयोजनाच्या पातळीवर (समुारे ६-८ िजल्हे) ठरवला जाईल.  तरीही, अशी सुिवधा 
साधारण िकती अतंरावर उपलब्ध असावी ह्याचा ठोकताळा म्हणनू ते अतंर खालील 
तक्त्यात सुचवले आहे. 

ब. सिुवधा जाःतीतजाःत अतंर

१ शैक्षिणक - किनष्ठ महािवद्यालये, सवर् शाखा २० िकमी/ तालकुा 
२ शैक्षिणक - महािवद्यालये, सवर् शाखा ५० िकमी/ िजल्हा.  वसितगहृांसह. 
३ उच्च शैक्षिणक - वैद्यकीय, अिभयांिऽकी इ. १०० िकमी.  वसितगहृांसह. 
४ वैद्यकीय - ूाथिमक शस्तर्िबयेच्या सुिवधा १० िकमी/ तालकुा 

५ वैद्यकीय - महत्त्वाच्या शस्तर्िबयेच्या सुिवधा २५ िकमी/ ूत्येक िजल्ह्यामध्ये 
िकमान २ 

६ वैद्यकीय - गंुतागंुतीच्या शस्तर्िबया ूत्येक ूादेिशक िवभागात िकमान २, 
मुबंई-पुण्याच्या तोडीच्या सोयी. 

७ आवँयक नागरी सिुवधा- सांडपाणी, 
मलैापाणी, कचरािवषयक 

१ लाखापेक्षा जाःत वःतीच्या सवर् 
शहरांना 

८ सांःकृितक सिुवधा- वाचनालये, नाट्यगहेृ 
इ. राज्यात सवर्ऽ सहज उपलब्ध 

वरील यादी नमनु्यादाखल आिण सदर नीलूतीचा दृिष्टकोन ःपष्ट करण्याच्या हेतूने िदलेली 
आहे.  ह्या दृिष्टकोनाचा रोख "ूत्येक दजेर्दार सोयीसाठी महानगर गाठावे न लागणे" हा 
आहे. 
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१०. धोरणानुसार मागर्बमण करण्यासाठी उचलायची पावले 

आतापयर्ंतचे िववेचन मुख्यत्वे ह्या नीलूतीचा दृिष्टकोन अिधकािधक ःपष्ट करणारे होते.  
त्या दृिष्टकोनानसुार नेमकी कोणती पावले उचलली जातील ते आता पाहू. 

१०.१. राज्याच्या नागरीकरणाचा आराखडा 

खालील तक्त्यामध्ये महाराष्टर्ातील समुारे ३ लाख वा अिधक लोकसंख्येची (इ.स. २०११ च्या 
जनगणनेनुसार) शहरे3 िदली आहेत.  सध्याच्या वेगाने शहरांची लोकसंख्यावाढ सरुू 
रािहल्यास इ.स. २०३१ पयर्ंत ह्या शहरांची लोकसखं्या िकती होईल ह्याचा ढोबळ अदंाज, 
तसेच ह्या नीलूतीत िदलेल्या दृिष्टकोनानसुार िनयोजन केल्यास त्याच शहरांच्या 
लोकसखं्येची मयार्दा िकती असावी ह्याचा ढोबळ अदंाज पुढील रकान्यांमध्ये िदला आहे. 

ब शहर ’अ’

२०११ ची 
लोकसंख्या 

’ब’ 
२०३१, 

सध्याच्या पद्धतीने 

’क’

 नीलूतीनसुार 
मयार्दा

1  मुबंई महानगर  19,635,521 33,200,000  25,000,000

2  पुणे महानगर  4,844,790 9,500,000  7,000,000

3  नागपरू  2,405,421 4,700,000  3,500,000

4  नािशक  1,486,973 2,900,000  3,000,000

5  औरंगाबाद  1,171,330 2,300,000  2,500,000

6  सोलापरू  951,118 1,750,000  2,200,000

7  िभवंडी  711,329 1,300,000  2,000,000

8  अमरावती  646,801 1,175,000  2,000,000

9  नांदेड  550,564 930,000  1,600,000

10  कोल्हापूर  549,283 930,000  1,500,000

11  सांगली-िमरज  502,697 850,000  1,500,000

12  मालेगाव  471,006 735,000  1,300,000

13  जळगाव  460,468 720,000  1,300,000

14  अकोला  427,146 670,000  1,200,000

15  लातूर  382,754 600,000  1,200,000

16  धळेु  376,093 590,000  1,000,000

                                                       
3 Census of India, 2011 
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शहरांची वाढ थांबवून लहान शहरे झपाट्याने िवकिसत केल्यास साधारण तेवढीच शहरी 
लोकसखं्या आणखी १२ शहरांमध्ये िवभागली जाऊन चांगल्या दजार्च्या नागरी सुिवधा 
महाराष्टर्ातील बर् याच जनतेच्या िनकट पोहोच ूशकतात. 

 

१०.२. नगरिवकास आराखड्यांमधील बाबी 

ह्यापूवीर् Õ६. महाराष्टर्ाचे उिद्दष्टÕ मध्ये हे आराखडे कोणत्या शहरांसाठी असतील आिण ते कधी 
बनवले व सुधारले जातील त्यािवषयी चचार् केली आहे.  ह्या आराखड्यांमध्ये काय असेल ते 
आता पाहू. 

सवार्त पिहली गोष्ट म्हणजे महाराष्टर्ातील शहरांच्या नगरिवकास आराखड्याचा एक सामाियक 
नमुना बनवला जाईल.  सवर् शहरांचे नगरिवकास आराखडे त्या नमुन्याबरहुकूमच असतील.  
त्यामळेु कोणत्याही दोन शहरांच्या आराखड्याची तुलना करणे सोपे जाईल. 

ह्या नमुन्यामध्ये खालील गोष्टी नमूद कराव्या लागतील. 

१. शहरास उपलब्ध असलेली संसाधने. 
२. इ.स. २०३१ साठी जीवनाच्या दजार्चे उिद्दष्ट. 
३. जीवनाचा हा दजार् शहर जाःतीतजाःत िकती नागिरकांना देऊ शकते.  (शहराची 

लोकसखं्येची मयार्दा). 
४. इ.स. २०३१ पयर्ंत ती लोकसंख्या गाठली जाण्याची शक्यता आहे का? 
५. नसल्यास शहर लोकसंख्येची मयार्दा कधी गाठेल असे िनयोजन आहे?  (ही मयार्दा 

शहर कधी गाठेल असा "अदंाज" आहे असे येथे म्हटलेले नाही हे लक्षात घेणे 
आवँयक आहे.) 

६. इ.स. २०३१ पयर्ंत दर ५ वषार्ंच्या टप्प्यांमध्ये शहराची िनयोिजत लोकसंख्या िकती 
असेल? 

७. Õजीवनाचा दजार्Õ ह्या सदरात खालील मुद्द्यांचा समावेश असेल- 
a. ूित माणशी ूित िदवशी पाणी पुरवठा.  पावसाच्या पाण्याचे पुनभर्रण 

करण्याबाबत उिद्दष्ट व योजना. 
b. सांडपाणी-मलैापाणी व्यवःथा- सध्या िकती पाण्यावर ूिबया केली जाते?  

१००% ूिबयेची पातळी कधी गाठली जाईल? 
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c. पूर पाणी व्यवःथा- साधारण िकती िममी पाऊस झाल्यास शहरात कोठेही 
पाणी साचणार नाही?  असाधारण पाऊस झाल्यास कोणत्या भागात पाणी 
साचण्याची शक्यता असते व त्याबाबत धोरण. 

d. कचरा व्यवःथापन- ओल्या कचर् यावर ूिबया करण्याचे ूमाण.  ूित 
माणशी िकती सुका कचरा उचलून नेण्याची हमी ूशासन देते?  त्यापेक्षा 
अिधक कचरा िनमार्ण झाल्यास त्याची िवल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी 
कोणाची? 

e. वाहतूक- शहराच्या वाहतुकीपैकी िकती भार सावर्जिनक वाहतुकीने उचलण्याचे 
िनयोजन आहे?  इतर साधनांनी िकती भार उचलावा (सायकल, िरक्षा, 
खाजगी वाहने, चालणे इत्यादी)? 

f. आरोग्य- साथीच्या आजाराने होणारे मतृ्यू व ती संख्या कमी करत 
नेण्याबाबत तसेच रुग्णालयांची व खाटांची संख्या पुरेशी असण्याबाबत 
उिद्दषे्ट/ िनयोजन. 

g. पयार्वरण- सद्यिःथती व उिद्दष्टे/ िनयोजन. 
h. िशक्षण- शहरातील िकती िवद्याथ्यार्ंना िशक्षणासाठी बाहेरगावी जावे लागते?  

त्यातील कोणकोणत्या ूकारच्या िशक्षणाच्या सोयी शहरात असाव्यात 
त्याबाबत. 

i. घर परुवठा- शहरातील नागिरकांच्या उत्पन्नाच्या पातळ्या, त्यानसुार िविवध 
ूकारची घरे िनमार्ण करण्याबाबत.  भिवंयात िकती िकंमतीच्या/ 
आकाराच्या िकती घरांची आवँयकता असेल?  तशी घरे िनमार्ण करण्याच्या 
योजना.  झोपडपट्टी िनमूर्लनाचे उिद्दष्ट/ िनयोजन. 

j. मोकळ्या जागा- िवकिसत (बागा इत्यादी) व अिवकिसत (मदैाने, टेकड्या, 
नदीकाठ इत्यादी).  ूितमाणशी आवँयकता, सद्यिःथती व िनयोजन. 

k. सांःकृितक गरजा- नाट्य-िचऽ गहेृ, ूदशर्न ःथळे, वाचनालये इत्यादी. 
l. कारभार- ःथािनक ूशासनाशी नागिरकांचा सबंंध येण्याच्या ठळक 

कामांबाबत उिद्दषे्ट.  ह्यातील कोणती कामे घरबसल्या/ इंटरनेटवरून करता 
येतात?  इतरांसाठी नागिरकांना सरासरी िकती खेपा घालायला लागतात व 
िकती वेळ लागतो?  त्यात सुधारणा करण्याचे उिद्दष्ट/ िनयोजन. 

m. (अशा ूकारच्या अन्यही काही बाबी अस ूशकतील.) 
८. ह्या सवर् घटकांच्या पलीकडे जाऊन ूत्येक शहराची एखादी ध्येयदृष्टी (vision) 

असेल.  उदा. एखादे शहर शैक्षिणक शहर म्हणून आपली ओळख िनमार्ण करू 
इिच्छत असेल, तर एखाद्या शहरास हातमाग/ यंऽमाग उद्योगातील अमःथान 
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िटकवून ठेवायचे असेल.  एखादे मोठे शहर अशा ूकारची ३-४ उिद्दषे्टही बाळग ू
शकते, परंतु शक्यतो ूत्येक शहराला अशी एक अथवा दोनच उिद्दषे्ट/ ध्येयदृष्टी 
असावीत.  त्या ध्येयदृष्टीच्या अनषुंगाने ते शहर काही िविशष्ट पावले टाकत 
असल्यास त्यािवषयी सिवःतर मािहती त्या शहराच्या नगरिवकास आराखड्यात 
असेल. 

९. आपत्ती व्यवःथापन- शहरी भागात कोणत्या नैसिगर्क आिण मानविनिमर्त आपत्ती 
येऊ शकतात त्यांची यादी आराखड्यात िदली जाईल.  उदा. नसैिगर्क आपत्तींमध्ये 
भकंूप, पाऊस, पूर ह्यांचा समावेश असेल, तर मानविनिमर्त आपत्तींमध्ये आग, मोठे 
अपघात, संगणकाधािरत मोठमोठ्या यऽंणा बंद पडणे, दंगली अशांचा समावेश 
असेल. 
ह्यातील बर् याच गोष्टींबाबत काही मागर्दशर्क तत्त्वे आजही आहेत.  उदाहरणाथर् 
इमारतींपयर्ंत अिग्नशामक वाहने पोचावीत ह्यासाठी सोसायट्या तसेच बाहेरील 
रःत्यांवर पुरेशी जागा असावी.  परंतु त्या तत्त्वांचे पालन केले जात नसल्याचे िचऽ 
सरार्स िदसते.  तसे पालन व्हावे ह्यासाठी जनजागतृी, सामािजक जबाबदारीचे भान 
िनमार्ण होणे आिण वाढणे तसेच कठोर दंडात्मक तरतुदी, आवँयक वाटल्यास 
कायद्यात सुधारणा अशी सवर् पावले उचलली जातील. 
आपत्ती व्यवःथापनाचा आराखडा नागिरकांना ूत्येक पातळीवर माहीत असणे (माझी 
इमारत, माझी गल्ली, माझे गाव/ शहर) आिण नागिरक त्याूमाणे वागतात ना 
ह्याची सतत चाचणी असणे ह्याबाबत एकूणच आपल्या देशालाच बरीच मजल 
गाठायची आहे.   

१०. िवत्त उभारणी- नगरिवकास आराखड्यात सुचवलेल्या योजनांसाठी िकती खचर् येईल 
त्याचा वाःतववादी अदंाज आराखड्यात िदलेला असेल.  शहराच्या सध्याच्या 
अंदाजपऽकाचा आकार, गेल्या ५-१० वषार्ंमध्ये त्यात झालेला बदल ह्या आकडेवारीशी 
हा अदंाज ताडून पािहलेला असेल. 

a. मेशो, मलैापाणी ूिबया अशांसारख्या काही महत्त्वाकांक्षी योजनांसाठी कें ि/ 
राज्य सरकारची मदत वा कजेर् आवँयक ठरतात.  अशा योजना नमूद 
करताना त्या मदतीवर उभ्या केल्या जातील की कजार्वर, कजार्वर उभ्या 
केल्या जात असल्यास त्याची परतफेड कशी होईल, त्यासाठी नागिरकांवरील 
कर वाढवला जाईल का आिण िकती, ह्याचा ःपष्ट उल्लेख नगरिवकास 
आराखड्यांमध्ये केला जाईल. 

वरील सवर् िववेचन नगरिवकास आराखड्यांमध्ये असावे ह्यासाठी त्याच्या नमनु्यामध्ये तसे 
रकाने असतील.  हे सवर् रकाने भरणे अिनवायर् असेल. 
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११. सध्याच्या नगररचनेची घडी सुधारणे 

येथे एक ूश्न असा उपिःथत केला जाऊ शकतो, की Õवरील सवर् िववेचन आजपासून येत्या 
२० अथवा अिधक वषार्ंसाठी लागू पडते आिण ह्या मागार्ने वाटचाल केल्यास महाराष्टर्ातील 
शहरे सुिनयोिजत असतील, पण ह्यापूवीर्च िनमार्ण झालेल्या बकालपणाचे काय?Õ 

वरील सवर् िववेचन नीट समजून घेतल्यास असे लक्षात येईल, की सदर नीलूतीमध्ये व्यक्त 
झालेल्या दृिष्टकोनामध्ये खालील ३ गोष्टींची सांगड सतत घातलेली आहे- 

१. आजची पिरिःथती काय आहे, 
२. आपले अंितम उिद्दष्ट काय आहे, 

a. त्यासाठी दर ५ वषार्ंची उिद्दषे्ट काय आहेत, 
३. ही उिद्दषे्ट साध्य करण्यासाठी काय करावे लागेल. 

ही सांगड घालत असताना जीवनाच्या दजार्चे मलू्यमापन सतत केले जाईल.  हे मलू्यमापन 
करत असताना एखादे शहर कोणत्या बाबतीत खूपच मागे पडले आहे हे लक्षात येईल.  
उदाहरणाथर्, एखाद्या शहरात पाण्याचा पुरवठा बर् यापैकी असेल, लोकसंख्याही त्या तुलनेत 
आटोक्यात असेल िकंवा उिद्दष्टापेक्षा थोडीच जाःत असेल; परंतु त्या शहरात सांडपाण्यावर 
ूिबया होत नसेल.  अशा पिरिःथतीत एखादी मोठी योजना आखून ते शहर ५ ते १० 
वषार्ंमध्ये सांडपाण्याबाबत समाधानकारक पातळी गाठू शकते.  असे असल्यास त्या शहराला 
लोकसखं्येवर िनयऽंण घालण्याची आवँयकता भासणार नाही. 

थोड्याफार फरकाने सवर् शहरांना हीच िवचारसरणी लागू पडेल; परंतु जेथे एखाद्या समःयेने 
फारच उम रूप धारण केले असेल तेथे जोवर त्या समःयेची वाढ ताबडतोब थांबवली जात 
नाही तोवर तो सोडवण्यासाठी कोणतीही महत्त्वाकांक्षी योजना पुरी पडणार नाही.  अशा वेळी 
त्या शहराची लोकसखं्यावाढ काही काळासाठी पूणर्पणे थांबवण्यासाठी काही धाडसी आिण 
वेळूसगंी लोकांच्या पचनी न पडणारे िनणर्य घ्यावे लागतील.  त्याबाबत जनतेला सवर् 
मािहती देऊन आिण िवश्वासात घेऊन असे िनणर्य घेतले जातील. 

१२. ःथलांतर/ ःथलांतिरतांिवषयीची भूिमका व ःथलांतराचे व्यवःथापन 

शहराची एकूणच वाढ िनयिंऽत असेल.  वर म्हटल्याूमाणे ूत्येक शहराची एक ध्येयदृष्टी 
असेल, ज्यामध्ये हे शहर िकती लोकांना आिण कोणत्या ूतीचे जीवनमान देऊ शकते ते 
व्यक्त करून त्यानसुार िनयोजन केलेले असेल.  म्हणजेच ूत्येक शहरामध्ये दर वषीर् अथवा 
५ वषार्ंच्या काळात िकती नवीन रोजगार िनमार्ण होतील आिण िकती घरे बांधली जातील 
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त्यावरही िनयऽंण असेल.  ही वाढही त्या त्या शहराची नमूद केलेली क्षमता गाठल्यावर 
जवळपास थांबेल.  असे केल्याने ःथलांतिरतांचे लोंढे येणे आपोआप िनयंऽणात येईल. 

एकूणच राज्यामध्ये ःथािनक भाषेची आिण संःकृतीची (मराठीची) जपणूक होईल अशा 
ूकारे धोरणे असावीत अशा उदे्दशाने एक नीलूत िलिहली जात आहेच.  त्यातील उपायांची 
ूभावी अमंलबजावणी केल्यास ःथलांतिरता लोक येथील संःकृतीमध्ये सहजपणे एकरूप 
होतील.  ःथलांतिरत ःथािनक संःकृतीशी एकरूप झाल्यास त्यांच्यामुळे समःयाही कमी 
िनमार्ण होतील अथवा त्यांची तीोता कमी असेल. 

१३. नागरीकरणाचे िनसगार्वर आबमण 

हे सवर् करीत असताना महाराष्टर्ाच्या नैसिगर्क साधनसंपत्तीचे आिण वारशाचे भान राखणे 
आवँयक आहे.  उदाहरणाथर्, एखाद्या अभयारण्याचे ःवरूप आहे तसेच राहावे, िकंबहुना 
अिधकच सुधारावे म्हणून केवळ त्या अभयारण्यामध्ये मानवी हःतके्षप न करणे एवढेच 
पुरेसे नाही.  मानवी हःतके्षपाचा ूभाव मानवी वःतीच्या आजूबाजलूा बर् याच अतंरापयर्ंत 
पोचतो.  ह्याची जाणीव ठेवून अशा नसैिगर्क वारशांपासनू काही अतंरावरच मानवी हःतके्षप 
थांबवणे आवँयक ठरते. 

ह्याचा अथर् असाही नव्हे, की अभयारण्यांपासून िविशष्ट अतंरापयर्ंतच्या पट्ट्यातील जनतेला 
िवकासापासनू वंिचत ठेवणे आवँयक आहे.  एकंदरीतच ह्या नीलूतीचे धोरण Õनागरी वःती 
वाढवणेÕ असे नसून Õवःती नागरी करणेÕ असे आहे.  त्यामुळे अशा पट्ट्यातील जनतेस 
योग्य त्या ूमाणात आिण अतंरावर सवर् नागरी सोयी उपलब्ध असाव्यात असा ूयत्न केला 
जाईल.  काही ूसंगी अशा लोकांना नागरी सिुवधा हव्या असल्यास ःथलांतर करणे 
आवँयक ठरू शकते हे नमदू करणे आवँयक आहे; परंतु ती ूिबया िवनाऽासाची व्हावी 
ह्यासाठी ूयत्न केले जातील. 

तरीही, एखाद्या वःतीस/ गावास त्याचा नैसिगर्क बाज राखायचा असेल तर ःथािनक 
लोकांच्या मतानसुार तसे करण्यास उते्तजन िदले जाईल. 

१४. िविशष्ट शहरांसाठी ध्येयदृष्टी 

महाराष्टर्ातील काही शहरांच्या आजपयर्ंतच्या िवकासाला त्या त्या काळानसुार काही 
घडामोडींमुळे इंधन िमळत गेले.  उदाहरणाथर्, १९९० ते २०१० ह्या २० वषार्ंमध्ये मािहती 
तंऽज्ञान के्षऽातील ूगतीमुळे पुण्याची मोठी, परंतु अिनयिंऽत वाढ झाली.  अशा ूकारे 
िविशष्ट शहरांच्या ह्यापुढील काळातील वाढीला चालना देऊ शकणारे ूमुख घटक वेळीच 
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ओळखून त्या शहरांचे िनयोजन करणे हे आव्हान राज्यास पेलावे लागेल.  त्यावर मात 
करण्याचा एक आबमक उपाय म्हणून अशी कारणे अनाहूतपणे न येता िनयोजनपूवर्क 
िनमार्ण केल्यास त्या त्या शहरांची सुिनयोिजत वाढ होऊ शकते. 

अशा शक्यतांपकैी काही शक्यता खालीलूमाणे असू शकतात- 

१. मािहती तंऽज्ञान- पुण्यामध्ये ह्या उद्योगाची अजून वाढ होण्यास अडचणी येऊ 
लागताच पुण्याला पयार्य म्हणनू नािशक व कोल्हापूरमध्ये ह्या उद्योगास वाव अस ू
शकतो. 

२. वाहन उद्योग- वाहन उद्योगास लागणार् या कच्च्या मालाची (पोलाद इत्यादी), तसेच 
वीज आिण पाणी ह्यांची उपलब्धता आिण भारतातील मध्यवतीर् ःथान लक्षात घेता 
कुशल मनुंयबळ उपलब्ध झाल्यास अमरावती-नागपूर भागामध्ये वाहन उद्योग 
भरभराटीला येऊ शकतो. 

ह्या आिण अशा शक्यतांचे िवःततृ िवशे्लषण करून घेऊन काही शहरांसाठी नेमकी ध्येयदृष्टी 
ठरवून त्या त्या शहराचा त्या दृष्टीने िवकास करण्यात येईल. 

१५. संभाव्य अडचणी व उपाययोजना 

१५.१. वाढ थांबल्यास उत्पन्न थांबेल? 

सध्याच्या व्यवःथेमध्ये शहरांमध्ये नव्याने होणारी बांधकामे व वाढणारी वःती हा त्या 
शहरांच्या उत्पन्नाचा मोठा ॐोत आहे.  िनवडक शहरांची वाढ थांबवल्यास अथवा कमी 
केल्यास त्या शहरांना उत्पन्न कसे िमळणार हा ूश्न येथे उपिःथत होतो. 

परंतु पाश्चात्य देशांकडे एक नजर टाकताच असे लक्षात येते की तेथील बर् याच शहरांची 
लोकसखं्या अत्यल्प वेगाने वाढत असली तरीही त्या शहरांमधील जीवनमान अजूनही 
सुधारतच आहे.  त्यामळेु ही भीती िनराधार आहे हे ःपष्ट आहे.  महाराष्टर्ातील तुलनेने 
िवकिसत झालेल्या शहरांमधील लोकांची कायर्क्षमता आिण उत्पादनक्षमता वाढण्यास 
अजूनही भरपूर वाव आहे.  त्या शहरांच्या पािलकांना त्यातून उत्पन्न िमळण्यास अडचण 
पडू नये. 
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१५.२. सुलभ जमीन संपादन 

शहरांचा िवकास करत असताना िविवध सिुवधांसाठी जागा सपंादन करणे ही एक समःया 
उभी राहते.  जिमनीची उपलब्धता तसेच शहरांतील जिमनींचे चढे भाव लक्षात घेता जिमनी 
िमळणे कठीण तर असतेच, पण ूचंड खिचर्कही ठरते.  परंत ुह्या नीलूतीमध्ये व्यक्त 
झालेल्या दृिष्टकोनानसुार नागरी िवकासाचे कें ि लहान शहरांमध्ये असेल.  महत्त्वाच्या 
सुिवधांसाठी जिमनी राखनू न ठेवण्याची चकू सध्या मोठ्या शहरांमध्ये झालेली आहे.  ही 
चूक लहान शहरांचा िवकास करताना टाळली जाईल.  तसेच जिमनी सपंादन करणे 
आवँयक ठरल्यास त्यासाठी येणारा खचर्ही बराच अल्प असेल. 

१६. समारोप 

महाराष्टर्ाच्या नागरीकरणाची ूिबया घडेल तशी घडू देण्यापेक्षा त्याचे २०-३० वषार्ंनंतरचे 
िनयिंऽत िचऽ िनमार्ण करून त्यानुसार मागर्बमण कसे करावे ते ह्या नीलूतीमध्ये मांडले 
आहे.  हे मागर्बमण करताना खालील उिद्दषे्ट ठेवली आहेत. 

१. नागरी जीवनाचा िकमान दजार् िनिश्चत करणे. 
२. ूत्येक शहराच्या लोकसंख्येची मयार्दा त्याच्या संसाधनांनसुार आिण गाठायच्या 

जीवनमानानुसार िनिश्चत करणे. 
३. आधिुनक नागरी सिुवधा व्यवहायर् ठरतील एवढ्या मयार्देपयर्ंत जी शहरे वाढू 

शकतात ती शहरे तेथपयर्ंत झपाट्याने परंतु सुिनयोिजत पद्धतीने वाढवणे.  
४. नागरीकरणाचे शक्य िततके फायदे केवळ नागरी नव्हे, तर आजूबाजूच्या मामीण 

जनतेच्याही िनकट आणणे. 
५. हे सवर् करीत असताना नैसिगर्क साधनसंपत्तीचे रक्षण करणे. 

ह्या नीलूतीत दाखवलेल्या नगरिवकासाच्या मागार्चे वणर्न Õूथम समःयेवर िनयऽंण, मग 
समःया सोडवणेÕ असेही करता येईल.  हे तत्त्व नगरिवकासच नव्हे, तर इतरही अनेक 
बाबतींमध्ये लागू पडू शकते. 

ही नीलूत महाराष्टर्ाला नगरिवकास आिण नगररचना ह्या िवषयांमध्ये भारतामध्ये आघाडीचे 
ःथान िमळवून देईल असा िवश्वास वाटतो. 

 

 


