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तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

लास्तक
ु रा व्मलवामातीर आव्शाने
ऩोर्णिभा फद्
ु धधलंत,
वलद्मार्थानी

डॉ. बानफ
ू ेन नानालटी कॉरेज ऑप आर्काटे क्चय, ऩण
ु े

“Architecture is the learned game, correct and magnificent, of forms assembled in
the light”

-

Le Corbusier

लास्तळ
ु ास्त्राच्मा जगाने भानलजातीच्मा वरु
ु लातीऩावन
ू इततशाव आणण ऩरयबावऴत वभाजाॊना आकाय
ददरा आशे. लास्तक
ु राकाय शोते आणण अजूनशी आशे त;, जे आऩण याशतो त्मा जगाची यचना आणण
मोजना फनलणाये म्शणून त्माॊच्माकडे ऩादशरे जाते. जवजळी वभ्मता उदमाव मेते आणण ऩडते, तवतवे
ते अजस्तत्लाऩावन
ा णे रप्ु त शोत नाशीत; तय त्माॊची लास्तक
ू ऩण
ू ऩ
ु रा अजूनशी त्माॊची कथा वाॊगण्मावाठी
जगते. खयॊ तय, लास्तक
ु रा अशबव्मक्ती म्शणून कामा कयते. लास्तक
ु रा म्शणजे भानलजातीच्मा
प्रगतीचा आणण ळतकानळ
ु तके तॊत्रसानाच्मा प्रगतीचा दृश्म ऩयु ाला!
प्रत्मेक षेत्रात तीव्र फदराॊवश जग खूऩ लेगाने वलकशवत शोत अवताना फदर अऩरयशामा आशे त, आणण
ते स्लीकायण्मावाठी आशे त. चार्लवा डावलानच्मा शवद्धाॊताप्रभाणे, शे वलाामव्शर ऑप द र्पटे स्ट आशे ,
म्शणून फदराॊच्मा जगात दटकून याशण्मावाठी, व्मक्तीने शळकणे आणण त्मानव
ु ाय जुऱलन
ू घेणे आलश्मक
आशे. शे फदर फाजायऩेठेतशी घडतात, भग ते अथाव्मलस्था र्कॊ ला तॊत्रसानाद्लाये अवोत;

दटकून

याशण्मावाठी त्माॊचे ऩारन कयणे अतनलामा आशे. फदर शे नक्कीच आव्शानाॊवायखे कामा कयतात, ऩयॊ तु
मोग्म ऩद्धतीने उऩचाय केर्लमाव ते वॊधीॊभध्मे फदररे जाऊ ळकतात.
लास्तक
े ा जोडते.
ु रा नेशभी वलसान आणण करा आणण व्मालशारयक आणण रशयी माॊच्मातीर ये ऴर
लास्तवु लळायदाॊना वतत वॊक्रभण शोत अवरेर्लमा आणण स्लत्रा ऩन्
ु शा ऩरयबावऴत कयणाऱ्मा जगाभध्मे
आव्शानाॊचा वाभना कयाला रागतो. लास्तक
ु रा उद्मोगातीर आव्शाने शी एक आधतु नक वभस्मा आशे
अवे लाटू ळकते, ऩयॊ तु आधतु नक लऱणावश ते वभान वभस्मा आशे त. लास्तक
ु रा उद्मोगातीर वभस्मा
नलीन नाशीत; वभान वभस्मा ऩन
ु यालत्त
ृ ी शोतात:
१. नलीन काभ ळोधणे आर्ण उत्ऩन्न टिकलणे: लास्तवु लळायदाॊवाठी - वलळेऴत: जे नक
ु तेच मा
षेत्रात नलीन आशे त; नलीन क्रामॊट शभऱलणे आणण आर्थाकदृष्ट्मा जस्थय याशणे शे एक भोठे
आव्शान आशे. माचा वाभना कयण्मावाठी एकूणच त्माॊचा व्मलवाम वलकशवत झारा ऩादशजे.
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२. स्लस्त फांधकाभाऩेषा चांगल्मा डिझाइनवाठी लाद घारणे: डडझाईन गण
े ा उच्च गती
ु लत्तेऩष
आणण कभी र्कभतीरा भशत्त्ल दे णाय्मा उद्मोगात शे ऐकणे वतत आव्शान अवते. वलकावक
लाढत्मा वॊख्मेने झटऩट नपा शभऱलू ऩाशत अवताना, लास्तवु लळायदाॊनी शे स्ऩष्टट कयण्मावाठी
अर्धक ळजक्तळारी भागा प्रस्थावऩत केरे ऩादशजेत की उत्कृष्टट डडझाइन क्रामॊटवाठी तमाय

झारेर्लमा इभायतीभध्मे आर्थाक दृष्टटीने आणण इभायतीतीर यदशलाळाॊच्मा जीलनाच्मा गण
ु लत्तेत
लास्तवलक भर्ल
ू म कवे जोडरे जाईर.
३. डिझाइन्वळी जुऱण्मावाठी उत्तभ वाटशत्म ळोधणे: लास्तवु लळायदाच्मा काभाचे अनेक बाग
तॊत्रसानाद्लाये अवीभऩणे वोऩे केरे गेरे अवरे तयी, एक षेत्र ज्माभध्मे दीघाकाऱ वॊघऴा शोत
आशे ती म्शणजे तऩळीर प्रर्क्रमा. डडझाईनरा वभाधानकायक यीतीने लास्तलात आणण्मावाठी
ऩरयऩण
ू ा बफजर्लडॊग उत्ऩादने आणण भटे रयअर र्पतनशळॊग ळोधून लास्तवु लळायदाच्मा वॊमभाची
चाचणी घेणे शोम.
४. वतत फदरणाये शाििलेअय: एक आर्काटे क्चयचे वलद्माथॉ अवणे र्कॊ ला पभाचे वॊचारक अवर्लमाने,
ऩरयजस्थतीनव
ु ाय मोग्म शाडालेअय तनलडणे नेशभीवायखेच भशत्त्लाचे आशे . वलरषण दयाने प्रगती
शोत अवर्लमाने, वॊगणक आणण टॎ फरेट अऩग्रेड कयणे दे खीर भशत्त्लाचे आशे. व्मालवातमक जयी
अद्माऩ भोठ्मा प्रभाणालय मा प्रकायच्मा शाडालेअयची अॊभरफजालणी कयत नवरे तयीशी,
स्टुडडओ आणण फाॊधकाभ वाइटलयीर वाधनाॊच्मा वलकावाफद्दर जागरूक अवणे पामदे ळीय
आशे.
५. वॉफ्िलेअय उत््ांती: आर्काटे क्चयर डडझाइनच्मा षेत्रात, शाडालेअयऩेषा जरद वलकशवत शोणायी
एकभेल गोष्टट म्शणजे वॉफ्टलेअय. Revit, Vector works आणण ArchiCAD मा वायखे
अनेक नलीन वॉफ्टलेअय फाजायात उऩरब्ध आशे त. लास्तवु लळायदाॊवाठी भोफाईर अॎप्वच्मा
वॊख्मेत रषणीम लाढ झारी आशे , ज्माभध्मे भोजभाऩ, ये खार्चत्र आणण प्रकर्लऩ-व्मलस्थाऩन
तनभााण कयण्मावाठी वाधनाॊचा वभालेळ आशे . शे वाभान्म सान आशे की बफजर्लडॊग इन्पॉभेळन
भॉडेशरॊग (BIM) शा आता फाॊधकाभ उद्मोगाचा एक भशत्त्लाचा बाग आशे आणण ज्मा
लास्तवु लळायदाने अद्माऩ त्माचा अलरॊफ केरा नाशी, त्माॊना नजीकच्मा बवलष्टमात तॊत्रसानाळी
तनगडीत अवणे आलश्मक आशे.
६. प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩक: ऩल
ू ॉ एक लास्तक
ु रा पभा

वॊकर्लऩनेऩावन
ू ते तमाय वॊयचनेऩमंत प्रकर्लऩ

ऩण
ू ा कयत अवे. क्रामॊट आता

लाढत्मा प्रभाणात प्रोजेक्ट भॎनेजभें ट इन शाऊव घेत आशे त

र्कॊ ला

लेगऱे

लास्तक
ु राकाय

ऩावन
ू

‘प्रोजेक्ट

भॎनेजय’

ची

नेभणूक

कयत

आशे त.

लास्तवु लळायदाॊवाठी प्रकर्लऩ व्मलस्थाऩन बशू भकेचे नक
ु वान म्शणजे उत्ऩन्नाचा तोटा. शळलाम,
प्रकर्लऩालय

तनमॊत्रण गभालणे आशे; अमोग्म भागण्मा र्कॊ ला वादशत्म आणण फाॊधकाभ ऩद्धती
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फदरण्माफाफत तनणाम घेताना लास्तवु लळायदारा दोऴ दे णे प्रकर्लऩ व्मलस्थाऩकावाठी वोऩे शोते.
प्रकर्लऩ व्मलस्थाऩक लास्तवु लळायदाचे उत्ऩन्न, प्रततष्टठा आणण क्रामॊटवाठी कामा कयणायी
डडझाइन वॊकर्लऩना वलतयीत कयण्माच्मा षभतेरा ते धोका तनभााण कयतात.
७. ग्राशकांच्मा अलास्तल अऩेषा आर्ण लास्तवलकता: ग्राशकाॊना अर्धक वोप्मा वॊयचनेवाठी वभान
र्कॊ ला कभी ळर्ल
ु कावाठी जदटर इभायतीचे डडझाइन आणण अनेक वलळेऴसाॊचा वभालेळ अवरेर्लमा
काभाची अऩेषा आशे. म्शणजेच कभी भानधनात

अर्धक काभाची अऩेषा लास्तवु लळायदाकडून

कयणे.
८. स्थाऩत्म अभबमंता आर्ण लास्तवु लळायद:

स्थाऩत्म अशबमॊता शा खयॊ तय स्रक्चयर ये खार्चत्रे

काढण्माचे काभ कयतो. ऩण अरीकडे चाररेर्लमा चुकीच्मा वयालात तो लास्तवु लळायदाचे काभ
वद्
ु धा करू रागरा आशे, भख्
ु मत् ग्राभीण बागात! गालाकडे स्थाऩत्म अशबमॊत्माराच
लास्तवु लळायद वभजरे जाते.
९. वंघाचा भागोला ठे लणे: लास्तवु लळायद कधीशी एकटा काभ करू ळकत नाशी, मळाची खात्री
कयण्मावाठी वदस्माॊवोफत वॊलादाच्मा खुर्लमा ओऱी ठे लणे आलश्मक आशे. प्रत्मेक वदस्माने
त्माॊच्मा प्रगतीचा अशलार दे णे आलश्मक आशे आणण लास्तवु लळायदाने त्माॊच्मा काभाचा भागोला
घेणे आलश्मक आशे आणण प्रत्मेकजण त्माॊच्मा भद
ु ती ऩण
ू ा कयत आशे माची खात्री कयणे
आलश्मक आशे.
१०. अंततभ भद
ु तीवश व्मलशाय कयणे: फशुतेक रोक अवा वलश्लाव कयतात की ते दफालाखारी

चाॊगरे काभ करू ळकतात, शे क्लर्चतच घडते. ४१% ऩेषा जास्त तणालग्रस्त काभगाय
म्शणतात की तणालाभऱ
ु े उत्ऩादकता कभी शोते आणण शे खूऩ शातनकायक अवू ळकते. जय
लास्तवु लळायद कठोय डेडराईन आणण खूऩ कडक फजेट अवरेर्लमा प्रोजेक्टलय काभ कयत अवेर,
तय दफाल आणण तणालाऩावन
ू वट
ु का नाशी.

११. चांगरे डिझाइन आर्ण चांगरे फांधकाभ वतु नश्चचत कयणे: लास्तवु लळायदाचे भख्
ु म काभ म्शणजे
आकऴाक डडझाइन आणणे जे ग्राशकाॊना आकवऴात कये र आणण रोकाॊचे रष लेधून घेईर.
डडझाईन खयाफ ददवेर, क्रामॊट वभाधानी नवण्माची ळक्मता आशे आणण तो प्रकर्लऩ
ऩोटा पोशरओलय खयाफ प्रततबफॊबफत शोऊ ळकतो. म्शणूनच लास्तवु लळायदाॊनी स्ऩष्टटऩणे वॊलाद
वाधणे आलश्मक आशे की चाॊगरी यचना मोग्म फाॊधकाभालय अलरॊफन
ू अवते.
१२. भरंग वभानता:

दद
ु ै लाने, आऩर्लमाभध्मे अवे ऩरु
ु ऴ आशे त ज्माॊना लाटते की लास्तवु लळायद

भदशरा तततक्मा ऩात्र नाशीत. आणण तेच आर्काटे क्चयभधीर प्राथशभक आव्शान आशे अवे
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लाटते. आर्काटे क्चय शे एक डडझाईन षेत्र आशे जजथे झाशा शदीद वायख्मा अनेक भदशरा
आर्काटे क्ट मळस्ली झार्लमा आशे त. प्रेयणेवाठी ततचे आणण इतय भदशरा आर्काटे क्टचे वॊळोधन
आऩर्लमारा ददवते. काशी दठकाणी भर
ु ीॊना भर
ु ाॊप्रभाणे काभाचे ताव वाभान अवरे तयी मोग्म
ऩगाय शभऱत नाशी.
१३. कंत्रािदायाच्मा अिी आर्ण काभालय ऩरयणाभ:

कधीकधी कॉन्रॎ क्टय शे त्माॊनी तमाय केरेर्लमा

फाॊधकाभ तनमभ आणण अटी घेऊनच काभ कयतात. ऩरयणाभी आर्काटे क्टने ददरेर डडझाइन
फदरालॊ रागत र्कॊ ला ऩन्
ु शा वध
ु ारयत कयालॊ रागत. ळशयी ऩरयवय वोडरा तय गालाकडे
कॉन्रॎ क्टय शे अव्मालवातमक ऩाशामरा शभऱतात.
१४. अकुळर

काभगाय:

फाॊधकाभ

उद्मोग

काभावाठी

कॊत्राटदायाॊलय

अलरॊफन
ू

अवतात.

मा

कॊत्राटदायाॊना कुळर काभगाय घेण्माचे काभ ददरे जाते. ऩयॊ त,ु कुळर भजुयाॊची र्कॊ भत अकुळर
भजुयाॊच्मा जलऱऩाव दप्ु ऩट आशे . खचा लाचलण्मावाठी र्कॊ ला लेऱेची फचत कयण्मावाठी, ते
अकुळर काभगाय घेतात ज्माचा नॊतय केरेर्लमा काभालय गॊबीय ऩरयणाभ शोतो.

१५. अत्मालचमक वलचलाव: एखाद्मा इभायतीचे डडझाईन आणण फाॊधकाभ कयण्माच्मा प्रर्क्रमेप्रभाणेच,
वलश्लाव स्थावऩत कयणे आणण याखणे मावाठी लेऱ आणण ळक्ती रागते. तथावऩ, मावाठी
प्रमत्न केर्लमाने पऱ शभऱते. क्रामॊट आणण लास्तवु लळायद भध्मे ऩयस्ऩय आदयाचे नाते तनभााण
केर्लमाने डडझाईन आणण फाॊधकाभ प्रर्क्रमा अर्धक वयु ऱीत शोते आणण अर्धक प्रकर्लऩ प्रदान
कयण्माव भदत शोते
आर्काटे क्ट म्शणजेच लास्तवु लळायद इतय कोणत्माशी व्मलवामाप्रभाणे नवरेर्लमा तणालऩण
ू ा घटनाॊनी
ग्रस्त आशे त. डेडराइन ऩण
ू ा कयणे, क्रामॊटची स्लप्ने आखणे आणण, शभऱारेरे काभ तमाय कयणे शे
तीव्र आणण अत्मॊत भागणीचे अवू ळकते. आर्काटे क्चयच्मा जगात, अनेक आव्शाने वाऩडतीर जी
आजूफाजूरा चुकत आशे त. आज लास्तवु लळायदाॊवभोयीर आव्शाने वालधर्गयीने शाताऱरी ऩादशजेत, ती
आणखी लाढू नमेत. वला ऩॎयाभीटवारा अनक
ु ू र अवे उऩाम ळोधणे शे स्लत्शून एक आव्शान अवू ळकते.
ऩयॊ त,ु कौळर्लमावश तॊत्रसानाचे शभश्रण करून, आऩण माऩैकी अनेक वभस्माॊलय उऩाम ळोधू ळकतो.
******************************
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लास्तक
ु रेचा इततशाव
गीतांजरी ऐलऱे
भानली जीलनात शी अत्मॊत उऩमक्
ु त आणण अतनलामा करा आशे . भानलाच्मा ज्मा भर
ू बत
ू गयजा अन्न , लस्त्र तनलाया त्माॊऩक
ै ी तनलाया तनभााण कयण्माची करा आणण ळास्त्र म्शणजे *लास्तक
ु रा* शोम.
त्माभऱ
ु े अततप्राचीन काऱाऩावन
ू मा षेत्रात भानल कामायत अवरेरा आढऱतो . र्कॊ फशुना माॊभऱ
ु े च मा
करेरा वला कराॊची जननी भानण्मात मेते .ऊन ,लाया , ऩाऊव तवेच ऩळु इत्मादीॊऩावन
ू वॊयषण
शभऱलण्मावाठी तनलाया तनभााण केर्लमानॊतयच भानलाच्मा भनात इतय करातनशभाती वलऴमी वलचाय
तनभााण झारे.
लास्तक
ु रेनेच करौघात इतय वॊरग्न दृश्म कराॊना जन्भ ददरा .र्चत्रकरा , शळर्लऩकरा ,स्थरशळर्लऩ इ
.त्माॊऩक
ै ी प्रभख
ु भानण्मात

मेतात .वय वलन्स्टन चर्चार माॊनी मा करेचे लणान प्रथभ आऩण लास्तु

घडवलतो आणण भग त्मा आऩर्लमारा घडवलतात; अवे केरे आशे . वॊस्कृततनशभातीच्मा प्रर्क्रमेत जगाच्मा
इततशावात प्रथभ लास्ततु नशभाती झारी आणण भग वाॊस्कृततक वॊर्चत ऩरयऩक्ल शोऊन इततशाव तनभााण
झारा.
मा करेव *वप्ु त वॊगीत* शी भानरे जाते .कायण वॊगीत शा कयाली फाॊधरेरा यचनाकर्लऩ अवतो .तय
लास्तक
ु रा शा अलकाळ यचनेने तनभााण केरेरा वॊगीतभम आवलष्टकाय अवतो . वॊगीत शी श्राव्म अनब
ु त
ू ी
दे णायी करा भानरी जाते . आकाय जस्थय अवरे , तयी त्माॊच्मा प्रलाशी यचना घटकाॊव्दाये ते
गततभानतेचा आबाव तनभााण करू ळकतात . दृक वॊगीताची अनब
ु त
ू ी आणन
ू दे ऊ ळकतात .
लस्तर
ा ा मेण्मावाठी अनेक गोष्टटीॊची ऩत
ा ा शोणे आलश्मक अवते .भाणवाने फाॊधरेरी
ु ा कराऩण
ू त
ू त
कोणतीशी अथला प्रत्मेक लास्तु *लास्तक
ु रा* भानरी जात नाशी . कोणत्माशी फाॊधील आकायारा
*लास्तक
ु रा*

भानरी जात नाशी . कोणत्माशी फाॊधील आकायारा

*लास्तक
ु रा* म्शणून भान्मता प्राप्त

शोण्मावाठी काशी भर
ू बत
ू तनकऴ ऩाय कयाले रागतात . ते म्शणजे -ज्मा कामाावाठी ती लास्तु फाॊधरी
आशे त्मा लाऩयातीर लास्तच
ु ी उऩमक्
ु तता ,वोम ,लास्तच्
ु मा फाॊधकाभातीर बक्कभऩणा

आणण

दटकाऊऩणा कामाानरू
ु ऩ कर्लऩक अलकाळ यचनेची अशबव्मक्ती , दे खबारीचा कभीत कभी व्माऩ ,लास्तु
ची कामाानरू
ु ऩ चैतन्मलाणी /चैतन्मलत्ती जागत
ृ ठे लणाये अॊतफााशम अरॊकयण फाॊधील आकाय ल अलकाळ
-वौंदमा माॊतीर वम
ु ोग भेऱ . माॊतीर पक्त अरॊकयण कारानरू
ु ऩ फदरू ळकते. ऩयॊ तु फाकी तनकऴ
ळाश्लत अवतात. प्रत्मेक दजेदाय लास्ततु नशभातीत शे तनकऴ प्रत्ममारा मेतात ल म्शणूनच अळा
इभायतीरा *लास्तक
ु रा* भानरे जाते. उदा., एखाद्मा कायखान्माचे आकायानव
ु ाय दे ऊऱ फाॊधरे ,तय ते
दे ऊऱ म्शणन
ू अमोग्म लाटते .लेरूऱचे ,कैराव रेणे आणण एखाद्मा गालातीर वयकायी ळाऱे ची इभायत
ह्मा दोन्शी लास्तच
ु ऩयॊ तु कैराव रेणे शे *लास्तक
ु रा* शोऊ ळकत नाशी .तय ळाऱे ची लास्तु वाधी
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इभायत भानरी जाते . माचा अथा अवा नव्शे ,की ळाऱे ची इभायत लास्तक
ु रा शोऊ ळकत

नाशी,

छोटीळी झोऩडी दे खीर *लास्तक
ु रा* शोऊ ळकते . वजानळीर लास्तस
ु ाने आऩर्लमा र्क्रमाळीरतेची कामा,
उऩमक्
ु तता ल वौंदमा मा लास्तळ
ु ास्त्रीम तनकऴाॊळी वाॊगड घारन
ू लास्ततु नशभाती

केरी ,की लास्तक
ु रा

तनभााण शोते.
लास्ततु नशभातीच्मा प्रर्क्रमेत लास्तच
ु े कामा शे वाॊस्कृततक सानालय अलरॊफन
ू अवते
तत्कारीन ळास्त्र प्रगतीने

भमााददत अवते

आणण तॊत्र शे

ऩयॊ तु लास्तच
ु ा आकाय शा वलास्ली लास्तत
ु सानाच्मा

प्रसाळक्तीचा भक्
ु त आवलष्टकाय अवू ळकतो .प्रत्मेक लास्तत
ु स अथाऩण
ू ा आकाय -वॊकर्लऩना तनभााण करु
ळकत नाशी ,र्कॊ ला

प्रत्मेक र्चत्रकाय *'वऩकावो'* शोऊ ळकत

नाशी,र्कॊ ला आकाय शी लास्तत
ु सानाच्मा

प्रततबेची बयायी अवते .लस्तच
ु ा आकाय शी तनभााण शोताना त्मा प्रर्क्रमेरा बयील वघनता ,त्मात
वाभालरेरे अलकाळ ल आकाय अलकाळाच्मा एकत्र गप
ॊु णीतन
ू तनभााण झारेरा एकॊदय फाॊधील यचनाफॊध
माॊचा प्राभख्
ु माने वशबाग अवतो . नॊतय त्मा यचनाफॊधारा प्रकाळमोजना तेजस्ली कयते .यॊ गवॊगती
बाललत्त
ृ ी

फशार कयते आणण ऩोत , अरॊकयण एकॊदय कराकृतीच्मा लास्तभ
ु त्ल प्रदान कयतात .

अलकाळीम अनब
ु त
ू ी शी फघणाऱ्मारा ददड़भढ
ू कयते . ऩण प्रथभ दळानी जवाजवा फघणाया त्मा
अनब
ु त
ू ीळी एकरूऩ शोतो ,तवतवे नॊतय त्मातीर यचनात्भक फायकाले त्मारा ददवू रागतात .
अलकाळीम र्क्रमाशळरता पक्त लास्तच्
ु मा अॊतबाागाऩयु तीच भमााददत नवते .ती लास्तु बोलतीचा ऩरयवय
, लास्तव
ु भश
ू ाभधीर चौक , भैदान, चौपुरी इ.नागयी अलकाळ वॊकर्लऩनेतीर अनब
ु लाव मेते . व्शे तनवचा
वान भाका स्क्लेअय योभभधीर वेंट ऩीटय ऩीअॎझा इ. नागयी अलकाळीम आकृती फॊधाची उत्कृष्टट
उदाशयणे भानता मेतीर .व्मक्ती तततक्मा आकृती अवे भानरे जाते .
लास्ततु नशभातीची प्रर्क्रमा आणण

ततचे स्लरूऩ ,गण
ु लैजष्टळ्मे भख्
ु मत् त्मावाठी लाऩयण्मात मेणाऱ्मा

वाधणाॊलय अवतात . एखादे वाधन उऩमोगात आणण्माचे ठयवलर्लमानॊतय त्माॊचे तॊत्र त्मा वाधनाॊच्मा
गण
ु धभाानव
ु ाय वलकशवत शोत जाते . शी एखाद्मा वाधनाॊची तॊत्रळर्ु चता वलकशवत शोण्माची प्रर्क्रमा
भक्
ु तता: दोन गोष्टटीॊलय अलरॊफन
ू अवते . एक म्शणजे त्मा वाधनाची

उऩरब्धता ल उऩमक्
ु तता आणण

त्मा वाधनाॊचा लाऩय फाॊधकाभात करू ळकणाऱ्मा कायार्गयाॊची षभता . नले वाधन र्कॊ ला वादशत्म शे
फाॊधकाभाॊचे वाधन म्शणून जेव्शा वभानता भान्मता ऩालते तेव्शा त्मा वाधनाची उऩमक्
ु तता अनेक
दृजष्टटकोणाॊतन
तऩावरी जाते .प्रत्मष प्रमोग करून छो्मा प्रभाणालय फाॊधकाभ करून ,वलवलध
ू
प्रकायच्मा शलाभान फदराॊव ते वादशत्म र्कतऩत दटकाऊ, बक्कभ याशते .र्कॊ ला बायलाशी घटक र्कती
वषभतेने फाॊधील आकायाव वजु स्थयऩणा दे ऊ ळकतात ,मालय त्माॊची उऩमक्
ु तता अलरॊफन
ू अवते. र्कती
चाचण्मा त्मा वादशत्माव ळक्म तततक्मा उऩमक्
ु तता फनलतात . त्माॊची तनशभाती ,आकाय आणण
फाॊधकाभ, तॊत्र मावॊफध
ॊ ी अनेक तनष्टकऴा भाॊडरे जातता .कोणतेशी फाॊधकाभ फाॊधकाभ शे वलवलध
लास्तळ
ु ास्त्रीम घटकाॊनी फनरेरे अवते .त्मातीर प्रत्मेकाचे कामा यचनात्भक दृष्टटीने शबन्न अवते .मा

6

तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

कामद्मानव
ु ाय त्मारा आलश्मक अवणाये गण
ु धभा प्रत्मेक वाधनाची तनलड कयण्मात वाशाय्मबत
ू
ठयतात.
कोणत्माशी करेचा आस्लाद

घेणे

शी अत्मॊत एकाग्र शोऊन वभन्लम वाधण्माची र्क्रमा आशे

.लास्तक
ु रेतीर आस्लाद प्रर्क्रमा अर्धक वभम घेणायी भानरी जाते . कायण र्चत्र ,शळर्लऩ माप्रभाणे
केलऱ फाह्माॊचा मेथे ऩाशामचे नवते ,तय अॊतयॊ गात प्रलेळ करून ळारययीक दृष्ट्मा लालयामचे अवते .
लास्तक
ु रा शी वला कराॊची जननी लास्तक
ु रेचा आस्लाद प्रर्क्रमेत दृश्मात्भक अनब
ु लाइतकीच अलकाळीम
अनब
ु त
ू ी शी भशत्त्लाची अवते. कैराव रेणे र्कॊ ला ताजभशार ऩाशत अवताना , भनात गाडीच्मा लेऱेचे
वलचाय र्कॊ ला इतय वलॊवलचना अवर्लमाव आस्लादात अडथऱा मेतो. लास्तळ
ा णे तादात्म्म ऩालन
ु ी ऩण
ू ऩ
ू
आस्लाद घेतरा .तयच अवॊख्म तऩळीर ,वॊयचना ,प्रतीके ,आकाय , आकृतीफॊध भनारा गोचय शोऊ
ळकतात .ऩाशणे ,फघणे आणण तनयीषण कयणे मा तीन र्क्रमाॊभध्मे अभ्मावाच्मा लाढत्मा कषा ध्लतनत
शोतात.
करास्लादातन
ू तनरयषण कयणे आलश्मक अवते .लास्तच्
ु मा चशूफाजॊन
ू ी र्परून ततचे त्मा ऩरयवयातीर
अजस्तत्त्ल वबोलतारच्मा तनवगााळी एकरूऩ शोऊन जाण्माची षभता आकायाचे ऩयस्ऩयाॊळी ,बयील ऩष्टृ ठाचे
ऩोकऱीळी ,यॊ गाचे ऩष्टृ ठाॊळी अळी अनेक नाती अभ्मावाणे आलश्मक अवते .त्मातशी वू ्माप्रकाळाभऱ
ु े
तेजऱणायी लास्तु अॊग प्रत्मॊगालय खेऱरा जाणाया ऊन वालर्लमाॊचा रऩॊडाल , घाटदाय ,ठाळील ,वऩाट
,लेगलान अवे र्कतीतयी आकाय इतय आकाॊषाॊना घेऊन एक रम ,तार वाधत अवतात .
प्रजेचे प्रळावन कयणारय मॊत्रणा पाय ऩल
ू ॉऩावन
ू अजस्तत्लात शोती . अलााचीन काऱाऩमंत याजा शा दे ळाचा
प्रळावक शोता . भॊबत्रभॊडऱ ,दयफाय ,कामाारम इ. त्माॊच्मा प्रळावकीम लास्तु वलऴमक गयजा शोत्मा
.तवेच त्माॊचे स्लत्चे ळाशी प्रवाद ,अततथीवाठी

भशार , नोकय -दायीॊवाठी खोर्लमा इ.लास्तवु लऴमक

गयजा त्माॊच्मा इभ्रतीरा ल ऩदारा ळोबतीर

अळा अवणे आलश्मक शोते. माशळलाम वॊऩण
ू ा

याजलाड्माचे वॊयषण वळ
ु ोबन ,अरॊकयण माॊभऱ
ु े नगायखाने ,चौथये , फरू
ु ज ,फागफगीचे ,तऱी
,वयोलये ,बव्म दयलाजे इ. अनेक घटक ऩल
ू ॉच्मा ळावकीम लास्तच्
ू मा अवलबाज्म फाफी फनर्लमा शोत्मा
.जगातीर वला दे ळाॊत अळा प्रकायच्मा नाशी ळावकीम लास्तु आजशी आढऱतात.
ऩढ
ु े याज्म कयण्माची तॊत्रे फदररी ,त्माभऱ
ु े एकाच व्मक्तीच्मा शाती वत्तावत्र
ु े यादशरी नाशीत . याज्म
कयण्माच्मा ऩध्दतीत आभर
ू ाग्र

फदर झारे .ऩॊतप्रधान ल याष्टरऩती माॊचे तनलाव आणण कामाारमे ,अळा

ळावकीम लास्तु वोफत अन्म ळावकीम कभाचाऱ्माॊची वॊख्मा ल व्माप्ती वत्तेच्मा वलकेंदित स्लरूऩाभऱ
ु े
खूऩच वलस्तायर्लमा भऱ
ु े वयकायी कामाारमाॊची

लास्ततु नशभाती भोठ्मा प्रभाणालय कयणे अतनलामा ठये र .

वयकायी इभायतीॊच्मा वॊख्मेत प्रचॊड लाढ झारी .केंि ,याज्म ल जजर्लशा ऩातऱीलयीर प्रळावकीम कायबाय
वलस्तायत गेर्लमाने तवेच अवॊख्म ळावकीम खाती तनभााण झार्लमाने ळावकीम लास्तप्र
ु कयाॊत खूऩच
व्माऩक प्रभाणात लाढ शोत गेरी .
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शळषणाचा प्रवाय लाढर्लमानॊतय ळाऱा ,भशावलद्मारमे ,वलद्माऩीठे ,ग्रॊथारमे ,वॊळोधनवॊस्था अळा वलवलध
प्रकायच्मा ळैषणणक लास्तु उबायणे अगत्माचे ठयरे .फौध्द वलशाय ,आश्रभ ,भठ तवेच तषशळरा ल
नारॊदा शी वलद्माऩीठे प्राचीन ळैषणणक लास्तच
ूॊ ी काशी उदाशयणे शोत .ळैषणणक वलबागाची दारने
,ग्रॊथारम आणण
दृष्टटीने

अभ्माशवका , वलद्मार्थावख्
ॊ मेनव
ु ाय लगांची

यचना ,वलद्माथांच्मा वॊचायवर
ु बतेच्मा

छन्नभागांची आखणी ,उत्वाशलधाक ऩरयवय मोजना ल लास्तू शळर्लऩाॊतीर ऩयस्ऩयऩयू क वव
ॊ ती
ु ग

दळावलणायी भाॊडणी शे भशत्त्लाचे लास्तु घटक वलचायात घेतरे जातात .ऩाजश्चचभात्म दे ळाॊत ळैक्षषणणक
लास्तन
ु ाशभातीचा दजाा अत्मच्
ु च अवाला माॊकडे वलळेऴ रष ऩयु वलरे जाते .बायतातशी अनेक वलद्माऩीठाॊचे
आणण

ळैषणणक लास्तव
ु भश
ू ाॊचे लास्तु तनमोजन वलश्लवलद्मात लास्तशु ळर्लऩसाॊनी केरे आशे .त्मात

अच्मत
ु कानबफॊदे फाऱकृष्टण दोळी इ. बायतीम लास्तक
ु ाॊयाॊप्रभाणेच रइ
ु व कान मा अभेरयकन लास्तक
ु रा
माॊच्मा लास्तच
ूॊ ा उर्लरेख कयाला रागतो.
आध्मायॊ बी भानलाने आऩरी तनलाऱ्माची गयज दगडी गश
ु े चा आश्रम घेऊन ,काशी लास्तळ
ु ास्त्रीम प्रमत्न
न कयता बागवलरी .अथाात नॊतय डोंगय खोदन
ू गश
ु ा कयण्माचे तॊत्र त्माने आत्भवात केरे . ऩयॊ तु माॊभऱ
ु े
दगड ला कराकौरात तो त्माव्दाये शबन्न-शबन्न प्रमोग करू रागरा .
नैवर्गाक यीत्मा उऩरब्ध

अवरेरे

आणखी भशत्तलाचे वादशत्म म्शणजे राकूड . इभायती राकडाचे

अनेक अवन
ू त्माॊच्मा स्लरूऩानव
ु ाय फाॊधकाभात उऩमोग केरा जातो .बायलाशी घटक म्शणन
ू राकडाची
ळक्ती कभी अवते . शळलाम ऩाण्माच्मा वॊऩकााभऱ
ु े ते पुगते ला कुजते . त्माभऱ
ु े लास्तक
ु रेत राकडाचा
उऩमोग अत्मालश्मक दठकाणीच केरेरा आढऱतो .दाये ,णखडक्मा ,लक्तऩोळी , जजने ,स्तॊब ,तऱ
ु ाई
इ.लास्तघ
ु टकाॊत राकूड लाऩयरे जाते .अरॊकयणावाठी त्माचा उऩमोग शोतो . कायण राकडात कोयीलकाभ
कयणे वोऩे जाते .त्माभऱ
ु े दायाॊचे

ऩष्टृ ठबाग ,छताच्मा ऩणाऩट्मा

,स्तॊब नाशवका जजन्मावबोलतीची

वॊयषक ऩ्टी .इ.बागाॊत राकूड शे भाध्मभ मोग्म ठयते .राकडी इभायतीचे आमष्टु म भात्र दगड -वलटाॊच्मा
इभायती इतके नवते .आग ,कुजते ,लाऱली रागणे .इ.कायणाॊभऱ
ु े राकडी लास्तु शी नाळलॊत शोत जाते
.फाॊधकाभ ,राकडाचे .
शबॊतीॊचे भर
ु त: दोन प्रकाय अवतात ;बायतलावी (रोड फोअरयॊग ) शबॊत ल बायलीशीन (नाॅॎन
फेअरयॊग) शबॊत .
बायतलावी शबतीॊलय त्मालयीर बागाचा ल छताच्मा लजनाचा बाय ऩडतो ;त्माभऱ
ु े त्मानव
ु ाय शबॊतीची
जाडी ठयवलरी जाते.
वलशळष्टट अॊतयालय अधोगाभी बाय ऩेरण्मावाठी ऩस्
ु तीच्मा शबॊती ला टे कू र्कॊ ला ऩडशबॊती धारयका
फाॊधण्मात मेतात .त्माभऱ
ु े बक्कभऩणा लाढतो .अन्मथा काशी काऱानॊा़ तय शबॊतीना बेगा ऩडतात .लास्तु
यचनेत मा प्रकायच्मा शबॊतीचा लाऩय करून लास्तयु चना केर्लमाव जोत्मालय वला फाजॊन
ू ी काॅॎॅॊक्रीट-
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ऩ्दटका र्पयलरी जाते . दोन भजरी लास्तु अवर्लमाव मा ऩध्दतीत तऱभजर्लमाच्मा शबॊतीलयच लयच्मा
भजर्लमाची शबॊत फाॊधाली रागते. शे फॊधनकायक अवर्लमाभऱ
ु े लास्तु वलधान -प्रर्क्रमेव भमाादा ऩडतात.
ऩामा टाळ्मा भातीत फाॊधालमाचा अवर्लमाव मा प्रकायच्मा शबॊती वच
ु वलर्लमा जात नाशीत .मा यचनेवाठी
६० ते १२० शें शी .ऩक्का भरू
ु भ आलश्मक अवतो . इततशावात वलात्र माच प्रकायच्मा शबॊती फाॊधर्लमा जात
शोत्मा .
लक्राकाय रघत
ु ऱ
ु ई म्शणजे कभान ऩू ्वला जजथे एक जजनवी वाधन दाये णखडक्माॊच्मा चौकटीलय
ठे लण्मावाठी उऩरब्ध नवे, ततथे लास्तत
ु साॊनी
.त्मानॊतय दोन स्तॊबाॊतीर

लक्राकाय शबॊतीची यचना करूण मा तॊत्राचा ळोध रालरा

अॊतय लाढलन
ू त्मालय तऱ
ु ई यचना न कयता कभानी

फाॊधर्लमा . त्माभऱ
ु े

लास्तद
ु ळान आकऴाक तय झारेच ऩयॊ तु लास्तळ
ु ास्त्रीम दृजष्टटनेदेखीर जस्थय ल बक्कभ यचना तनभााण शोऊ
रागर्लमा .माॊभऱ
ु े दोन स्तॊबातीर र्कॊ ला शबॊतीतीर ऩोकऱी छो्मा-छो्मा वलटाॊनी र्कॊ ला दगडाच्मा
तक
ु ड्माॊनी कभानीच्मा वाशाय्माने फाॊधता मेते .
वाधन लाशतक
ु आणण शाताऱणी वक
ु य झारी . कभारीच्मा फदशलाक्र आकायाभऱ
ु े ऩवू ला तऱ
ु ई लयीर
भागााभऱ
ु े खारन
ू लाटण्माची ळक्मता मा तॊत्राभऱ
ु े नाशीळी झारी .प्रत्मष फाॊधकाभ कयताना कभानीतीर
प्रत्मेक वलजेचा ला दगडाचा आकाय व्माध्रभख
ु ी केरा गेरा ,त्माभऱ
ु े लक्राका

यचनेत प्रत्मेक तक
ु डा

ळेजायच्मा तक
ु डमाफयोफय घ्ट फवन
ू खारी मेण्माची ळक्मता नाशीळी झारी .कभानीच्मा शळयोबागी
भाथ्मालय अवरेर्लमा व्माध्रभख
ु ी दगडाव *कीरक* ला चालीचा दगड अळी वॊसा शोती .कभीनीचा फाशम
आणण अततर ऩरयध लेगऱा अवर्लमाभऱ
ु े यचनात्भक जस्थयता आऩोआऩ वाधरी गेरी .
मा तॊत्राची उत्क्राॊती भात्र स्तयप्रस्तय फाॊधकाभाभऱ
ु े झारी ,अवे भानण्मात मेते . एकालय एक लीट ,दगड
ठे लताना लयीर घटक थोडा ऩढ
ु े वयकलामचा ल दोन्शी फाजूॊनी मा तॊत्राने भज
ु ादशदीन शोईऩमंत यचना
कयामची ,त्माभऱ
ु े एकवॊध तऱ
ु ई

न लाऩयता छो्मा घटकाॊव्दाये देखीर खारीर ऩोकऱी छतफध्द कयता

मेते .
प्राथशभक कभान फाॊधनीतॊत्र अलगत झार्लमानॊतय वलवलध वाॊस्कृततॊभधून त्माॊचे प्रादे शळक ळैरीमक्
ु त
आवलष्टकाय ऩाशालमाव वाऩडतात . भेवोऩोटे शभमन वॊस्कृतीत वलटाॊचे फाॊधकाभ तॊत्र प्रगत झारे . लास्त-ु
भारक आऩर्लमा प्रथभ बेटीत लास्तत
ु सान तनमोजजत लास्तव्ु माऩतीचे वललयण दे तो .आर्थाक भमाादेची
कर्लऩना दे तो .त्मा ऩाश्र्लबभ
ू ीलय लास्तक
ु रा प्रत्मष जागेचा अभ्माव करून प्राथशभक ये खाटने वरू
ु कयतो
.*"इॊडडमन इजन्स्टटूट ऑप आर्काटे क्टव"* मा वॊघटनेने लास्तस
ु ाच्मा

काभाच्मा भोफदर्लमावलऴमी काशी

वत्र
ु े वाॊर्गतरी आशे त . ऩयॊ तु स्थातनक ऩरयजस्थती ,काभाचे ल गालाचे स्लरूऩ ,लास्तत
ु सानाच्मा अनब
ु ल
भारकाळी अवरेरे वॊफध
ॊ इ. इतय गोष्टटीॊलयशी भोफदरा ठयवलरा जातो . वलावाधायण ऩण
ु े भध्मभ
फॊगर्लमावायखे काभावाठी इभायत -खचााच्मा चाय ते वशा टक्के लास्तु तसाॊचा भोफदरा अवतो ल
काभाच्मा वलवलध टप्प्माॊलय तो भारकाने त्मारा द्मालमाचा अवतो .लास्तक
ु रा शी जीलनालश्मक करा
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अवर्लमाभऱ
ु े मा षेत्राॊत प्रत्मेक तसाव लाल अवतो . शळलाम स्लतॊत्र व्मलवामाव्मततरयक्त नोकयीची
उऩरब्धता दे ळात ला प्रदे ळात अवतेच .
गयज आणण उऩमक्
ु तता माॊचे भर
ू बत
ू अथा प्राचीन लास्तक
ु रा माॊनी भानलाव शळकलरे . गयजेऩोटी
तनलाऱ्मावाठी फाॊधरेरी घये त्मा उद्दे ळावाठी कळी उऩमक्
ु त कयाली माॊवाठी प्राचीन रोकाॊनी ऩाच
शजायाॊऩेषा जास्त लऴे खचॉ घातरी .इ .व.ऩ.ू १०००० ते इ.व.ऩ.ू ५००० शा वाधायणऩणे प्राचीन
लास्तक
ु रेचा कारखॊड भानरा जातो .व्मक्ती ज्मा प्राणाॊचे टप्प्माटप्प्माने अषय ओऱख ,ळब्द ओऱख
,लाचन आणण भग नलवलचाय वच
ु लण्माची लैचारयक प्रगर्लबता आत्भवात कयते . त्माचप्रभाणे प्राचीन
भानलाने लास्तळ
ु ास्त्रीम अषय ,ळब्द ,लाचन मेथऩमंत प्रगती केरी ल ऩढ
ु ीर वॊस्कृतीॊनी नलकर्लऩना
उत्क्राॊत कयीत लास्तशु ळर्लऩे उबायरी .
आददलावी भानल गश
ु े तन
ू म्शणजे नैवर्गाक आश्रभातन
ू फाशे य ऩडर्लमालय , स्लतॊत्र फाॊधील र्कॊ ला यर्चत
आकाय *'घय'* म्शणून उबायण्माच्मा भानली आकाॊषी ऩोटी लास्तक
ु रेचा जन्भ झारा . त्मावाठी वालरी
दे णाये झाड ,डोंगयातीर गश
ु ा अळा ढोफऱ कर्लऩना त्माॊच्मा डोळ्माॊवभोय शोत्मा .भग दगड ,राकडी
पाॊद्मा शे वादशत्म त्माने लास्तप्र
ु मोगावाठी लाऩयरे .
दगडाचे तक
ु डे एकालय एक यचून शबॊत शोते र्कॊ ला फाॊफू राकडी पाॊद्मा फाॊधून त्मालय ऩाराऩाचोऱा
ठे लरा तय छत शोते.
शे लास्तळ
ु ावत्रातीर ऩदशरे अरौर्कक प्रमोग आशे त .तक
ु ा स्तानातीर काशी प्राचीन घयाॊत यदशलावी
वलॊडीजने चढत ल शळडी ओढून आत घेत .वॊयषण

ह्मा प्राथशभक गयजाऩत
ू ॉवाठी मथालकाळ भानलाव

नाना मक्
ु त्मा वच
ु र्लमा .शबॊत फाॊधर्लमालय ती जस्थय उबीच याशण्मावाठीच ततची जाडी लाढवलरी की काम
शोते .र्कॊ ला घयात शळयण्मावाठी दाय शलेच ,भग त्मावाठी शबॊतीरा बोक ऩाडण्माऩावन
ू ते दायाच्मा
दठकाणी रघत
ु ऱ
ु ाई टाकण्माऩमंत त्माॊची वलचायळक्ती प्रगत झारी .
थोडक्मात ,प्राचीन लास्तक
ु रेने भानलाव उऩरब्ध

लास्तु वादशत्माचा वभऩका उऩमोग कयालमाव

शळकवलरे त्माॊचे गण
ु धभा अभ्मावन
ू उऩमक्
ु त वाधनात रूऩाॊतय कयण्माची कृती दाखवलरी .तनरयषण
ळक्तीचा उऩमोग कयण्माची दृजष्टट ददरी .मानॊतय ऩाजश्चभात्म दे ळाॊत ऩदशरी भशत्त्लाची लास्तळ
ै ी ल
ु र
वॊस्कृती उदमाव आरी .
आधतु नक लास्तु ळैरीचा उगभ औद्मोर्गक क्राॊतीभऱ
ु े तनभााण झारेर्लमा वाभाजजक ,ताॊबत्रक ,लैसातनक
ऩरयलतानातन
ू झारा आशे . वाधायणऩणे १८५० नॊतय शे ऩरयलतान घडू रागरे आणण वलवाव्मा ळतकाच्मा
वरू
ु लातीव मा ळैरीरा भत
ू ा स्लरूऩ मेऊ रागरे . नलीन फाॊधकाभ -वादशत्म ,तॊत्र आणण लास्तप्र
ु काय मा
तीन भर
ू बत
ू गोष्टटी आधतु नक लास्तु ळैरीच्मा तनशभातीत तनणाामक ठयर्लमा .लास्तच्
ु मा

फाॊधकाभात लेग

,माॊबत्रक कुळरता आणण कामाानरू
ु ऩता आरी .अलकाळीम गयजेच्मा वॊकर्लऩना दे खीर आर्थाक आणण
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ताॊबत्रक ऩरयभाणाॊनव
ा णे पाटा ददरा गेरा . बौशभततक आकायाॊची
ु ाय वॊकुर्चत झार्लमा .अरॊकयणारा ऩण
ू ऩ
उऩमक्
ु तता जोऩावरी जाते . अलकाळीम गयज ऩडताऱून ऩाशण्मात आरी .क्षषततजवभाॊतय ,उध्व्रगाभी
आकाय घटक ऩष्टृ ठबाग बयील ,ऩोकऱ

वघनता त्माॊचे आकृततफॊधातीर रूऩामन , उऩमक्
ु तता

आदी

घटक आधुतनक
कराचऱलऱीने भऱ
धयरे ल रलकयच ती वलात्र प्रस्थावऩत झारी . केलऱ बौशभततक रूष
ू
लास्तद
ु ळानाऩेषा

त्मात

यॊ ग

,र्चत्र,शळर्लऩ

मा

भाध्मभाॊवाठी

दृश्मभानता

आणण्माचे

प्रमत्न

मा

लास्तत
ु साॊनी केरे .त्मातशी अनेक भतप्रलाश ,लाद तनभााण झारे .
मा ळैरीचा व.ु ळॊबय लऴांचा प्रलाव गेर्लमा दशा शजाय लऴांच्मा लास्तक
ु रेच्मा प्रलावाऩेषा लेगलान गतीने
झारा , अवे भानाले रागते .
वॊगणकाच्मा वाह्माने आज प्रचॊड

भादशती वाठवलण्माचे वाधन उऩरब्ध झारे आशे ,त्माचाशी

उऩमोग मा षेत्रात लाढत्मा प्रभाणात शोत आशे .वलसान आणण तॊत्रवलसान षेत्राॊत आज तनत्म नले प्रमोग
शोत आशे त ,त्माचेशी ऩडवाद अत्माधुतनक लास्तु भध्मे उभटत आशे त .
कारे,बाजे,फेडवे,नाशळक ,कान्शे यी ,अजजॊठा ,लेरूऱ ,वऩतऱखोया मेथीर फौध्द रेणी लेरूऱ ,घायाऩयू ी मेथीर
दशॊद ू रेणी ल धायाळील मेथीर जैन रेणी शी ळैरी लास्तक
ु रेची वभथा ऩयॊ ऩया भशायाष्टरात आशे .
शवन्नय ,नाशळक ,त्र्मॊफकेश्लय ,कोर्लशाऩयू लाई ,भयाठलाडा, वलदबा मा बागाॊत शी भॊददये फाॊधरी गेरी .ऩल
ू ा
-कैरॊबफमन अभेरयकन लास्तु ,ग्रीक लास्तु ,योभन लास्तु लास्तळ
ू ास्त्र शे लास्तु फाॊधण्माचे ल लास्तच्
ू मा
आजूफाजूरा ल आतर्लमा बागात कयालमाच्मा यचनाॊचे ळास्त्र आशे .लास्तक
ु रा रशरतकरा ची एक ळाखा
अवन
ू ज्माचे उद्दे श्म औद्मोर्गकी चे वशमोग घेऊन उऩमोर्गता घ्मा दृजष्टट ने उत्तभ बलन तनभााण
कयने शे आशे .

******************************
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लास्तक
ू रा व्मलवामातीर आव्शाने
भळयीऴ नाचणे

लास्तशु ळर्लऩकाय
रैंडभाका ग्रऩ
ु

व्मलवाम म्शटरा की आव्शाने आरीच, भग लास्तक
ु रेतीर व्मलवामात वलावाधयणऩणे मेणाऱ्मा आव्शाॊनाऩेषा
अजन
ु कुठरी आव्शाने मेतीर? तय माचे उत्तय शे भऱ
ु ातच म्शणणे लास्तक
ु रेतच आशे . लास्तक
ु रा शळकुन
लास्तवु लळयद म्शणून जेव्शा तम्
ु शी व्मलवाम वरू
ु कयता तेव्शाच तम्
ु शाॊरा ठयलामचॊ आशे की लास्तक
ु रेतीर अवा
कोठरा प्राॊत/ळाखा आशे की ज्माच्मात तम्
ु शारा ऩण
ू ा सान आशे. त्माची आलड आशे ल त्माप्रभाणे त्मा दठकाणी
तळी भागणी आशे र्कॊ ला वॊधी उऩरब्ध आशे र्कॊ ला बवलष्टमात तनभााण शोणाय आशे भऱ
ु ातच लास्तक
ु रा शी स्लप्न
ह्माॊचा शभराप कयणायी करा आशे. नव
ु तॊ कर्लऩनेची उॊ च बयायी घेऊन चारत नाशी तय ती कर्लऩना प्रत्मषात भत
ु ा
स्लरूऩात वाकायाली रागते, लय ऩयत दश लास्तक
ु रा आशे फशुआमाभी, एका प्रकायच्मा वाच्मात फाॊधता मेत नाशी.
ळास्त्रात एक अर्धक एक दोनच उत्तये मेत,े कामद्मात एखादा कामदा वलांना वभान रागु शोतो भग तो घटनेतीर
अवो र्क वॊगीतातीर अवो, र्चत्रकरेत पक्त यॊ गाचा खेऱ करू ळकतो ऩण आकृतीफॊध र्कॊ ला रूऩये ऴा वोडुन चारत
नाशी ऩण लास्तक
ु रेत भात्र यॊ ग, ये ऴा, रूऩ, ऩोत, ऩदाथा, शभती, प्रकाळ, वादशत्म, वाभग्र
ु ी, तनवगा अवा
ऩॊचभशाबत
ु ाॊचा कारा करून, व्मक्ती ऩयत्ले, वभाज ऩयत्ले, स्थान ल जस्थती ऩयत्ले ह्मा लास्तक
ु रेरा लास्तु
अषयळ: अलतीणा कयाली रागते. ऩयत इथे एक रशानळीशी चुक, दर
ु षा भऱ
ु े वॊकर्लऩनेरा तडा दे ऊ ळकते. अश्मा
ह्मा लास्तक
ु रेचा व्मलवाम कयामचा तय आव्शानेशी तळीच फशुआमाभी ल लास्तक
ु रे वायखीच कठीण अवणाय शे
वाॊगणे न रगे.
लयीर वललेचना लरून लास्तक
ु रेतीर आव्शाने शी तीन प्रकायात वलावाधायणऩणे लगॉकयण कयता मेतीर.

१)

१)

कामदे वलऴमक आव्शाने

२)

तॊत्रसानावलऴमक आव्शाने

३)

लाणणज्मवलऴमक आव्शाने
कामदे वलऴमक आव्शाने :

लास्तक
ु रेतीर वलद्माथॉ जेव्शा व्मलवातमक म्शणून काभ चारु कयतो तेव्शा कामद्मातीर सान, वलकाव तनमॊत्रण
ल प्रोत्वाशन तनमभालरी ऩमंतच शवशभत अवते. प्रत्मषात जेव्शा एखादद लास्तु तनभााण शोत अवते तेव्शा त्मा
लास्तर
ु ा जशभनीची आलश्मकता अवते ल इथे लेगलेगऱे कामदे वभोय उबे याशतात. जशभनीचा शक्क, लाऩय इ.
करयता भशायाष्टर ळावनाची जभीन भशवर
ु वॊदशता आशे . त्मा भध्मे वलवलध प्रकाये जभीनीचे शक्क व्मलशाय,
लाऩयफदर, षेत्रफदर, वीभाॊकन, उत्खनन जभीन बयणी ई. वलवलध प्रकाय तनजश्चत अश्मा तनमभाॊनी, कामद्माॊनी
ठयलन
ु ददरे आशे त. वध्मा ७/१२ चा उताया कवा अवतो, अवा? ददवतो शे ऩण लास्तक
ु रेचा वलद्माथ्मांना शळकलरे
जात नाशी तय ७/१२ चा उताया लाचामचा कवा त्मातीर भादशती कळाप्रकाये नोंदलरेरी अवते? त्मात पेयपाय
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कवा केरा जातो? शे सान शभऱलणे व्मलवाम कयताना आलश्मक ठयते. नव
ु ती जभीन भशवर
ु वॊदशता
लाचन
ु /कऱुन ऩण उऩमोग नाशी, त्मा फयोफयीने भशायाष्टर प्रादे शळक ल नगययचना कामदा १९६६ शा वद्
ु धा जोडीने
अभ्मावाला रागतो. लयीर कामद्माच्मा जोडीनेच भशायाष्टर वयकायच्मा वलवलध आदे ळ, तनमभालरी, लेऱोलेऱी
ऩरयत शोणायी ऩरयऩत्रके, इ. ह्माॊचाऩण अभ्माव अद्मालत ठे लामरा रागतो.
लयीर वला ऩस्
ु तकी सान तय रागतेच ऩण न्मामारमीन आदे ळ, कज्जे-खटरे ल त्मालयीर वलवलध न्मामारमाचे
तनणाम, स्थर्गती आदे ळ, ह्माॊलय ऩण रष ठे लाले रागते, वभजुन घ्माले रागते. काशी प्रकयणाॊत तय वॊफर्धत
खटर्लमात लादी-प्रततलादी, वाषीदाय, रलाद, ताॊबत्रक अशलार ई. रूऩाने वाभीर व्शाले रागते ल जवे म्शटरे आशे
की “कामदा गाढल अवतो” ऩण ह्मा गाढलाचे ऩण ऩाम धयामरा लास्तक
ु रा व्मालवातमकरा रागतात. लयीर
वलांच्मा फयोफयीने, वौयउजाालाऩय, ऩजान्म ऩन
ा ाऩय, गौण खतनज उत्ऩादने, र्कनाया तनमभन षेत्र आश्मा वलवलध
ु ल
आव्शानाॊना वाभोये जात ऩण
ा णे कामदे ळीय लास्तु उबायाली रागते. ह्मावाठी वलवलध अजााचे नभन
ू ऩ
ु े, दटऩा,
शभीऩत्रे, वत्मप्रततसा रेख, वलकवन कयाय, कुरभख
ु त्मायऩत्रे, शक्क वोडऩत्रे, कयलन
ु घ्माले रागतात. तवेच
वॊफर्ॊ धत वयकायी अर्धकाऱ्माॊना बेटून त्माॊच्माकडून वॊफर्ॊ धत वयकायी खात्माच्मा ऩयलानग्मा, ना-शयकत ऩत्रे
शभऱलाव्मा रागतात. अळी भयाठीत म्शण आशे ल फशुताॊळी ती खयी ऩण ती अळी की “वयकायी काभ वशा भदशने
थाॊफ” अश्मा ऩरयजस्थतीत लेऱेचे फॊधन ऩाऱत ल कामद्माचे ऩण
ू ा बान याखत लास्तक
ु रेतीर व्मालवातमकारा
अखॊड वतका ल वदै ल तत्ऩय यशाले रागते.
लयीर प्रभाणेच लास्तक
ु रा व्मलवामातीर अवलबाज्म ल अतनालाम बाग म्शणजे ठे केदायाची तनमक्
ु ती, तनवलदा
काढण्माचे वोऩस्काय, वलवलध दे मकाॊची तनजश्चती ल प्रभाणऩत्रे अश्मा फाफीॊचे ऩण तनयाकयण मोग्म ऩद्धतीने ल
आऩर्लमा अळीराच्मा राबाचे स्भयण ठे ऊन कयाले रागते.
लयीर वलांना बय म्शणून नलीनच स्थाऩन झारेरे “भशायाष्टर स्थालय वॊऩदा तनमाभक प्रार्धकयण” भध्मे
लास्तशु ळर्लऩकायाॊना भोराची बशु भका फजालाली रागते.
म्शणन
ा णे कामदे ळीय,
ू च लास्तक
ु रा व्मलवातमक नव
ु ताच कर्लऩनेतीर घये प्रत्मषात वाकायतोच ऩण तेशी ऩण
ू ऩ
कामदे वलऴमक आव्शान शे वलाात जदटर अवन
ु ह्माॊत कोठर्लमाशी प्रकायची वट
ु का नाशी शे लास्तक
ु रा
व्मालवातमकाॊनी घ्मानात घेतरे ऩादशजे.
२)

तंत्रसानावलऴमक आव्शाने –

आज जग वलवलध भाध्मभाॊनी एकभेकाॊच्मा जलऱ आरे आशे. भादशतीचा भशास्पोट म्शणता मेईर अळी
ऩरयजस्थती आशे. जगातर्लमा काना कोऩऱ्मातीर भादशती चट
ु की वयळी तभ
ु च्मा वभोय शात जोडून उबी अवते.
तॊत्रसानाचे ऩण अवेच आशे . लास्तक
ु रेतीर वलवलध तॊत्रसाने झऩा्माने फदरत अवन
ु , ळशयीकयण, ऩामाबत
ु
ववु लधाॊची प्रचॊड काभे, दऱणलऱणाचे लेगलेगऱे ऩमााम भादशतीचे तॊत्रसान, वॊगणीकयण, ई. वलवलध प्रकायानी
लास्तक
ु रेतीर व्मालवातमका वभोय प्रचॊड काभाचा डोंगय उबा यादशराम. आताऩमंत इॊग्रजी शी सानबाऴा म्शणून
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नालरौर्कक ठे ऊन शोती, ऩण आज तॊत्रसानाच्मा वशाय्माने सानप्राप्तीवाठी एखादी बाऴा अतनलामा यादशरी नाशी
तय कोठर्लमाशी बाऴेतन
ु तम्
ु शी सानप्राप्ती करू ळकता. त्माभऱ
ु े जगाच्मा कानाकोऩऱ्मातीर लैशळष्टटऩण
ू ा सान
उऩरब्ध वॊगणकीम प्रणारीद्लाया आऩर्लमा भातब
ृ ाऴेत प्राप्त करून घेता मेत.े ह्मा क्राॊतीकायी उऩरब्धतेव
लास्तक
ु रेतीर सान, भादशती, वलवलध वॊगणकीम प्रणारी द्लाया लास्तक
ु रेतर्लमा व्मालवामीकाॊना प्रचॊड वोम
तनभााण झारी आशे. ऩल
ु ॉ एखाद्मा लास्तच
ु े आये खन कयताना जय काशी पेयफदर कयामचा अवेर तय नव्माने
आये खन वरू
ु कयाले रागे ऩण आता वॊगणकाच्मा भदतीने नव
ु तेच आये खन नादशतय, खचााचे अॊदाजऩत्रक, वलत्तीम
उऩरब्धता, लास्तच
ु े ऩण
ू ा र्चत्र ते ऩण वलवलध कोनातन
ु , यॊ गवॊगती, अश्मा अनेक प्रकाये प्रस्तावलत लास्तच
ु ,े लास्तु
वभश
ु ाचे र्चत्रण व्मालवामीकाॊना तमाय कयता मेत.े ऩण वॊगणकारा वद्
ु धा काशी वलशळष्टट आसा ददर्लमालयच ते
तमाय शाते ल एलढ्मा वाऱ्मा उऩरब्धतेवाठी लास्तक
ु रा व्मालवातमकारा वॊगकाळी ग्टी जभलामराच रागेर शे
ऩण एक प्रकायचे ल अतनलामा अवणाये आव्शानच आशे. वॊगणकाळी ग्टी न जभलता आर्लमाने र्कत्मेक
लास्तशु ळर्लऩकाय भागे ऩडरेरे फघालमाव शभऱतात.
वॊगणर्कम क्राॊतीफेयोफयच तॊत्रसानाने वद्
ु धा भोठी झेऩ घेतरी आशे. प्रचॊड प्रभाणात तनभााण शोणाऱ्मा ऩामाबत
ु
ववु लधेत तवेच इभायत फाॊधणीभध्मे नल तॊत्रसानाने लास्तक
ू रेरीत शवभा फदरन
ू टाकर्लमा आशे त. ह्मा
नलतॊत्रसानाची झेऩ जय लास्तक
ु रा व्मालवातमकाने कलेत घेतरा नाशी तय त्माॊचे सान अनब
ु ल माचा कादशशी
उऩमोग शोणाय नाशी. बवलष्टमातीर प्रस्तावलत आये खने, कर्लऩनेच्मा बयाऱ्मा वॊयचनात्भक नलीनता शे वला
नलतॊत्रसानाची काव वोडून अवे तय ते व्मथा ठये र, र्कॊ फशुना शे नलतॊत्रसान जवजवे त्माची कुव फदरेर, वलवलध
ऩमााम वलकशवत कये र त्माप्रभाणे त्माचा अगोदयच लेध घेऊन ल त्माप्रभाणे लास्तु तनभॉती कळी शोईर शे वद्
ु धा
लास्तक
ु रा व्मालवातमका वभोय आव्शान अवेर.
तनवगाान भानलाला तवेच वलाच प्राणीजगतालय अगणणत उऩकाय करून ठे लरे आशे त. लास्तक
ु रेतीर नलतनभााण
शे जयी नलतॊत्रसानाने करून फाॊधकाचाचा लेग, व्माप्ती लाढत अवरी तयी लास्तक
ु रेतीर व्मलवामीकारा एका
कोऩऱ्मातन
ु शे वला तनवगा स्नेशी आशे ना? ऩमाालयणाचा वभतोर तवेच इतय प्राणी जगतारा वाभालन
ु घेतरे आशे
ना? ह्माॊचा वलचाय कयणे क्रभप्राप्त आशे . वलळेऴत: लास्तक
ु रा शी ऩमाालयण ऩयु कच अवाली, ल शे गऱी उतयवलणे ल
त्माप्रभाणे काभे करून घेणे शे वद्
ु धा एक भोठे आव्शान अवेर.
३)

लार्णज्म वलऴमक आव्शान

लास्तक
ु रा व्मालवातमक जयी फर्धतर्लमाप्रभाणे कामदे वलऴक तवेच तॊत्रसानावलऴमक आव्शानाॊना ऩरू
ु न उयरा ऩण
लाणणज्म वलऴमक गणणत बफघडरे तय लास्तक
ु रेचा डोराया उबा यशाणे कठीण आशे. प्रस्तावलत लास्तव
ु ाठी
आलश्मक अवेरेरे धन ल लास्तु ऩण
ू ा झार्लमालय ल त्माचा लाऩय वरू
ु केर्लमालय एकुणच शोणायी धनप्राप्ती शा भोठा
खेऱ जभलण्माव लास्तक
ु रा व्मालवातमक अषयष: भोराची काभर्गयी फजालत अवतो. इभायत फाॊधण्माच्मा
तनणाम घेण्माच्मा अगोदय वलकावक शोणाया खचा ल जभणाये ऩैवे ह्माचा ताऱे फद
ॊ प्रस्तावलत इभायीतीच्मा
आये खनालरूनच फाॊधत अवतो. लास्तु तनशभातीत एक वयकायी खचा भाॊडरा तय इतय कोठराशी खचा ऩयतपेडीच्मा
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ल लाढील अऩेषेतन
ु च शोत अवतो. ल ह्माचा भेऱ पक्त लास्तक
ु रेतीर प्रस्तावलत आये खनातच अवतो. लास्तक
ु रा
व्मालवातमकारा शा भेऱ फववलता आरा तय तो कुळर व्मालवातमक ठयतो. ह्मावाठी त्मारा कामद्माचे ऩण
ू ा
सान, तॊत्रसानाची अद्मामालत भादशती ल काशी प्रभाणत त्मा ऩरयवयाचे बौगोशरक ल वाभाजजक बान आलश्मक
ठयते. त्माने नेशभी इतय लास्तच
ुॊ ा अभ्माव वलाागाने कयालमाव शला. एखादद लास्तच
ु ी प्रशवद्धी, त्मा लास्तर
ु ा
शभऱणाया प्रततवाद, त्मा लास्तभ
ू ध्मे झारेरी आर्थाक उराढार तवेच त्मा लास्तच
ु ी उऩमोर्गता / आलश्मकता
ह्मा अभ्माव त्मारा त्माच्मा बवलष्टमातीर लास्तच
ु ी तनशभाती कयण्माव उऩमोगी ऩडतो र्कॊ ला अवा जय अभ्माव
नवेर तय त्माची तनशभाती एकाॊगी, वाभाजजक बान नवरेरी ल अकामाषभ ठयण्माची ळक्मता आशे.
लाणणज्मवलऴमक बान याखताना लेऱेची र्कॊ भत, कुळर आमोजन, लास्तच्
ु मा तनशभातीभधीर भशत्त्लाचे टप्ऩे,
ळावकीम मोजना, ळावकीम ऩमाालयणीम फॊधने, आर्थाक तयतद
ु ी, भशागाईचा दय, व्माजदय अळा अनेक गोष्टटीॊचा
वलचाय कयालमाव रागतो. एकदा का लाणणज्म बान वट
ु रे तय लास्तु तनशभाती अलघड ठयते ल ऩैळा अबाली सान,
तॊत्रसान, अनब
ु ल ह्मारा र्कॊ भत यशात नाशी. लास्तक
ु रेतीर व्मालवातमकाॊना लाणणज्म वलऴमक आव्शाने
ऩेरामची अवतीर तय लयीर फाफीॊची भादशती अऩरयशामा आशे.
लयीर ततन्शी आव्शानाॊना वाभोये जामचे अवेर तय लास्तक
ु रा व्मालवामीकाॊनी लय चचाा केर्लमाप्रभाणे वषभ
फनरे ऩादशजेच ऩण खारीर काशी गोष्टटी केर्लमाव ते त्माच्मा व्मलवामलध्
ृ दीवाठी ऩयु कच ठयतीर.
१)

लास्तक
ु रा वलऴमक वॊस्थेची भादशती ल वबावदत्ल.

२)

लास्तक
ु रा वलऴमक लाचन.

३)

लास्तक
ु रे वॊदबाात शोणाऱ्मा वॊभेरनात वर्क्रम वशबाग.

४)

लास्तक
ु रेतीर वभवलचायी रोकाॊचा गट स्थाऩणे / वाभीर शोणे.

लास्तक
ु रा व्मलवातमकाॊनी वलाार्गण बान याखुन, व्मलवाम कवोळीने ल आत्भवलश्लावाने केरा तय बवलष्टमात
आव्शाने शी आव्शाने म्शणून न फघता त्माॊचा वॊधी म्शणून स्लीकाय केर्लमाव, लास्तक
ु रेरा ल ऩमाामाने लास्तक
ु रा
व्मालवातमकाॊना वग
ु ीचे ददलव आर्लमाशळलाम याशणाय नाशीत.

******************************
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जर वंस्कृतीचे वंलधिन आर्ण अलरंफ: ळाचलत ळशयी तनमोजनाचे वव
ु त्र
ू
धनश्री भभयजकय

अवोशवएट प्रोपेवय, ऩी एच डी स्कॉरय

एभ आम टी स्कूर ऑप आर्काटे क्चय ऩण
ु े
dhanashri.mirajkar@mituniversity.edu.in
१. गोऴलाया

वॊमक्
ु त याष्टर वॊघाच्मा २००२ भध्मे ऩाय ऩडरेर्लमा जागततक अशलाराभध्मे जगाच्मा, दे ळाच्मा र्कॊ ला

कुठर्लमाशी प्रदे ळ/ळशयाच्मा स्थामी वफ
ु त्तेवाठी आलश्मक अवणाऱ्मा ५ घटकाॊची नोंद कयण्मात आरी
आशे. ऩाणी, ऊजाा, लस्ती व्मलस्था, ळेती आणण जैवलकीम तॊत्रसान शे ते घटक शोत. त्मात ऩाणी मा
घटकारा अग्रक्रभ दे ण्मात आरा आशे कायण ऩाणी शा मा इतय चाय घटकाॊचा आधायबत
ू आशे. ऩाण्माचे
भशत्त्ल अगदी वभ्मतेच्मा अजस्तत्लाऩावन
ू वलासात आशे च. वभ्मतेची (civilization) ऩशाट नेशभीच

नदीच्मा काठालय र्कॊ ला वऩ
ु ीक खोऱ्माॊभध्मे उगलरी. अऩलादात्भकऩणे, जेव्शा नदीचा र्कनाया आढऱरा
नाशी, तेव्शा ऩाणी ऩयु लठा शा नगय यचनेच्मा उत्ऩत्तीचा, लाढीचा आणण वलकावाचा अवलबाज्म बाग

शोता. भानली लवाशती ज्मा ऩमाालयणात दटकून यादशर्लमा त्मा ऩमाालयणारा तकावॊगत, अचर आणण
ऩष्टु टीकायक प्रततवाद म्शणन
ू जर वॊस्कृती वलकशवत झारी. प्रत्मेक वभ्मतेवाठी ऩाणी नेशभीच एक

प्रेयक ळक्ती भानरे गेरे आशे. प्राचीन काऱाऩावन
ू च लेगलेगळ्मा कारखॊडात लेगलेगळ्मा प्रदे ळात अनेक

दठकाणी वलवलध प्रकायच्मा ऩाणीऩयु लठा मॊत्रणा वलकशवत झार्लमा. प्रदे ळाॊच्मा बौगोशरक तार्काक आणण
ब-ू बौततक ऩरयजस्थतीरा थेट प्रततवाद दे त प्रणारी वलकशवत झार्लमा. माचा ऩरयणाभ ऩाणी ऩयु लठा

मॊत्रणेच्मा उत्क्राॊतीभध्मे झारा ज्मा ळाश्लत आणण फशुतेक लेऱा माॊबत्रक उजेशळलाम चारणाऱ्मा अवत.
प्राचीन बायतबयाभध्मे अळा प्रकायच्मा मा ळाश्लत प्रणारीबोलती एक लेगऱीच जर वॊस्कृती तनभााण

शोत गेरी. अशरकडच्मा लऴांत, वलळेऴत् 1970 भध्मे औद्मोर्गकीकयणानॊतय; ळशयाॊनी अतनमॊबत्रत
वलकाव ऩादशरा. लाढती रोकवॊख्मा आणण अतनमॊबत्रत ळशयीकयणाभऱ
ु े प्राचीन जर वॊस्कृती रोऩ ऩालरी
आशे.

ळशयीकयणाच्मा

नादात

वाभान्मत:

जनतेने

आणण

वलळेऴत:

प्रळावनाने

दाखवलरेर्लमा

वशानब
ु त
ू ीच्मा अबालाभऱ
ु े , भोपत आणण स्लत्च्मा लैबलात ळाश्लत अवरेर्लमा प्राचीन सान, वलसान

आणण तॊत्रसानाकडे दर
ा झारे आशे. मा ळोधतनफॊधाद्लाये बायतातीर अळा जरवॊस्कृतीचा आढाला
ु ष
घेण्मात आरेरा आशे . शा आढाला वादशत्म ऩन
ु यालरोकन (literature review) ऩध्द्तीने घेतरा गेरा
आशे.

अनादी

काऱाऩावन
ू

आऩर्लमा

ऩल
ा ाॊनी
ू ज

अलरॊबफरेर्लमा

मा

जरवॊस्कृतीचे

वॊलधान

आणण

ऩन
ु यालरॊफन शे वत्र
ू आजच्मा वलस्कऱीत नागयी व्मलस्थाऩनेरा ऩन
ु ् वज
ू राभ वप
ू राभ फनवलण्माचे
गभक ठरू ळकते.

२. प्रस्तालना

ऩथ
ृ लीच्मा राखो लऴांच्मा इततशावात डोकालरा गेर्लमाव ५ ते १० शजाय लऴाात भानली लस्ती
जरस्रोताॊच्मा अॊगाने लवरी, वलस्तायरी, लाढरी अवे आढऱते. अन्नाची बक
ू बागवलण्मावाठी कॊदभऱ
ु े

बाजीऩारा खाऊन जगणाया भानल जेव्शाऩावन
ू ळेती करू रागरा तेव्शाऩावन
ू वलकाव शोत गेरा.
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तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

लाढत्मा गयज बागवलण्मावाठी उऩरब्ध स्त्रोताॊचे ऩाणी कभी ऩडू रागर्लमाने ऩाणी वाठलणे, आलश्मक
अवेर तेथे लाशून नेणे शे काऱाची गयज फनत चाररी. लाढत्मा ळशयीकयणाॊभऱ
ु े जरव्मलस्थाऩन अलघड
शोऊन फवरे आशे. ऩथ
ृ लीलयीर ऩाणी शोते तेलढे च आशे . त्मात कधी फदर शोत नाशी. पयक ऩडतो तो
लेगलेगळ्मा दठकाणच्मा उऩरब्धतेचा आणण लाऩयाचा. (भाॊडे ळ., 2022)
२.१. जग- ऩाणी उऩरब्धता ल गयज

ऩथ्
ू त्माऩैकी भशावागय वभि
ु , उऩभशावागय
ृ लीलय एकूण ऩाणी १,३८,५९,८०,५१० धनर्कभी एलढे अवन

ह्मात ९६.५४ टक्के म्शणजे १,३३,८०,००,००० घनर्कभी ल दशभाच्छाददत शळखये , फपा, ग्रेशळअवा ह्मात
पक्त १.७४% म्शणजे २,४०,६०,००० घनर्कभी, बज
ू र १.६९ टक्के म्शणजे २,३४,००,००० घनर्कभी,

जशभनीतीर वजच्छि ऩोकऱीत वाठरेरे १,६५,००० घनर्कभी, जशभनीलयीर फपाभम बागाॊतीर ३,००,०००
घनर्कभी तवेच तरालातन
ू १,७६,४०० घनर्कभी, लातालयणातीर १२,९०० घनर्कभी, प्रलाशी जर ११,४७०
घनर्कभी एलढे अवन
ू नद्माॊतन
ू २१२० ल जैवलक ऩाणी ११२० घनर्कभी आशे. ह्माचाच अथा शा

भशावागय ल दशभप्रदे ळ वोडर्लमाव यादशरेर्लमा पक्त १ टक्का ऩाण्मालय वला जगाचा कायबाय अलरॊफन
ू
आशे. बायतात फपा वलतऱून ल लावऴाक ऩजान्मभानाद्लाये ४००० अब्ज घनभीटय ऩाणी शभऱते त्माऩैकी

१८६९ अब्ज घनभीटय उऩमक्
ु त ऩाणी अवन
ू बऩ
ू ष्टृ ठालयीर ६९० अब्व घनभीटय ल बज
ू र ४३३ अब्ज
घनभीटय अवे एकूण ११२३ अब्ज घनभीटय दै नददन लाऩयावाठी उऩरब्ध आशे. १९६० भध्मे ४२५५ घभी
दयडोई शभऱत शोते ते आता २०२० भध्मे दयडोई १३५४ घनभीटय एलढे घवरून २०५० भध्मे ११२० घभी

ऩमंत कभी उऩरब्ध शोईर. जागततक स्तयालय जस्लडीळ तज्स श्रीभती पार्लकनभाका ह्माॊनी ऩाण्माचे

उऩरब्धतेफाफत जाशीय केरेरे भाऩदॊ ड लाऩयात आशे त. त्मानव
ु ाय, लावऴाक १७०० घभी दयडोई ऩाणी
उऩरब्ध अवेर तय टॊ चाई नाशी, १००० ते १७०० घभी दयडोई अवर्लमाव टॊ चाई, ५०० ते १००० रा

दष्टु काऱ आणण ५०० ऩेषा कभी अवर्लमाव तीव्र दष्टु काऱ वभजरा जातो. वद्म:ऩरयजस्थती ऩशाता
बायताची जस्थती टॊ चाईलरून दष्टु काऱी अलस्थेकडे लाटचार चारू अवर्लमाचे ददवते. भोठ्मा नद्माॊची
एकूण २० खोयी अवन
ू त्मातन
ू वध्माच्मा अवरेर्लमा १३० कोटी रोकलस्तीची लाढ २०५० भध्मे १७०

कोटी शोईर अवा अॊदाज आशे ल त्मालेऱी ऩाण्माची एकूण भागणी १४४० अब्ज घभी एलढी अवेर अळी

अऩेषा आशे भात्र उऩरब्धता ११५० अब्ज घभी इतकीच याशीर अळी वद्म:जस्थती आशे. ह्माचाच अथा
२०५० भध्मे बायतारा ३०० अब्ज घभी ऩाण्माची तट
ू बरून काढाली रागेर. (भाॊडे ळ., 2021)

भानलाच्मा बटक्मा जीलनारा ऩाण्माने केलऱ ऩण
ू वा लयाभच ददरा नाशी तय जीलन अर्धक अथाऩण
ू ा केरे.

ऩरयणाभी, भोठ्मा प्रभाणात ऩाणलठ्माच्मा ऩरयवयात जरवॊस्कृती तनभााण झार्लमा आणण काराॊतयाने
वभ्मता उदमाव आरी जगातीर प्रभख
नद्माॊच्मा खोऱ्मा जवे शवॊध,ू नाईर, टामर्ग्रव, मफ्र
ु
ु े दटव,

माॊग्त्झी अळा अनेक वभ्मता उदमाव आर्लमा ऩण मा वगळ्माॊऩक
ै ी बायतीम जरवॊस्कृती वभ्मता
फाकीच्माॊना भागे टाकते. जरकेंदित वभाजयचनेतन
ू वाकाय झारेरी वॊस्कृती म्शणजेच जरवॊस्कृती
शोम. (Mande, 2021)

३. बायतीम जरवंस्कृती

बायताच्मा जरवॊस्कृतीरा आधीऩावन
ा ाॊनी
ू च वतु नमोजजत ऐततशाशवक लायवा राबरा आशे. आऩर्लमा ऩल
ू ज

नेशभीच ळाश्लततेचा भागा अलरॊफरा. ऩमाालयणीम वभतोर याखण्मावाठी त्माॊनी नैवर्गाक वॊवाधनाॊचा
ऱ्शाव टाऱरा. १०,००० लऴांऩल
ू ॉ तनओशरर्थक कृऴी क्राॊतीनॊतय भानली रोकवॊख्मा लाढू रागरी. भानल
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तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

स्थातनक शळकायी ऐलजी ळेतकयी फनरा. माचा अथा लस्तीच्मा आवऩाव ऩाणी, अन्न, इॊधन मावायख्मा

स्थातनक स्त्रोताॊचे ळाश्लत व्मलस्थाऩन कयणे. १८०० ऩावन
ू औद्मोर्गक क्राॊती वरू
ु शोईऩमंत आऩर्लमा
ऩल
ा ाॊनी त्माॊच्मा प्राथशभक गयजा ळाश्लत दृजष्टटकोनाने व्मलस्थावऩत केर्लमा. गयजाॊनव
ू ज
ु ाय वलकशवत
केरेरी प्राचीन ऩाणीऩयु लठा प्रणारी नेशभीच नैवर्गाक वॊवाधनाॊलय दटकून यादशरी आणण गरु
ु त्लाकऴाण

ळक्ती र्कॊ ला दफाल तॊत्राॊलय चारत यादशरी ज्माभऱ
ु े ती ळाश्लत शोती. ऩॊचभशाबत
ू ातीर ऊजााळक्तीचा
लाऩय कयताना त्माभध्मे घट शोणाय नाशी माची ऩयु े ऩयू खफयदायी बायतीम दाळातनकानी घेतरी शोती.

तथावऩ जगाचे लैजश्लक खेड्माभध्मे ऩरयलतान झार्लमाने स्ऩधाात्भक जीलन जगण्मावाठी वलकावाच्मा

नव्मा कर्लऩनाॊचा ऩाठऩयु ाला अऩरयशामाऩणे कयाला रागत आशे. त्माभध्मे बायतातीर जरवॊस्कृती रोऩ
ऩालत गेरी.

३.१. बायतीम जरवंस्कृतीचा आढाला

जर आणण वॊस्कृती मा एकाच नाण्माच्मा दोन फाजू आशे त. वॊस्कृतीवलना जर शी फाफ ळक्म आशे.

तथावऩ, जरावलना वॊस्कृती शी फाफ अळक्म आशे. आताऩमंतच्म भानलाच्मा ऐततशाशवक लाटचारीभध्मे

जराचे दशु बाष आणण वॊस्कृतीची वलस्थाऩना जगाच्मा ऩाठीलय अनेक लेऱा अनेक बब
ू ागाॊत घडून आरेरे
आशे. म्शणून जर शै वॊस्कृतीचा, वॊस्कृततवॊलधनााचा, वभाज वॊघटनेचा केंिबफॊद ू ठयतो. अवरेरे ऩाणॊ

वलांना कवे दे ता मेईर आणण मा ऩाण्माच्मा वलतनमोगातन
ू आऩण अॊगीकायरेर्लम जीलनळैरीवश कवे
जजलॊत याशू माचा जजथे वलचाय केरेरा अवतो, त्मारा जरवॊस्कृती अवे म्शणतात. (भोयलॊचीकय, 2018)
३.२. ताम्रऩाऴाणकारीन, प्राचीन आर्ण भध्ममग
ु ीन जरवंस्कृती

ढोरलीया (इ.व.ऩ.ू ततवये वशस्रक) शे ताम्रऩाऴाणकारीन नागयी जरव्मलस्थाऩनेचे तॊत्रळद्
ु ध उदाशयण
अवन
ू

मेथीर

ऩजान्माची

अतनजश्चतता,

अलऴाणप्रलणता,

कामभस्लरूऩी

ऩाणीऩयु लठा

कयणाऱ्मा

जरस्रोताचा र्कॊ ला नद्माॊचा अबाल, ळष्टु क ऩमाालयण मा वला फाफीॊलय मेथीर जरवॊस्कृतीद्लाये भात

कयण्मात आरी शोती. त्माचप्रभाणे प्राचीन काऱातीर तोऴारी ल त्मानॊतय कशरॊगचे जरव्मलस्थाऩन,

ऩाटरीऩत्र
ु , कुभायशाय, श्रॊग
ु लेऩयू , उज्जैन अळा अनेक दठकाणाॊलयीर जरवॊस्कृतीचे ऩयु ाले उऩरब्ध आशे त.
भध्ममग
ु ीन जरव्मलस्थाऩनेलय काशीवा इस्राभी जीलनळैरीचा प्रबाल प्रकऴााने जाणलतो. डोंगयाॊलयीर

ऩालवाचे ऩाणी वॊलधान करून कातील दगडी खॊदकाॊद्लाये लाशून आणण्माची ऩद्धत अशभदनगय,
औयॊ गाफाद, फऱ्ु शाणऩयू , आग्रा, ददर्लरी, भाॊडू, शॊ ऩी, गोरकोंडा, फीड, दौरताफाद आदी दठकाणी थोड्मा पाय
पयकाने

ऩाशामरा

शभऱते.

माच

काऱात

उदमऩयू ,

जोधऩयू ,

जैवरभेय,

फायभेय

जरवॊस्कृतीदे खीर वभद्
ृ ध आणण ऩयू क अवर्लमाचे आढऱून मेत.े (भोयलॊचीकय, 2018)

मा

ळशयाॊची

३.३. जरवंलधिनाच्मा ऩायं ऩरयक ऩद्धतींची वलबागतनशाम ओऱख

भागीर २०० लऴााऩावन
वभाजाची जरवॊलधानावाठी ळावनालरॊबफतता लाढर्लमाभऱ
ू
ु े ल ळावनकत्माा

घटकाभध्मे माच कारखॊडात आभर
ू ाग्र फदर झार्लमाने शजायो लऴे कामायत अवणाऱ्मा मा व्मलस्थेकडे
वभाजाचे काशी दठकाणी ऩण
ा णे दर
ा झारे. त्माभऱ
ू ऩ
ु ष
ु े जरवॊस्कृती ऩद्धती काशीळा वलस्भयणात गेर्लमा.
अवे अवरे तयी बायताच्मा काशी बागात अद्माऩशी केलऱ माच ऩद्धती कामायत आशे त. शळलाम,

भागीर दळकाऩावन
ू ऩय्ा जन्माची लाढती अतनजश्चतता, रोकवॊख्मेत झारेरी वलरषण लाढ, ऩाण्माचा
भोठ्मा प्रभाणात शोणाया दरु
ु ऩमोग आणण भोठभोठ्मा नद्माॊच्मा काठी लवरेर्लमा ऩाण्माचे जाणलणाये
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तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

दशु बाष माभऱ
ु े मा ऩायॊ ऩरयक ऩद्धतीकडे वलचायलॊताॊचे रष केंदित झारे आणण त्माचा ऩन
ु लााऩय शोऊ

ळकतो का, शे ऩाशण्मावाठी काशी प्रमोग आरे. तेव्शा कारानव
ु ाय मा ऩद्धतीभध्मे फदर केर्लमाव
आजशी त्माॊचा उऩमोग शोऊ ळकतो. रडाखभधीर णझॊग, दशभाचर प्रदे ळातीर कुर, भेघारमातीर दठफक

शवॊचन, अरुणाचरातीर अऩातानी, नागारॉ डभधीर झाफो, याजस्थानभधीर जोशड, भध्मप्रदे ळातीर

खाददन, शवॊधभधीर झीर, ताशभऱनाडूतीर उयणी, दक्षषण बायतातीर तराल, दक्षषणेतीर वयु गभ,
वलदबाातीर भारगज
ु ायी अळा अनेक लैवलध्मऩण
ू ा मोजना आजशी याफलर्लमा जाऊ ळकतात. (भोयलॊचीकय,
2018)

४. चचाि

वलाात आधी स्थातमक झारेर्लमा वभद
ु ामाॊच्मा स्थानाभध्मे ऩाणी शा एक भशत्त्लाचा घटक शोता.
वालाजतनक ऩाणीऩयु लठा मॊत्रणेच्मा उत्क्राॊतीचा थेट वॊफध
ॊ ळशयाॊच्मा लाढीळी आशे. (Mirajkar, 2018)

उऩजीवलका, आयोग्म, अन्न वयु षा आणण वाभान्म आर्थाक लाढीवाठी ऩाणी शी ऩल
ा ट आशे
ू अ
(भोयलॊचीकय, 2018)

अनेक ळशयाॊभधीर लाढती रोकवॊख्मा, लाढते उद्मोग, ळशयीकयण, वध
ु ारयत याशणीभान आणण वलमी
इत्मादीॊचा

ऩरयणाभ

वध्माच्मा

जर

व्मलस्थाऩन

प्रणारीलय

शोत

आशे

(Mande,

2021).

ळशयीकयणातीर भोठे दोऴ म्शणजे अऩयु े तनमोजन, प्रदऴ
ू ण, गरयफी, वॊवाधनालयीर स्ऩधाात्भक भागणी
मावश जरद ळशयी रोकवॊख्मा लाढ, मा वला गोष्टटी ऩाण्माच्मा ताणारा कायणीबत
ू ठयतात. फशुवॊख्म
ळशयीकयण केलऱ वलकशवत दे ळाॊभध्मेच शोत नाशी तय वलकवनळीर दे ळाॊभध्मेशी शोत आशे. ऩरयलतान,

आर्थाक आणण औद्मोर्गक वलकावावाठी शी एक प्रेयक ळक्ती अवरी तयी, ऩरयवॊस्थेलय शोणाय्मा
ऩरयणाभाॊफद्दरशी लाढरेरी बीती आशे. (Rashid, Manzoor, & Mukhtar, 2018)

फेयोजगायी, आर्थाक वॊकट, आयोग्म वभस्मा, खयाफ स्लच्छता, ळशयी झोऩडऩ््माॊभध्मे लाढ आणण

ऩमाालयणाचा ऱ्शाव मावायख्मा वभस्माॊभऱ
ु े अनेक वलकवनळीर दे ळाॊभध्मे जरद ळशयीकयण र्चॊताजनक
जस्थतीत आशे. लाढरेरे ळशयीकयण आणण योजगाय, अन्न वयु षा, ऩाणी ऩयु लठा आणण तनलाया आणण
स्लच्छतावलऴमक ऩरयणाभ, वलळेऴत: ळशयाॊभध्मे तनभााण शोणाऱ्मा कचऱ्माची (घन आणण िल) वलर्लशे लाट
शे ऐयणीचे प्रश्न आशे त. ऩाण्माची कभतयता आणण प्रदऴ
ू ण शे वलकशवत जगावभोयीर वलाात भोठे

आव्शान आशे . वलकवनळीर जगाभध्मे ऩाणी टॊ चाई आणण जर प्रदऴ
ू ण मा वभस्मा अळा आव्शानाॊळी
वॊफर्ॊ धत आशे त (Mande, 2021)

केलऱ याष्टरीमच नव्शे तय जागततक ऩातऱीलय जेव्शा आऩण गाॊबीमााने वलचाय कयतो, तनयीषण कयतो
तेव्शा आऩर्लमा रषात मेतॊ की ऩाणी शे च ळाश्लत वलकावाच्मा भऱ
ु ाळी आशे. आणण ऩाण्माचा वाभाजजक
आर्थाक वलकावाळी तनयोगी ऩमाालयणाळी आणण भानली अजस्तत्लाळी भशत्त्लऩण
ॊ आशे. शलाभान
ू ा वॊफध

फदर, भानली वभाज आणण ऩमाालयण माॊच्मातीर भशत्त्लाचा दल
ु ा म्शणून काभ कयणाया घटक म्शणजे
दे खीर ऩाणीच आशे . नजीकच्मा काऱात मोग्म जर प्रळावना शळलाम वलवलध षेत्राॊभधीर ऩाण्माची

स्ऩधाा लाढण्माची आणण वलवलध प्रकायच्मा तीव्र स्लरूऩाच्मा जरवॊकटाना वाभोये जाण्माच्मा ऩरयजस्थतीत
लाढ शोण्माची ळक्मता अर्धक आशे. (कश्मऩ, 2021)

बायतातीर अवोत ला बायताफाशे यीर, वतत लाढणायी ळशये दश कोणतमा ना कोणत्मा धयण -

जराळमालय ऩाण्मावाठी अलरॊफन
ू अवतात. लस्तत
ु ् ळशयावाठी दयू लरून ऩाण्माची आमात शा एक
खर्चाक आणण अळाश्लत उऩद्व्माऩ आशे , ऩयॊ तु अतनफंध ळशयीकयणाच्मा प्रर्क्रमेभध्मे जागोजागचे
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तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

अवॊख्म छोटे स्थातनक जरस्रोत नष्टट शोऊ ददर्लमाभऱ
ु े ऩाणी-आमातीरा ऩमााम उयरेरा नाशी. अनक
ु ूर

बौगोशरक ऩरयवय अवणाऱ्मा वलाच ळशयाॊभध्मे अळाच स्थातनक जरस्रोताॊचे वॊलधान आणण वलकाव

घडलन
ू आणण्माची आज आलश्मकता आशे. (ददलाण, २०१७) मन
ु ोच्मा लर्लडा अफानामझेळन रयऩोटा नव
ु ाय
इथून

ऩढ
ु े

बायत,

चीन

आणण

नामजेरयमा

दे ळात

भोठ्मा

प्रभाणात ळशयीकयण

शोणाय

आशे .

म.ु एन.डी.ए.एव.ए. च्मा रोकवॊख्मा वलबागाचे वॊचारक, जॉन वलर्लभोथ म्शणतात, 'ळाश्लत ळशये तेव्शाच
उबी याशू ळकतीर जेव्शा त्माॊना मोग्म तततका ळध्
ु द आणण स्लच्छ गोड्मा ऩाण्माचा ऩयु लठा शोईर.'
आजच्मा काऱाची गयज म्शणन
ू ऩमाालयणऩयू क ळाश्लत वलकावाकडे आऩण लऱरे ऩादशजे. त्मावाठी

ऩरयलैसातनकी भर्ल
ू माॊच्मा (Scientific Values) आधायाने आऩण वलकाव आयाखडा तमाय कयण्माची
गयज आशे. ऩाणी शे जीलनालश्मक घटक तय आशे च, ऩण ते ऩोऴक िव्मे (न्मर
ु ीमॊ्व) आणण ऊजाा माॊचे

एकाकडून दव
भाध्मभ अवते. भानली वभाजाच्मा दृष्टटीनेशी ऩाणी
ु ऱ्माकडे लशन कयण्माचे प्रभख
ु
वभाजारा ऩोऴक अन्नऩयु लठा कयण्मात आणण व्मलवाम योजगाय उऩरब्ध करून दे ण्मात अग्रेवय अवते.

मा आधाये ऩाणी शा कुठर्लमाशी ळशयाच्मा वलकावाचा भऱ
ू गाबा आशे. नैवर्गाक वॊवाधने आणण कृबत्रभ
वॊवाधने मात वभन्लम वाधन
ू ळाश्लत वलकाव कवा वाधाला शे ळशयी तनमोजनातीर खये आव्शान आशे .

बायतीम जरवॊस्कृती भध्मे आऩर्लमा ऩल
ा ाॊनी शा वभन्लम अततळम मोग्म ऩद्धतीने वाधून ळाश्लत
ू ज

ऩाणी मोजना याफवलर्लमा शोत्मा. अळा जरवॊस्कृतीच्मा आधाये वभद्
ृ ध ळशये दे खीर वलकशवत झारी
शोती. मा वला फाफीॊकडे ऩन
ु ् ऩाशून अळा प्रकायच्मा ऩाणी ऩयु लठा मोजनाॊचे वॊलधान आणण अलरॊफ
केर्लमाव
ळशय
तनमोजन
शे
ळाश्लत
ऩण
शोण्माव
भदत
शोईर.
ू ा
५. तनष्कऴि
वऩण्माच्मा ऩाण्मावश ऩाण्माचे तनमोजन आणण व्मलस्थाऩन कयणे आऩर्लमा बवलष्टमावाठी अत्मॊत
भशत्त्लाचे आशे जेणेकरून ऩाण्माने वभद्
ृ ध अळा ळशयाॊच्मा लाढीव प्रोत्वाशन दे ऊन त्माॊना वषभ करू

ळकू. शे वाध्म कयण्मावाठी रोऩ ऩालरेर्लमा जरवॊस्कृतीची नक्कर कयणे अऩेक्षषत नवन
ू मा वभद्
ृ ध
लायळाकडून धडे शळकण्माची गयज आशे . प्राचीन भध्ममग
ु ीन वॊस्कृतीकडून फोध घेऊन ऩाण्माची
उऩरब्धता लाढवलणे आणण ऩाण्माचा मोग्म वभन्लमक लाऩय कयणे शी काऱाची गयज आशे . लाढत्मा

ळशयीकयणाभऱ
ु े जराचे वाॊस्कृततक भर्ल
ू म रप्ु त झारे अवन
ू त्मारा भोठ्मा प्रभाणात व्माऩायीभर्ल
ू म आरे
आशे. वज
ु राभ वप
ु राभ वभद्
ू गाबा अवन
ू तो जरवॊस्कृतीद्लाये
ृ ध ळशयाॊवाठी जर व्मलस्थाऩन शा भऱ
जतन कयता मेऊ ळकतो.
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भंचयची फायल: एका वशाळे लऴि प्राचीन स्थाऩत्म नभन्
ु माचे वलचरेऴण
भानव याजेंद्र भयाठे

वाय/ गोऴलाया:

प्राध्माऩक, डॉ. लवॊतदादा ऩाटीर लास्तक
ु रा भशावलद्मारम, ऩण
ु े.

प्रस्तत
ु ळोधतनफॊधात ऩण
ु े जजर्लह्मातीर भॊचय मेथे १४ व्मा ळतकात बज
ू र वाठलण्मावाठी घडलरेर्लमा
फायलेचे उदाशयण घेऊन, ततच्माद्लाये फायल स्थाऩत्माची ओप्रभख
ु लैशळष्टटमे जाणून घेण्माचा प्रमत्न केरा
आशे . मावाठी स्थऱ ऩाशणीद्लाये फायलेचे भोजभाऩ घेऊन ल ततची यचना वभजून ये खार्चत्रे फनलण्मात
आरी आशे त. भर
ु ाखतीॊद्लाये फायलेफद्दर अर्धक भादशती शभऱलन
ू ती ऩस्
ु तके ल ळोध तनफॊधातीर
भादशती फयोफय तऩावरी आशे . मा अभ्मावातन
ू अवे आढऱून मेते की फायलाॊची यचना बशू भऩयीषा,
बज
ू रऩयीषण ल भद्
ृ माॊबत्रकी फायकाले वभजून कयण्मात आरी आशे . त्माचफयोफय फायलाॊची यचना कयत
अवताना त्माॊच्माकडे केलऱ ऩाणी वाठलण्माचे एक वाधन म्शणून न फघता, वौंदमाऩण
ू ा लास्तच्
ुॊ मा
दृष्टटीकोनातन
फतघतरे आशे . वयतेळल
े टी आज आढऱणाऱ्मा फायला मा ऩायॊ ऩारयक स्थाऩत्मकरा,
ू
लास्ततु नशभातच
े े सान ल ऩाण्माप्रती अवरेरी ऩल
ा ाॊची वॊलेदना माॊचे द्मोतक आशे त अवा तनष्टकऴा
ू ज
तनफॊधात भाॊडरा आशे .

कऱ ळब्द:

फायल, स्थाऩत्मकरा, ऩायॊ ऩारयक, लास्तुकरा, ऩाणी, भॊचय, ऩुणे

प्रस्तालना:
बायतीम ऩायॊ ऩारयक स्थाऩत्मकरेत जरव्मलस्थाऩनावाठी वाकायण्मात आरेर्लमा लास्तन
ुॊ ा स्लत्चे अवे
वलळेऴ स्थान आशे . बज
ू र ल ऩजान्मरुऩी ऩाणी वाठलण्मावाठी फाॊधण्मात आरेर्लमा नानावलध वलदशयी,
ऩाणऩोढ्मा, कॊु ड, टाक्मा, ऩष्टु कयणी, ल तराल बायतीम स्थाऩत्मकरा, जरवलद्मा ल ऩायॊ ऩारयक सानाचा
उत्तभ नभन
ु ा आशे त. मा लास्तच
ुॊ े ऩजान्मभान ल बौगोशरक जस्थतीनव
ु ाय फदरत जाणाये स्लरूऩ शा अनेक
वॊळोधकाॊच्मा आलडीचा वलऴम यादशरा आशे . त्माचफयोफय ऩण्
ु मप्राप्तीच्मा शे तन
ू े अनेक याजा भशायाजाॊनी,
व्माऩाऱ्माॊनी, वालकायाॊनी ल धाशभाक गश
ूॊ मा तनशभातीवाठी वाभान्माॊना वढऱ शाताॊनी
ृ स्थाॊनी मा लास्तच्
कळी भदत केरी, मालय वलऩर
रेखन केरे आशे . मा वॊळोधनारा अनव
रेखात
ु
ु रून प्रस्तत
ु
भशायाष्टरातीर फायल स्थाऩत्मालय प्रकाळ टाकण्माचा प्रमत्न केरा आशे .
फायल म्शणजे एक प्रकाये कॊु डाचेच वलस्तारयत स्लरूऩ. एखाद्मा नयवाळ्माप्रभाणे फायल लरून खारी एक
र्कॊ ला अर्धक टप्मात तनभऱ
ु ती शोत जाते. अनेक लेऱा शा टप्ऩा वलस्तारयत शोऊन ततथे रोकाॊना
फवण्माकरयता क्टा केरेरा आढऱून मेतो. फायला मा प्राभख्
ु माने चौयव आकायाच्मा अवतात, ऩयॊ तु
काशी दठकाणी त्मा आमताकृती अथला अष्टटकोनीदे खीर ददवन
ू मेतात. फायलेबोलती फशुताॊळ लेऱेरा वद
ुॊ य
दे लकोष्टठ अवरेरी वॊयषक शबॊत अवते. ऩामऱ्मा उतरून ऩाण्माऩमंत जाण्मावाठी एक र्कॊ ला अर्धक
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प्रलेळ अवतात. काशी लेऱेरा फायलेत डोकालणाये एक र्कॊ ला अर्धक भॊडऩदे खीर आढऱून मेतात. ऩल
ू ॉ
राॊफी भोजण्मावाठी 'फाल' शे भाऩ लाऩयत अवत. एक फाल १.५ भीटय राॊफीचे अवे. मालरून फाया फाल
राॊफ अवरेर्लमा लास्तर
ू ा फायल अवे वॊफोधरे गेरे अवाले. अनेक लेऱेरा फायलेरा कॊु ड, ऩष्टु करयणी ल
जरभाॊडली मा नालाॊनीदे खीर वॊफोधरे जाते.
प्रस्तत
ु ळोधतनफॊधात उदाशयण म्शणून ऩण
ु े जजर्लह्माभधीर

भॊचय मेथे १४व्मा ळतकात फाॊधरेरी फायल

अभ्माशवरी आशे . मा अभ्मावाद्लाये वॊफध
ॊ ीत फायलेचा इततशाव, स्थाऩत्मकरेच्मा दृष्टटीकोनातन
ू ततची
वलळेऴता, ल जनवाभान्माॊतीर ततचे

भशत्ल जाणण्माचा प्रमत्न केरा आशे . मावाठी षेत्रीम वॊळोधनालय

प्राभख्
ु माने बय दे ण्मात आरा आशे . स्थऱ ऩाशणी ल फायलेचे भोजभाऩ घेऊन शभऱारेर्लमा भादशतीद्लाये
मा रेखातीर ये खार्चत्र वाकायण्मात आरी आशे त. काशी तनलडक स्थातनक रोकाॊच्मा भर
ु ाखतीॊद्लाये
आजतागामत फायलेचा लाऩय कळा प्रकाये केरा जातो, ततची डाकडूजी ल दे खबार कळी केरी जाते माची
भादशती शभऱलरी आशे . अळा प्रकाये प्रधान वाधनाॊद्लाये एकबत्रत केरेरी भादशती तऩावण्माकरयता काशी
ळोध तनफॊध ल ऩस्
ु तकाॊचे वॊदबा घेतरे आशे त.
तनफॊधाच्मा वरु
ु लातीरा भॊचय ल तेथीर फायलेची थोडक्मात ऩाश्लाबभ
ू ी भाॊडण्मात आरी आशे . त्मानॊतय
फायलेचा इततशाव जाणून स्थाऩत्मकरेच्मा दृष्टटीकोनातन
ू ततची वलळेऴता लणणारी आशे ल आजदे खीर
रोक ततचा लाऩय कळाप्रकाये कयतात, शे वाॊर्गतरे आशे . वयतेळेलटी शा रेख फायलेफद्दर

काशी प्रभख
ु

तनयीषणे नोंदलताना वशाळे लऴांनत
ॊ यवद्
ु धा ततचे एक वद
ुॊ य लास्तु ल वालाजतनक दठकाण म्शणून
अफार्धत यादशरेरे भशत्ल अधोये णखत कयतो.
भंचय ल तेथीर फायलेची ऩाचलिबभ
ू ी
ऩण
ु े जजर्लह्माच्मा आॊफेगाल तारक्
ु मातीर भॊचय शे दठकाण ऩण
ु े ळशयाच्मा उत्तये व वभ
ु ाये ६५ र्कभी
अॊतयालय आशे . भध्ममग
ु ीन कारखॊडात जुन्नय ल ऩैठणरा जोडणाऱ्मा व्माऩायी भागाालय लवरेरे भॊचय शे
एक ठाणे शोते. त्माभऱ
ु े त्मारा व्माऩायाच्मा दृष्टटीने वलळेऴ भशत्ल शोते. इ.व. ६९० च्मा एका ताम्रऩटात
भॊचयचा उर्लरेख 'भचोश' अवा केरा आशे .
अळा मा ऐततशाशवक भॊचयच्मा ऩजश्चभेव अरुॊ द अवा खयडी नारा लाशतो. मा नार्लमारगत लय
उर्लरेखरेरी फायल ऩाशामरा शभऱते. शी फायल भॊचय ल जलऱऩावच्मा ऩरयवयात 'अॊघोऱीची फायल'
म्शणून प्रशवद्ध आशे . शी फायल फेवार्लट मा अजग्नजन्म खडकातन
ू घडलरी आशे . लयीर फाजूव २२ x
२२ भीटय वलस्ताय अवरेरी शी चौयव आकायाची फायल खारच्मा फाजव
ू ११ x ११ भीटय तनभऱ
ु ती शोते.
ततची खोरी जलऱऩाव ११ भीटय अवन
ू , ततच्मा तऱाळी एक आड आशे . फायलेच्मा ऩजश्चभेकडीर
वॊयषक शबॊतीत एक शळरारेख आशे . त्माच्मा भजकुयालरून फायलेच्मा इततशावाची कर्लऩना मेत.े

23

तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

१: भॊचयची फायल
फायलेचा इततशाव
लय नभद
ू केरेर्लमा शळरारेखाची बाऴा वॊस्कृत ल शरऩी दे लनागयी आशे . शळरारेखाच्मा लयच्मा फाजूव
चॊि ल वम
ू ा कोयरे आशे त. शळरारेखातीर भजकुयाचे लाचन ल भयाठी बाऴाॊतय भाॊडके (२००३) माॊनी केरे
आशे . त्मानव
ु ाय 'भाणणचय' (भॊचयचे ऩल
ू ॉचे नाल) शे अभयर्गयी ऩलातारगत लवरेरे एक प्रदळानीम नगय
आशे . त्मा नगयात रादददे ल नाभक एक वद्गण
ु ी, ऩयाक्रभी ल वद
ुॊ य मल
ु क याशतो जो तेथीर ऩ्टे रलमा
(प्रभख
अथला ऩाटीर) कड्डडत्तु माचा वऩ
ु
ु त्र
ु आशे . एका यात्री त्माच्मा स्लप्नात वाषात ऩथ्
ृ ली मेऊन
त्माच्मा जलऱ स्त्री रुऩात कामभ स्लरूऩी याशण्माची इच्छा व्मक्त कयते. झोऩेतन
ू जागे शोताच रादददे ल
आऩर्लमारा ऩडरेरे स्लप्न स्भयतो. त्माच्मा रषात मेते की उन्शाळ्मातदे खीर गालात एक अवे दठकाण
आशे जेथे कामभ ऩाणी आशे. त्मा दठकाणी वज्जनाॊच्मा बर्लमावाठी तो एक वलशीय खणतो.
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२: फायलेच्मा ऩजश्चभेकडीर वॊयषक शबॊतीत अवरेरा शळरारेख
शळरारेखातीर मा कथेलरून त्माकाऱचे भॊचय, तेथीर वभाज ल फायल तनशभातीफद्दर ऩव
ु टळी कर्लऩना
मेत.े ज्मा ददलळी रादददे ल फायल खोदण्माव प्रायॊ ब कयतो तो ददलव ळक्
ु र ऩॊचभीचा अवन
ू ते वार ळके
वॊलत १२६६ आशे , अवे कथेत वाॊर्गतरे आशे . त्मालरून शी फायल इ.व. १३४४ योजी फाॊधण्मात आरी
अवाली अवा ठोव अॊदाज रालता मेतो. थोडक्मात मा शळरारेखाभऱ
ु े फायलेचा तनशभातीकाऱ ठयलता मेतो
ल ती जलऱऩाव ६०० लऴांशून अर्धक प्राचीन अवर्लमाचे स्ऩष्टट शोते.
स्थाऩत्मकरेच्मा दृश्ष्िकोनातन
ू फायलेची वलळेऴता
भॊचयच्मा फायलेची यचना लैशळष्टटऩण
ू ा आशे . चायशी फाजूने ततच्मा ऩामऱ्मा दोन टप्प्मात रशान शोत
जातात. ऩदशर्लमा टप्प्मालय फायलेचा आकाय १९ x १९ भीटय आशे .

मेथे अवरेर्लमा वोऩानालय उबे

याशून फायलेतीर ऩाणी काढता मेत अवे. मा वोऩानालय फवण्माकरयता जलऱऩाव अध्माा भीटय उॊ चीचा
एक क्टा आशे . प्रथभ वोऩनालरून ऩन्
ु शा काशी ऩामऱ्मा उतयर्लमालय आऩण दव
ु ऱ्मा टप्प्मात फायलेच्मा
तऱाळी ऩोशोचतो. मेथे फायलेचा आकाय ११x ११ भीटय शोतो. तळ्माच्मा भध्मबागी एक जजलॊत झया
अवरेरी एक आड आशे ,

जेथन
ू ऩाणी फायलेभध्मे वाठते. फायलेच्मा तऱाळी गाऱ वाचर्लमाभऱ
ु े आडेच्मा

खोरीचा अॊदाज फाॊधता मेत नाशी.
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फायलेबोलती २.७ भीटय उॊ चीची वॊयषक शबॊत आशे . ऩजश्चभेकडीर वॊयषक शबॊतीच्मा आतीर फाजूव एका
दे लकोष्टठात माऩल
ू ॉ

नभद
ू केरेरा शळरारेख ऩाशता मेतो. फायलेच्मा ऩल
ू ेकडीर ल दक्षषणेकडीर वॊयषक

शबॊतीत ऩामऱ्मा उतयण्माकरयता प्रलेळभागा आशे त. तवेच ततच्मा ईळान्म फाजूव एक छोटा भागा काढून
आतीर ऩाणी फाशे य काढण्माची वोम केरी आशे . शे ऩाणी गोभख
ु ाद्लाये फायलेच्मा जलऱच अवेर्लमा एका
रशान कॊु डात ऩडते.

३: फायलेचे ये खार्चत्र
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फायलेच्मा ऩामऱ्माॊची यचना ताॊबत्रकदृष्ट्मा वभर्ु चत आशे. फशुताॊळ लेऱा फायलेच्मा ऩष्टृ ठबागालय जशभनीचा
दाफ आर्लमाभऱ
ु े ऩामऱ्मा ऩढ
ु े वयकामची ळक्मता अवते. शे टाऱण्मावाठी वलशळष्टट अॊतयानॊतय वॊयषक
दगड फवलण्मात आरे आशे त. मा दगडाच्मा प्रततबायाभऱ
ु े ऩामऱ्माॊचे वयकणे टऱते. मा
दगडाॊच्मा आकृततफॊधाभऱ
ु े फायलेच्मा वौंदमाात बय ऩडते.

ऩामऱ्माॊवायख्मा

वॊयषक

घटकाचा लाऩय कर्लऩकतेने

करून एखाद्मा लास्तच
ु े वौदमाभर्ल
ू म कळा प्रकाये लद्
ृ र्धॊगत केरे जाऊ ळकते, माचे शे एक उत्तभ
उदाशयण आशे .
जनवाभान्मात अवरेरे फायलेचे स्थान:
भॊचयची फायल फाॊधून वशाळे लऴे उरटून गेरी अवरी, तयी ती कारफाह्म झारेरी नाशी. अथाात
काऱाच्मा ओघात घयोघयी ऩाण्माचे नऱ आर्लमाभऱ
ु े ऩल
ू ॉवायखे

फायलेचे ऩाणी वऩण्मावाठी लाऩयरे जात

नाशी. थोड्मापाय प्रभाणात ततचे ऩाणी खयाफशी तनजश्चत झारे आशे . ऩयॊ तु अवे अवरे तयी आजदे खीर
रोक ततचा लाऩय ऩोशण्मावाठी ल अॊघोऱीवाठी कयताना ददवतात.
भर
ु ाखतीदयम्मान एका गश
ृ स्थाने वाॊर्गतरे, " मेथीर आजूफाजूची तनदान ळॊबय एक भाणवेतयी मा
फायलेत आॊघोऱ कयामरा दययोज मेतात. ऩशाटे ऩाच लाजर्लमाऩावन
ू रोकाॊची इथे यीघ रागरेरी अवते.
मा फायलेरा फायभाशी ऩाणी अवते. उन्शाळ्मात वद्
ु धा ती आटत नाशी. आॊघोऱ कयताना काशी तनमभ
आम्शी काटे कोयऩणे ऩाऱतो. अॊगारा वाफण रालन
ू कोणी फायलेत अॊघोऱीरा उतयत नाशी ".
एका आठ लऴााच्मा ळाऱकयी भर
ु ाने वाॊर्गतरे, " आम्शी ळाऱकयी भर
ु े फऱ्माच लेऱेरा ळाऱे रा
जाण्माऩल
ू ॉ वकाऱी रलकय मेथे ऩोशामरा मेतो. फायलेत उडी भायण्माची स्ऩधाा रालतो. व्
ु टीच्मा ददलळी
तय आम्शी दऩ
ॊ तो ".
ु ायी वम
ू ा डोक्मालय मेईऩमंत भनवोक्त डुफ
ज्माप्रभाणे ऩरु
ु ऴ ऩोशण्मावाठी फायलेलय जभतात, त्माप्रभाणे जस्त्रमा फायलेजलऱ अवरेर्लमा कॊु डाबोलती
योजची धण
ु ी बाॊडी कयामरा जभतात. मा तनशभत्ताने त्माॊना एकभेकीॊळी गप्ऩागोष्टटी कयता मेतात.

४: डालीकडे: फायलेत उडी भायताना एक भर
ु गा. उजलीकडे: कॊु डालय धुणे धुताना काशी फामका
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२०१९ वारी गालातीर काशी ऩरु
ु ऴभॊडऱीॊनी एकत्र मेऊन फायालेतीर ऩाणी उऩवन
ू आतरा गाऱ फाशे य
काढरा

शोता.

त्माभऱ
ु े

आतरा

झया

भोकऱा

झारा

ल

फायलेत

बयऩयू

ऩाणी

रोकवशबागातन
ू अळाप्रकाये केरेर्लमा काभाॊभऱ
ु े फायल आऩरे अजस्तत्ल दटकलन
ू आशे .

वाठू

रागरे.

ततच्माभऱ
ु े

भॊचयच्मा रोकाॊना एकभेकाॊच्मा वशलावात काशी तनलाॊत षण घारलण्माची वॊधी शभऱते.

५: फायल वाप कयताना भॊचयची ऩरु
ु ऴभॊडऱी. छामार्चत्र: याऊत धनेळ.
तनयीषणे ल तनष्कऴि:
भॊचयच्मा फायलेचे उदाशयण अभ्माशवरे अवता, फायल स्थाऩत्माफाफत ऩढ
ु ीर तनयीषणे नोंदलता मेतात.
ऩदशरे म्शणजे फशुताॊळ फायलाॊची तनशभाती शी रोककर्लमाणास्तल केरी गेरी अवाली. ऩण्
ु माप्राप्तीच्मा
शे तन
ू े धनाढ्म रोकॊ ऩढ
ु े मेऊन िव्म रूऩाने फायल तनशभातीवाठी वशाय्म कयत अवालेत. भॊचयच्मा
फायलेफात शळरारेखात शी भादशती शभऱते.
दव
ु ये म्शणजे त्माकाऱीवद्
ु धा रोकाॊना बशू भऩयीषा, बज
ू रऩयीषण ल भद्
ृ माॊबत्रकी सान अलगत अवणाय
ज्माभऱ
ु े अनेक लऴे दटकाऊ, वजु स्थय ल फायभाशी ऩाणी अवरेर्लमा फायलाॊची तनशभाती शोऊ ळकरी. अथाात
अनेक ळतकाॊऩल
ू ॉचे फाॊधकाभ अवर्लमाभऱ
ु े काशी अॊळी त्माची झीज नक्कीच झारी आशे . ऩयॊ तु अवे
अवन
ू दे खीर भॊचयच्मा फायलेरा कुठरीशी भोठी शानी झारेरी नाशी.
ततवये म्शणजे फायलाॊकडे केलऱ एक ऩाणी वाठलण्माचे वाधन, अळा उऩमोगी दृष्टटीकोनातन
ू न फघता
एका वद
ुॊ य लास्तच्
ु मा स्लरुऩात फतघतरे आशे . माचा प्रत्मम वॊयषक शबॊतीतीर वद
ुॊ य दे लकोष्टठ, ऩामऱ्माॊची
यचना ल भोजकेच ऩयॊ तु वफ
ु क अवरेर्लमा कोयील काभातन
ू मेतो.
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थोडक्मात बायतीम ऩायॊ ऩारयक स्थाऩत्मकरेत फायला मा भशत्लऩण
ू ा लास्तु ठयतात. ऩयॊ ऩयागत चारत
आरेरी स्थाऩत्मकरा, लास्ततु नशभातच
े े सान, ल ऩाण्माप्रती अवरेरी ऩल
ा ाॊची वॊलेदना फायलाॊवायख्मा
ू ज
लास्तभ
ुॊ धून व्मक्त शोते. वऩढ्माॊवऩढ्मा चारत आरेरा शा फायलरुऩी लायवा आऩण जऩरा ल त्मातन
ू
काशी शळकरो तयच बवलष्टमात उद्बलणाऱ्मा ऩाणी वॊकटाचा आऩण वषभऩणे वाभना करू ळकू.
ऋणतनदे ळ:
रेखक मा वॊळोधनावाठी भॊचय मेथीर नागरयकाॊचा आबायी आशे . त्माचफयोफय तो शरवलॊग लॉटय
म्मशु वमभ ( www.livingwatersmuseum.org ) मा वॊस्थेचा ऋणी आशे . मा तनफॊधातीर काशी
छामार्चत्रे

‘ऩण्
ु माचे

ऩाणी’

मा

प्रदळानाचा

बाग

आशे त.

तवेच

रेखक

जभानीतीर

डाभास्टाट

वलद्माऩीठातीर प्राध्मावऩका डॉ. अॎनेट रुडोर्लप क्रेप ल डॉ. गेयीट ळेंक माॊचा आबायी आशे .
वंदबि:
१. Hegewald, J. 2002.Water architecture in South Asia. A study of Types,
Developments, and Meanings. Leiden, Boston, Köln: Brill. Studies in Asian
art archaeology, 24.
२. Jain-Neubauer, J. 2016. Introduction. In Jain-Neubauer, J. (Ed.): Water
design, environment and histories. Mumbai: Marg Foundation, pp. 8–31.
३. भांिके, धगयीळ. २००३. भॊचय मेथीर इ.व. १३४४ भधीर शळरारेख. ळोधतनफॊध वॊग्रश. अणखर
भशायाष्टर इततशाव ऩरयऴद. अर्धलेळन अकयाले. चाॊदलड. २००२-०३.
४. Marathe, M. 2019. Reimagining water infrastructure in its cultural specificity.
Case of Pune. Technical University Darmstadt. Urn: nbn:de:tuda-tuprints92810.
५. Marathe, M. 2021. Baravas: An architectural exploration of the traditional
groundwater storage structures of Pune, India. Ancient Asia. 12:1, pp. 1-1.
DOI: https://doi.org/10.5334/aa.207.
६. ऩाठक, अरुणचंद्र. २०१७. भशायाष्टरातीर फायल स्थाऩत्म आणण ऩायॊ ऩारयक जरव्मलस्थाऩन.
अऩयाॊत प्रकाळन. ऩण
ु े.
७. ******************************
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ळशयी ऩातऱीलय इभायतीच्मा आयोग्मालय वलवलध घिकांचा शोणाया ऩरयणाभ
आय. रीना प्रवाद आपऱे

एभ.आचा ³जनयर´, वशाय्मक प्राध्माऩक,

जी.एव. भॊडऱ भयाठलाडा इजन्स्ट्मट
ू ऑप टे क्नॉरॉजी, औयॊ गाफाद.
िॉ. आय. एभ. दाभगीय

ऩीएचडी., वशमोगी प्राध्माऩक,

स्थाऩत्म अशबमाॊबत्रकी वलबाग, ळावर्कम अशबमाॊबत्रकी कॉरेज, औयॊ गाफाद.
िॉ. उभा जाधल

ऩीएचडी., प्रोपेवय,

डडऩाटा भेंट आर्काटे क्चय, क्राइस्ट मतु नव्शशवाटी स्कूर ऑप आर्काटे क्चय, फॊगरोय.

गोऴलाया

ळशयी इभायत जीलन कारालधी आदळा जस्थतीत ५० ते ६०लऴांऩमंत गश
ृ ीत धयरा जातो. आजकार,

ळशयीकयणाच्मा लाढत्मा दयाने, अनेक इभायती केलऱ २५ ते ३० लऴांच्मा कारालधीत ऩण
ा णे खयाफ
ू ऩ
झार्लमा आशे त आणण त्माॊचे आमभ
ु ाान ऩण
ू ा शोत नाशी. तवेच, वॊऩण
ू ा आर्काटे क्चयर डडझामतनॊग,
भोकळ्मा जागेचा इष्टटतभ लाऩय, गऱती, तडे, काॉक्रीटभधीर तोडणी आणण बफघाड, वादशत्माचा दजाा

इत्मादीॊशळलाम एक इभायत ळोधणे कठीण आशे. एजन्वीॊनी केरेरे गण
ु लत्ता तनमॊत्रण आणण काभाचे

कौतक
ु तनजश्चतऩणे आयोग्म वध
ु ाये र. नागयी लस्तीचा फाॊधकाभ लेऱ आणण खचा कभी कया. ऩण केलऱ
चाॊगर्लमा फाॊधकाभाने इभायत तनयोगी याशात नाशी. शलाभान घटक लास्तयु चना आणण तनमोजन

,फाॊधकाभ वादशत्म, फाॊधकाभातीर त्रट
ै ातनक ऩरयजस्थती आणण इभायतीॊच्मा
ु ी आयोग्म तनयीषण,, बल
ू स
आयोग्मालय ऩरयणाभ कयणाऱ्मा नैवर्गाक आऩत्ती मावायखे भशत्त्लाचे तनकऴ वलचायात घेतरे ऩादशजेत.
ळशयी जीलनातीर इभायतीॊच्मा आयोग्मालय ऩरयणाभ कयणाये घटक ळोधण्माचा शा एक प्राभाणणक प्रमत्न

आशे.आऩण काशी भागादळाक तत्त्ले स्लीकायर्लमाव र्कॊ ला डडझाइन केर्लमाव, माभऱ
ु े ळशयी लस्तीतीर
इभायत तनयोगी आणण दटकाऊ फनतीर,, आणण, लयीर घटकाॊवश प्रततयोधक फनतीर, ज्माभऱ
ु े खचा,
लेऱ कभी शोईर आणण इभायतीच्मा आयोग्माचे आमभ
ु ाान लाढे र.
वलऴमाचा ऩरयचम
इभायतीचे आयोग्म म्शणजे कामÆ
मा षेत्रारा लेगलेगळ्मा काऱातीर वलवलध लास्तच
ूॊ ी वभद्
ू ी
ृ ध आणण बक्कभ ऐततशाशवक ऩाश्लाबभ
अवर्लमाने बायतातीर आजच्मा इभायत फाॊधकाभारा चचेचा व्माऩक लाल आशे. बायतात 'प्रत्मेक
व्मक्तीरा स्लत:चे घय फाॊधण्माचा अनब
ु ल अवरा ऩादशजे' मा प्रशवद्ध म्शणीतन
ू इभायत फाॊधण्माच्मा
व्मलस्थाऩनाची वॊऩण
ळेलटऩमंतच्मा
ू ा कथा तमाय शोते. ऩण
ू ा झारेरी इभायत शी वरु
ु लातीऩावन
ू
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लेगलेगळ्मा टप्प्माॊचा ऩरयणाभ आशे . तनमोजन आणण डडझामतनॊगऩावन
ू ते दायाच्मा कुरऩ
ु ाऩमंत प्रत्मेक
टप्प्माची ऩरयऩण
ा ा वाॊबाऱरी ऩादशजे.
ू त
इभायतीच्मा दे खबारीचे टप्ऩे ३ प्रकायात वलबागरे जातात.
१ आर्काटे क्टचे तनमोजन ल यचना ³ऩल
ू ता नजश्चतीचा टप्ऩा´
२ फाॊधकाभ ³फाॊधकाभाच्मा काऱात´,
३ वॊयचनात्भक आयोग्म तऩावणी ³ऩण
ू त्ा लाचा टप्ऩा´
लयीर 3 प्रकायाॊभध्मे गत
ुॊ रेर्लमा एजन्वीॊचे वखोर गण
ु लत्ता तनमॊत्रण आणण काभ, कयत आशे: आर्काटे क्ट
आणण तनमोजक कॊत्राटदाय आणण स्रक्चयर डडझामनय – ऑडडटय. कोणत्माशी इभायतीचे वॊयचनात्भक
आयोग्म आमष्टु मबय दटकलन
ू ठे लण्मावाठी ते खूऩ भशत्लाचे आशे त. वॊयचनेचा ऱ्शाव आणण त्मालयीर
उऩाम उऩाम शा केलऱ ऩण
ू ा झारेर्लमा यचनाॊचाच एक बाग नाशी तय तो जागेची तनलड झार्लमानॊतय
रगेचच तनमोजनाच्मा टप्प्माऩावन
ू वरू
ु शोतो. जय आऩण चारू अवरेर्लमा काभावाठी तनमभ आणण
कामदे आणण वाभग्री आणण तॊत्रसानाच्मा भानकाॊचे ऩारन केरे, तय तनजश्चतच आयोग्म वध
ु ाये र आणण
फाॊधकाभ लेऱ आणण खचा कभी शोईर.
आजकार,

गऱती,

क्रॎक,

ऩामा खचणे, काॉक्रीटभध्मे

बफघाड,

आणण इॊदटरयअय

डडझामतनॊगवाठी

वॊयचनात्भक फदराॊची मादी न कयता एकशी यचना ळोधणे कठीण आशे. अळा वभस्माॊलय कामभस्लरूऩी
उऩाम ळोधण्माचा प्राभाणणक प्रमत्न शा रेख आशे. जय आऩण शी यचना आमष्टु मबय, दटकाऊ आणण
भजफत
ू कयण्मावाठी काशी भागादळाक तत्त्ले स्लीकायरी र्कॊ ला डडझाइन केरी, तय ती कोणत्माशी वॊयचने
वाठी वल
ु णा बत्रकोण अवेर ज्माभऱ
ु े खचा, लेऱ कभी शोईर आणण याशणीभानाचा दजाा लाढे र आणण
अर्धलावातीर वर
ु बता लाढे र.

"स्लैब लिकेज"
स्रोत : www.connectedrestoration.com
फांधकाभ आर्ण फांधकाभानंतयच्मा िप्प्मांभध्मे गत
ुं रेरे वलवलध घिक
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१´ उत्खनन
२´ लास्तयु चना तनमोजन तनकऴ आणण तनमभ
3´ फाॊधकाभाच्मा टप्प्माॊदयम्मान भानली त्रट
ु ी
4´ बल
ै ातनक ऩरयजस्थती ल नैवर्गाक आऩत्ती
ू स
५´ फाॊधकाभ वादशत्म गण
ु लत्ता
6´ शलाभानाची ऩरयजस्थती
७´ फाॊधकाभानॊतयची दरु
ु स्ती ल दे खबार
१´ उत्खनन
भातीची फेअरयॊग षभता शी जाणून घेण्माची भशत्त्लाची फाफ आशे. मावाठी जशभनीचे वयु क्षषत फेअरयॊग
षभता भर्ल
ू म आयवीवी डडझाइनवाठी स्रक्चयर इॊजजनीअयऩमंत ऩाठवलणे भशत्लाचे आशे. शे रषात
ठे लाले रागेर की, उत्खननाची ऩातऱी शी चाचणीवाठी घेतरेर्लमा भातीच्मा नभन्
ु माच्मा खोरीइतकी
अवणे आलश्मक आशे. खोरी आणण भातीच्मा असानाभऱ
ु े , इभायतीच्मा ऩामा फाॊधकाभाची ऩातऱी
शबन्न शोऊ ळकते. वॊयचनेच्मा खारी अवरेर्लमा भातीचा वलस्ताय र्कॊ ला आकॊु चन शोऊ ळकते.
२´ लास्तयु चना तनमोजन तनकऴ आर्ण तनमभ
स्थाऩत्म यचना स्थातनक नगयऩाशरका अर्धकाऱ्माॊनी अत्मॊत फायकाईने तनदे शळत केरेर्लमा तनमभाॊचे
ऩारन करून केरी जाऊ ळकते. जादा एपएवआम,, अततरयक्त फाॊधकाभ,,, लाऩयात फदर मा गोष्टटी
टाऱता मेऊ ळकतात.

इभायतीची यचना कयताना लास्तवु लळायद वाइटचा नभन
ु ा, ग्राशकाॊच्मा गयजा,

शलाभानाची जस्थती आणण षेत्र माॊचा अभ्माव करू ळकतो. वम
ा ागा आणण लाऱ्माच्मा ददळेनव
ू भ
ु ाय
याशण्मामोग्म खोर्लमाॊचे तनमोजन कयणे शा इभायतीच्मा वलोत्तभ आयोग्मावाठी भख्
ु म अभ्माव अवू
ळकतो. फाह्म फाजूव दळानी बागाचे प्रदळान भख्
ु म ददळातनदे ळाॊनव
ु ाय डडझाइन केरे जाऊ ळकते.
3´ फांधकाभाच्मा िप्प्मांदयम्मान भानली त्रि
ु ी
अकुळर काभगाय स्थाऩत्माळी वॊफर्ॊ धत षेत्राची ये खार्चत्रे आणण नकाळे लाचू ळकत नाशीत. नकाळातीर
गोष्टटीॊचा चुकीचा अथा रालर्लमाने इभायतीत कामभची चूक तनभााण शोऊ ळकते. भद
ु तऩल
ू ा अऩण
ू ा प्रर्क्रमा
उदा. ळटरयॊग रलकय काढून टाकणे, अऩयु े ऩाणी, वादशत्माचे अमोग्म शभश्रण, प्रभाण माभऱ
ु े इभायतीचे
आयोग्म कभी शोऊ ळकते.

भजर्लमाच्मा जागेच्मा आधीच दे ण्मात आरेर्लय़ा अनस
ु ेम लाऩयात फदर

आणण अततरयक्त बाय माभऱ
ु े कामभचे वॊयचनात्भक नक
ु वान शोऊ ळकते.

32

तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

"ओऩन स्टीर फाय "

स्रोत: रेखक
4´ बल
ै ातनक ऩरयश्स्थती ल नैवधगिक आऩत्ती
ू स
ऩयू , लीज, बक
ू ॊ ऩ, लादऱ, भानलतनशभात शर्लरे, आग, बस्
ू खरन आणण बग
ू बाातीर ऩाण्मातीर लाढ माभऱ
ु े
इभायत कोवऱू ळकते र्कॊ ला अॊळत् नक
ु वान शोऊ ळकते; जे दरु
ु स्त केरे जाऊ ळकत नाशी. इभायतीची
यचना कयताना कोणत्माशी प्रदे ळातीर वलवलध भद
ृ ा स्तय आणण त्माॊची बाय वशन कयण्माची षभता
माॊचा अभ्माव केरा जाऊ ळकतो. लेगलेगळ्मा आऩत्तीॊभऱ
ु े शा प्रदे ळ वयु क्षषत नवेर आणण एजन्वीॊनी
केरेरे व्मलस्थाऩन कभकुलत शोत अवेर तय माचा थेट ऩरयणाभ इभायतीच्मा आयोग्मालय शोऊ ळकतो.

"वॊयचनात्भकदृष्ट्मा कोवऱणे"
स्रोत : www.downtoearth.org.in
५´ फांधकाभ वाटशत्म गण
ु लत्ता
वलवलध फाॊधकाभ वादशत्माॊची खये दी ळक्म तततक्मा एकाच वलक्रेत्माकडून केरी जाऊ ळकते जेणेकरून
वभान गण
ॊ ाद याखता मेईर. वाभग्रीची गण
ु लत्ता आणण वव
ु ल
ु लत्ता याखण्मावाठी वाइटलय मोग्म
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स्टॎ र्कॊ गची जागा ददरी जाऊ ळकते.बायतीम भानक कोडनव
ु ाय फाॊधकाभ वादशत्म खये दी केरे जाऊ
ळकते. माभऱ
ॊ ाद याखरा जाऊ ळकतो.
ु े , इभायतीच्मा आयोग्मावाठी वलकावातीर वव
ु ल
6´ शलाभानाची ऩरयश्स्थती आर्ण ऩमािलयण
प्रत्मेक प्रदे ळावाठी शलाभानाची ऩरयजस्थती लेगऱी आशे . जगबयात शलाभानाचे वशा प्रकायाॊत वलबाजन
केरे जाते. शे प्रकाय शलेचा दाफ,, लाया,, उष्टणता,, ळीत, आणण बौगोशरक लैशळष्ट्माॊलय अलरॊफन
ू
अवतात. शे घटक आयोग्म तनभााण कयण्मावाठी भशत्त्लऩण
ू ा बशू भका फजालतात. वला प्रकायच्मा
इभायतीॊभध्मे उदा. तनलावी,, व्मालवातमक,, वॊस्थात्भक,, औद्मोर्गक इ. दठकाणी, वलळेऴत: तनलावी
इभायतीॊवाठी शलाभानाचा प्रबाल खूऩ भशत्त्लाचा अवतो. मा इभायतीॊचा लाऩय भानलाकडून २४ X ७ केरा
जातो. ऩमाालयणालय जास्तीत जास्त प्रबाल ऩाडणाऱ्मा आणण ळाश्लत यीतीने ऩढ
ु े जाण्मावाठी आर्थाक
वलकाव वषभ कयण्मावाठी, ऩरयवॊस्थाॊना शलाभानातीर फदराॊळी नैवर्गाकरयत्मा जुऱलन
ू घेण्माव शरयत
तॊत्रसानाची तनलड कयणे शी काऱाची गयज आशे. ऊजेची लाढती भागणी, ऊजाा वॊलधान, तनशभाती आणण
वलतयण,, लास्तवु लळायदाॊवाठी एक आव्शानात्भक षेत्र, आणण नलीन सान ळोधण्माची तनकड तनभााण
कयते.
७´ फांधकाभानंतयची दरु
ु स्ती ल दे खबार
फाॊधकाभानॊतयची दरु
ु स्ती ल दे खबार शी एक ताॊबत्रक प्रर्क्रमा आशे जी कौळर्लम आणण स्रक्चयर
ऑडडटयद्लाये फाॊधकाभानॊतयच्मा ऩातऱीलय वर्क्रम र्कॊ ला उऩचाय केरी गेरी आशे . फाॊधकाभानॊतयच्मा
वॊयचनात्भक आयोग्म दे खये ख तॊत्रालय खूऩ बय दे ण्मात आरा आशे, ऩयॊ तु एखाद्मा वॊयचनेच्मा 'ऩल
ू -ा
फाॊधकाभ' आणण 'फाॊधकाभ दयम्मान' टप्ऩा दे खीर तततकाच भशत्त्लाचा आशे जेणेकरून प्रर्क्रमाॊची
र्कभान आलश्मकता आणण वलोत्तभ गण
ु लत्तेची शभी प्राप्त शोईर जेणेकरून प्रकर्लऩ दीघा कारालधीत
आर्थाकदृष्ट्मा दटकाऊ शोईर. लय नभद
ू केरेर्लमा आयोग्म वध
ु ायणेच्मा नलीन ऩैरच
ू ा वलचाय कयताना,
भख्
ु मत: तीन वरु
ु लातीच्मा टप्प्माॊचा वलचाय केरा ऩादशजे: स्थाऩत्म यचना आणण तनमोजन, वॊयचनात्भक
आणण आयवीवी डडझाइन आणण फाॊधकाभ टप्ऩा जेथे आर्काटे क्ट, स्रक्चयर अशबमॊता आणण
कॊत्राटदायाची प्रभख
ु बशू भका ऩरयबावऴत केरी गेरी आशे.

"उऩेक्षषत इभायत वेला"
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स्रोत : sourceable.net
तनष्कऴि
उत्तभ आयोग्म वॊयचना तनभााण कयण्मावाठी लास्तवु लळायद, वर्लरागाय, कॊत्राटदाय आणण स्रक्चयर
डडझामनवा, ऑडडटवा माॊनी घेतरेरे वशमोगी प्रमत्न शा आजचा उद्मोगाचा अवलबाज्म बाग आशे.
दटकाऊऩणा वॊकर्लऩनात्भक ऩातऱीऩावन
ू ऩण
ू त्ा लाऩमंत तनभााण शोतो आणण उत्खननाऩावन
ू ते लयच्मा
स्रॎ फ कोफाऩमंत दे खबार कयाली रागते. अगदी, प्रशळषण आणण दटकाऊऩणाच्मा कामाळाऱा लायॊ लाय
घेतर्लमा ऩादशजेत. उदा. तनलावी, व्मालवातमक इत्मादी. जय इभायत वभान वाभग्रीवश फाॊधरी गेरी
अवेर, तय वॊयचनेरा वाभथ्मा आणण दीघाामष्टु म प्राप्त शोऊ ळकते. अळा प्रकाये , आऩण वला जण याष्टर
आणण जगाप्रती एक मोगदान दे तो.
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वलऴम: नगय तनमोजनातीर नलीन आव्शाने: ‘ळशयामन’
ळौनक श्रीकांत कुरकणी
भख्
ु म लास्तवु लळायद

ज्मोततभाम आर्काटे क्टव आणण डेव्शरऩवा', औयॊ गाफाद.

प्रस्तालना
'नगय' आशे म्शणून 'नागरयक' अवतात की; ‘नागरयकाॊभुऱे’ र्कॊ ला ‘नागरयकाॊवाठी’ नगय? - शा नगय
तनमोजनातरा पाय चलीने चघऱरा जाणाय कुटप्रश्न आशे . प्रत्मष आमुष्टमात वातत्माने आऩर्लमा
वगळ्मा याजकीम आणण वाभाजजक बोलतारात नागरयकाॊवाठी - नगय अवर्लमाचॊ बावलरॊ जात अवरॊ;
तयी फये चदा ते ळशय जगतॊ, लाढतॊ, पुरतॊ आणण प्रशवद्ध ऩालत जातॊ, ते माच्मा अगदी वलरुद्ध
प्राधान्मक्रभाने घेतरेर्लमा तनणामाॊभुऱे. बायतीम ये र्ललेची ळशयाॊभधून अवरेरी आजची लीण; शी त्माचॊच
एक द्मोतक, उदाशयणादाखर आऩण वभजू ळकतो. रोशभागा फये चदा नागरयकाॊच्मा वोमीवाठी नाशी
तय ळशयाॊच्मा दृष्टटीने वोमीस्कय रयत्मा अॊथयरे गेरे; आणण भग त्माॊच्मा स्थानकाॊऩाळी नागरयक लवत
गेरे... अळा अनेकवलध अॊतगात आणण ऩयस्ऩयवलयोधी प्रलाशाॊनी आऩरी ळशयॊ काभ कयत अवतात.
वाभान्मत् नागरयकाॊना मातर्लमा र्कत्मेक फाफी नजये वशी ऩडत नाशीत, ऩण अभ्मावक म्शणून मा
षेत्राळी जोडरॊ जात अवताना त्माॊना दर
ा ून चारणाय नाशी.
ु ष

भुऱात वभाजभाध्मभॊ आर्लमाऩावून रोकळाशी वलकेंदित शोऊन अगदी प्रत्मेकाचॊ प्रत्मेक फाफतीत भत
अवण्माच्मा गयजेऩमंत जाऊन ऩोशोचरी. त्मातच ळशयी बाग अळा फदराॊना ग्राभीण बागाऩेषा आधी
वाभोया गेर्लमाभुऱे नागयी वभस्मा आणण अऩेषाॊना, तसाॊच्मा अर्धकायलाणीने ददरेर्लमा वर्लर्लमाॊऩेषा
नागरयकाॊच्मा फशुभताच्मा लजनाने जास्त तोररॊ गेरॊ; आणण आऩर्लमारा आज बेडवालत अवरेरे
र्कत्मेक नागयी प्रश्न शे आऩण स्लत् तनभााण केरेरा बस्भावयु अवर्लमाचॊ खेदाने भान्म करूनच
चचेरा वरु
ु लात कयाली रागते.

प्राथशभक उद्मोगाॊलरून, द्वलतीमक आणण तत
ृ ीमक उद्मोगाॊलय ऩोशोचरेरी भाणवाॊची एक वऩढी एकत्र
याशामरा रागरी; वेलाषेत्र, व्माऩाय उदीभ, याज्म कयणे, दऱणलऱण माॊकडे रष दे ऊ रागरी... ततथे
नागयी वॊस्कृतीॊचा उगभ झारा. अळी स्थाऩरेरी आणण लाढलत नेरेरी, जोऩावरेरी नगयॊ वयु क्षषत
आणण अफार्धत ठे लणॊ मारा आऩवूकच प्राधान्म शभऱारॊ; म्शणून ळतकानळ
ु तकॊ नगय तनमोजन शे नैवर्गाक आणण वैतनकी वयु षा; माच ढाच्माबोलती र्पयत यादशरॊ. ऩण वुयषा कयामची ती नक्की
कुणाची? 'याष्टर' म्शणजे त्मातरे रोक, त्मातरी नैवर्गाक वाधनवॊऩत्ती आणण त्मातर्लमा ऩामाबत
ू
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वुवलधा; शी जी ढोफऱ व्माख्मा केरी जाते; तीच आणण तळीच व्माख्मा कभीअर्धक पयकात ळशयाॊना
वद्
ु धा रागू केरी जाऊ ळकते. म्शणून भशत्लाच्मा व्मक्ती आणण व्मलस्था ळशयाच्मा गाभ्मात आणण
ततथून वुरू शोणायी उतयॊ ड काशी जाती जभातीॊना अगदी ळशयाफाशे य लस्ती कयामरा रालण्माऩमंत गेरी,
आणण ती तळीच दटकून यादशरी. ऩण अधं वलवालॊ आणण एकलीवालॊ ळतक ळशय तनमोजनारा, एक
इततशावात कधीशी नवरेरा आमाभ दे ऊन गेरॊ. तो शोता लाशतक
ु ीच्मा योखाने ळशयाॊची लाढ! मा
नैवर्गाक फदराने आजलयचे नगय तनमोजनातरे फये चवे शवद्धाॊत फदररे ; काशीॊचा नव्माने अभ्माव
कयणॊ तनमोजनकायाॊना बाग ऩडरॊ. ऩण वलळेऴत् लाशतूक आणण ऩामाबूत वुवलधाॊचा ळशयाॊच्मा
तोंडलळ्मालय अवरेरा खोर ऩरयणाभ फघता नगयतनमोजनातरी आव्शानॊ त्माॊचा ऩयाभऴा घेतर्लमा
शळलाम जोखता मेणायच नाशीत. त्माभुऱॊ ततथूनच वुरुलात करू.

धोयणांचा ऩन
ु वलिचाय
भाणवाच्मा अगदी योजच्मा गयजाॊवाठी पाय दयू लय जालॊच रागू नमे अळी व्मलस्था नगय तनमोजनकाय
कयतातच. अगदी नैवर्गाकरयत्मा लाढणायी आणण कवरीशी तनमोजनाची व्मलस्था नवरेरी ळशयॊ वद्
ु धा
आऩोआऩच शी काऱजी घेतच लाढतात. ऩण तयीशी बु-लाऩयाच्मा तनमभाॊभुऱे, काशी नैशभवत्तक धोयणॊ
आणण नद्मा डोंगयाॊवायख्मा नैवर्गाक अडथळ्माॊभऱ
ु े तय कधी जशभनीच्मा अवभान लाटऩाभऱ
ु े;
ळशयाॊतगात दै नदॊ दन प्रलाव शोतच अवतो. खयॊ तय बायतावायख्मा जगाच्मा अडीच टक्के जशभनीलय
तब्फर अठया टक्के रोकवॊख्मेरा आवया दे णाऱ्मा दे ळारा, लाऩयाच्मा प्रकायालय जशभनीची वलबागणी
कधीच ऩयलडणायी नव्शती. भात्र वलकावाच्मा ऩाश्चात्म वॊकर्लऩनाॊच्मा आधीन जात आणण ळशयाॊच्मा
तत्कारीन गयजाॊना उत्तय म्शणून आऩण औद्मोर्गक, व्मालवातमक आणण यदशलावी लाऩयावाठी
लेगलेगळ्मा जशभनीॊचॊ लाटऩ कयत आरो आशोत. अळा वलबक्त ब-ु लाऩयाॊभऱ
ु े यदशलावी बाग फये चदा
पक्त यात्रीच लाऩयात मेतात आणण व्मालवातमक बाग पक्त ददलवा काभाच्मा लेऱाॊभध्मेच लाऩयात
मेतात. थोडक्मात कोणत्माशी लेऱी आऩर्लमा ळशयाॊचॊ ऩूणा षेत्र कधीशी वॊऩूणा कामाषभतेनॊ कामायत
याशत नाशी. आणण शे आऩर्लमारा ऩयलडणायॊ नाशीचेम. माऩैकी औद्मोर्गक लाऩयाच्मा जशभनी, मा
ळशयाच्मा इतय बागाऩावून लेगळ्मा ठे लणॊ बागच अवर्लमाभुऱे त्मात काशीशी फदर घडलणॊ तॊत्रसान
अगदीच प्रगत अलस्थेत जाईऩमंत आत्ताच ळक्मच नाशीमे. भात्र व्मालवातमक आणण यदशलाळी बागाॊची
वाॊगड घारत जाणॊ; वयशभवऱ करून र्कॊ ला वाभातमक लाऩयाॊवाठी एकाच बख
ू ॊडारा ऩयलानग्मा दे त
जाणॊ शा धोयणफदर मेणाऱ्मा काऱात ळशयाॊवाठी अगदीच आलश्मक ठयणाय आशे . कायण त्माशळलाम
याष्टराॊकडे उऩरब्ध अवणायी - 'जभीन'- शी 'भमााददत' नैवर्गाक वाधनवॊऩत्ती - इतक्मा अपाट
रोकवॊख्मेरा ऩयु े ळी ऩडणॊ ळक्मच नाशीमे. माशळलाम मा भमााददत जशभनीच्मा षेत्रालय जॊगरॊ, ळेती,
ऩाण्माचे स्रोत, भशाभागा - ये र्लले - धयणॊ - माॊवायख्मा भोठ्मा ऩामाबूत ववु लधा आणण भग भागाशून
ळशयॊ ; माॊचा जभीन लाटऩात प्राधान्मक्रभ ठयलणॊ शे शी जजर्कयीचॊ आशे च!
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रोकवॊख्मा लाढती यादशरी तय ती ऩोवामरा ळेतजशभनीॊचा आकाय घटलता मेत नाशी आणण जॊगरॊ
आऩण आधीच भमाादेऩेषा कभी केर्लमाभुऱे तोशी ऩमााम नाशी, अळालेऱी नगय तनमोजनातरॊ आव्शान
शे च आशे की जास्त घनतेची ळशयॊ उबी कयत जाणॊ ; आणण अजस्तत्लात अवरेर्लमा कभी रुॊ दीच्मा
यस्त्माॊलय शी लाढील घनता वाॊबाऱू ळकेर अळी लाशतक
व्मलस्था तनभााण कयणॊ. वध्मा दे ळाच्मा
ू
वलकावाचा भुख्म योख शा ऩामाबूत वुवलधाॊभध्मे जास्त गुॊतलणुकीचा स्ऩष्टटऩणे ददवत अवताना; आणण
त्मातर्लमा त्मात आऩण भशाभागांवाठी एकाच लावऴाक अथावॊकर्लऩात अगदी ऩॊचलीव शजाय कोटीॊची
तयतूद जाशीय कयत अवताना शे बान नक्कीच फाऱगामरा शलॊ की; भोठे यस्ते आणण लाढील भार्गाका
शा कधीच लाशतक
ु ीचा ताण शरका कयण्माचा ऩमााम अवूच ळकत नाशी. कायण लाशनाॊच्मा याॊगा कधीच
भशाभागांलय थाॊफत नवतात; त्माॊना ळशयाॊभध्मे कुठे तयी वाभालरॊ जामचॊ अवतॊ. आणण आऩरी ळशयॊ
लाशनतऱ, अॊतगात यस्ते माॊच्मा फाफतीत अततळम कभी ऩडत अवताना शे लाढील भार्गाकाॊचे नले कोये
भशाभागा ळशयाॊबोलती अततरयक्त लाशतक
ताणाचा पाव रालर्लमाशळलाम याशणाय नाशीत. भग मा
ू
नव्माने मेऊ घातरेर्लमा वुवलधा नकोतच अळी वलकाववलयोधाची बूशभका आऩण घेणाय का? नक्कीच
नाशी. भात्र त्माॊच्मावोफत लेऱीच ऩूयक व्मलस्था म्शणून वालाजतनक लाशतक
व्मलस्थेत ळशयाॊची
ू
गॊत
ु लणक
ू लाढलणॊ शाच बवलष्टमातर्लमा आव्शानाॊना शबडण्माचा मोग्म भागा अवेर. आताच्मा 'अभत
ृ ' मा
ऩूलााश्रभीच्मा 'ज.ने. याष्टरीम नागयी ऩुनरुत्थान' मोजनेतून शभऱणाय तनधी शा फऱ्माचश्मा ळशयाॊनी
वालाजतनक लाशतूक व्मलस्थेकडेच लऱलरा. गेरी काशी लऴे कामायत अवरेर्लमा 'स्भाटा शवटी' मोजनेच्मा
तनधीतन
ू शी शे च घडत गेरॊ. शा वगळ्मा नगय तनमोजनकायाॊवाठी एक वप्ु त वॊदेळ आशे .

लाशतक
ू ववु लधा
ऩादचायी आणण वामकर भार्गाकाॊचा लाऩय लाढलणॊ, वालाजतनक लाशतक
ू व्मलस्थेवाठी याखील भार्गाका
तमाय कयणॊ, र्कॊ ला भुख्म फाजायऩेठाॊचा बाग ददलवातरा काशी ठयावलक काऱ र्कॊ ला अगदी ऩण
ू ालेऱ
भोटाय लाशतुकीवाठी फॊद करून ठे लणॊ; शे काशी ऩाठ्मऩुस्तकाॊभधरे उऩाम आशे तच. जलऱऩाव वगऱी
मुयोवऩमन ळशयॊ माच यस्त्माने ऩुढे जातामत. ऩण अळा उऩामाॊना भशायाष्टरातरी नागयी रोकवॊख्मा जो
प्रततवाद दे तेम तो भात्र अचॊबफत कयणाया आशे . ऩण्
ु मातर्लमा फीआयटी भार्गाकाॊचा टीकेचा धनी झारेरा
प्रमत्न र्कॊ ला नाॊदेड वायख्मा ळशयात अगदीच पवरेरे वामकर आणण ऩादचायी भार्गाकाॊचे प्रमत्न
आऩर्लमारा काम ददळा दे त आशे त? नाॊदेड भध्मे शरयत ऩ्टे , ऩादचायी ऩथ, लाशनतऱ माॊभध्मे
ळास्त्रीम ऩद्धतीने वलबागणी करूनशी शे भागा एकतय शातगाड्माॊनी व्माऩरे गेरे र्कॊ ला लाऩयालीना
खयाफ शोत गेरे. (नाॊदेड चॊ उदाशयण मावाठी, की आऩण मा भार्गाका अगदी थोड्मा अॊतयावाठी
फनलून

वोडून

दे तो,

म्शणून

त्माॊचा

नीटवा

लाऩय

शोत

नाशी

अवा

आयोऩ

नेशभीच

नगय

तनमोजनकायाॊलय शोतो. औयॊ गाफाद चे वामकर भागा र्कॊ ला ऩण्
ु माच्मा फीआयटी लयशी शी टीका झारी.
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भात्र नाॊदेडात ळशयबय शे जाऱॊ ऩवयलरॊ जाऊनशी मे णाये तनकार फदररे नाशीत.) अळालेऱी,
याज्मवॊस्थेनी वालाजतनक लाशतक
व्मलस्था आशे त्मा यस्त्माॊलय, आशे त्मा ऩामाबत
ू
ू ववु लधाॊवदशत
पक्त चारलत याशणे, आणण 'एकर' र्कॊ ला 'वाभातमक' प्रलावी रयषाॊवायख्मा कामदाफाह्म व्मलस्था
कुठर्लमातयी

धोयणाखारी

आणून

त्माॊचॊ

तनमभन,

भार्गाका

आये खन

कयणे;

शाच

नजीकच्मा

बवलष्टमावाठी उऩाम ददवतो.

ऩामाबत
ू ववु लधा
लाढ शी ळशयाच्मा ‘ळशय’ अवण्माचॊ द्मोतक. अळालेऱी ती अतनमॊत्रीत अवू नमे, आणण लाढण्मारा
मोग्म ददळा आणण आकाय दे त याशता मालेत, शी खयॊ तय अगदी वाधी गोष्टट. भात्र आऩर्लमारा ततचा
अॊतबााल आव्शानाॊचा मादीत कयाला रागतोम. नगयतनमोजनाच्मा छो्मा भोठ्मा मोजना आणून आणण
त्माॊच्मा अॊभरफजालणीची गती ळशयाॊच्मा लाढीच्मा गतीऩेषा कभी ऩडत अवरेरी ऩाशून आऩण
शवडको, शडको, म्शाडा वायखी भशाभॊडऱॊ स्थाऩन केरी. ऩण आता त्माॊच्मा अर्धकायषेत्राचा गॊत
ु ाच
लाढीच्मा तनमोजनाच्मा आड मेतोम. अळा अतनमॊबत्रत लाढीभऱ
ु े च भग भेरोच्मा कयळेड ददर्लरीवायखे
नदीऩात्रात र्कॊ ला भफ
ुॊ ईवायखे याखील जशभनीलय उबे कयलण्माची लेऱ मेते. वलद्मुत ऩाणीऩुयलठा
मोजनाॊलय शोणाय अपाट खचा ळशयाॊची लाढ धयणाॊच्मा ऩाणलठ्माच्मा ददळेरा नेऊन कभी कयलता मेऊ
ळकतो; भात्र फॊगऱुरूच्मा 'व्शाईट र्पर्लड्व' वायखे नले अलाढव्म प्रकर्लऩ आऩर्लमारा आऩर्लमा
प्रधान्मक्रभाॊलय ऩुन्शा वलचाय कयामरा बाग ऩडणाये आशे त. खावकरून अळालेऱी जेव्शा ळशयाॊकडे
स्लत्च्मा ऩामाबत
ू ववु लधा उबायण्मावाठी र्कॊ ला अगदी त्मा वाॊबाऱण्मावाठी वद्
ु धा ळाश्लत उत्ऩन्नाचे
भागा उऩरब्ध नाशीत. जकातीचा भागा फॊद झार्लमाऩावून आणण खावगी बागीदायी पामद्माच्मा
मोजनाॊशळलाम आणण काशी ठयावलक भोक्माच्मा जागाॊशळलाम आऩरा यव दाखलत नवताना तय
ऩरयजस्थती अततळम बफकट आशे . पक्त भारभत्ता कयावायख्मा काशी गोष्टटीॊलय ळशयॊ चारू ळकत
नाशीत, आणण योजच्मा व्मलशायाॊवाठी वुद्धा; त्माॊचॊ केंि - याज्माॊलय अलरॊफून अवणॊ अततळम
अदशतकायक आशे . उत्ऩन्नाचे

प्रलाशी आणण

नले भागा तनभााण कयलणॊ मा आव्शानात नगय

तनमोजनकायाॊचा वुद्धा वशबाग अवणॊ शी आऩरीशी गयज आशे .

तनलाया आर्ण आयोग्म
'बायत खेड्मात याशतो' शे लाक्म फदरालॊ रागण्माइतऩत स्थराॊतय ळशयाॊकडे शोत आशे . इॊडडमा वलरुद्ध
बायताची चौकट रालामची ठयरॊ तयी, आजचा 'इॊडडमा' उऩनगयाॊभध्मे दयलाजाॊभधर्लमा गश
ृ तनभााण
वॊस्थाॊभध्मे याशतो आणण 'बायत' त्माच फाजूरा कुठे तयी तनमभफाह्म ल वाशतीॊभध्मे; शे शी म्शणणॊ
अततळमोक्ती ठरू नमे. भात्र ळशयात नव्माने दाखर शोऊ ऩाशणाऱ्मा रोकवॊख्मेवाठी ळशयाॊत स्थातमक
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शोईऩमंत काशीतयी अस्थामी व्मलस्था अवामरा शली. आऩरी ऩयलडणाऱ्मा घयाॊच्मा तनशभातीची गती
स्थराॊतयाळी जऱ
ु ू ळकत नाशी, तळी अऩेषाशी नाशी. धायालीभध्मे 'स्ऩाका' वायख्मा वॊस्थेने केरेरॊ कामा
र्कॊ ला 'झोऩडऩ्टी ऩुनलावन' वायख्मा मोजनाॊनी एक भागा स्थाऩन केरा आशे . ऩण त्माच्मा अतत
घनतेची आयोग्मालय ऩडणाऱ्मा ऩरयणाभाॊची, अळा घयाॊतून याशणाऱ्मा रोकाॊभध्मे 'टीफी' च्मा लाढत्मा
रुग्णवॊख्मेची बीती आशे च. मालय भोठार्लमा भैदानाॊऩेषा आणण याखील बख
ू ॊडाॊऩेषा कभी आकायाच्मा,
ऩण वगऱीकडे ऩवयरेर्लमा शरयत ऩ््माॊचा उऩमोग जास्त शोतो, शे शी आता शवद्ध शोत चाररॊम.
त्मानॊ 'नजये आडच्मा' जागा कभी शोऊन गुन्शे गायीलयशी आऩोआऩच आऱा फवामरा रागर्लमाचॊशी
तनयीषण आशे . ऩयलडणाऱ्मा घयाॊच्मा मा ऩरयजस्थतीलय एक बाष्टम अगदी अचूक शोतॊ. कधीकाऱच्मा
‘व्मॊगर्चत्र’ र्कॊ ला ‘दशप्ऩी’ वॊस्कृतीतून व्मक्त शोणायी वभजाच्मा तऱागाऱातरी प्रततबा आजकार
‘शभम्व’च्मा उऩयोर्धक ळैरीत उभटते. अळाच एका वभाजभाध्मभालयच्मा, ‘वयकायी ऩयलडणाऱ्मा
घयाॊऩेषा अजून काम लाईट अवू ळकतॊ?’ मा उऩयोर्धक वलनोदालय एकाने उत्तय शरदशरॊ शोतॊ, ‘फेघय
अवणे’!!! आऩरॊ आव्शान शे च आशे !

'नगय तनमोजनातरी' नली आव्शाने शा वलऴम 'कोयोना' भशाभायीच्मा ऩाश्लाबूभीलय ठऱकऩणे घेतरा
गेरा अवर्लमाची ऩूणा जाणील ठे लूनशी वजगऩणे शे म्शणता मेईर, की कोयोनाऩूला काऱातर्लमा
वभस्माॊनाच डोऱवऩणे शाताऱरॊ तय कोयोनावायखी अळी कुठरीशी लेगऱी अचानक मेऊ घातरेरी
वभस्माशी आऩण नक्कीच ऩाय करू ळकू. ळेलटी 'नगयाॊची' 'आव्शानॊ', 'नागरयकाॊच्मा' 'आलाशनाॊनी'
आणण प्रफोधनाच्मा वह्य्मानेच आऩण वोडलू ळकतो, शे च खयॊ !
-

ळौनक कुरकणॉ, औयॊ गाफाद. (लास्तुवलळायद, नगय यचनाकाय)

******************************
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ऩयलिणाऱ्मा घयांवाठी व्मलशामि आर्ण रलधचक यचनेचे तनकऴ
वध
ु ीय दे ळऩांिे

अवोशवएट प्रोपेवय,

बिक स्कूर ऑप आर्काटे क्चय, ऩण
ु े

Email- sudhirdeshpande@brick.edu.in
गोऴलाया:
गश
ृ तनभााणातीर 'ऩयलडणायी षभता' शा ळब्द यचनेचा खचा, फाॊधकाभ खचा, जशभनीचा खचा, वलकाव खचा
आणण इतय अनेक खचांचा वभालेळ कयतो. फऱ्माच लेऱा चचाा आणण कृती ऩयलडणाऱ्मा फाॊधकाभ
खचााच्मा व्मलस्थाऩनालय चारतात. गश
ृ तनभााण ऩयलडणाऱ्मा घयाॊच्मा स्थाऩनेत शा घटक भशत्त्लाचा
अवरा

तयी,

यदशलावी

व्मक्तीचे

दटकाल

र्कॊ ला

याशणीभानशी

ऩयलडणाये

अवरे

ऩादशजे.

मा

ळोधतनफॊधाभध्मे शे खचााचे लतऱ
ऩण
ुा
ू ा कयण्मावाठी आणण फदरत्मा गततभान बौततक लातालयणात
ऩयलडणाऱ्मा जीलनाचा वलचाय करून ऩयलडणाऱ्मा घयाॊची व्मलशामा, रलर्चक यचना दे ण्मावाठी काशी
भाऩदॊ ड वच
ु लरे आशे त.

वॊळोधकाने प्रस्तावलत केरेरे व्मलशामा तनकऴ वलशळष्टट प्रकर्लऩाच्मा स्थानाचे वलश्रेऴण करून त्माच्मा

व्मलशामातफ
े द्दर भर
ू बत
ू कर्लऩना दे तीर. रजयमत अॊततभ लाऩयकताा गट, वॊक्रभण भागा, वॊफर्ॊ धत
ववु लधा, वबोलतारची ऩमाालयणीम ऩरयजस्थती आणण प्रस्तावलत प्रदे ळाची बवलष्टमातीर लाढ, शे वला घटक
खऱ्मा अथााने ऩयलडणाये घयाॊची गयज आणण उत्ऩादन लाढलू ळकतात.

वबोलतारच्मा वाभाजजक

ऩरयजस्थतीचे तनयीषण करून रलर्चकतेची वॊसा 'अनक
ु ू रता' म्शणून ऩरयबावऴत केरी जाऊ ळकते.
रलर्चक नवणाऱ्मा ऩयलडणाऱ्मा घयाॊच्मा यचनेची वभस्मा शी जशभनीच्मा तीव्र टॊ चाईळी वॊरग्न आशे .
म्शणून रोकाॊना अप्रत्मषऩणे उऩरब्ध तनलाया ऩमााम तनलडण्माव बाग ऩाडरे जाते जे त्माॊच्मा

आलश्मकताॊनव
ु ाय डडझाइन केरेरे नाशीत. वदय ळोधतनफॊधात फशु-कामाात्भक शरजव्शॊ ग रूभ स्ऩेव,
फशुभजरी अऩाटा भेंटवश भॉड्मर
ु य मतु नट, तवेच भध्मभ आणण कभी उॊ चीच्मा नलकर्लऩनाॊलय चचाा
केरेरी

आशे .

शा

ळोधतनफॊध

यदशलाळाॊच्मा चाॊगर्लमा

दजााच्मा जीलनावाठी जागाॊच्मा

वाभाजजक

वाॊस्कृततक लैशळष्ट्मालय दे खीर प्रकाळ टाकेर. आलश्मकतेनव
ु ाय प्रबाली जागेचे तनमोजन ऩयलडणाऱ्मा
गश
ु ात्भक पयक घडलेर.
ृ तनभााण षेत्रात गण

प्रभख
ु ळब्द: व्मलशामाता, अनक
ु ू रता, जागेचे तनमोजन, फशुकामाात्भक, रलर्चकता, ळाश्लत
१. ऩरयचम:

ऩयलडणायी घये शा वलऴम अत्मॊत भशत्लाचा आणण बायतावश वला जगाचा तनकयाचा वलऴम झारा आशे .

रोकवॊख्मा लाढीचे वॊकट आणण त्मा नव
ु ाय वोमी ववु लधाॊचे तनभााण आणण तनमोजन शे ददलवेंददलव
जजर्कयीचे शोत चाररेरे आशे. अनेक दे ळाॊची वयकाये , वॊस्था, लास्तवु लळायद, अशबमॊते मा वलऴमाळी
तनगडडत काभ कयतात. प्रधानभॊत्री आलाव मोजने अॊतगात प्रत्मेक गयजू व्मक्तीरा ऩयलडणायी घये

शभऱालीत अवा बायत वयकायचा २०२२ ऩमंतचा वॊकर्लऩ आशे (वम
ा ळ
ॊ ी, २०१६). शे वगऱे प्रमत्न शोत
ू ल
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अवताना एक दजेदाय आणण ळाश्लत याशणीभान

गयजू घटकारा कवे दे त मेईर माची चचाा शोणे

गयजेचे ठयते. ऩयलडणाऱ्मा घयाचे भर्ल
ू म शे पक्त वलक्री ला खये दी भर्ल
ू म नवन
ू त्मा ऩरीकडे जाऊन एक

वलावभालेळक आणण ळाश्लत याशणीभानाकडे खण
ु ालणाये आशे . म्शणन
ू लाऩयकत्मााच्मा गयजेनव
ु ाय घयाची
यचना शोणे अगत्माचे ठयते.
२. भशत्ल आर्ण ऩाचलिबभ
ू ी:

दे ळबयात अनेक ऩयलडणाऱ्मा घयाॊचे प्रकर्लऩ आशे त. ऩयलडणायी घटना. ऩयलडणाऱ्मा घयाॊच्मा यचनेभध्मे
याशणीभान आणण ळाश्लत गोष्टटीॊचा अॊतबााल

लास्तवु लळायदारा ऩयलडणाऱ्मा घयाॊच्मा यचनेकयता

भोठी बशू भका फजालतात. व्मलशामातच
े ी वॊकर्लऩना
भागादळाक तत्त्ले दे त.े रलर्चकता त्मात थेट वाभग्री

जोडते. जागेची प्रबाली यचना शा एक रलर्चकता प्रदान कयण्मातरा एक घटक आशे (श्नामडय, २००७).
तवेच प्रबाली तॊत्रसान आणण फाॊधकाभ ऩद्धत

ऩादशजे लाऩयकत्माारा रलर्चक आणण जुऱलन
ू घेणायी

बौततक यचना प्रदान कयते (इनानी, २०१४, नयें िन २०१४).

ऩयलडणाऱ्मा घयाॊच्मा यचनेवाठी लास्तळ
ु ास्त्रात अनक
ु ू रतेचा वभालेळ कयणे आलश्मक आशे जे ऩमाालयण,
आर्थाक आणण वाभाजजकदृष्ट्मा दटकाऊ आणण ळाश्लत आशे . ऩयलडणाये याशणीभान लाऩयकत्मााच्मा

काभालरून आणण योजच्मा ददनक्रभातन
ू ओऱखरे जाले. घयातीर अॊतय, तनलावस्थानाऩावन
ू नोकयी ला
व्मलवाम स्थानाचे अॊतय, प्रबाली अॊतगात आणण फाह्म जागेचे तनमोजन, घयाभध्मे अषम ऊजाा
स्त्रोताॊचा लाऩय शे भशत्लाचे तनकऴ ठयतात.

रलर्चक आणण व्मलशामा कृतीॊभऱ
ु ें यचनेचा खचा आणण

फाॊधकाभ खचा कभी शोतो. शुडको, फी.एभ.टी.ऩी.वी., म्शाडा, ऩयलडणाऱ्मा गश
ृ तनभााण षेत्रात चाॊगरी
काभे कयत आशे त. तवेच टाटा, ळाऩयू जी ऩारोनजी वायखे खाजगी वलकावक वलकावात यव घेत आशेत
वॊफर्ॊ धत ववु लधा आणण काभाची जागा प्रस्तावलत गश
ृ तनभााण जागेच्मा जलऱ अवाली. शे ळशयाच्मा
भध्मलतॉ बागालयीर बाय कभी कयते ज्मालय उऩळशयी बागातीर रोक अलरॊफन
ू आशे त.
३. व्मलशामि यचनेचा अभ्माव:

व्मलशामाता अभ्माव शा प्रकर्लऩाच्मा अगदी वरु
ु लातीच्मा टप्प्मात केरेरा प्राथशभक अभ्माव अवतो.
व्मलशामाता यचनेचे तनकऴ शे प्रकर्लऩाचे तनमोजन आणण भाॊडणीच्मा टप्प्मात र्कपामतळीय शोण्माव
भदत कयतात. व्मलशामा यचनेचा उद्दे ळ शा रजयमत अॊततभ लाऩयकत्माावाठी प्रकर्लऩ व्मलशामा आशे की

नाशी शे स्थावऩत कयणे आणण ऩयलडणाऱ्मा जीलनावाठी व्मलशामा ऩमााम ओऱखणे शा अवतो. प्रस्तावलत
ळशयाच्मा लाढीच्मा ऩॎटनाचा अभ्माव आणण तनलावी, व्मालवातमक आणण औद्मोर्गक झोतनॊग माॊचे
स्थानशी रषात घेणे भशत्त्लाचे आशे त. मा झोनच्मा एकूण भॎवऩॊगभऱ
ु े ऩयलडणाऱ्मा घयाॊच्मा स्थानावलऴमी

भर
ू बत
ू कर्लऩना मेऊ ळकते. ळशयातीर गश
ृ तनभााण षेत्र,े फव स्थानक, जलऱचे फव थाॊफ,े ये र्लले स्थानक

इत्मादीॊच्मा अॊतयाॊवश प्रस्तावलत बख
ू ॊडारा रागन
ू अवरेर्लमा प्रभख
ु ऩरयलशन भागांचे वलश्रेऴण दे खीर
लाऩयकत्माावाठी र्कपामतळीय याशणीभानात भशत्त्लाची बशू भका फजालते. वाइट भर्ल
ू माॊकनाचे वभाॊतय

भर्ल
ू माॊकन, ब-ू ताॊबत्रक अभ्माव, वेलाॊची उऩरब्धता, लाऩयकत्मांच्मा वाभाजजक-वाॊस्कृततक गयजा रषात
घेऊन रगतच्मा जशभनीचा लाऩय, ऩमाालयणीम प्रबाल इत्मादीॊचा वभालेळ ऩयलडणाऱ्मा घयाॊच्मा यचनेत

करून रोकाॊच्मा दजेदाय जीलनाप्रती वॊलेदनळीरता तनभााण शोते. लास्तवु लळायदाॊनी ऩयलडणाऱ्मा घयाॊच्मा
प्रकर्लऩफद्दर उद्बलणाऱ्मा कामाात्भक आणण दे खबार वभस्माॊफद्दर दे खीर वलचाय कयणे गयजेचे आशे .
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३.१ स्थान आर्ण वाइिची तनलि:

वाइट तनलड शी र्कॊ भत कभी कयण्माच्मा ददळेने एक भशत्त्लाची प्राथशभक ऩामयी आशे . जागा यदशलावी

झोनभध्मे अवणे आलश्मक अवते. प्रस्तावलत षेत्र दरदरीची भाती र्कॊ ला नदी जलऱीर षेत्र टाऱून
चाॊगर्लमा स्तयालय अवाले. शे वाभान्मत् इभायतीच्मा नॊतयच्मा ऑऩये ळनर आणण दे खबार वभस्मा

कभी कयते. वाइटलय वेंदिम कचया, वॉर्लटऩीटय आणण इतय शातनकायक यवामनाॊऩावन
ू भक्
ु त भाती

अवाली. प्रकर्लऩवाठीची जागा शी ळशयाच्मा चाॊगर्लमा कनेक्ळन नेटलका राइनलय र्कॊ ला तनमोजजत भख्
ु म

बागात जस्थत अवाली. तवेच प्रकर्लऩाची जागा शी ळशयाच्मा प्राथशभक जागी अवाली. जेणेकरून
वभाजभधरी श्रीभॊत लगा आणण गयजू लगा माभधीर वाभाजजक दयी कभी शोण्माव भदत शोईर.

यस्त्माची वभीऩता आणण प्रभख
रगतचे यस्ते ऩयलडणाऱ्मा याशणीभानात भोठी बशू भका फजालते.
ु

यदशलावी नेशभी काभाच्मा दठकाणाशून जलऱ अवरेरी वदतनका वलकत ला बाडेतत्त्लालय घेण्माव
प्राधान्म दे तात. त्माभऱ
ु े काभ, तनलाव आणण वभाज (र्गडीज रॉ गर) मा वॊकर्लऩनात्भक बत्रकोणात अवे
वच
ा ा
ु लरे आशे की ऩयलडण्माजोगे याशणीभान आणण तणाल कभी याशण्मावाठी मा तीन घटकाॊची ऩत
ू त
कयणे आलश्मक अवते.

३.२ वाइि प्रॅ तनंग आर्ण रेआउिची यचना:

स्थऱ तनमोजन र्कॊ ला भाॊडणीचे तनमोजन कयण्मावाठी झोतनॊग आणण अॊतगात यस्त्माॊवाठी तनमशभत

बशू भतीम ऩॎटनाचे ऩारन कयणे आलश्मक आशे . जे षेत्राच्मा वभान वलतयणावश वदतनकाॊची घनता

लाढलण्माव भदत कयते. कामाषभ भाॊडणी प्रकर्लऩाच्मा एकूण खचााच्मा २० टक्क्माॊऩमंत खचा कभी करू
ळकते. लास्तवु लळायदाने वजानळीर काभ केरे ऩादशजे. प्रस्तावलत जागेचे तनमोजन जशभनीच्मा नैवर्गाक
बग
ू ोरानव
ु ाय

केरे

ऩादशजे.

स्तयालयीर

अनालश्मक

फदराॊभऱ
ु े

प्रकर्लऩाची

र्कॊ भत

लाढू

ळकते.

वबोलतारच्मा ऩरयवयाची गण
ु लत्ता याखण्मावाठी वाइट वलकावादयम्मान वलद्मभान लनस्ऩती आणण

प्राणी जतन केरे जाले. वाइट प्रॎ तनॊगभध्मे एक भध्मलतॉ जागा न दे ता त्माऐलजी वलतरयत भोकळ्मा
जागा आणण त्माबोलती वदतनकाॊची यचना पामदे ळीय ठयते. अऩघात आणण यशदायी टाऱण्मावाठी वाइट
दय्ु मभ प्रलेळालय जस्थत अवाली.

३.३ वेलांचे लािऩ आर्ण वलतयण:

स्लछतागश
ुॊ ागत
ुॊ ीची
ृ े तवेच ऩाणी व्मलस्था माॊचे स्थान एक फाजूरा अवाले. शी अळी यचना कभी गत
अवाली. दीघाकारीन ऩढ
ु ीर ऑऩये ळनर आणण दे खबार ळर्ल
ु क टाऱण्मावाठी उताय मोग्मरयत्मा तनजश्चत
केरेरे अवालेत. ऊजेचा खचा कभी कयण्मावाठी ऩाणीऩयु लठा राईन्वचे स्थान वलोच्च दठकाणी

प्रस्तावलत केरे जाले. ड्रेनेज राईन वलाात कभी बफॊदॊ ल
ू य ऩोशोचलर्लमा ऩादशजेत. प्रस्तावलत प्रदे ळातीर
घनकचया व्मलस्थाऩन धोयणे वभजन
घेतरी ऩादशजेत. भशाऩाशरकेच्मा वेला राईनची उऩरब्धता
ू
तऩावरी ऩादशजे.

३.४ अषम ऊजाि स्त्रोतांचा लाऩय:
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वध्माच्मा ऩरयजस्थतीचा वलचाय कयता तनमोजनात अषम ऊजाा तॊत्राचा लाऩय कयणे अत्मॊत भशत्त्लाचे
आशे.

मा

तॊत्राॊभऱ
ु े,

स्लमॊ-शवद्धतेची

वॊकर्लऩना अजस्तत्लात

मेत.े

ज्माभऱ
ु े वलद्मभान

ऩामाबत
ू

ववु लधाॊलयीर बाय कभी शोतो. ये न लॉटय शालेजस्टॊ ग, वॉशरड लेस्ट रीटभें ट प्राॊट, फामो गॎव तनशभाती,

वौयऊजेलय आधारयत उत्ऩादने आदी तॊत्रे प्राधान्माने याफलणे र्कपामतळीय ठयते. ळाश्लत जीलनाची
व्मलशामाता मा तॊत्राॊद्लाये दे खीर वाध्म केरी जाऊ ळकते. आजकार, अनेक दे ळ ळाश्लत जीलनभान
आणण धालण्माचा खचा रषणीमयीत्मा कभी कयण्माच्मा वभान तत्त्लाचा अलरॊफ कयत आशे त.
३.५ प्रळावकीम धोयणांची बभू भका:

एप.एव आम, र्कयकोऱ अॊतय, ग्राउॊ ड कव्शये ज मावॊफध
ॊ ीची धोयणे व्मलशामा ऩयलडणाऱ्मा घयाॊच्मा

डडझाइनवाठी स्लतॊत्रऩणे तमाय कयणे प्रबाली ठरू ळकते. यदशलाळाॊचे लगॉकयण, प्रस्तावलत झोनभधीर
रोकवॊख्मेचे केंिीकयण मालय लयीर तनणाम घेता मेऊ ळकतात.
४. रलधचक यचनेचा अभ्माव:

ऩयलडणाऱ्मा घयाॊभध्मे रलर्चक यचना शी भशत्त्लाची फाफ आशे . रोकाॊच्मा गयजा आणण प्राधान्मक्रभ
काराॊतयाने फदरत अवर्लमाने घयाची यचना अनक
ु ू र अवाली. रलर्चकते द्लाये ऩयू क फाॊधकाभ तॊत्रसान

प्रदान कयणे तवेच लाऩय आणण व्मलवामाच्मा दृष्टटीने जागेची ठयलन
ू यचना कयणे ळक्म शोते.
रलर्चकता, ज्माभऱ
ु े रलर्चकता वषभ शोते (ग्रॎशभ, २०१६). रलर्चक यचने भध्मे

स्रक्चयर शवस्टभ

भशत्त्लऩण
ू ा बशू भका फजालते. याशण्मामोग्म जागा आणण वेलानरू
ु ऩ जागा माॊची जोडणी आणण

त्माचे

लाटऩ प्रबाली अवाले. रलर्चक यचना ददलवा आणण यात्रीच्मा प्राधान्मक्रभानव
ु ाय अवेर तय जागा
व्मलस्थाऩन दे खीर प्रबाली शोते. ज्माभऱ
ु े वदतनकाॊच्मा एकूण खचाालय

त्माचा वकायात्भक ऩरयणाभ

शोतो. आतीर बाग फदराॊवश वभामोजजत कयण्मावाठी लाऩयकत्मााच्मा वोमीनव
ु ाय ऩयु े वे रलर्चक अवाले
(इनानी, २०१४).

गश
ु बाग आशे. शे तनमोजन,
ृ तनभााण प्रकर्लऩाच्मा एकूण खचााभध्मे रलर्चकता शी वॊकर्लऩना एक प्रभख

फाॊधकाभ तॊत्रसान, वादशत्मात वरू
ु केरे जाऊ ळकते आणण प्रस्तावलत प्रदे ळानव
ु ाय वाभाजजक-लताणूक
यचना वाध्म कयण्मावाठी त्माची अॊभरफजालणी केरी जाऊ ळकते. ऩयलडणायी घये वाभान्मत: कभी

लैशळष्ट्माॊवश यचनेभध्मे नीयव ददवतात जी प्रत्मषात वाभाजजक भागण्माॊनव
ु ाय जीलनाचा दजाा दे ऊ
ळकतात आणण नीयवऩणाऩावन
ू भक्
ु त शोण्मावाठी रलर्चक ऩयलडणाये याशणीभान प्रदान करू ळकतात.

४.१ वदतनका यचनेतीर रलधचकता:

चटईषेत्र आणण ददलवा आणण यात्रीच्मा लेऱी लाऩयकत्मााच्मा लताणक
ु ीळी वॊफर्ॊ धत र्क्रमाकराऩ रषात
घेऊन वदतनकाॊची यचना प्रबाली अवाली. आकृती १ चा डालीकडीर बाग वाधायणऩणे कभी उत्ऩन्न
गटावाठी कळी यचना केरी जाते शे स्ऩष्टट कयतो. आकृती १

स्ऩष्टटऩणे दळावलते की लाऩयकत्माावाठी

एक जागा उऩरब्ध आशे ज्माभध्मे गदॊ आशे आणण दव
ु यीकडे आजच्मा फाजायऩेठेचा वलचाय कयता

जागा उऩरब्ध करून दे ण्माच्मा फाफतीत कोणीशी ऩढ
ु े जाऊ ळकत नाशी. मा वॊलेदनळीर आणण गॊबीय
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जस्थतीत लास्तवु लळायदाने लाऩयकत्मााच्मा गयजेनव
ु ाय रलर्चक, जुऱलन
ू घेण्मामोग्म यचनेचा

वलचाय

केरा कयणे गयजेचे आशे . कभी उत्ऩन्न गटातीर लाऩयकते त्माॊच्मा ददलव आणण यात्रीच्मा गयजेनव
ु ाय
जागा वभामोजजत करू ळकतात. आकृती १ चा उजली कडीर बाग शा

ददलाणखाना आणण

फेडरूभभधीर शबॊत ददलवा आणण वॊध्माकाऱच्मा लेऱी वभामोजजत केरी जाऊ ळकते आणण कौटुॊबफक

लाऩयकत्मांवाठी चाॊगरी ऩयस्ऩयवॊलादी जागा आणण जेलणाची जागा आशे शे दळालतो. वाभान्म कुटुॊफाच्मा
याशण्मामोग्म जागेतन
भध्मस्थ शबॊतीच्मा
ू शी फार्लकनी ददलवा वशज लाऩयता मेत.े त्माच्मा भऱ
ू
यचनेभध्मे फदर करून गोऩनीमता याखरी जाऊ ळकते. खाचेतीर कऩाटे , खारच्मा ऩातऱीच्मा णखडक्मा

माॊवायख्मा जागा शरजव्शॊ ग रूभभध्मे फवण्माची आलश्मकता ऩण
ू ा करू ळकतात. मा प्रकायच्मा तनमोजन
कर्लऩना वध्माचे षेत्रपऱ न लाढलन
ू खयोखयच वभाधानाची बालना दे ऊ ळकतात आणण त्मा वॊदबाात
शोणाया चटईषेत्राचा खचा लाचलू ळकतात.

आकृती १: रलधचक यचनेतीर एक ऩमािम
स्रोत: रेखक

४.२ कॉभन जागे तनमोजनातीर रलधचकता:

कॉभन जागा लाऩयकत्मांवाठी प्रततवादात्भक आणण फदरण्मामोग्म अवालीत. आशरळान आणण अधा
आशरळान घयाॊवाठी वालाजतनक

जागेचे तनमोजन लेगऱे अवाले आणण ऩयलडणाऱ्मा घयाॊभध्मे ते लेगऱे

अवाले. वाभान्मत् बायत शा वाभाजजक रोकळाशी दे ळ आशे . कभी उत्ऩन्न गटातीर रोक नेशभी

त्माॊच्मा घयाॊवश भोकळ्मा जागा वलकशवत कयतात. आकृती २ भध्मे दळालर्लमाप्रभाणे वाभाईक रॉफी,
अॊगण, ळेजायीर वभोयावभोय फार्लकनीॊनी फाॊधरेरी भोकऱी जागा मावायख्मा भोकळ्मा जागा प्रकर्लऩाची

भर्ल
ू म लाढलतात आणण रोकाॊना त्माॊचा वाभाजजक वॊलाद कामभ ठे लण्मावाठी प्रेरयत कयतात. रोक
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आऩर्लमा वदतनके व्मततरयक्त ह्मा जागा आकृती ३ भध्मे दळालर्लमाप्रभाणे इतय काभाॊवाठी लाऩरू
ळकतात. शे याशणीभान ऩयलडणाये कयण्मात उऩमक्
ु त ठयते.

खारीर स्केचेव खऩ
ू स्ऩष्टटीकयणात्भक

आशे त जे एका ददलवात लेगलेगळ्मा लेऱेच्मा अॊतयाने एकाच जागेलयीर रोकाॊचे अनक
ु ू रन व्मक्त
कयतात. आतीर गततवलधी जागाॊचे तनफंध काशी टक्के वाभाईक जागाॊभध्मे भक्
ु त केरे जाऊ ळकतात.

आकृती २:

ऩयस्ऩयवंलादी कॉभन स्ऩेव
स्रोत: रेखक
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आकृती ३:

वदतनकेवभोयच्मा भोकळ्मा जागेचा लाऩय
स्रोत: रेखक

४.३ रलधचक फांधकाभ तंत्रसान आर्ण वाटशत्म:

फाॊधकाभ तॊत्रसान आणण फाॊधकाभ वादशत्म अनक
ु ू र अवाले आणण त्माचा लाऩय रलर्चक अवाला.
ऩयलडणाऱ्मा घयाॊभध्मे शे अततळम भशत्त्लाचा रलर्चक यचना

तनकऴ आशे. वादशत्म आणण फाॊधकाभ

ऩद्धती फशुभजरी, भध्मभ उॊ चीची आणण कभी उॊ चीची घये माॊवायख्मा वलवलध प्रकायची इभायती प्रदान
कयण्माच्मा दृष्टटीने रलर्चक अवर्लमाव फाॊधकाभ खचा तनमॊत्रणात मेऊ ळकतो.

फशुभजरी फाॊधकाभावाठी रलर्चक ऩद्धत म्शणजे ऩॎनेर फाॊधकाभ ऩद्धत. शे वाइटलय र्कॊ ला
कायखान्माॊवायख्मा तनमॊबत्रत लातालयणात प्री-पेबिकेटे ड अवू ळकतात. शे तॊत्रसान भानकीकयण प्रर्क्रमेव
भदत कयते. तनमॊबत्रत लातालयणात गण
ु लत्ता तऩावणीभऱ
ु े गण
ु लत्ता दे खीर याखरी जाते. ते फाॊधकाभ
लेऱ भोठ्मा प्रभाणात कभी कयतात.

आकृती ४ : ऩॅनभरंग प्रणारी

(स्रोत: स्लेतराना िझेव्श, बिदटळ कोरॊबफमा इजन्स्ट्मट
ू ऑप टे क्नॉरॉजी, कॎनडा)

मा प्रणारीभध्मे अॊतगात शबॊती वयकत्मा र्कॊ ला ऩॎनर
े च्मा शरक्मा लजनाच्मा घनतेवश आच्छाददत
केर्लमा जाऊ ळकतात. रलर्चक डडझाइनवाठी फाॊधकाभ वादशत्म आणण तॊत्रसान त्माॊच्मा वध्माच्मा

खचााच्मा आधायालय तवेच ऩमाालयणीम दटकाऊऩणा आणण जीलन चक्र खचााच्मा दृजष्टटकोनातन
ू तनलडरे
ऩादशजे. जे वादशत्म स्थातनक ऩातऱीलय आशे. उऩरब्ध आशे ते ळक्म तततके लाऩयरे ऩादशजे.
५ . तनष्कऴि:
तनलाया शी प्रत्मेक व्मक्तीची प्राथशभक गयज आशे . भागणी आणण ऩयु लठा मातीर वभतोर वाॊबाऱाला
रागतो. अनेक आशे त. दे ळबयात लताभानात

ऩयलडणाये गश
ु आशे त. वॊळोधन
ृ तनभााण प्रकर्लऩ वरू
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ऩेऩयभध्मे लय नभद
ू केरेर्लमा व्मलशामा आणण रलर्चक घटकाॊलय. शे वलश्रेऴणात्भक वॊळोधन रजयमत
गटाच्मा भानवळास्त्रीम अभ्मावावाठी आणण त्माॊच्मा ळायीरयक आणण वाभाजजक इच्छाॊच्मा ददळेने ऩढ
ु े
नेरे जाऊ ळकते आणण ऩयलडणाऱ्मा घयाॊच्मा यचनेच्मा तनकऴाॊभध्मे अॊतबत
ूा केरे जाऊ ळकते. ऩद्धती.

ऩयलडणायी घये शी अजजफात भमााददत याशणीभान नवन
ू ते वाभाजजक वॊलेदनळीर गश
ृ तनभााण आशे.

कभी उत्ऩन्न गटातीर रोकाॊची टक्केलायी बायतातीर इतय कोणत्माशी गटाऩेषा जास्त आशे . त्माभऱ
ु े
एलढ्मा ववु लधाॊची कामाषभतेने ऩत
ा ा कयण्मावाठी, रलर्चक आणण व्मलशामा तनकऴाॊलय त्माची छाननी
ू त
कयणे अत्मॊत आलश्मक आशे . जीलनाचा दजाा दे ण्मावाठी आणण लाऩयकत्मांच्मा मा षेत्रारा खऱ्मा अथााने

'स्भाटा ' ची अनब
ु त
ू ी दे ण्मावाठी लास्तवु लळायदाने आणण वलकावकाने वॊलेदनळीर यचना कयणे गयजेचे
आशे. ऩयलडणाये भर्ल
ू म शे खये दी वलक्रीच्मा ऩरीकडे जाऊन ळाश्लत आणण स्लमॊशवद्ध जगण्मावाठी
अवाले शीच मा ळोध तनफॊध भागीर बशू भका आशे.
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ळशयातीर गालखण
ु ा
आर्कििे क्ि ऩन
ु ल आठलरे
वशाय्मक प्राध्माऩक,
डॉ. डी. लाम. ऩाटीर कॉरेज ऑप आर्काटे क्चय, आकुडॉ ऩण
ु े
लास्तक
ु रा षेत्रातीर नगय मोजना र्कॊ ला ळशय यचना शा प्रगत अभ्मावक्रभ आशे . नगय मोजनेत
ळशयाॊची यचना, यस्ते, ळशयातीर भानलतनशभात वलवलध लास्त,ू तनवगा ल ऩमाालयणाळी तनगडडत घटक,
बब
ू ाग मा वलांचा एकबत्रत आरेखाचा अभ्माव आणण त्माचा अलरॊफ केरा जातो. मा अभ्मावक्रभात
ळशय आणण गाल अवे दोन शबन्न स्लरुऩाचे षेत्र आशे .
ळशयात उॊ च इभायती, ये खील यस्ते, वद
ुॊ य भानलयर्चत तनवगा, भोठे शवनेभागश
ृ , खानालऱ, लस्तू
वलक्री केंि अळा अनेक लास्तू आऩण लाऩयत अवतो. मा वला आधुतनक लास्तू तनवगााचे नक
ु वान करुन
वाध्म शोतात. काॉक्रीट तनवगाावाठी अततळम लाईट अवन
ू शी ळशयात वयााव वगऱीकडेच अर्धयाज्म
गाजलताना ददवते. ळशयातीर फशुताॊळ लास्तच
ुॊ े फाॊधकाभ वादशत्म अभ्मावरे तय रषात मेते की,
पयळाॊऩावन
ू ते छताऩमंत, लास्तच
ुॊ े वगऱे तऩळीर ल त्मातीर चकचकाट ऩमाालयणावाठी शातनकायक
कायखान्माॊद्लाया केरा जातो. लास्तक
ु रेच्मा प्रगतीच्मा आधी भाणूव तनवगााभध्मे प्रगत शोत गेरा आशे .
ळशयात जाणीलऩल
ा शा तनवगा भाणवानेच कभी केर्लमाने,
ू क

तनवगााऩावन
ू फये च राॊफ अवर्लमाची जाणील

ळशयात कामभ शोते. लास्तयु चनेतीर काटे कोयऩणा आणण आधतु नक फाॊधकाभ वादशत्म लाऩरुन आरेरा
एकवायखेऩणा माचा कॊटाऱा मेतो आणण भग गाल, जॊगर तेथीर भातीतन
ू फशयरेरी लास्तक
ू रा माकडे
भन खेचरे जाते.
गालात छोटी, उॊ चीने कभी ल उफदाय घये अवतात. अवे लास्तू वाधे वोऩे अवरे तयी ऱ्शदमाच्मा
जलऱचे लाटतात. अशरकडे काॉक्रीट गालाभध्मेशी ददवते ऩण तेथीर जुन्मा लास्तच
ुॊ ी तनशभाती नैवर्गाक
स्लरुऩाचे फाॊधकाभ वादशत्म लाऩरुन केरेरी आढऱते. गालातीर तनवगा याॊगडा अवर्लमाने तेथे भन
अर्धक प्रवन्न शोते. गालातीर नद्मा स्लच्छ, रुॊ द अवतात. नद्माॊच्मा दत
ु पाा तनवगा फशयरेरा ददवतो.
मा वलरुद्ध ळशयातीर नद्मा, बकाव काॉक्रीटभध्मे लशात अवतात. गालातीर वद
ुॊ य नद्माॊचे स्लरुऩ
आऩण ळशयातीर नद्माॊना का दे त नाशी?

मावाठी फाॊधकाभ वादशत्म तनलड शी पाय भशत्लाची फाफ

आशे . ळशयात काॉक्रीटने घातरेरा धुभाकुऱ आटोक्मात आणण्माची आलश्मकता आशे .
ळशय आणण गाल माॊचे स्लरुऩ शबन्न आशे खये , ऩण ळशयातीर काशी बागात गालाच्मा खण
ु ा
ददवतात. भी अनेक लेऱा ऩण
ॊू े ल ळशयातीर वलवलध बागाॊचे तनरयषण
ु े ळशयात ऩामी चारन
ू लास्तच
कयते. जॊगरी भशायाज यस्ता वद
ुॊ य ल रुॊ द आशे . त्मारगत बरी भोठी ऩजान्मलष
ृ ाची झाडे जतन केरेरी
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आशे त. यस्त्मारा रागन
ू दोन्शी फाजूव चारामची लाट ल त्मारा रागन
ू फयीच छोटी-भोठी दक
ु ाने अवे
मा यस्त्माचे स्लरुऩ आशे . अवचॊ एकदा जॊगरी भशायाज यस्त्मालरुन चारताना कुतश
ु राने एका गर्लरीत
ऩाम लऱरे. मा गर्लरीत भी चारामरा रागरे तेथे लेगऱे र्चत्र फघामरा शभऱारे.
जॊगरी भशायाज यस्त्मालयीर गाड्मा, आलाज, उन्शाचा दाश शे काशीवे मा गर्लरीत शळयर्लमालय
कभी झारे आणण ददवरी ती जुनी घये , गालात अवतात तवे छोटे , काशी दठकाणी भोडरेरे ऩण जुनी
झाडे अवरेरे ऩाय, दगडी ल राकडी प्रकायची जुनी फाॊधकाभे, फैठी घयॊ . मा छो्मा लस्तीचा भख्
ु म बफॊद ू
म्शणजे योकडोफा दे लाचे वद
ॊु य जन
ु े दगडी फाॊधकाभ अवरेरे भॊददय. मा वगळ्मा फाफी अभ्मावर्लमालय
अवे लाटते की आऩण एखाद्मा गालात आशोत. अवे गालाकडीर खुणा ल लातालयण अनब
ु लताना लाटतॊ
ऩण नाशी की ऩण
ु े ळशयात आऩण आशोत. गालाकडीर वद
ुॊ य अनब
ु ल मा दठकाणी भी ऩण्
ु मात अनब
ु लरा.
एका टोकारा शळलाजीनगय फवस्थानकाचा गजफजाट ल दव
ु ऱ्मा फाजर
ू ा जॊगरी भशायाज यस्त्मालयीर
धालऩऱ अवणाऱ्मा मा गर्लरीतरा शा ळाॊत ऩरयवय ऩण्
ु मातीर जुन्मा काऱात घेऊन जातो.
ळशयाचा वलकाव म्शटरे की मा अळा जागाॊना ऩण
ा णे नष्टट करुन त्माचे भऱ
ा णे
ू ऩ
ू स्लरुऩ ऩण
ू ऩ
फदररेरे ददवन
ू मेत.े ळशयाच्मा वलकावाकडे फघण्माचा ठयावलक दृजष्टटकोन, ऩैवे, याजकायण, पामदे अळा
अनेक कायणाॊभऱ
ु े वद
ुॊ य जुन्मा ऩरयवयाॊचा अॊत शोतो. ळशयी वलकाव मा वॊकर्लऩनेचा ऩन
ु वलाचाय कयण्माची
गयज आशे . ळशयाभध्मे वगऱे च चकचकीत ददवरे ऩादशजे शा दृजष्टटकोन ऩटत नाशी. जवे ळशयातीर
जुन्मा लास्तशु ळर्लऩाॊना भशत्त्ल दे त ते जऩरे जातात तवेच मा जुन्मा ऩयीवयाॊनाशी तेलढे च भशत्त्ल आशे .
अळा बागाॊभध्मे नलीन फाॊधकाभ, डागडुजी कयताना फाॊधकाभ वादशत्म शे तेथीर जन्
ु मा फाजारा
अनव
ु रुन ल जन्
ु मा धाटणीचे अवेर तय ते मोग्म ठयते. शलाभान, गयज ल त्मा षेत्रातीर लास्तक
ु रेची
धाटणी वलचायात न घेता अशरकडे लास्तभ
ुॊ ध्मे आधुतनक लस्तू फववलर्लमा जातात. अळा प्रकाये जुना
फाज नष्टट शोऊ ळकतो. ळशयाभध्मे अळी गालाकडची धाटणी अवणाये ऩरयवय तेथीर लास्तक
ु रेळी
वॊरग्न याशून, त्मारगत अवरेरे ऩमाालयण नष्टट न कयता ऩन
ु तनाशभात केरे तय मा जागाॊचा अळा
ऩद्धतीचा वलकाव अर्धक मोग्म लाटतो. शे जुने ऩरयवय ळशयाची ओऱख दटकलन
ठे लतात ल
ू
ळशयाभधीर लास्तक
ु रेचा आरेरा एकवायखेऩणा कभी कयामरा भदत कयतात.
शे अवे ऩरयवय ऩण्ु मात फऱ्माच दठकाणी दृष्टटीव ऩडतात आणण आऩर्लमारा जन्
ु मा ऩण्
ु माच्मा
काऱात घेऊन जामची त्माॊची ताकद आशे . कोथरुड भध्मे भख्
ु म कलेयस्ता वोडून आतीर फाजव
ू एका
गर्लरीतशी अवे जन
ु े भॊददय ल त्माफाजच
ू ा ऩरयवय जन
ु ी झाडे अवरेरा ददवन
ू मेतो. भख्
ु म यस्त्माऩेषा मा
ऩरयवयात खूऩ जास्त थॊडाला शभऱतो. रार फशादयू ळास्त्री यस्ता, म्शात्रेऩर
ू माॊना रागन
ू दे खीर अवे
फये चवे ऩरयवय ददवतात. ऩन
ु लडीभधीर लास्तू ऩाडामची गयज अवेर तय त्मा बागातीर लातालयण,
फाज, धाटणी माचा अभ्माव करुन ऩन
ु तनाशभाती केरी ऩादशजे.
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प्रत्मेक प्रदे ळातीर गालात, तेथीर भऱ
नैवर्गाक ऩमाालयणाळी वभामोजन कयणाऱ्मा लास्तू
ू
वलकवीत झार्लमा आशे त. उदा. बायतातीर बज
ॊू ा घय आशे त. ऩयदे ळातशी त्माॊच्मा भऱ
ू प्राॊताभध्मे बग
ू
नैवर्गाक ऩमाालयणाळी वभामोजन अवणायी लास्तव
ु भद्
ुॊ य आणण स्लच्छ गालॊ जतन केरी आशे त.
ृ ध, वद
शी गाले आधुतनक वोमी-ववु लधाॊमक्
ु त आशे त त्माभऱ
ु े गालाचे ऩायॊ ऩारयक स्लरुऩ म्शणजे प्रगती नाशी शे
अततळम चक
काढून टाकरे ऩाशीजे. ळशयातीर अवे शे ऩरयवय
ु ीचे वभीकयण रोकाॊनी भनातन
ू
लास्तशु ळर्लऩाइतकेच भशत्त्लाचे आशे त कायण लास्तक
ु रेतीर घटकाॊचे तऩळीर दे णाये

लास्तू अळा

ऩरयवयाॊभध्मे फघामरा शभऱतात. शे अवे एखाद्मा प्रदे ळातीर गालाची ओऱख जऩणाये ल लास्तक
ु रेतीर
घटकाॊचे तऩशळर दे णाये ऩरयवय ळशयात अवतीर तय ळशयाॊचा वलकाव कयताना अवे बाग काऱजीऩल
ा
ू क
शाताऱाले रागतात.
ळशयाभध्मे फागा मा ळशयातीर प्राणलामच
ु े प्रभाण लाढवलण्माव भदत कयतात. ळशयातीर गाड्मा,
कायखाने ल इतय प्रकायचे प्रदऴ
ु ण शे लातालयणातीर शातनकायक घटक लाढलतात ल फागा ह्मा वगळ्मा
दष्टु ऩरयणाभाॊऩावन
ू ळशयाॊना काशी प्रभाणात लाचलत अवतात. आयोग्म ल वौंदमा अवे दोन्शी प्रकाय
फागाॊभऱ
ु े ळशयाॊना शभऱतात. प्रदऴ
ु णाॊभऱ
ु े लाढणाये ताऩभानशी फागाॊभऱ
ु े कभी शोते. ळशयातीर अवे जन
ु े
ऩरयवय जतन केर्लमाभऱ
ु े तेथीर अर्धक प्रभाणातीर झाडाॊभऱ
ु े शे ऩरयवय फागाॊप्रभाणे ळशयाचे प्राणलामू
लाढलणायी केंिे ठरू ळकतात.
यात्रीच्मा जॊगरातीर काऱोखात आरेर्लमा एकवायखेऩणात काजले ददवर्लमालय जळी यॊ गत
आणतात, तवेच ळशयाॊभध्मे एकवायख्मा लास्तभ
ुॊ धून र्पयताना अवे जुने ऩरयवय र्कॊ ला गालखण
ु ा जतन
र्कॊ ला ऩन
ु तनाशभात केरे तय ते ळशयातीर ऩमाालयणावाठी उत्तभ ल नमनयम्म ठयतीर.
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अंतगित यचनेलय प्रकाळाचा प्रबाल
वादयकते : ऩल्रली यो. ऩयु ं दये ( वंळोधन अभ्मावक )
प्राध्माऩक, वम
ा त्ता एज्मक
ू द
ु े ळन पाउॊ डेळन, ऩण
ु े
भागिदळिक : िॉ अरका खािे

भानली प्रबाल, भनजस्थती आणण लतान मालय प्रकाळाचा प्रबाल अवन
ू अॊतगात वजालटीभध्मे वलाात भशत्लाचा ऩैरू
म्शणजे " प्रकाळ " शोम. अॊतगात वजालटीभध्मे कृबत्रभ आणण नैवर्गाक प्रकाळाचा लाऩय माॊचा वखोर वलचाय केरा
जातो. ऐततशाशवक दृष्टटमा ल लास्तळ
ु ास्त्रीम भानव ळास्त्राने अॊतगात लातालयणाचा व्मक्तीलय प्रत्मष अप्रत्मषऩणे ऩरयणाभ शोतो. प्रकाळ बालना तनभााण कयतात. प्रकाळाचा ऊजाा स्त्रोत शा नैवर्गाक प्रकाळ आशे .
नैवर्गाक प्रकाळावाठी अॊतगात वजालटीभध्मे जागा अवरी ऩादशजे. कृबत्रभ प्रकाळाची रोक यचना कयतात तयीशी
नैवर्गाक प्रकाळावायखे घय ददवाले अळी इच्छा फाऱगतात. ऩयॊ तु त्माभऱ
ु े घय आकऴाक ल वद
ुॊ य अवन
ू शी प्रकाळ
मोजनेत झारेरी गरत ददवन
ू मेत.े
अॊतगात यचनेभध्मे आतीर जागेची र्कॊ ला वबोलतारच्मा जागेची लाढ ल त्माचे उत्तभ रयत्मा
वळ
ॊ ाद वाधरा जातो. अॊतगात
ु ोशबकयण कयण्माचा प्रमत्न केरा जातो. तवेच त्मा लातालयणाचा लाऩय करुन वव
ु ल
यचना शा एक फशुआमाभी व्मलवाम अवन
ू त्माव वजानळीरता ल बोलतारच्मा लातालयणाची जाण ल गोष्टटी
भशत्लाच्मा आशे त.
भानलालय भातनवक आणण ळारयरयक ऩरयणाभ शे वलवलध प्रकायच्मा लाऩयरेर्लमा "प्रकाळ " मोजनेने शोतो.
ददलवाचा प्रकाळ शा वदृढ भन, उत्तभ भनोलर, कभी ताण ल थकला माॊच्माळी वॊफर्ॊ धत आशे. ददलवाचा प्रकाळ
फाशे यीर लातायऩणाळी ल जजलॊतऩणाळी भानशवक दृष्टटमा मा वॊरग्न आशे. डॉक्टय ओट माॊच्मा भाते, ळयीय
चमाऩचम र्क्रमाॊवाठी ऩाणी आणण अन्न माफयोफयच प्रकाळाचा लाऩय कयते. नैवर्गाक प्रकाळ आलश्मक जैवलक
घटक उतेजजत करुन भें द ू कामायत कयतात. ढगाऱ लातालयणात र्कॊ ला कभी प्रकाळाच्मा ऩरयजस्थतीत प्रकाळातीर
यॊ ग जाण्माव अवभथाता दाखलतात. डॉक्टय री लभान माॊना दे खीर वाॊर्गतरे की प्रकाळ आयोग्म याखण्माव
भशत्लाची बशू भका फजालतो. जेव्शा आऩण आयोग्म वॊतर
ु न आणण ळारययीक तनमभनाफददर फोरतो तेव्शा
आयोग्मयषक भज्जावॊस्था, अॊत:स्त्राली प्रणारी माॊचा वॊदबा घेतोच, ळयीयाची शी प्रभख
ु तनमॊत्रण केंिे उत्तेजजत
कयण्माचे काभ प्रकाळाभऱ
ु े वशज शोते.
1940 च्मा आधी, ददलवाचा प्रकाळ शा प्राथशभक प्रकाळ स्त्रोत शोता. अॊतगात वजालटीभध्मे र्कॊ ला
इभायतीभध्मे माचा वलचाय वतत केरा जातो. कृबत्रभ ददले नैवर्गाक प्रकाळारा ऩयु क आशे त. लीव लऴााच्मा अर्लऩ
कारालधीतच वलदमत
ु योऴणाईने कामाऩरट केरे. अरीकडे ऊजाा आणण ऩमाालयण वलऴमक प्रकाळ मोजना शा
इभायतीचा एक ऩन
ु य ळोधीत ऩैरू आशे . लेगलेगऱमा तयॊ गराॊफी र्कॊ ला प्रकाळाच्मा लणान वलतयणाचा भानली
ळयीयालय लेगलेगऱा प्रबाल ऩडतो. लशुताॊळ लेऱा वम
ा काळाचा वभालेळ ् अवर्लमाभऱ
ु प्र
ु े भानलाव ददलवाचे
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लातालयण अर्धक शले शलेवे लाटते. शातले च्मा भते नैवर्गाक प्रकाळ शा जैवलक कामाावाठी आलश्मक अवरेर्लमा
प्रकाळाची वलोच्च ऩातऱी आशे .
अंतगित यचनेभध्मे प्रकाळ
वौंदमाा चा अथा प्रकाळाच्मा ऩरयणाभातन
ू प्राप्त शोतो. अन्मथा अॊधायात ते तनयथाक आशे . प्रकाळ लयलयचा अवो
र्कॊ ला गढ
ॊु े यॊ ग आणण वद
ु अवो, त्माभऱ
ु े नेशभीच वौंदमा रषलेधी फनलरे ताजे, लस्तच
ु ॊ यता डोऱमाॊना प्रकाळाभऱ
ु े
आकवऴात कयतात त्माभऱ
ु े च प्रकाळाच्मा वला स्त्रोताॊचे वौंदमा ळास्त्रात वलळेऴ स्थान आशे . लास्तवु लळायद शे एक
ळास्त्र आणण करा आशे ज्मात प्रकाळाची बशू भका भशत्लाची भानरी जाते. प्रकाळ वाधने शी ऩण प्रकाळाचे कृबत्रभ
स्त्रोत म्शणून लाऩयरे जातात. प्रकाळ लास्तवु लळायद दे तीर नाटमभम ल करात्भक फदर घडवलण्माव जफाफदाय
आशे त. प्रत्मेक लातालयणारा दोन चेशये अवतात बाव आणण आबावी माभध्मे प्रकाळाची शी त्माॊच्मा तीव्रतेनव
ु ाय
बाल ल आबाव तनभााण कयतात. प्रकाळ मोजना शी प्रत्मेक कारखॊडातीर प्रत्मेक लास्तू करेरा ल व्मजक्तगत
जीलनारा अथा दे त आरी आशे . प्रकाळाचा लाऩय वलवलध प्रकाये केरा जाऊ ळकतो. उदाशयणाथा, अध्माजत्भक
लातालयण जेथे अनब
ु लामचे अवेर तेथे फऱ्माचदा भॊद प्रकाळ यचना तमाय केरेरी अवते. शे वय्मद वदया माॊनी
2009 वारी म्शटरे आशे .
भानलाचे प्रकाळालय अलरॊफन तनवलालाद आशे. भानली भानशवकतेलय प्रकाळाचा प्रत्मषऩणे ऩरयणाभ
शोतो. वॊळोधकाॊचा अवा वलश्लाव आशे की, भनष्टु म त्माॊच्मा वॊतशु रत ळयीयावाठी नेशभी तनयोगी आशायाचा वलचाय
कयतो ऩॊयतु मोग्म प्रकाळ यचनेकडे जय दर
ा केरे तय त्माॊचा दष्टु ऩरयणाभ भाणवालय शोतो. शा ऩरयणाभ
ु ष
प्रकाळाच्मा प्रभाणालय आणण प्रकायालय अलरॊफन
ू अवतो. अॊतगात वजालटीतीर वबोलतारचा प्रकाळा वलचायात
घेणे आलश्मक आशे . उदाशयणाथा ग्रॊथारमात ऩाॊढये आणण तनऱे ददलवे ऩयु े वे वलखरुन लाऩयरे तय ते लातालयणात
तनयाळेची बालना तनभााण कयतो, आणण व्मक्तीभध्मे उदावीनता आणतात. ग्रॊथारमातीर प्रकाळ मोजना ळाॊतता
आनॊद, तनयाळ, शबती, र्चॊता याग मावायख्मा वलवलध बालना आणू ळकतात. म्शणन
ू च भानलारा वलशळष्टट
प्रकायच्मा प्रकाळाचा वश वलशळष्टट दठकाणी वलशळष्टट बालना तनभााण कयतो मेतीर अळी प्रकाळ मोजना अवाली
रागते. लास्तच्
ु मा वॊयचनेलय प्रकाळाचे ऩरयणाभ शोतात र्कॊ ला इजच्छत ऩरयणाभ वाध्म कयण्मावाठी प्रकाळ शे
कामाषभ वाधन आशे . उदा वलशळष्टट प्रकायच्मा प्रकाळ मोजनेत बयील लस्तच
ु ा काशी बाग ऩोकऱ दाखलामचा
अवेर तय ते आबावी दृश्म मोग्म त्मा प्रकाळ मोजनेतन
ू वाध्म शोऊ ळकते. माभध्मे अवेशी ददवन
ु मेते की
प्रकाळाभध्मे ऩमाालयणाची जस्थती आणण त्माची लास्तशु ळर्लऩ माॊची लैशळष्टटमे फदरण्माची ताकत आशे .
प्रकाळाचा भानलालयीर ऩरयणाभ :
वम
ा काळ शे नैवर्गाक प्रकाळाचे स्त्रोत अवन
ु प्र
ू वला जीवलत गोष्टटीॊना ते वलाार्धक घोवऴत कयतात प्रकाळ
वॊश्रेऴण आणण प्रकाळाच्मा ददळेने लाढत जाण्माची लनस्ऩतीची प्रलत्त
ृ ी मा दोन प्रकाळ वॊफर्ॊ धत प्रर्क्रमा आशे त
दृष्टटीभऱ
ु े प्रकाळाचे ऩरयणाभ दे खीर रगेच ददवन
ू मेतात. वलदमाथ्मााना भनालय प्रकाळाचे दृष्टम आणण अदृष्टम अवे
ऩरयणाभ घडतात. ऩण त्माऩैकी अदृष्टम ऩरयणाभालय अजूनशी नीट अभ्माव झारेरा नाशी शे उभगते.
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जेव्शा वम
ा काळ ऩालवाच्मा थेंफातन
ु प्र
ू जातो तेव्शा इॊिधनष्टु माची तनशभाती शोते. वप्रझभ भधुन जाणाया
प्रकाळ दे खीर अळीच तनशभाती कयतो. ऩरयणाभी वम
ा काळ शा ऩाॊढऱ्मा प्रकाळात अवताॊना शोणायी तनशभाती शा
ु प्र
वप्तयॊ गाची अवते. आणण मा वप्तयॊ गाची श्रेणी आणण तीव्रता शी तनयतनयाऱी अवते. रोकोरोव्शा, एभ.ली ( जून
1976, ऩी 225 ) म्शणतो जय भानली त्लचा वौय र्कयणोत्वगााच्मा वॊऩकाात दीघाकाऱावाठी नवेर तय त्माचा
भानली प्रणारीलय, ळारययीक वॊतर
ु नालय ऩरयणाभ शोतो. उदाशयणाथा भज्जावॊस्थेचे कामाात्भक वलकाय,
जीलनवत्लाची कभतयता, ळयीयाची वॊयषात्भक ळक्ती शे वला काशी कभकुलत शोते. लटा भन, आय. जे आण नीय
(1970) अवे अशलार दे ता की, प्रकाळाचा प्रत्मष ज्मा फदर वलाात जास्त भादशती आशे तो म्शणजे दृष्टटी शोम.
तनलावी जागेत नैवधगिक प्रकाळ :
तनलावी यचना कयताॊना नैवर्गाक प्रकाळ शा भशत्लाचा घटक आशे. वलशळष्टट गण
ु लत्तेप्रभाणे अवणाये
लातालयण आणण त्माचा रोकाॊच्मा जागरुक आणण वप्ु त अलस्थेलय, त्माॊच्मा स्भयणळक्तीलय ऩरयणाभ घडलतात
ळयीयाच्मा जैवलक प्रणारीची नैवर्गाक रम तनभााण कयणे शे ददलवाच्मा प्रकाळात अवणाऱ्मा अततनीर र्कयणॊ लय
अलरॊफन
ू आशे. अभ्मावात अवे ददवन
ू आरे आशे की, वलदमाथॉ आणण वलदलानाॊनी नैवर्गाक प्रकाळात रषणीम
काभर्गयी केरी आशे. नैवर्गाक प्रकाळाचा लाय वलदमत
ु ऊजाा फचतीलय ऩरयणाभ कायक आशे.
लातायलणाच्मा गण
ु लत्तेचा ल प्रभाणाचा भानलालय ऩरयणाभ शोतो. वलावाधायणता नैवर्गाक प्रकाळाची
गण
ु लत्ता ल प्रभाण माॊची जास्त प्रभाणात चचाा केरी जाते. बत
ू काऱाऩावन
ू भानल ( लास्तवु लळायदकाय ) णखडकी,
स्काम राईट माॊचा लाऩय करुन नैवर्गाक प्रकाळाचा लाऩय कयताना ददवन
ू मेतात. आऩर्लमारा फऱ्माच ऩयु ातन
कारीन भॊददयाॊभध्मेशी माचा प्रत्मम मेतो. भॊददयाच्मा छताॊलय फवलरेरी नषीदाय जाऱीतन
ू गेरेरी वम
ु र्ा कयणे
घयाभध्मे भॊददयाभध्मे अॊगणाभध्मे वद
ुॊ य कलडवे तमाय कयतात. नैवर्गाक प्रकाळाभऱ
ु े ऩडरेरे कलडवे भनारा
वख
ु ातन
ू जातात. फऱ्माचळा भॊददयाभॊध्मे वम
ु ााची ऩदशरी र्कयण भत
ू ॉच्मा ऩालराॊलय ऩडरेरी आढऱतात. त्मावाठी
ददळेचा ल लन नैवर्गाक प्रकाळ मोजनेचा अभ्माव ल त्माचा मोग्म तो लाऩय करुन घेणे, ल माचे सान अवणे पाय
गयजेचे आशे. वलवाव्मा ळतकाच्मा वयु लातीव आणण भध्मात कृबत्रभ प्रकाळाचा भानली अवलष्टकाय लास्तळ
ु ास्त्रीम
यचनेत अग्रेवय शोता. त्माभऱ
ा केरे गेरे.
ु े ददलवाच्मा प्रकाळाकडे थोडमा प्रभाणात दर
ु ष
कृत्रत्रभ प्रकाळ आर्ण तनलावी जागा :
फशुताॊळी तनलावी घटकाॊभध्मे नैवर्गाक आणण कृबत्रभ प्रकाळाचा एकबत्रतयीत्मा लाऩय केरा जातो. एक
वायख्मा प्रकाळ वलतयणावाठी वलवलध प्रकायची प्रकाळ मोजना लाऩयरी जाते.
रेखात नभद
ू केर्लमाप्रभाणे तनलावी जागेत प्रकाळ शा भशतलाचा घटक आशे. मोग्म आणण दृश्म प्रकाळ
व्मजक्तभत्लालय ऩरयणाभ कयतात तनलावी जागेत आयाभ प्रदान कयण्मावाठी लातालयणातीर र्कॊ ला खोरीतीर
प्रकाळ मोजना शी भशत्लाची फाफ आशे. वलदमाथंना अन्म वोमी प्रदान कयण्मा फयोफयच त्माॊची उत्ऩादकता
लाढलण्मावाठी प्रकाळ भशत्लाची कामा कयतो. प्रौढ आणण वलदमाथ्मांवाठी डोऱमाची आयोग्म द्ष्टटी याखणे,
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भज्जातॊतच
ू ा ताण कभी कयणे मावाठी मोग्म प्रकाळ मोजनेचा लाऩय कयणे आलश्मक आशे . तनलावी जागेत
प्रकाळाचा वकायात्भकतेवाठी लाऩय करुन घेतरा जातो. कधीकधी अततळम वोमा आणण व्मालशारयक उऩामाॊभऱ
ु े
ऩमाालयणाचे खये ल नैवर्गाक प्रततबफॊफ तमाय कयतो मेत,े त्मावाठी नैवर्गाक आणण कृबत्रभ प्रकाळ, प्रकाळभान
लातालयण ल त्माॊच्मा कामाषभतेनव
ु ाय जागेची खोरी ल उॊ ची लाढलता मेते तवेच कभी दे खीर कयता मेते
वभामोजजत प्रकाळ यचनेभऱ
ु े तनलावी लातालयण वलोत्तभ फनलता मेत.े
इभायतीची यचना कयताना फाॊधकाभ आणण दे खबार खचा मालय बय ददरा जातो. रोकाॊच्मा भानशवक ल
ळायीरयक कर्लमाणावाठी इभायतीभध्मे मा गोष्टटीॊचा वलचाय केरा जातो मोग्मरयत्मा दे खीर केरेरमा प्रकाळ
मोजनेभऱ
ु े ल नैवर्गाक प्रकाळयचनेभऱ
ु े इभायतीतीर यदशलाळाॊची उत्ऩादकता लाढवलण्माव ल अमोग्म याखण्माव
तवेच वयु क्षषतता याखण्मावाठी दे खीर पामदे ळीय अवर्लमाचे शवध्द झारे आशे . नैवर्गाक प्रकाळाभऱ
ु े तनभााण
शोणाऱ्मा आनॊददामी रशयीने तणालाचे प्रभाणे कभी शोते ल उत्ऩादकता लाढते. काभगायाॊचे आयोग्म आणण उत्तभ
उत्ऩादकता माभऱ
ु े तनमक्
ु ताॊना आर्थाक राब शभऱतो. वलदमाथॉ दे खीर चाॊगरे काभ कयतात. णखडक्मा नवरेर्लमा
र्कॊ ला मोग्म प्रकाळ लगाखोर्लमा ऩेषा ददलवाच्मा प्रकाळात फवणाऱ्मा भर
ु ाॊनी चाचणी गण
ु ाॊभध्मे जास्त प्रगती
केरी शे ददवन
ू आरे आशे . ऩण
ु ा प्रकाळात ग्राशक आर्धक काऱ दक
ु ानात याशतात आणण दक
ु ान कभाचायी अर्धक
उत्ऩादकता दे तात. नैवर्गाक प्रकाळाभऱ
ु े रुग्ण वध
ु ायण्माचे प्रभाणे दे खीर लाढते. तवेच रुग्णारमातीर
कभाचाऱ्माॊची काभ कयण्माची ळश्र
ु ुऴा कयण्माची लत्त
ृ ी दे खीर लाढीव रागते आणण व्मक्तीरा आयाभ ल ळाॊतता
प्राप्त शोते.
नैवर्गाक प्रकाळाचा लाऩयाने ल उऩमक्
ु तनेने वलदमत
ु खचा कभी कयतो मेऊ ळकतो. त्माच प्रकाये
इभायतीतीर यदशलाळाॊलय ल बोलतारच्मा लातालयणालय प्रकाळाचा वकायात्भक प्रबाल दे खीर ऩडतो.

******************************
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अंतगित वजालिीभध्मे यं गाचा प्रबाल
वादयकते : ऩल्रली यो. ऩयु ं दये ( वंळोधन अभ्मावक )
प्राध्माऩक, वम
ा त्ता एज्मक
ू द
ु े ळन पाउॊ डेळन, ऩण
ु े
भागिदळिक : िॉ अरका खािे

अॊतगात वजालट शी एक प्रर्क्रमा आशे . त्माभध्मे अनेक ऩामऱ्माॊचा वभालेळ ् केरा जातो. त्मात वॊकर्लऩना वलकाव
भशत्लऩण
ू ा अवते. वॊकर्लऩना वलकावात जागेचो अॊतगात लास्तक
ु रा शा ळब्दारा / शमारा खूऩ भशत्ल आशे .
वाकायरेर्लमा इॊदटरयमयच्मा भर
ै ी एक घटक आशे- यॊ गवॊगती.
ू बत
ू गण
ु लतेच्मा घटकाॊऩक
यॊ गाचे जदटर स्लरुऩ, त्माॊचा भानली करा, वॊस्कृती, धभा, भानवळास्त्रालय शोणाया ऩरयणाभ / प्रबाल
अनेकदा अभ्मावरा आशे. यॊ ग, यॊ गळास्त्रा आऩर्लमा दृश्मधायणेचा भर
ु बत
ू गण
ु म्शणन
ु म्शटरा जातो.
वभजळी वॊफर्ॊ धत अवॊख्म वलकशवत शवध्दाॊत आणण गदृ शतके आशे त. यॊ गाद्लाये प्रदान केरेरा वौदमांचा
आयाभ आणण भानली भानशवकतेलय त्माॊचा प्रबाल.
ऩेऩयाच्मा भाध्मभातन
ू अॊतगात वजालटी भधीर यॊ गाचे भशत्ल वॊफोर्धत कयणाय आशे . माभध्मे इभायती
वालाजतनक जवे की प्रळावकीम, रुग्णारम, ळैषणणक वॊस्था, घय शमाॊचा वभालेळ ् आशे. घयाभध्मे ददलवा ल यात्री
च्मा लेऱेव वलशळष्टट यॊ गाच्मा लाऩयाचे भशत्ल शमाचे वलश्रेऴण केरे जाते. यॊ गवॊगती, त्माच्मा वलस्तत
ृ श्रेणीच्मा
लाऩयाने भानली जीलनाच्मा वलवलध ऩैरल
ुॊ यीर ऩरयणाभाॊच्मा वलचाय केरा जातो.
आमोजजत प्रमोगाच्मा आधाये वालाजतनक षेत्राॅाच्मा अॊतगात वजालटीभध्मे यॊ गाची अॊभरफजालणी
त्माचा उत्ऩादकतेलय शोणाया ऩरयणाभ, काभगायाॊची कामाषभता त्माॊचा स्लबाल, रुग्णारमातीर रुग्णाॊची
भानशवक, ळारयरयक प्रगती, वलदमाथ्मााची ळाऱे तीर कामाषभता माफदर तनष्टकऴा तवेच जागा लाऩयणाऱ्मा
व्मक्तीलय लाऩयर्लमा जाणाऱ्मा यॊ गाच्मा प्रबालाचे वलश्रेऴण कयणे शे च शमा रेखाचे ध्मेम आशे.
अॊतगात लातालयण प्रदान कयणे, तेथीर यदशलाश्माॊचे भनोलैसातनक कर्लमाण शी लास्तवु लळायदकाची
नैततक जफाफदायी आशे वदमजस्थत आधुतनक वभाजात एखादमा व्मक्तीचा 70% शुन अर्धक काऱ घयाॊभध्मे
व्मततत शोतो म्शणन
ू च अॊतगात वजालट लाऩयणाऱ्मा व्मक्तीॊच्मा जागा कामाात्भक, वौंदमाात्भक, भानव ळास्त्रीम
दृष्टटीने प्रबावलत कयते.
प्रस्तालना :यॊ ग आऩर्लमा जगाचा जगण्माचा अवलबाज्म बाग आशे आणण त्माचा भानली धायणेलय ऩरयणाभ शोतो. ऩमाालयण शे
नाश्लॊत आशे तवेच जीलनचक्रातीर अवलबाज्म घटक आशे. अॊतगात वजालटीत मोग्म जागा तमाय कयण्मावाठी ते
प्रतततनर्धत्ल कयतात. आजऩमंत अनेक वॊळोधकाॊनी शवध्द केरे आशे की यॊ गाभध्मे गशन भनोलैसातनकता अवते
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आणण रोकाॊलय ळारयरयक आणण भानशवक प्रबाल ऩडतो. यॊ ग जागा लाऩयणाऱ्माॊना प्रबावलत कयतात. काशी
व्मक्तीॊना उजेडात / वम
ा काळात आनॊदी लाटते तय ऩालवाऱी लातालयणात एखादमारा दख
ू प्र
ु ी लाटते यॊ गात ऊजाा
अवते ती बालना वॊलेदना मा दोन्शी गोष्टटी प्रबावलत कयते.
अॊतगात यचनाकायाची भशत्लाची बशू भका आशे ती म्शणजे यदशलाळाॊचे भनोलैसातनक कर्लमाण आणण ते
दटकलन
ू ठे लणाये अॊगबत
ू लातालयण प्रदान कयणे. अनब
ु ल, आठलणी, वाॊस्कृततक पयक शे शबन्न रोकाॊच्मा
आकरनालय ऩरयणाभ कयतात म्शणजेच वभान यॊ ग, यॊ गवॊगती शबन्न रोकाॊना लेगलेगऱमा प्रकाये प्रबावलत करु
ळकते / कयते.
अॊतगात वजालट कयताना यॊ ग / यॊ गवॊगती फयोफय काभ कयण्माचा अनब
ु ल अवणे आलश्मक आशे . यॊ गाचा
प्रबाल ओऱखणे आलश्मक आशे. रोकाॊनाभध्मे वलशळष्टट यॊ गाभऱ
ु े शोणाये भनोलैसातनक ऩरयणाभ, ते कुठे आणण
कवे शोऊ ळकतात शे भादशती अवेण आलश्मक आशे. प्रत्मेक ऩरयजस्थतीवाठी मोग्म वॊमोजन कयणे अतनलामा
आशे. यॊ ग एकत्र आणण अॊतगात बागात शमाचा लाऩय केर्लमाने दळाकालय वकायात्भक र्कॊ ला नकायात्भक ऩरयणाभ
शोऊ ळकतो. जागाआयाभ आणण ळाॊतता ऩवयलू ळकते तय एकीकडे यॊ ग चीड, अस्लस्थता वायखी बालना तनभााण
करु ळकतात. यॊ ग शे अॊतगात वजालटी भधीर ळक्तीळारी वाधन आशे ते आतर्लमा जागेत वलवलध भ्रभ तनभााण
करु ळकतात. जेव्शा यॊ गाची अमोग्म तनलड केरी जाते. तेव्शा एखादी खारी रशान र्कॊ ला भोठी ददवू रागते. काशी
शवव्शीर कायणाने जय लास्तवु लळायद फदराॊना ऩयलानगी दे त नवेर तय यॊ गच रचर्चकता आणण्माव भदत
कयतात.
यं गाचे प्रकाय :
लस्तु ज्मा प्रकाये प्रकाळ प्रततबफॊबफत र्कॊ ला उत्वाजजात कयते आणण त्माभऱ
ु े डोऱमालय ज्मा लेगलेगऱमा
वॊलेदना मेतात त्माराच यॊ ग / यॊ गवॊगती म्शटरे जाते. 17 व्मा ळतकात प्रशवध्द गणणततस, बौततक ळास्त्रस वय
आमझॎ न न्मट
ू न शे इॊिधनष्टु मात वला घटक अवतात शमावाठी त्माॊनी अनेक प्रमोग केरे त्माने एका खोरीत अॊधाय
केरा, पक्त एका छोटमा तछिातन
ू प्रकाळ टाकरा, त्माॊच्मा वभोय एक वप्रझभ ठे लरा. ऩाॊढऱ्मा ऩाश्लाबभ
ू ी लय
वातशी यॊ ग ऩयालततात कयण्मात तो मळस्ली झारा. त्माराच स्ऩेक्रभ म्शटरे. शे यॊ ग आशे त. रार, नारयॊगी वऩलऱा,
दशयला, तनऱा, इॊडडगो आणण जाॊबऱा, यॊ गचक्र शे यॊ ग एकबत्रत कयण्माचे भर
ू बत
ू वाधन आशे . वय आमझॎक न्मट
ू न
शमाॊनी वन 1666 भध्मे ऩदशर्लमाॊदा यॊ गचक्र तमाय केरे. आय. लाम.फी च्मा धयतीलय तमाय केरेरे 12 यॊ गाचे
वाभचन्म आलत
ृ ी चक्र खारीर र्चत्रात दाखलरे आशे.
तनवगाात, तीन प्राथशभक यॊ ग आशे त- रार, वऩलऱा, तनऱा, दय्ु मभ यॊ ग शमा ततघाॊच्मा शभश्रणाने तमाय शोतो.
उदाशयणाथा - तनऱमा, वऩलऱमा, - दशयला
यॊ गचक्रानव
ॊ ादी यॊ ग अवे म्शणतात. वलरुध्द अवणाऱ्मा
ु ाय एकभेकाॊच्मा ळेजायी अवरेर्लमा यॊ गाना वव
ु ल
यॊ गाना ऩयु क यॊ ग अवे म्शणतात माशळलाम यॊ गचक्र उफदाय र्कॊ ला थॊड यॊ गाभध्मे वलबागरे आशे त.
57

तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

आऩर्लमा दृश्मभान श्रेणीतीर 7 यॊ गाऩैकी रार, नारयॊगी, वऩलऱा आणण दशयव्मा यॊ गाच्मा काशी छटाउलदाय यॊ ग
भानर्लमा जातात. उफदाय यॊ ग उत्वाश ल धाडवाचे प्रततक आशे त. त्माभऱ
ु े ते वकायात्भक आणण नकायात्भक अवे
दोन्शीशी ऩरयणाभ घडलू ळकतात. उफदाय यॊ ग लाऩरुन काशी गोष्टटी अधोरयणखत केर्लमा जाऊ ळकतात ऩण
प्राभख्
ु माने ती जागा गदॊची शोते. उफदाय यॊ ग भज्जावॊस्थेरा उतेजजत कयतात म्शणूनच त्माॊच्मा प्रबालाखारी
रम, यक्तदाफ, श्लावोच्छलाव लाढू ळकतो. दृश्मभान श्रेणीतीर दशयला, तनऱा, जाॊबऱमा शमा यॊ गाचा ळाॊत ळैरीत
लाऩय शोतो. शमाॊचा उफदाय यॊ गालय वलऩयीत ऩरयणाभ शोतो. त्माॊचा भज्जावॊस्थेलय प्रबाल ऩडतो आणण नाडी,
यक्तदाफ श्लावोच्छलावाचा लेग कभी शोतो. म्शणूनच रुग्णारमाॊच्मा तथाकथीत खोर्लमाॊभध्मे तनऱमा यॊ गाचा (
ळीत लगाातीर तनऱमा यॊ गाचा ) लाऩय झार्लमाचा ददवते. तय ऩाॊढया, काऱा शे तटस्थ यॊ ग भानरे जातात.
यं गाचे भानवळास्त्र :यॊ ग भाणवाच्मा आमष्टु माचा भशत्लाचा बाग आशे. यॊ ग भाणवाच्मा भनजस्थतीलय थेट ऩरयणाभ कयतात. भाणूव
एक दृश्म प्राणी आशे. त्मारा वला वॊलेदी भादशती ऩैकी 87% भादशती यॊ गाच्मा जगातन
ू च शभऱते. प्रमोगाने शे शवध्द
झारे आशे की, एखादी व्मक्ती एखादमा यॊ गाच्मा गोष्टटीलय शबन्न ्, वलशळष्टट प्रततर्क्रमा दे ते ते त्मा यॊ गाच्मा
बालतनक अलस्थेलय अवणाऱ्मा प्रबालाॊभऱ
ु े यॊ गाचा रोकाॊलय प्रबालळारी प्रबाल ऩडतो आणण वलावाधायणऩणे यॊ ग
भाणवाच्मा जीलनालय, वलमीॊलय थेट ऩरयणाभ कयतात. प्रत्मेक भाणवाचे स्लत:चे आलडते यॊ ग अवतात की जे
त्माचे व्मक्तीभत्ल प्रततबफॊबफत कयतात ृ भानवळास्त्राॊनी अवा तनष्टकऴा काढरा की यॊ ग रोकाॊच्मा वलशळष्टट
बालनाॊळी वॊफर्ॊ धत अवू ळकतात. याशण्माचा / जगण्माच्मा, काभाच्मा जागाॊची अॊतगात वजालट कयताना बालना
शा एक भशत्लाचा घटक आशे. एखादमा जागेची अॊतगात वजालट कयताना वलशळष्टट यॊ गाभऱ
ु े कोणते ऩरयणाभ,
बालना तनभााण शोतात शे जाणन
ू घेणे भशत्लाचे आशे. खारीर भजकूयात काशी प्राथशभक यॊ ग, त्माॊचा बालना आणण
प्रततकात्भकतेळी अवरेरा वॊफध
ॊ , लाऩयताना डडझाईतनॊग भधीर चा अवरेरा वॊफध
ॊ वच
ु ीफध्द केरा आशे.
 रार - रार शा यॊ गचक्रातीर स्ऩेक्रभ भधीर वलाात जीॊलत, आकऴाक यॊ ग आशे. ते उत्कटता, उफदायऩणा,
उत्वाश, ळक्ती, ऊजाा तवेच प्रेभ व्मक्त कयते. रार यॊ ग त्लयीत रष लेधून घेतो आणण त्माच्मा
ळक्तीळारी प्रबालाभऱ
ु े लस्तु आणण प्रततभा अग्रस्थानी आणते. रार यॊ ग खूऩच भजफत
ू अवन
ू तो
जागेची खोरी एकदभच रशान, उत्तेजक ददवलण्मात भदत कयतो.
 तनऱा - तनऱा शा ळाॊतीचा, वव
ॊ ादाचा यॊ ग आशे ऩयॊ तु तो ळाॊत, बालनाळन्
ु ल
ू म भैत्रीऩण
ू ा म्शणून ओऱखरा
जाऊ ळकतो. प्राचीन काऱाऩावन
ू आळा, तनष्टठा, वलश्लाव माॊचे प्रतीक आशे . ळारययीकदृष्टटमा माचा
ऩरयणाभ केंिीम भज्जावॊस्था ळाॊत कयण्मालय शोतो. आधी नभद
ु केर्लमाप्रभाणे नाडीदाल, यक्तदाफ कभी
कयते ऩयॊ तु एकाग्रता लाढलते.
 वऩलऱा - शा यॊ ग आनॊद, आळालाद आणण उफदायऩणाळी तनलगडीत आशे. यॊ गचक्रातीर, स्ऩेक्रभ भधीर
वलाात आनॊददामी यॊ ग आशे. शा यॊ ग एकाग्रता, वतकाता लाढलतो शळलाम भज्जावॊस्थेलय पामदे ळीय प्रबाल
ऩडतो. तवेच शदमा गती, श्लावोच्छलाव, यक्तदाफ उत्तेजजत शोतो. शबॊती तनभााण कयतो.
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 नारयॊगी - शा उत्तेजक यॊ ग अवन
ू शमात रार यॊ गाची उजाा आणण वऩलऱमा यॊ गाच्मा आनॊदी गण
ु ाची वाॊगड
आशे. शा यॊ ग वम
ु ा ल ताज्मा पऱाॊळी तनगडीत आशे. शा यॊ ग बक
ू वध
ु ायतो तवेच शदमारा उत्तेजजत कयतो.
नैयाश्मारा उऩचायाॊवाठी चाॊगरा आशे
 दशयला - शा तनवागाचा यॊ ग आशे ळाॊत टलटलीत आशे. शमात एक भशान उऩचाय ळक्ती आशे म्शणन
ू च
रुग्णारमाच्मा अॊतगात वजालटीत प्राभख्
ु माने लाऩयरा जातो. दशयला प्रकाळ दाफ कभी कयतो तय केशळका
वलस्तायीत कयता, अॊत स्त्राची ग्रॊथीना उत्तेजजत कयते आणण तनिानाळ दयू कयते. र्पकट दशयला यॊ ग
स्ऩेक्रभधीर वलाात आयभदामी, ळाॊत यॊ ग आशे.
 जाॊबऱा - शा फशुतेक वशस्मभम यॊ ग म्शणूनच ओऱखरा जातो तनऱमा आणण रार यॊ गाचे शभश्रण आशे .
वॊलेदनळीरता आणण करात्भक स्लबालाचा यॊ ग भानरा जातो. तऱे श्रळी प्रकाळ भें द ू प्रबावऴत कयतो.
तवेच एक ताजेतलान, जॊतन
ू ाळक तवेच ळध्
ु दतेचा प्रबाल दे तो. चमाऩचम ल बक
ू दाफतो तवेच उच्च
ताऩ ल त्लचायोगालय रढतो.
 काऱा ल ऩाॊढया - काऱा शा वला यॊ गाचे शभश्रण आशे जे ऩण
ा णे ळोऴरे जाते. शा यॊ ग ळक्ती यशस्म भत्ृ मू चे
ु ऩ
प्रतीक आशे . शा यॊ ग शभत्रात्लशीन आणण अगम्म आशे. म्शणन
ू अऩभान, भड
ू जस्लॊग शोऊ ळकते तवेच
प्रततकूर लातालयण तनभााण करु ळकते. तय दव
ु यीकडे ऩाॊढया तनदोऴता, ळध्
ु दता, वत्माचे प्रतीक आशे . शे
स्लच्छ, आयोग्मदामी तनजंतक
ु ीकयण अवन
ु वख
ु दामक लातालयण तनभााण कयते. ऩाॊढऱ्मा यॊ गाभध्मे वला
यॊ गाचे वभान वॊतर
ु न अवते.
स्ऩेक्रभ वला यॊ गाच्मा वकायात्भक आणण नकायात्भक ऩैरच
ुॊ े प्रतततनधीत्ल कयतो. म्शणूनच यॊ ग आणण वलशळष्टट
बालनाॊळी त्माचा अवणाया वॊफध
ॊ जाणन
ू घेणे अत्मॊत गयजेचे आशे. तवेच लय नभद
ू केरेर्लमा भनोलैसातनक
घटकाॊव्मततरयक्त वाॊस्कृततक

वलवलधता शी भशत्लऩण
ू ा बशू भका फजालते. वला यॊ गाभध्मे वलशळष्टट प्रकायची

प्रततकात्भा अवते. आणण शबन्न वॊस्कृती भध्मे वलवलध अथा वध्
ु दा अवतात. अॊतगात वजालटीभध्मे यॊ ग लाऩयतात
शे वला वलचायात घेतरे ऩादशजे. वलळेऴत यॊ गाचा लाऩय गश
ृ तनभााण आणण व्मालवातमक जागेत वलळेऴ पयकाने कयणे
आलश्मक आशे.
तनलावी जागेतीर यं गवंगती एखादमा व्मक्तीॊच्मा दै नदॊ दन जजलनात घयाची जागा भशत्लाची बशू भका फजालते ज्मा प्रभाणे घयाची लास्तू त्माची
अॊतगात यचना अवते त्माचा एखादमा व्मक्तीलय तनजश्चतच ऩरयणाभ कयते. माशळलाम मोग्म कामाात्भक ऩध्दत,
पतनाचयची तनलड, यॊ गवॊगती शमाच्माभऱ
ु े च एकूणच लस्तच
ू ी छाऩ फदरते. तवेच लास्तच्
ू मा लाऩयानव
ु ाय /
उददे ळानव
ु ाय मोग्म यॊ गवॊगती, ददलव यात्राॅीची मोग्म वलचायाने एकूणच अॊतगात यचनेचा प्रबाल ऩडतो. तनलावी
लास्तच्
ू मा आतीर बागत यॊ ग तनलडण्माची अनेक घटक अवतात, जवे की, यॊ ग नभन
ु शे शलाभानालय अलरॊफन
ू
अवतात ृ उदाशयणाथा, यॊ गाच्मा नभन्
ु माचा लाऩय उफदाय, थॊड, ला तटस्थ यॊ गछटाॊचे लचास्ल, शलाभान अशबभख
ु ता
59

तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

मालय अलरॊफन
ू अवू ळकते. थॊड शलाभानात उफदाय यॊ ग आणण उष्टण शलाभानात थॊड यॊ गवॊगीचा आर्धक लाऩय
केरा जातो. अॊगवॊगतीत जागेची ददळा / अशबभख
ु ता रषात घेणे आलश्मक आशे. उदाशयणाथा, दक्षषणेकडीर
खोरीवाठी थॊड यॊ गवॊगती तय उत्तये कडीर खोरीवाठी उफदाय यॊ गवॊग्रती लाऩयण्माची शळपायव शोते. म्शणूनच ऩल
ू ॉ
उर्लरेख केर्लमाप्रभाणे यॊ गवॊगती भाणवाच्मा भड
ू लय आणण कयत अवरेरमा मा केरेर्लमा र्क्रमाॊलय ऩरयणाभ
कयतात. उफदाय यॊ ग उत्वाश उत्तेजजत करुन र्क्रमा कयण्मावाठी प्रेरयत कयतात तय थॊड यॊ ग ळाॊतता अन
र्चॊतनळीरता तनभााण कयतात. रारा शा वलाात उफदाय आणण उत्तेजक यॊ ग आशे. ऩयॊ तु शमा यॊ गाभऱ
ु े त्रावदामक
वॊलेदना र्कॊ ला र्चडर्चड शोऊ ळकते म्शणूनच शा यॊ ग फेडरुभ, इतय खोर्लमाॊवाठी उऩमक्
ु त नवन
ू वलश्राॊती कषावाठी
तनमोजजत कयता मेतो. शा यॊ ग स्लमॊऩकाघय, जेलणाची खोरी इथे लाऩरु ळकतो. कायण शमाच्मा लाऩयाने बक
ू
उत्तेजजत शोते. रार यॊ गाच्मा वगऱमा यॊ गछटा अॊतगात वजालटीभध्मे अततळम काऱजीऩल
ा फववलरा ऩादशजे.
ू क
वऩलऱा यॊ ग आळालाद, वकायात्भक दृष्टटीकोन उत्तेजजत कयतो ऩयॊ तु तो ताणतणाल दे खीर लाढलू ळकतो
म्शणूनच रार यॊ गाफयोफय वऩलऱा यॊ ग काऱजीऩल
ा अगदी शरक्मा यॊ गात लाऩयरा ऩादशजे.
ू क
केळयी यॊ गशी अश्माच प्रकाये लाऩयालमाचा आशे . शा यॊ ग आबावी दृष्टटमा जागा वलस्तत
ू वला
ृ कयतो म्शणन
खोर्लमाॊभध्मे लाऩयरा जातो ऩयॊ तु शा यॊ ग ऩण
ा : शबॊतीॊना न लाऩयता शरकेच लाऩयाले कायण शे लाऩयावाठी ऩण्
ु त
ु ता
गशन अवू ळकते.
तनऱमा यॊ गाचे वलवलध अथा आशे त. शा यॊ ग स्ऩष्टटता, वव्ु मलस्था आणण ळाॊततेचे प्रततक अवन
ू प्राभख्
ु माने
बालना उत्तेजजत कयतो. वलावाधायणऩणे शा यॊ ग अभ्मावावाठी उऩमक्
ु त आशे आणण खोरीवाठी शा यॊ ग
काऱजीऩल
ा लाऩयरा ऩादशजे कायण शा ळाॊततेची बालना उत्तेजजत कयतो तनऱमा यॊ गातीर शरकी छटा ळाॊत तय
ू क
जय छटा तनयाळजनक बालना उत्तेजजत कयते.
दशयव्मा यॊ गाचा प्रबाल ऩण अवाच आशे . ऩयॊ तु ते तनवगााळी घटटऩणे वॊफर्ॊ धत आशे . त्माचा ळाॊत प्रबाल
अर्धक भजफत
ू आशे. दव
ु यीकडे तनऱा आणण दशयला यॊ ग नकायात्भक बालना तनभााण कयतात म्शणूनच लाऩयताना
वालधानतेची आलश्मकता आशे .
तटस्थ यॊ ग जावत उर्लरेखतनम नवताना. कायण त्माॊचा कोणताशी तीव्र भानशवक प्रबाल नवतो. ऩयॊ तु
वलवलध खोर्लमाभध्मे लाऩयण्मावाठी आदळा अवतात. ऩाॊढया तऩर्कयी याखाडी यॊ गछटाॊचा लाऩय ददलाणखाना,
याशण्माची खोरी, स्लमॊऩाकघय, स्लच्छता गश
ु ू र आशे त.
ृ इथे लाऩरु ळकतो. शे यॊ ग अततळम रलर्चक आणण अनक
काऱमा यॊ गाचा प्रबाल लेगऱा अवन
ू ते ठऱक आणण नाटमभम अॊतबााग कयण्माव भदतळीर आशे आणण
अशबजात प्रबाल प्रदान करु ळकतात.
अथाातच वलाच खोर्लमा एकाच यॊ गात कयत नाशीत. कायण ज्मा भागााने यॊ ग एकभेकाॊळी जोडरेरे अवतात
ते रषणीम अवन
ू त्माॊच्मा मोग्म लाऩयाने रषणीम भानशवक आणण बालनीक प्रबाल उत्ऩाददत शोऊ ळकतात.
अॊतगात वजालट कयतातना जागा लाऩयकत्मााचे काशी व्मजक्ततनष्टठ घटक दे खीर भशत्लाचे आशे त.
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तनष्कऴि :जगाभध्मे ळतकानळ
ु तके यॊ गाच्मा घटनेचा अभ्माव केरा गेरा आशे. जयी यॊ ग आणण दृश्म आयाभाय्मा फाफतच
अनेक कजर्लऩत / दॊ तकथा आशे त त्माॊच्मा आऩर्लमा भन जस्थतीलय, उत्ऩादकतेलय शोणाया ऩरयणाभ अकाव्म आशे .
यॊ ग शे करा आणण लास्तू वलळायदे च्मा जगात भशत्लऩण
ू ा बशू भका फजालतात. ते जागेच्मा वलवलध उऩमोगाॊळी
वॊफर्धत अवन
ू भानली जीलनालय शमाचा भोठा प्रबाल ऩडतो. करेळी वफॊर्धत व्मक्तीॊना यॊ गाच्मा वलवलध
प्रबालाॊफदर, यॊ गवॊगती भधीर वॊफध
ॊ ाफदर भादशती अवणे आलश्मकत आशे.
वदय रेखात यॊ गाची काशी भर
ू बत
ू लैशळष्टटमे आणण वलवलध वलऴमाॊनव
ु ाय त्माॊचे भशत्ल वादय केरे आशे .
यॊ गाचे प्रततकात्भक आणण भानवळास्त्राॅीम अथा अॊतगात वजालटीभध्मे त्माची केरेरी अॊभरफजालणी वादय
केरी गश
ृ वजालटी फयोफयच व्मालवातमक जागेत ऩयु े ळा यॊ ग वॊमोजनाची अभॊजफजालणी अधोये णखत कयण्मात
आरी.
अनेक उदाशयणाॊद्लाये तमा जागेच्मा लाऩयकत्माालय यॊ गाच्मा वकायात्भक, नकायात्भक प्रबालाफदर
प्रमोगख ् तनष्टकऴा काढरे गेरे आशे त. तवेच त्माॊच्माभऱ
ु े शोणाऱ्मा भानशवक ऩरयणाभाॊ व्मततरयक्त रोकाॊभधीर
ळारयरयक फदर, त्माॊची उत्ऩादकता त्मातीर फदराॊचे स्ऩष्टटीकयण ददरे गेर.े त्मावाठी कामाारम, रुग्णारम,
ळाऱा शमा अनवलावी कामाारमाचा लाऩय कयण्मात आरा.
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अंतगित वजालिीत झािांचे भशत्ल
वादयकते : अश्जत सा. भळंदे

प्राध्माऩक, वम
ा त्ता एज्मक
ू द
ु े ळन पाउॊ डेळन, ऩण
ु े
भागिदळिक : िॉ अलधुत अत्रे

जळी दृष्टटी तळी वष्टृ टी शी उक्ती आऩण अगदी ऩयु ातन काऱाऩावन
ू ऐकत आरो आशोत. आऩर्लमा
दृष्टटीषेऩात मेणाऱ्मा प्रत्मेक लस्तच
ु ा व्मजक्तचा यॊ गाचा ऩोताचा आऩर्लमा भन ऩटरालय ऩरयणाभ ददवन
ू मेतो
आणण वशाजजकच त्माचा आऩर्लमा बोलतारच्मा ऩरयजस्थतीलय ल लातालयणालयशी ऩरयभणा घडतो त्माभऱ
ु े
ऩल
ू ॉच्मा काशीशी याजेयजलाडमाॊना भधन
ू शी आऩर्लमारा भशाराभध्मे शी काशी झडे ददवन
ू मेतात तवेच
आऩर्लमाकडीर लाडा वॊस्कृतीच्मा वजालटीतशी भध्मबागी एखादे झार र्कॊ ला छान वद
ुॊ यवे तऱे अळी छामार्चत्रे
वाऩडतात तवे ऩयु ाले फऱ्माच लेगलेगऱमा वॊस्कृतीतशी वाऩडतात. त्माभऱ
ु े घयातीर वअॊतगात वजालटीत
पतनाचय ऩडदे शबॊतीचे यॊ ग काशी वळ
ु ोशबकयणाच्मा लस्तु मावोफत वध्मा झाडाॊना वध्
ु दा भशत्लाचे स्थान ददरे
जात आशे . अगदी पतनाचय शे वाधे अवरेर्लमा र्कॊ ला नवरेर्लमा वध्
ु दा एखादमा खोरीत दोन भोठी दशयलीगाय झाडे
ठे लर्लमालय त्मा खोरीचा ऩण
ा णे कामाऩारट झारा आशे अवे लाटते. झाडे त्मा जागेची उॊ ची रुॊ दी ल खोरी
ु ऩ
मावलाालय वकायात्भक ऩरयणाभ घडून आणतात ल जागेचा केिबफॊद ू फनतात. आऩर्लमारा नेशभी ती जागा जेव्शा
जेव्शा आठलते तेव्शा तेथीर झारे वलाात अधी भनऩटरालय उबी यशातात. झाडाॊचा भनालय खुऩ खोरलय ऩरयणाभ
घडतो. घयात वकायात्भक ऊजाा दटकलण्मावाठी प्रदऴ
ु ण कभी कयण्मावाठी झारे अगदी वशजरयत्मा भदत
कयतात. काशी लास्तभ
ु ध्मे आऩण गेर्लमालय आऩर्लमा शा पयक रगेच जाणलतो. दोन चाय झाडे दे खीर
वकायात्भक ऊजाा तनभााण करुन आऩर्लमारा त्मा जागेच्मा प्रेभात ऩाडतात.
लनस्ऩती आणण त्माॊचा भानली उत्ऩादकता, भड
ू आणण कर्लमाण शमालयीर ऩरयणाभ :अॊतगात वजालटीभध्मे इनडोअय लनस्ऩतीचा लाऩय कयणे शा अशरकडीर लाढता कर आशे लाढती
रोकवॊख्मा आऩरी तनलावी जागा अजून छान कयण्मावाठी इतय गोष्टटीफयोफयच लनस्ऩतीचा लाढता लाऩय कयत
आशे त. माव्मततरयक्त भशावलदमारमीन वलदमाथॉ दे खीर यवदाय र्कॊ ला कॎक्टव खये दी कयतात आणण उत्ऩादकता
लाढवलण्मावाठी वॊगणकाजलऱ ठे लतात. नेयडीपाया च्मा भते वतत लाचन कयण्माची गयज कभी कयते तयी
अभ्मावत भदतीची गयज कभी कयते. झाडे लनस्ऩती शे वजालटीच्मा इतय घटकाॊऩष
े ा शी वख
ु दामक आणण
उत्वाशलधाक लातालयण तमाय कयण्माव भदत कयतात. अनब
ु ली लनस्ऩती लाऩयकत्माॊच्मा ऩन
ु यालरोकनानव
ु ाय
ते केलऱ एक उत्वाशलधाक लातालयण तमाय कयत नाशीत तय ताण कभी कयण्माव, र्चॊता कभी कयण्माव
उत्ऩादकता, आरकन लाढवलण्माव भदत कयतात. लनस्ऩती उत्ऩादकता, भनजस्थती आणण लतानालय वॊबाव्म
प्रबाल टाकतात.
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लनस्ऩती चाॊगर्लमा झोऩेरा चारना दे तात. झोऩेची कभतयता शे भानशवक, भऱ
ू वलकायाॊचे वलाात
लैशळष्टटमऩण
ू ा कायण आशे. घयातीर झाडे आणण पुरे आऩणाॊव इजच्छत ऩरयणाभ शभऱवलण्मात आणण आयाभळीय
आणण ळाॊत झोऩेचा आनॊद घेण्माव भदत करु ळकतात ृ ऩॊयतु मोग्म लनस्ऩती तनलडण्माव वालध अवरे ऩादशजे.
तनवगााचे तनयीषण केर्लमाने रोकाॊना अत्मॊत तणालऩल
ा ऩरयजस्थतीत आयाभ आणण ळाॊत शोण्माव
ू क
भदत शोते. एखादमा लनस्ऩतीचा ळयीयाच वकायात्भक प्रबाल ऩडण्माव्मततरयक्त ते आऩर्लमारा दृळ ्म वौदमााचा
आनॊद घेण्माव आणण अनक
ु ू र लातालयणाचा आनॊद घेण्माव भदत कयतात. आयाभदामक आणण वख
ु दामक
लातालयण भानलाव आयाभ आणण वलश्राॊती घेण्माव र्कॊ ला एक कठीण काभ ऩण
ु ा कयण्मावाठी रष केंदित
कयण्माव आणण कामाा कयण्माव भदत कयतात.
लनस्ऩती एकाग्रता आणण स्भयणळक्ती लाढलतात. योऩाॊच्मा आवऩाव याशणे शा रष केदिॊत कयण्माचा
आणण अचूक कामे जरदऩण
ू ा कयण्माचा वलोत्भ भागा आशेृ एकाग्रतेच्मा उच्च ऩातऱीव्मततरयक्त लनस्ऩती

स्भयणळक्ती दे खीर वध
ु ारु ळकतात. काशी रोकाॊना खात्राॅी आशे की, शे ताजे शजेव्मा उच्च एकाग्रतेभऱ
ु े घडते, ते
आनॊद तनभााण कयतात. पुर अवरेर्लमा लनस्ऩतीलय रष केंदित केरे तय आऩणाॊव तणाल ला डडभोदटव्शे ळन
कामभचे वलवयण्माची वॊधी शभऱकत. पुर भड
ु लाढलतात. आनॊद तनभााण कयतात आणण तणाल नैयाश्माची
वॊलेदनळीरता कभी कयतात.
लनस्ऩती उऩचायाॊना गती दे तात. रुग्णारमातीर रुग्णाॊच्मा फेडजलऱ झाडे ला पुरे अवर्लमाव ते फये
कयण्माचे प्रभाण लाढलतात तवेच ळारयरयक, भानशवक वलकावाॊनी ग्रस्त अवणाऱ्मावाठी लनस्ऩती राबदामक
ठयतात ते तणाल आणण र्चॊता कभी कयतात. अभ्माव शवध्द कयतो की, जे रोक लनस्ऩतीॊची काऱजी घेण्मात लेऱ
घारलतात त्माॊचा तणाल कभी शोऊन लनस्ऩती भन जस्थती वध
ु ायण्मावाठी, आयोग्म वध
ु ायण्मावाठी भदत
कयतात.

****************************

63

तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

ं चे भशत्ल
अंतगित वजालिीत वॉफ्ि पतनभळग
वादयकते : अश्जत सा. भळंदे

प्राध्माऩक, वम
ा त्ता एज्मक
ू द
ु े ळन पाउॊ डेळन, ऩण
ु े
भागिदळिक : िॉ अलधूत अत्रे

वलवलध घटक लाऩरुन आऩण लास्तु नावलन्मऩण
ु ा कयतो अॊतगात वजालटीचेशी वॉफ्ट पतनशळॊग लाऩरुन केरी जाऊ
ळकते. अॊतगात वजालटकाय लेगलेगऱमा प्रकाये , ऩध्दतीने वॉफ्ट पतनशळॊग लाऩरु ळकतात इतय घटकाॊफयोफयच
वॉफ्ट पतनशळॊग शी अळी गोष्टट आशे की, ती अॊतगात जागेरा नलीन ओऱख, आकाय करुन दे तात म्शणूनच मा
अभ्मावात आशे की, ती अतगात लाऩयकत्माानव
ु ाय वॉफ्ट पतनशळॊगचे अॊतगात वजालटीतीर भशत्ल अधोये णखत
केरे आशे वॉफ्ट पतनशळॊगच्मा अॊतगात जागेलय कवा ऩरयणाभ
शोतो शे अधोये णखत केरे आशे जेव की,
घयातीर लातालयणात वॉफ्ट पतनशळॊगचे भशत्ल ?
वॉफ्ट पतनशळॊग लाऩयण्माचे भऱ
ू कायण काम आशे ?
वॉफ्ट पतनशळॊग काम व्मक्त कयतात ?
याशत्मा जागेत वॉफ्ट पतनशळॊग अवण्माची लायॊ लायता र्कती आशे ?
अॊतगात जागा प्रथभत इभायतीच्मा स्रक्चयर शवजस्टभद्लाये तमाय केर्लमा जातात. त्माचा ऩढ
ु चा घटक म्शणजे
शबॊत, भजरा, छतालयीर ऩष्टृ ठबाग, णखडक्मा आणण दयलाजे जे अॊतगात जागेरा आकाय दे णाय भशत्लाचे घटक
आशे त. शे घटक एकबत्रतऩणे कामायतआशे त ला एकभेकाॊळी वॊफर्ॊ धत आशे त ( र्चॊग 2005) क्राका ( 1996 ) च्मा
भते, एखादमा लस्तच
ु े शबॊती, भजरे, छत शे पतनाचयच्मा ऩाश्लाबभ
ू ीचे टप्ऩे तमाय कयण्माव जफाफदाय आशे त.
फाशम शबॊती ऩमाालयण आणण अॊतगात बाग तनमॊबत्रत कयतात. शबॊतीॊचा लाऩय गोऩनीमता आणण शलाभान
घटकाॊऩावन
ू वॊयषण प्रदान कयतो शबॊती शा अवा घटक आशे की, जो आतीर बाॊगाना वलबाजीत कयतात (र्चॊग
2005 ) च्मा भते, णखडक्मा आतीर जागेत प्रकाळ आणण शला मेऊ दे तात ृ णखडक्माॊच्मा आकायभानानव
ु ाय आतीर
जागा फाशे यीर लातालयणाऩावन
ू वलबक्त शोतात. दयलाजे रोकाॊना आतीर जागेत प्रलेळ कयण्माव भदत कयतात.
दयलाजा उघडर्लमाव ते अलकाळीम आणण ध्लतनक वॊफध
ॊ प्रस्थावऩक कयतात छत शे आतीर जागेच्मा प्रभख
ु
लास्तळ
ै ी एक आशे . आतीर यचनाॊना आश्रम घटक म्शणून कामा कयते छत शे खोरीचे बव्म
ु ास्त्राॅीम घटकाॊऩक
लैबल आशे. छताची वॊयचना भजरा आणण लयीर भजर्लमाच्मा खारच्मा फाजून तमाय शोतात. पयळी, भजरा शे
षैततज ऩष्टृ ठबाग ज्मालय आऩण चर आणण अचर बाय दे तो. फ्रोअय चे ऩष्टृ ठबाग शे ऩयु े वे दटकाऊ अवरे ऩादशजेत
ज्मालय आऩण वॉफ्ट पतनशळॊग लाऩरु ळकतो. आतीर जागेतीर भजरु तर
ु नेने कामभस्लरुऩी आशे त. अॊतगात
जागा फॊददस्त आणण आश्रमाची बालना दे तात. आश्रम जो आतीर जागा आणण फाशम भोकर्लमा जागेतीर वफॊध
प्रदान कयतात अवे टन्वेर 2007 नी म्शटरे आशे . वतु नमॊबत्रतता शा आतीर बागाचा भर
ू बत
ू घटक आशे .
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थोडक्मात शबॊती, भजरे छत शे घटक आतीर जागेरा आकाय दे तात. आणण जागा याशण्मामोग्म कयतात.
पतनशळॊगचा लाऩयशी आतीर जागेवाठी आलश्मकत उत्ऩादक आशे. वॉफ्ट पतनशळॊग शे आतीर जागेतीर
भशत्लऩण
ु ा बाग आणण उत्ऩादक आशे त. ते आयाभ आणण वभामोजन करुन आतीर बाग याशण्माव मोग्म
फनलतात (र्चॊग2005) दव
ु ऱ्मा ळब्दात ( नीर्लवन आणण टे रय 1994 ) म्शणतात की, स्टूर र्कॊ ला खुचॉलय फवणे शे
पयळीलय फवण्माऩेषा आयाभदामक आशे . भाणवाच्मा जीलनात पतनाशळॊग शे वलळेऴ आशे त की जे एखादमा
र्क्रमाकराऩाच्मा प्रकायाळी जुऱलन
ू घेण्मावाठी भदत कयतात. र्पतनशळॊगचा यॊ ग, त्माची ये ऴा, ऩोत, पॎाभा शे
अॊतगात वजालटीत ऩरयणाभकायक आशे त. अळप्रकाये पतनशळॊग शे रोकाॊना वलवलध कामाावाठी लास्तु वलळायद
दे तीर शबॊती, भजरे, छत माॊच्मा फयोफयच वलवलध कामाावाठी कामा कयण्माची वॊधी दे ते पतनशळॊग शे वाधायणत
लाऩय कत्मााच्मा आलडी तनलडी, इच्छे लय अलरॊफन
ू आशे. पतनशळॊगच्मा लाऩयावाठी कोणतेशी तनजश्चत तनमभ
नाशीत ते त्माच्मालयीर डडझाईन, व्मक्ती ते व्मक्ती, जागा आणण व्मक्ती माॊच्मातीर अॊतगात वॊक्रभण मालय
अलरॊफन
ू आशे त. पतनशळॊग लाऩयण्माच्मा ऩध्दतीभऱ
ु े जागेच्मा लाऩयालय ऩरयणाभ शोतो. अॊतगात जागेतीर
शारचार, ( वक्मर
ुा ेळन ) प्रलाश शा पतनशळॊगच्मा लाऩयाने प्रबावलत शोतात. जेव्शा अॊतगात वजालटाकयाने
वतु नमॊत्रीत पॎतनशळॊग लाऩयरे तय ते आतीर जागेव आयाभदामकता शभऱलन
ू दे ते शे भीनटनने 2011 वारी म्शटरे
आशे.
आजच्मा जगात पतनशळॊगची गयज आणण लाऩय नलीन नाशी ते वलकशवत झारे आशे आणण भानलाच्मा गयजा
आणण गयजाॊना वॊभातय वलकशवत केरे. ऐततशाशवक कारालधीनव
ु ाय प्रत्मेकाच्मा वोमीनव
ु ाय ऩरयजस्थतीनव
ु ाय
पतनॊशळगच्मा पॉभा, स्केर, वाभग्र
ु ी डडझाइन केरेरे आशे.
पतनॊशळग म्शणजे घटकाॊची तनलयउ आणण व्मलस्था आशे की जे अॊतगात आणण फाशम जागेवाठी लाऩयरे जातात.
अॊतगात जागेतीर पतनॊशळॊग शे पतनाचय, शबॊतीच्मा ऩष्टृ ठबागलालय भजर्लमालयीर ऩष्टृ ठबागलालय, पतनाचयलय,
करा आणण उऩकयणाॊलय लाऩयालय ठयते. र्चॊग (2005) च्मा नव
ु ाय शबॊती, भजरे, छत, णखडक्मा दाये लास्तच
ु ी
यचना स्थाऩन कयतात तय पतनशळॊग म्शणजे अॊतगात घटकाॊची गयज, तनलउ आणण व्मलस्था आशे. पतनॊशळगची
जागा अॊतगात वजालटीभध्मे वशज फदरू ळकते कायण त्माॊची दठकाणे अचूक नवतात.
फाशम आणण अॊतगात यचनेत एक आलश्मक घटक म्शणन
ू पतनॊशळगची रोकाॊना गयज अवते ते रोकाॊना
भोकऱीक, आयाभ दे तात, जीलनभान लाढलतात आणण दटकून याशण्माव भदत कयतात. पतनॊशळग रोकाॊच्मा
जीलनातीर भशत्लाचा घटक आशे. पतनॊशळगच्मा अबाले रोक काभे करु ळकत नाशीत ला ते आयाभत लेऱ घारलू
ळकत नाशीत. वॉफ्ट पतनॊशळगचा प्राभख्
ु माने रोकाॊच्मा भशत्लाच्मा गयजाॊवाठी केरा जाता अवे आयाभ दे णे,
रोकाॊचे शलाभानाऩावन
ू वॊयषण कयणे, गोऩनीमता तनभााण कयणे आणण तवेच वजालटीच्मा शे तव
ू ाठी लाऩयरा
जातो वॉफ्ट पतनॊशळगचा ओऱख प्राभख्
ु माने / उत्ऩती शी ऩदशर्लमाॊदा लाऩयरेर्लमा काऩडानी झारी. भानली
गयजेनव
ु ाय लाऩयरेरे वादशतम फाशे य आरे आशे. अळा प्रकाये ऐततशाशवक कारखॊडानव
ु ाय शबन्न शबन्न वॉपट
पतनॊशळगचा लाऩय ळोधुन काढरा गेरा आशे त्मारा आकाय ददरा गेरा. बवलष्टमात अॊतगात वजालट भानली
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जीलनालय प्रबाल टाकत जाईरच आणण वॉपट पतनॊशळग शा चकाचा बाग अवन
ू जो वतत फदरत जातो आणण
जो ऩमंत जील आशे . भानल आशे तो ऩमंत वॉफ्ट पतनॊशळग लाऩयरे जाईर.
घयातीर प्रवन्नता आर्ण वॉपि पतनभळंग
रोकाॊचा फयाचवा लेऱ, जागेच्मा आत घारलता जाते. रोक घयात याशतात र्कॊ ला कामाारमे, दक
ु ान,
कायखान्माभध्मे घारलतात तवेच ळाऱाॊभध्मे अध्ममन, शॉटे रभध्मे खाणे, शॉटे रभध्मे याशणे, फव, ये र्लले, जशाजे,
वलभानाभधून प्रलाव कयणे, थोडक्मात ऩाईर 2009 भध्मे म्शणतात की, तात्ऩयु ती ऩरयजस्थती म्शणून रोक फाशे य
याशतात ला लास्तव्म व्मक्तीत कयतात. म्शणूनच भाणवाच्मा अनेक जीलना वलऴमीच र्क्रमा ददनचमाा अॊतगात
लातालयणात ऩाड ऩाडतात. लाऩयकते आणण रोकानच्मा जीलनळैरीच्मा अॊतगात लातालयण तनशभातीलय ऩरयणाभ
शोतो. काभाचा प्रकाय आणण त्मालय अलरॊफन
ू अवरेरी कामात्भकता शाच अॊतगात लातालयणाती भख्
ु म प्रकाय
आशे.
खाजगी लातालयणावाठी लाऩयकत्मााची ओऱख शा भशत्लाचा घटक अवन
ू उऩरब्ध जागेचा प्रत्मष र्कॊ ला
अप्रत्मषरयत्मा कोण लाऩय कये र माचे वलश्रेऴण भशत्लाचे आशे इतत ( तनर्लवन आणण टे रय ) त्माॊनी 1994 भध्मे
वाॊर्गतरे तवेच ते म्शणतात वलमी आणण गोऩनीमतेची गयज प्रत्मेक व्मक्तीभध्मे शबन्न अवते कायण
लाऩयकत्मााचे लेगलेगऱे लमोगट, ऩाश्लाबभ
ू ी, वॊस्कृती, भर्ल
ू मे, व्मजक्तभत्ल अवते लाऩयकत्मााचे व्मजक्तभत्ल
त्माची जीलनळैरी ओऱखण्माव भदत कयते शबन्न जीलनळैरी अॊतगात लातालयणात शबन्न कामाात्भक उऩमोग
तमाय कयतात जवे की, रशान भर
ु े, र्कळोयलमीन र्कॊ ला तरुण प्रोढ शोतात खेऱण्माची जागा, वॊगीत कष ला
भनोयॊ जन कषात फदरते अळाप्रकाये प्रत्मेक जीलनळैरीची वलवलध कामे आलश्मक आशे.
प्रत्मेक कामााचे वॊफध
ॊ तनजश्चत केरे ऩादशजेत वभीऩतेची गयज वॊफर्ॊ धत कामाावाठी ओऱखरी जाते अवे की,
स्लमॊऩाक घयाजलऱ र्कॊ ला स्नानगश
ु शम कयण्मावाठी
ृ ाजलऱ ळमनकष अवरा ऩादशजे रोकाॊचे जीलन वव
अॊतगात वॊफध
ॊ ाच्मा वलचाय केरा ऩादशजे अन्मथा लातालयणात वलकृती तनभााण शोते.
घयातीर लातालयण यदशलाश्माॊच्मा लैशळष्टटमाॊफदर वॊकेत दे ते ते लाऩयकत्मााच्मा आलडीतनलडीलय अलरॊफन
ू अवते
फऱ्माच रोकाॊवाठी घयाच्मा लातालयणातीर आतीर बाग शा त्माॊचा स्लत:चा आयवा आशे .
घय शे ळशयी जागेचे वलाात रशान प्रभाण आशे. रोकाॊवाठी जागा आणण रोकाॊची ओऱख, जीलनळैरी त्माॊच्मा
आलडीनव
ु ाय दळालते. शी अळी एक जागा आशे जजथे रोकाॊची ओऱख जीलनळैरी, स्लास्थ, प्रततबफॊबफत शोतात
पतनॊशळगचा लाऩय करुन रोक त्माॊचे घय आमोजजत कयण्माचा प्रमत्न कयतात. वॉपट पतनॊशळग आणण ते लाऩयत
अवरेरी वाभग्री मा दोन्शीॊचे लैशळष्टटमे अॊतगात जागा आणण लाऩयकत्मााचे चारयत्र्म दळावलते.
वलळेऴत : घयातीर लातालयणावाठी वॉफ्ट पतनॊशळग भशत्लाची बशू भका फजालते लाऩयकत्मांनी तनलडरेर्लमा
लाऩयरेर्लमा इच्छे नव
ु ाय अॊतगात वजालटीत वलवलध प्रकाये ऩयालततात शोतात वॉफ्ट पतनॊशळग अॊतगात
वजालटीवाठी रागणाये भशत्लाचे भाध्मभ अवन
ू त्मानव
ु ाय लाऩयकत्मांचे ओऱखीचे लातालयण तनभााण शोते.
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वाधायणत: कामाात्भक गयजा मा वॉफ्ट पतनॊशळगच्मा आणण पतनाचयच्मा एकबत्रत ऩयु वलर्लमा जातात वॉफ्ट
पतनॊशळगचे लाऩय रोकाॊच्मा गयजा ऩण
ु ा कयण्मावत भदत कयतो.
1. प्रलेशळका वबा कष
प्रलेशळका वबाकष शा अथा खाजगी जागेवायखा अवन
ू शी जागा इतयाॊवोफत लाऩयरी जाते. मा जागेचा ऩरयचम
म्शणजे ऩाशुण्माॊवाठी आदयाने स्लागत तवेच जाताना / घय वोडण्माऩल
ू ॉची ळेलटची जागा अवा आशे. प्रलेशळका
वबाकष घयाची ऩदशरी छाऩ प्रततबफॊबफत कयतो. तवेच घयातीर लातालयण लाऩयकत्मांची चल, जीलनळैरी
प्रततबफॊबफत कयते प्रलेशळका वबाकषाची वजालट कयणे म्शणजेच स्लागत कयणे वाधायणत अवाफदाय खुच्माा,
फेंच माचा लाऩय केरा जातो. कामाळीरतेप्रभाणे प्रलेशळका याशण्माच्मा जागेरा जोडरी जाते. आणण वव
ॊ ाद
ु ल
वाधण्माव भदतनळीन अवते. जय घयातीर लातालयण दभ
ु जरी अवेर तय वाधायणत प्रलेळ कयताना ऩामऱ्मा
मेतात.
2. याशण्माची जागा
याशण्माची जागा शी अळी जागा आशे जजथे रोकाॊचे कुटुॊफ आणण ऩाशुणे वशवा फयाच लेऱ घारलतात शी जागा
वलाात भोठी आणण वालाजतनक अवते कुटुॊफखोरी, भनोयॊ जन, वलश्राॊतकष, लाचनकष, दयु दळान ऩाशण्मावाठी
वॊगीत, वॊगीत ऐकण्मावाठी लाऩयरे जाते शी जागा कुटुॊफावश, भर
ु ाॊवाठीशी खेऱण्माचीशी अवू ळकते. वलाात
भशत्लाचे म्शणजे याशण्माची जागा रोकाॊच्मा गयजा आणण आलडीनव
ु ाय तनलडरेर्लमा पातनाचयवश प्रततबफबफॊत
केर्लमा ऩादशजेत.
याशण्माची जागा वलवलध कामाानव
ु ाय अनक
ु ू र अवाली याशण्माच्मा जागेच्मा वॊघटनेवाठी पतनाचय भशत्लाचे आशे .
अनेक प्रकायच्मा वलशबन्न पतनशळॊगचा लाऩय करुन केरेरी आवनव्मस्था आयाभदामक अवते. वोफ्माचा लाऩय
अनौऩचारयका आणण जजव्शाऱमाच्मा बालना तनभााण कयतो. खुच्मांना लाऩय जागेच्मा आत प्रबाली लाऩय कयतो.
खच्
ु माा आणण वोफ्मालय लाऩयर्लमा जाणाऱ्मा "कुळन " आवन व्मलस्थेरा वशज आकाय दे तात. पतनॊशळग शे उभ्मा
र्कॊ ला षैततज घटकाॊलय लाऩरु ळकतो. शबॊती भजरे शे वळ
ु ोशबत कयण्माच्मा जागेचे वलाात भोठे षेत्र आशे.
याशण्माची जागा अर्धक छान फनलण्मावाठी अवाफदाय खच्
ु माा, वोपा याशण्माच्मा दठकाणी लाऩयर्लमा
ऩादशजेत णखडकीच्मा आच्छादनावाठी शे जावत उऩमक्
ु त आशे त णखडकीचे आच्छादन शे भऊ, कडक आणण
लयच्मा काऩडाचा वभालेळ शोतो कठीण आच्छादनावाठी कठोय वादशत्म लाऩयरे जाते. त्मा ऩटटमाॊचा लाऩय केरा
जातो. णखडक्माॊच्मा आलयणाचा लाऩय वजालटीवाठी आणण कामाात्भक शे तव
ू ाठी केरा जातो. औऩचारयक
प्रकायच्मा याशण्माच्मा जागेवाठी, गोऩतनमतेवाठी आडले ऩडदे , ळटयचा लाऩय केरा जातो. शवर्लक आणण िोकेडचा
लाऩय औऩचारयक प्रबल दे ण्मावाठी केरा जातो. णखडकीभध्मे गोऩनीमता प्रदान कयण्माची बशू भका नवेर तय
काऩडाचा लाऩय पक्त याशण्माची जागा भऊ कयण्मावाठी कयणे ऩवॊत केरे जाते.
3. भजरा आच्छादन
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भजरा आच्छादन वध्
ु दा भऊ आणण कठोय मा प्रकायात कयता मेते कठोय भजरा आच्छादन वादशत्म म्शणजेच
चीड कॉक्रीट, शवये शभक टाईर्लव, वॊगभयलयी, ग्रॎनोईट तय भऊ म्शणजे यग्ज आणण काऩेट काऩेटचा लाऩय
जेलणाच्मा षेत्रात आणण वोफ्मा वभोय केरा जातो. तवेच काशी व्मालवातमक जागी माॊचा उऩमोग आलाज
वॊयषणावाठीशी शोतो.
4. ळमनकष
ळमनकषात रोक वकाऱी आणण यात्री लास्तव्म केरे जाते. ला फशुते लेऱ वलश्राॊतीवाठी घारलरा जातो. ज्माभध्मे
आयाभ आणण गोऩनीमता वलोच्च भानरी जाते. ब्रॎ केट, फेड शरनन, यजई, भऊ वलवलध आकायाच्मा उळा
तनयतनयाऱे फेडळीटव ल फेड कव्शय तवेच गादी आणण गादीचे प्रकाय यॊ गवॊगतीरा जुऱणाये ऩडदे ल गारीचे मा
वॊगऱमाॊचा एकवॊगत लाऩय करुन ळमनकष आयाभदामी ल आकऴाक फनलता मेते ऩडमाभधीर वलवलध प्रकाय
लाऩरुन ळमनकषात ऩयु े वा प्रकाळा आणण त्मात फयोफय एकाॊतऩणा वाधता मेतो तवेच ऩडधाॊभऱ
ु े अॊतगात
वजालटीरा एक लेगाऱाच जीलॊतऩणा मेतो. गाध्माभध्मे ऩण फये च प्रकाय अवन
ू भेभयी पोभ वायखे गादीचे प्रकाय
अतमॊत आयाभदामी ल आयोग्मदायी आशे त काशी दठकाणी तय ळमनकषात वॊऩण
ू ा जशभनीलय गशरॊचा अॊथरुन त्मा
जागेचा एक लेगऱाच अथा शभऱतो ल माचफयोफय ळमनकषारा जोडरेरे फाथरुभ ल त्मावाठी लाऩयरेरे जाणाये
टॉलेर, ऩामऩव
ु ण्मा, फाथरुभ ऩडदे शे ऩण वॉफ्ट पतनॊशळगचा प्रकायच आशे.
ऩरयणाभ अवे दळावलतात की, रोकाॊच्मा आयाभावाठी आलश्मक घटक फनरे आशे त. लाऩयकताा वॉफ्ट
पतनॊशळग लाऩरुन याशण्माची जागा भोकऱब ् ला भऊ फनलतात वॉफ्ट पतनॊशळग शी एखादमा व्मक्तीची ओऱख
तनभााण करुन अॊतगात यचना आकऴाक फनलनतात.
वाधायण वॉफ्ट पतनॊशळग
शे वजालटीच्मा ळेलटी मेणाया घटक आशे. ऩण तो अवा घटक आशे की कभी खचाात ल जास्त त्राव न घेता
वशजरयत्मा उऩरब्ध शोतो ल अॊतगात वजालटीत एक छाऩ ऩाडुन जातो.

*******************************
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लास्तु ग्रंथांचा आढाला
वौयब धनंजम भयाठे
वशाय्मक प्राध्माऩक, भशवऴा कले स्त्री शळषण वॊस्थेचे
डॉ. बानफ
ू ेन नानालटी कॉरेज ऑप आर्काटे क्चय
गोऴलाया
लास्तु ळास्त्राचा उऩमोग आज अनेक जण कयत आशे त. एका प्रकाये लास्तळ
ु ास्त्राची बीतीशी भनावाच्मा
भनाभध्मे कुठे तयी अवर्लमाचे जाणलन
ू मेत.े प्रत्मेक जण लास्तळ
ु ास्त्राचा आधाय घेऊन गश
ृ ा यचना

काऱ्मानाचाशी प्रमत्न कययात अवतो. ऩण शे वला कयत अवताना आऩर्लमा ऩयॊ ऩये त लास्तु ह्मा ळास्त्राचे
स्थान नक्की काम आशे शे भात्र जाणून घेत नाशी. अगदी लेददक काऱाऩावन
ू ह्मा ळतयफद्दर
आऩर्लमाकडे चचाा शोत शोती अवे ददवन
ू मेत.े वलवलड कारखॊडात वलवलध ग्रॊथाॊची तनशभातीशी झारी
अवेशी ददवन
मेत.े लास्तोष्टऩती म्शणून लेददक काऱात उर्लरेखरेर्लमा दे लते र वलवरून लस्तऩ
ू
ू ऴ
ु ा
भॊडऱाभगे आऩण धालू रागरो आणण कुठे तयी भर
ू बत
ू गोष्टटी वलवरून गेरो. ह्मा रेखाच्मा भाध्मभातन
ू
ऩयॊ ऩये त अवेरमा वलवलधा ग्रॊथाॊची ओऱख कयण्माच्मा प्रमत्न आशे तवेच लास्तु ह्मा वॊकर्लऩनेचा
इततशाव आणण एकॊदय भागोला घेण्माचा प्रमत्न केरा आशे .

वंळोधन प्रचन
लास्तवु लऴमी भादशती चे स्त्रोत काम आशे त ? कुठर्लमा वलवलध ग्रॊथाॊच्मा आधाये लास्तवु लऴमी भादशती
शभऱू ळकते?

प्रस्तालना
आज आऩण छान फाॊधरेर्लमा घयाॊभध्मे याशतो. अनेक लेऱा “ लास्तळ
ु ास्त्रानव
ु ाय” घय आशे अवेशी आऩण
म्शणतो. ऩण फऱ्माच लेऱा लास्तळ
ु ास्त्रानव
ु ाय म्शणजे नक्की काम शेच आऩरमारा भाशीत नवते. ढोफऱ
भनाने आऩण दयलाजा दक्षषणेरा नाशी, स्लमॊऩाकघय ऩल
ू ेकडे आशे . दे लघय ईळान्म ददळेरा आशे अवे
फघतो आणण यचना मोग्म आशे अळी भनाची वभजूत करून फवतो.

अन्न लस्त्र आणण तनलाया ह्मा

भनवाच्मा भर
ू बत
ू गयजा आशे त अवे आऩण भानतो. ऩण तनलाया म्शणजे नक्की काम ? आज आऩण
याशत अवरेर्लमा प्रकायचा तनलाया आऩर्लमा ऩल
ा ाॊना भाशीत शोता का? लास्तु ळास्त्राचे तनमभ शरदशरे
ू ज
गेरे तें व्शा माची कर्लऩना शोती का अवा प्रश्न आऩर्लमारा नक्कीच ऩडत अवेर. उत्क्राॊती कयत
अवताना अनेक गोष्टटीॊच्मा यचना आणण वॊकर्लऩना वद्
ु धा फदरतात. लास्तु त्मारा अऩलाद नाशी.
लास्तु शी वॊकर्लऩना जन
ा त्माचा नक्कीच लाऩय कयत शोते. त्मा अनऴ
ॊ ाने अनेक
ु ी आशे, आऩरे ऩल
ू ज
ु ग
ग्रॊथशी तनभााण केरे गेरे.
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लास्तळ
ं ांचा आढाला
ु ास्त्राचा आर्ण लास्तग्र
ु थ
भानलाच्मा उत्क्राॊतीचा इततशाव जय आऩण ऩदशरॊ तय आऩर्लमारा अवे ददवन
ू मेते की वयु लातीच्मा
काऱात भाणूव शा बटका शोता. कामभ स्लरूऩाच्मा घयाची त्मारा तततकीळी गयज नव्शती आणण
त्माभऱ
ु े तनवगााच्मा भदतीने तो आश्रम घेत अवे.

नैवर्गाक रयत्मा तमाय झारेर्लमा गप
ुॊ ा(natural

caves) र्कॊ ला ळैरगश
ृ े ( rock shelters) माॊच्मा वाजन्नध्मात तो लास्तल कयत अवे. त्मा काऱात

तनवगााच्मा घटकाॊऩावन
ू वॊयषण व्शाले म्शणून अश्मा नैवर्गाक आश्रमाॊच्मा वाजन्नध्मात लस्ती करून
याशत अवे आणण अळी दठकाणे व्माऩन
टाकत अवे. कधी कधी आऩर्लमा लास्तव्माची खण
ू
ू
शबवत्तर्चत्राॊच्मा रूऩाने वोडूनशी जात अवे. ह्मा काऱात लास्तु यचना कळी अवाली लगैये गोष्टटीॊऩेषा ती
आऩरे यषण कळा प्रकाये कयते शे भशत्लाचे ठयत अवे. काराॊतयाने भाणूव जस्थय शोत गेरा. ळेतीचा
ळोध त्मारा रागरा आणण तनवगााऩावन
ू प्राप्त करून घेत अवरेम तनलऱ्माची वॊकर्लऩनाशी फदरू
रागरी.
भाणूव जस्थय झार्लमाने , प्राणी ऩऱू रागर्लमाने, वभान वाठलू रागर्लमाने त्माची तनलऱ्माची वॊकर्लऩन
व्माप्त शोत गेरी.

ह्माच काऱात तनवगाात उऩरब्ध अवरेर्लमा लस्तच
ूॊ ा उऩमोग करून तो आऩरे घय

फाॊधत अवाला. शाच काऱ आशे जेंव्शा त्माच्मा इतय वॊकर्लऩनाशी भत
ा लरूऩ घेत अवणाय. धभा तत्लसान
ू स्
आणण वलसान ह्माचाशी उगभ शोऊन ते ऩरयऩक्ल शोत शोते. भानल वॊस्कृती तमाय शोत शोती. अळा
काशी गोष्टटीॊचे ऩमे यचरे जात शोते जे ऩढ
ु े मेणाऱ्मा काऱात वलकशवत शोऊन बक्कभ ऩाने उबे याशणाय
शोते. त्मातरीच एक भशत्लाची वॊकर्लऩना म्शणता मेईर ती म्शणजे लास्त.ु
भत
ू ा आणण अभत
ू ा गोष्टटीॊचे/ ऩदाथांचे वॊमोजन म्शणजे लास्तु अवे आऩर्लमारा म्शणता मेईर. ह्मा
ळब्दाच्मा अथाा भध्मे अनेक वॊकर्लऩना मेऊ ळकतात अवे ददवन
ू मेत.े लास्तु म्शणजे एखादी जागा,
एखादी इभायत , एखादे घय ....आणण लास्तु म्शणजेच अलकाळ ह्मा ळब्दाच्मा उत्तऩती कडे फतघतरे
तय “ लव ् ” ह्मा धातू ऩावन
ू ह्माची तनशभाती झारी अवे ददवन
ू मेत.े (Apte, 1957-59) . ज्मा
जागेत लाव आशे ती म्शणजे लास्त.ु ह्मा वॊऩण
ू ा अलकाळा खारी भाना – प्राण्माॊचा लाव आशे म्शणन
ू
व्माऩक स्लरूऩत अलकाळ वद्
ु धा लास्तु म्शणून फघता मेत.े

आधी फतघतर्लमाप्रभाणे जळा वॊकर्लऩना

वलस्तायीत शोत गेर्लमा ताळा काशी

प्रभाणात तनमशभतशी शोत गेर्लमा आणण साॊनाच्मा दे लाण घेलाण

भध्मे त्माॊचा उर्लरेख मेत गेरा.

अनेक ग्रॊथाॊच्मा तनशभाती झार्लमा ज्मा भध्मे लास्तु वॊकर्लऩना

भाॊडण्मात आरी आशे .
आज आऩर्लमारा प्राप्त अवरेरे वलाात जुने वादशत्म म्शणजे लेद. चाय लेदाॊभधरा ऋग्लेद शा वलाात
जुना र्कला वलाात ऩदशरॊ तमाय झारा अवे म्शणता मेऊ ळकेर. शे लेद अऩौरुऴम आशे त. त्मा
वादशत्मादठ आऩर्लमारा लास्तु चे उर्लरेख वाऩडतात.

ऋग्लेदाच्मा वातव्मा भाॊडरातर्लमा ५४ व्मा

वक्
ु ताभध्मे एक भॊत्र मेतो. लास्तोष्टऩतत् ह्मा दे लते रा उद्दे ळन
ू तो भॊत्र आशे .
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ॐ लास्तोष्टऩते प्रतत जानीद्मस्भान स्लालेळो अनभी लो बलान
मत्ले भशे प्रतततन्नो जुऴस्ल ळन्नो बल द्वलऩदे ळॊ चतष्टु प्दे

(ऋग्लेद ७/५४/१)

शे लास्तोष्टऩते, इभायती, बालनाॊच्मा दे ला, आम्शी तझ
ु े बक्त आशोत. आभची प्राथाना तू ऐक. आम्शारा
योगभक्
ु त कय, आम्शारा वॊऩवत्त, वभद्
ृ धी प्राप्त शोलो. घयात याशणाऱ्मा दला व्मजक्त , (द्वलऩदे ) भनष्टु म
आदद जील, चतष्टु ऩदे ( गामी आणण इतयशी प्राणणभात्र) म्शणजेच काम वला प्राणणभात्राॊचे कर्लमाण कय.
शी घये , अडचणी, अडथऱे माॊच्माऩावन
ू भक्
ु त शोतीर अळा आळमाची प्राथाना लास्तोष्टऩती ह्मा दे लते रा
केरेरी ददवते. इथे एक रषात घेणे भशत्लाचे आशे . आऩर्लमारा आज भाशीत र्कॊ ला ऩरयर्चत अवरेरा
लास्तद
ु े ल, र्कॊ ला लास्तऩ
ु रु
ु ऴ शा इथे उर्लरेखरेरा नाशीमे. लास्तोष्टऩती अळी स्लतॊत्र दे लता इथे आऩर्लमारा
ददवन
ू मेत.े

मजुलेदाभध्मे स्भळाने फाॊधण्माफद्दर उर्लरेख वाऩडतात. कुठे तयी नॊतयच्मा काऱात

उदमारा मेणाऱ्मा स्तऩ
ू ाचे भऱ
ु आशे अवे म्शणता मेऊ ळकेर. अथलालेदाचा एक उऩलेद म्शणून स्थाऩत्म
लेद मेतो . स्थाऩत्म वलऴमारा प्राप्त झारेरे भशत्ल ह्मालरून वभजते.
दव
ु ऱ्मा ततवऱ्मा ळतकाभध्मे शरदशर्लमा गेरेर्लमा काभवत्र
ू ाभध्मे १४ वलद्मा आणण ६४ काराॊची मादीच
वाऩडते (Vatsyayana, 2009). ह्मा भध्मे लास्तु शी एक स्लतॊत्र करा म्शणून नभद
ू केरेरी आशे .
प्रत्मेकारा भाशीत अवाव्मा अश्मा कराॊभध्मे लास्तु मेणे शे भशत्लाची गोष्टटा आशे . घय फाॊधणे, इभायत
फाॊधणे कुठे तयी वलकशवत झारेरे आशे आणण वलावाभान्म भानवा भध्मे त्मा फद्दरच्मा अनेक
वॊकर्लऩना शी भाशीत आशेत अवा तनष्टकऴा ह्मालरून काढता मेतो.

ऩढ
ु े कौदटर्लमाच्मा अथाळास्त्रात

आऩर्लमारा लास्तु वॊफध
ॊ ी उर्लरेख वाऩडतात. दग
ु ा यचना, गश
ृ यचना, नगय यचना, तटफॊदी लगैये चे
उर्लरेख वाऩडतात (Shamasastry, 1915).

ऩयु ाणकाऱात अनेक ऩयु ाणाॊनी लास्तु वॊफध
ॊ ी उर्लरेख केरेरॊ ददवतामत. अजग्न आणण गरुड ऩयु ाणात तय
वलस्तत
ृ भादशती शभऱते.

घय फाॊधण्माआधी शळरा न्माव कयाला, फत्तीव दे लताॊची ऩज
ू ा ह्मा तनशभत्ताने

कयाली अळा प्रकायची भादशती गरुड ऩयु ाणात मेत.े जागेचे षेत्रपऱ कवे काढाले, तराल कुठे अवाला,
दयलाज्माची ऊॊची कळी आणण र्कती अवाली, भॊददये काळी फाॊधाली ह्मा वाॊधबाातशी भादशती ह्मा
ऩयु णातन
ू आऩर्लमारा शभऱते. (Debroy & Dipavali ) अजग्नऩयु णात तय भॊददय का फाॊधाले, वाधा
भॊददय फाॊधण्माच्मा वलचाय जायी केरा तय काम प्रकायचे पऱ प्राप्त शोते अवे उर्लरकेश वाऩडतात. तवेच
ते कवे फाॊधाले, शमाचेशी लणान त्मात वाऩडते. (The Agni Purana)
वत्र
ू काऱातीर भशत्लाचा ग्रॊथ म्शणजे ळर्ल
ु फवत्र
ू . लास्तु वॊफर्ॊ धत गोष्टटीॊचे मोग्म भोजभाऩ , त्माचे लणान
ह्मा ग्रॊथातन
ू शभऱते.

वलशळष्टट आकाय, यचना ह्माॊची भादशतीशी आऩर्लमारा शभऱते. खादीय आणण

गोशबर ह्मा वत्र
ू ातन
ू . एखाद्मा जागेची तनलड, त्माचा आकाय, दयलाज्माची जागा इत्मादद गोष्टटी
ह्माभध्मे उर्लरेखरेर्लमा आशेत.
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ऐततशाशवक काराभध्मे अनेक ग्रॊथ तनभााण झारे जे लास्तळ
ु ास्त्रळी तनगडीत आशे त. ह्माच काऱात
लस्तऩ
ू रु
ु ऴ वॊकर्लऩना शी ऩढ
ु े आरेरी ददवते. लस्तऩ
ू रु
ु ऴ शा एक अवयु अवन
ू त्मारा

जशभनीत गाडरे

आणण त्मालय एकेक दे ल स्लय झारे अळी कर्लऩनाशी ऩढ
ु े आरी. (Tripathi & Sharma ) ह्माच
ग्रॊथाभध्मे आऩर्लमारा नलतनभााण फयोफय जीणोद्धाय केर्लमाव काम पऱ शभऱत ह्माचा शी उर्लरेख
वाऩडतो. थोडक्मात जीणोद्धाय कयणे शी वॊकर्लऩनाशी जी रुजू झारेरी अवे ददवन
ू मेत.े ह्माच काऱात
अनेक ग्रॊथ लास्तवु लऴमक भादशती दे णाये तनभााण केरे गेरे. अऩयाजजतऩच्
ृ छा,

रूऩभॊडण, तॊत्रवभच्
ु चम,

भामभतभ, भनवाय, प्रावादभॊडण, वलश्लकभाप्रकाळ शे त्माततमर काशी ग्रॊथ. शे वला ग्रॊथ शे भागादळाक
स्लरूऩाचे अवन
ू , स्थऱ काऱ लेऱेनव
ु ाय, ळक्म अवेर त्मा ऩद्धतीने उऩमोगात आणण्मास्थी भागादळान
कयतात. ह्मा व्मततरयक्त स्थऩतत ची अनेक कताव्म अवतात ज्माचेशी उर्लरेख ग्रॊथाॊभध्मे केरेरे
ददवतात. वगळ्माॊचॊ उऩमोग करून आणण वद्वद्वललेक फद्
ु धीरा ऩटे र आणण जे मोग्म अवेर अवेच
तनणाम लस्तक
ू ायाणे घेणे गयजेचे अवते
तनष्कऴि
लास्तु शी एक व्माऩक वॊकर्लऩना आशे . वलवलध कारखॊडात ततची उत्ऩवत्त झारी आणण त्मात वध
ु ायशी
शोत गेरे. ज्मा काऱात ते ग्रॊथ शरदशरे गेरे ते त्मा काऱातीर ऩरयजस्थरा अनव
ु रूनच शोते. आज
आऩण केलऱ त्माॊचा स्मोमीस्कय अथाा रालन
उऩमोगात आणणे चुकीचे आशे . भऱ
ू
ु ात वलांच्मा
कर्लमाणवाठी लास्तच्
ु मा स्लाभी र आलाशन कयण्मात मेतणायी वॊस्कृती लस्तऩ
ू रु
ु ऴाच्मा बीतीने आज

याशत आशे . केलऱ ददळा आणण जज
ु फी काशी फाफीॊलय अलरॊफन
ू न याशता ह्मा वॊकर्लऩनेत अध्मरुत
अवरेरे वलसान जाणणे

गयजेचे आशे . त्मात ळास्त्रीत्मा ऩद्धतीने गणणत भाॊडरेरे आशे . आज च्मा

बाऴेत फोरताना आऩण ज्माचा climatology अवा उर्लरेख कयतो त्मा वला गोष्टटीॊचा अभ्मावशी अवणे
गयजेचे आशे .

लास्तु वलऴमी अनेक ग्रॊथ भागादळाक स्लरूऩाचे अवन
ू त्मातन
ू ऩण्
ु मपऱ प्राप्तीचीच

वलांची अऩेषा आशे अवे ददवन
ू मेत.े बीती फाजूरा ठे लन
ू जय त्माचा आऩण नीट अभ्माव केरा तय
अनेक भशत्लाच्मा गोष्टटी वभजातीर आणण लास्तु वख
ु कय नक्कीच फनलता मेऊ ळकेर.
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(M.Arch. Architectural Conservation)
अशवस्टॊ ट प्रोपेवय,

शवॊशगड कॉरेज ऑप आर्काटे क्चय ,
ऩण
ु े (भशायाष्टर)

प्रस्तालना
वदय चा रेख बायताच्मा स्लातॊत्र्मानॊतय वाॊस्कृततक फदर घडून आर्लमाने नव्माने नालारूऩारा

आरेर्लमा लास्तळ
ै ीच्मा वॊदबाात आशे. माभध्मे ऩाजश्चभात्म लास्तक
ु र
ु रेलरून प्रेरयत शोऊन बायतीम
लास्तयु चनाकायाॊनी लास्तक
ु रेभध्मे जे नले फदर घडलन
ू आणरे माचा थोडक्मात आढाला घेतरेरा आशे.

शा रेख लास्तयु चनेचे ठऱक घटक, फाॊधकाभ वाभग्रीतीर वलकशवत फदर माफद्दर शरदशरा गेरेरा
आशे.
बायताभध्मे ऩल
ू ााऩाय अनेक प्रकाये , अनेक कायणाने लास्तक
ु रा वलकशवत झारी . प्रत्मेक
प्रकायच्मा लास्तक
ु रेचे प्रादे शळक वॊस्कृती, शलाभान, बौगोशरक ऩरयजस्थती आणण बग
ू बाळास्त्र मानव
ु ाय
वलवलध नभन
ु े बायताभध्मे ऩशालमाव शभऱतात.

ऩयॊ त,ु स्लातॊत्र्मोत्तय लास्तक
ै ीभध्मे मा वला घटकाॊना काशीवे
ु रेचे लैशळष्ट्म म्शणजे मा लास्तळ
ु र
दय्ु मभ स्थान दे ऊन नव्मा फाॊधकाभ वाभग्रीरा प्रथभ प्राधान्म ददरे गेरे. त्माभऱ
ै ी
ु े शी लास्तळ
ु र
ऐततशाशवक लास्तळ
ै ीॊऩेषा खूऩच लेगऱी आणण नलीन ददवन
ु र
ू मेत.े मा रेखाच्मा तनशभत्ताने शीच काशी
ठऱक लैशळष्ट्मे छामार्चत्राॊच्मा वाशाय्माने नभद
ू केरेरी आशे त.
लाचकाॊना मातन
आधुतनकतालाद आणण तत्कारीन लास्तळ
ै ी माफद्दर भोजक्मा ळब्दात
ू
ु र
भाॊडरेरे भद्
ु दे लाचालमाव शभऱतीर. भयाठी बाऴा ऩरयऴद आणण

भयाठी बाऴा ददनाच्मा तनशभत्ताने एक

लास्तवु लळायद म्शणून भी शा रेखनप्रमत्न केरेरा आशे.
स्लातंत्र्मोत्तय लास्तक
ु रा
बायत शा वाॊस्कृततकरयत्मा वभद्
ृ ध दे ळ म्शणून कामभच ओऱखरा गेरेरा आशे. प्रत्मेक षेत्रात
नावलन्मऩण
ू ा फदर शोत वातत्माने वलकावाकडे लाटचार कयणाया शा अवा बायत दे ळ! वलवलध बाऴा,
धभा, ऩॊथ, ऩयॊ ऩया

माॊचॊ वयु े ख शभश्रण बायतीम वॊस्कृतीची ओऱख आशे. मा वला घटकाॊचा ऩरयणाभ

भानली जीलनालय शोत अवतो. तो कधी भत
ू ा स्लरूऩात अवतो तय कधी नवतो (Tangible

/intangible). ऩण जेव्शा मा वला फाफी एका घटकात वभावलष्टट शोऊ ऩाशतात तेव्शा त्मातन
ू जन्भारा
मेते ती एखादी लास्तू ! भानली गण
ु धभााच्मा आणण वॊस्कृतीच्मा वला छटा एखाद्मा लास्तक
ु रेभध्मे
ओतप्रोत बयरेर्लमा अवतात.

लास्तक
ू डे ऩाशून ततचॊ तनयीषण केरॊ की मा वगळ्मा छटा उठून
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ददवतात. ळतकानळ
ु तके ”लास्तक
ु रा” शा वलकवनळीर फदराचा अवलबाज्म घटक आशे . बायत स्लतॊत्र
झारा. नव्माने रोकळाशी अजस्तत्लात आरेर्लमा मा दे ळारा प्रगतीचा नलीन भागा वाद घारत शोता.
बायताचे ऩदशरे ऩॊतप्रधान ऩॊ. जलाशयरार नेशरू माॊनी वलकावाचे नलीन आयाखडे मोजरे आणण मा
प्रगतीऩथालयचा एक टप्ऩा म्शणजे स्लातॊत्र्मोत्तय काऱात वलकशवत झारेरी नलीन लास्तक
ु रा!
लास्तक
ु रा, अथाातच काऱानव
ु ाय यॊ गछटा फदरणायी आणण कारानरू
ु ऩ घटनाॊचा फोरका इततशाव
दळालणायी एक जजलॊत करा! जजतकॊ ऩशालॊ तततका नला खजजना शाती रागत जातो. प्रत्मेक लास्तू जणू
एखाद्मा घटनेची वाषीदाय आणण इततशावाफद्दर आऩर्लमाळी फोरू ऩाशणायी वजील बावत जाते.
'स्लातॊत्र्म' शी तय प्रत्मेक बायतीमाच्मा भनालय कऱत-नकऱत कोयरी गेरेरी घटना; आणण त्मानॊतयचे
प्रत्मेक षेत्रातरे चाॊगरे लाईट फदर रषात मेण्माजोगे आशे त. लास्तक
ु रा तय त्मा फदराॊचॊ वलाात
भशत्त्लाचॊ आणण मोग्म उदाशयण म्शणालॊ रागेर. तव ऩशामरा गेरॊ तय इततशाव आणण ऐततशाशवक
लास्तक
ु रा इतकी वभद्
ु रा त्माऩढ
ु े अगदी वशज-वोऩी लाटते. कुठे शी
ृ ध आशे की, स्लातॊत्र्मोत्तय लास्तक
कोयीलकाभ नाशी र्कॊ ला फाॊधकाभ वाभग्री शी वशज उऩरब्ध शोणायी; अवॊ अवन
ू शी स्लत्ची एक लेगऱी
1
छाऩ मा काऱातीर लास्तक
ु रेने उभटलरी. "Less is more " मा उक्तीरा वाजेव, ददवामरा वोऩॊ ऩण
2
उभगामरा कठीण!! ऩाच स्लयाॊभध्मे बऩ
ू याग गाणॊ जजतकॊ कठीण, र्कॊ ला एकाच यॊ गाच्मा छटा लाऩरून

र्चत्र यॊ गलणॊ जजतकॊ जजर्कयीचॊ, तततकीच शी लास्तक
ु रा आव्शानात्भक लाटते.
काशीळी फोजड र्कॊ ला म्शणरॊ तय बयबक्कभ अवॊ इभायतीचॊ स्लरूऩ उबे कयणायी शी
लास्तळ
ै ी
ु र

अतत कोयील ये खील फाॊधणीरा वलरुद्ध बावते. मा बक्कभऩणाचॊ भख्
ु म गभक म्शणजे

काॉक्रीट चा अततरयक्त लाऩय! आणण शाच घटक ऩढ
ु े इभायतीॊचा प्राण ठयरा. आजच्मा घडीरा काॉक्रीट
शळलाम फाॊधकाभाचा आऩण वलचाय करूच ळकत नाशी. तर
ु नात्भक वोप्मा ऩद्धतीने, कभीत कभी
लेऱात जास्तीत जास्त भजफत
ू अळी फाॊधणी ळक्म झारी ती मा काॉक्रीट भऱ
ु े ! स्लातॊत्र्मानॊतय म्शणजे
वाधायणऩणे १९५० ऩावन
ू १९९० ऩमंतच्मा काऱात काॉक्रीट चा लाऩय इतका प्रचॊड झारा र्क इभायतीॊचा
वभोयीर ऩष्टृ ठबाग (Facade), णखडक्माॊलय वालरी तनभााण कयणाये घटक (Chajja), इभायतीॊना
वळ
ु ोशबत कयणाये ऩ्टे (Bands), उबे आडले खाॊफ (Pergolas), शे वला काशी काॉक्रीट भध्मे फाॊधण्मात
आरॊ. ऩरयणाभी इभायतीॊचॊ स्लरूऩ भोठ्मा घन आकायाप्रभाणे ददवू रागरॊ. मा इभायती ळशयी बागात
जास्त प्रभाणात फाॊधर्लमा गेर्लमाभऱ
ु े दाट लस्तीत अळी इभायत अर्धकच बव्म आणण फोजड ददवू
रागरी. अथाात मा बव्मतेभऱ
ु े अॊतगात जागा आणण त्माची उऩमक्
ु तता शी वद्
ु धा लाढरी. त्मातन
ू
बौशभततक आकायात फाॊधकाभ केर्लमाभऱ
ु े जागा आणण ततचा मोग्म लाऩय माची वाॊगड घातरी गेरी.
घन, इजष्टटकार्चती, बत्रकोणाकृती घन, घनगोर अळी

घन-आकृती अवणायी इभायत आणण ततची

भजफत
ू बव्मता शा भशत्लाचा घटक मा फाॊधकाभ ळैरीत उठून ददवरा . काॉक्रीट च्मा फयोफयीने
बाजक्मा वलटा, रोश आणण काच माचा शी लाऩय वलरषण भोठ्मा प्रभाणात शोता.

Less is more- सालित्य, रं ग, आकार अशा लिलिध माध्यमाचा कमीतकमी िापर करून आपिा संदेश
पोचलिण्याची एक इं ग्रजी उक्ती.
2
भू प राग- लिं दुस्थानी शास्त्रीय संगीतातीि एक राग
1

75

तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

ऩढ
ु ीर फाफीॊभधून स्लातॊत्र्मोत्तय लास्तक
ु रेची ठऱक लैशळष्ट्मे रषात मेतात१. काॉक्रीटचा बव्म घन आकाय तनभााण करून जागेची उऩमक्
ु तता लाढवलणे.
२. उघडऩणे लीट आणण काॉक्रीटचे नलीन स्लरूऩ.
३. अतत बव्मता, वरग णखडक्माॊची याॊग.
४. वय
ॊ ाद वाधण्मावाठी वॊलेदनळीर दृष्टटीकोन
ू भ लातालयणाळी वव
ु ल
५. प्रादे शळकता – ळशय तनमोजन, अततऩरयर्चत षेत्राच्मा ऩायॊ ऩारयक अनब
ु लावश आधतु नकतालादाचे
एकत्रीकयण -क्रस्टरयॊग3, तनवगााळी वव
ॊ ाद वाधणे, शलाभान तनमॊत्रण आणण स्थातनक वादशत्म
ु ल
लाऩयणे.
अळा वलवलध फाह्मरूऩातन
ै ी तनभााण झारी.
ू स्लातॊत्र्मोत्तय लास्तळ
ु र
जयी आऩण १९५० ऩावन
ू आधतु नकतेच्मा ददळेने लास्तक
ु रेचे फदरते स्लरूऩ

ऩाशत अवरो

तयी, प्रख्मात रोकाॊकडून प्रेरयत री कॉफणुा झमय आणण रई
ु कान मा आॊतययाष्टरीम लास्तवु लळायदाॊनी
बायतीम लास्तक
ु रेची तनभााण केरेरी नली ओऱख म्शणजे ऩण
ू ा आधुतनकता नाशी. चार्लवा कोरयमा, याज
ये लार आणण फी.व्शी.दोळी माॊच्मावश फशुतेक मळस्ली बायतीम लास्तवु लळायदाॊनी मा ददग्गजाॊकडून

प्रेयणा

घेऊन मा आधुतनक लास्तळ
ै ीभध्मे स्थातनक लास्तयु चनेची बाऴा शभर्श्रत केरी. आधुतनकतालादातीर4
ु र
अनेक घटक बायतीम स्थाऩत्मकरेरा नली ओऱख दे ऊन वभद्
ू म, तत्ल
ृ ध कयत गेरे . ऩायॊ ऩरयक भर्ल
आणण आधुतनकता माॊचा वयु े ख शभराप वाधत शी

नली ळैरी आकाय घेऊ रागरी. याज ये लार, फी.व्शी.

दोळी, चार्लवा कोरयमा मा लास्तु यचनाकायानी ऊन- वालरीचे खेऱ, आच्छाददत र्कॊ ला
भोकऱी जागा ,चौकाॊची यचना

अधा-आच्छाददत

(कोटा माडा प्रॉ तनॊग)5 आणण फगीचाॊची यचना (रॉ डस्केऩ)6 माची उत्तभ

वाॊगड घातरेरी ददवन
ू मेत.े तनवगााळी वॊलाद वाधण्माची उत्तभ करा मा यचनाकायानी वाध्म केरी
शोती अवे म्शणामरा शयकत नाशी.
फाॊधकाभ वादशत्माफयोफयच इभायतीचॊ फाह्म आणण अॊतगात स्लरूऩ शी ऩण मा ळैरीची भशत्लाची
खाशवमत आशे . जव- रयबफनवायख्मा राॊफरचक णखडक्मा, -अथाातच माचे जनक शोते री काफणुा झमय. मा
णखडक्माॊभऱ
ु े लास्तच
ू ॊ अॊतफााह्म स्लरूऩ फदररॊ. ऊन-वालरीचा खेऱ आणण काॉक्रीट र्कॊ ला वलटाॊचॊ
फाह्मस्लरूऩ जवे आशे तवा दळालणाया ऩष्टृ ठबाग माभऱ
ु े इभायतीची एक नली ओऱख तनभााण झारी.
मा लेगऱे ऩणाभऱ
ै ीच्मा अगदी वलरुद्ध लाटतात;
ु े मा इभायती बायताच्मा ऐततशाशवक लास्तळ
ु र
अथाात बिदटळ आक्रभण, वध
ु ारयत दऱणलऱण षभता आणण वाॊस्कृततक दे लाण-घेलाण माभऱ
ु े एक नला
वाज मा फाॊधकाभळैरीने ऩरयधान केरा. स्लातॊत्र्माऩल
ू ॉ अनेक याजलटीची आक्रभणॊ

बायताने ऩदशरी.

क्लस्टररं ग- इमारतींच्या छोट्या समू िाची लिलशष्ट रचना
आधुलनकतािाद- सामालजक, सां स्कृलतक आलि किा क्षे त्रात क्ां लतकारी बदि घडिून आििारी एक चळिळ
5
कोर्ट याडट प्लँलनं ग-इमारतीच्या अंतगटत भागात पुरेसा प्रकाश आलि ििा पोचण्यासाठी चौकां ची लिलशष्टपिे केिे िी
रचना
6
िँ डस्केप- िास्तू च्या बाह्यपररसरातिे लिलिध भू प्रदे श सुशोलभत करण्यासाठी झाडे , झुडुपे, पािी, यां चा िापर
करण्याचे शास्त्र ि स्थापत्यकिे तीि एक उपशाखा.
3
4
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ग्रीक, योभन, पायवी, भघ
ै ीॊच्मा प्रबालानॊतय एक नली वॊशभश्र
ु र, बिदटळ अळा वलवलध लास्तळ
ु र
लास्तळ
ै ी वलकशवत झारी. माभध्मे शवॊशाचा लाटा शोता तो री काफणुा झमय, रॉयी फेकय आणण चार्लवा
ु र
कोरयमा माॊचा. तवॊच शफीफ यशभान, फी.व्शी. दोळी,

अच्मत
ु कानवलॊदे, शवभख
ु ऩटे र शी आणण अळी

र्कत्मेक भोठभोठी नालॊ आशे त ज्माॊचॊ मा षेत्रातरॊ मोगदान भशत्लऩण
ू ा आशे.
लैमजक्तकरयत्मा मा लास्तळ
ै ीकडे ऩादशर्लमालय काशी गोष्टटी प्रकऴााने जाणलतात. त्मा म्शणजेु र
मा काऱातरी फाॊधकाभ ळैरी काशीळी रुष लाटते.

काशी दठकाणी तोच तो ऩणा, र्कॊ ला काशी लेऱा

नीयवता शी जाणलते. अथाात माभध्मे दभ
ु त शी अवू ळकते. अतत बव्मता, अतत घनता,काॉक्रीट-वलटाॊचे
जवे च्मा तवे फाह्मस्लरूऩ शे ऩण
ू ा शोऊनशी अऩण
ू ा लाटते. कदार्चत शे भत वद्मऩरयजस्थतीभऱ
ु े अवू
ळकते.
ऩयॊ तु कारानरू
ै ी च्मा भानाने स्लागताशा ठयरा शोता. मातरे
ु ऩ शा फदर तत्कारीन लास्तळ
ु र
नालीन्म, वोऩेऩणा, आणण नलीन फाॊधकाभ वाभग्री माभऱ
ै ी आज शी लेगऱी ओऱख याखून
ु े शी लास्तळ
ु र
आशे.
वंफधं धत छामाधचत्रे

Figure 1 शामकोटा , चॊददगढ-बव्म घन आकाय, णखडक्माॊची राॊफ यॊ ग माचा नभन
ु ा
(Ref-https://www.jetir.org/papers/JETIRC006253.pdf )
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Figure 2काॊचनगॊगा अऩाटा भेंट टॉलय,भुॊफई - इजष्टटकार्चती घन आकायाभध्मे उबायरेरी एक बव्म लास्तू.

(Ref-

www.insightsonindia.com)

Figure 3 वेप्ट मतु नव्शशवाटी, अशभदाफाद -वलटा आणण काॊक्रीट जश्मा च्मा तश्मा स्लरूऩात इभायतीच्मा
ऩष्टृ ठबागालय यर्चत आणण कोटॊमाडा प्रॎ तनॊगच एक उत्तभ उदाशयण.

(Ref-

worldorgs.com/catalog/ahmedabad/college/faculty-of-planning-cept-university)

वंदबिवच
ू ी –
https://www.wmf.org/project/post-independence-architecture-delhi
https://www.re-thinkingthefuture.com/designing-for-typologies/a3357-10-iconic-indian-buildingsbuilt-after-independence/
https://www.jetir.org/papers/JETIRC006253.pdf

*****************************
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लास्तक
ु रेचा इततशाव
अश्चलनी श्रीकांत चंद्रात्रे

आर्काटे क्ट डडझामनय & लैददक लास्तु कन्वर्लटॊ ट
श्रीभ ् डडझाइन स्टूडडमो

व्माख्मा
भनष्टु माच्मा जीलनातीर अन्न, लस्त्र, तनलाया मा भर
ु बत
ू गयजाॊभधीर तनलाया म्शणजे लास्तु आणण शीच
लास्तु फाॊधण्माची करा आणण ळास्त्र म्शणजे लास्तक
ु रा.

लास्तु भणजे भनष्टु मावाठी वॊयषण, आऩर
ु की, भामा, नाते तनभााण कयणायी आणण जऩणायी जागा.

ह्मातन
ु च तनभााण शोतो वभाज आणण त्मातन
ू वॊस्कृती. ह्माच लास्तक
ु रेच्मा इततशावाची लेगलेगऱी अॊगे

आशे त. अततप्राचीन काऱाऩावन
ू ते आजऩमंत लेगलेगळ्मा दे ळाॊभध्मे शबन्न शबन्न लास्तळ
ु शै र आणण तॊत्रे
उत्क्राॊत शोत गेरी. भनष्टु माची शोणायी प्रगती , लाढणाऱ्मा गयजा , फदरतत जीलनळैरी मातन
ु अनेक वलवलध
लास्तक
ु राॊचा उगभ झारा.

अततप्रार्चन ते प्राचीन कारखॊडात जगातीर अनेक दे ळाॊभध्मे वलस्कऱीत स्लरूऩाची आणण गयजेऩयु ती लास्तु
तनशभाती झारी. आददभानल शा गश
ु ाभध्मे तनवगाात यशात अवे. ह्माची अनेक उदाशयणे आज रेण्माॊच्मा
रुऩात आऩर्लमारा आढऱतात.

ळेतीवायखी उदयतनलााशाची वाधने जळी तनभााण झारी त्मालेऱी नदी वॊस्कृती उदमाव आरी.
उदा. नाईर नदीच्मा काठालय लवरेरे इजजप्त, शडप्ऩा वॊस्कृती.
ह्मातन
ु च जस्थय जीलनाचा आयॊ ब झारा आणण ऩढ
ु े वलवलध वॊस्कृतीतन
ु लास्तु यचनाॊचा आवलष्टकाय झारा.
लास्तळ
ु ास्त्रीम करावॊर्चत ळेजायच्मा वॊस्कृतीने आत्भवात करून, त्मात आत्भवॊर्चताची बय घारन
ू

नलळैरी तनभााण केर्लमा. शा प्रलाश आजतागामत अळाच ऩद्धतीने ऩरयऩक्ल शोतो आशे. बायतीम लैददक

वॊस्कृती, इजजजप्ळमन वॊस्कृती, भेवोऩोटे शभमन वॊस्कृती, ग्रीक लास्तक
ु रा, योभन लास्तक
ु रा, फामझॊटीन
लास्तक
ु रा , गॉर्थक , प्रफोधन काशरन लास्तु आणण आधतु नक वॊयचना अळा वलवलध ळतकातन
ू
लास्तक
ु रेच्मा इततशावाचा प्रलाव ददवतो. ह्माच वलवलध वॊस्कृतीभधून जगाची एकात्भता आणण भनऴ
ु माचे
फद्
ु धी कौळर्लम ददवन
ु मेत.े
बायतीम लास्तक
ु रा
प्राचीन बायतीम लास्तक
ु रेचा उगभ शा लेदाभध्मे शभऱतो. अथलालेदाचा उऩलेद अवरेर्लमा स्थाऩत्म लेदात
अनेक तत्काशरन वलकशवत लास्ततु नशभाती तॊत्र अभ्मावण्माव शभऱतात. तवेच प्राचीन ग्रॊथ भानवाय ,
भमभतभ , वलश्लकभाा लास्तळ
ु ास्त्र त्मात वद्
ु धा बायतीम लास्तळ
ु ास्त्राचा ऩामा शभऱतो.
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बायतीम भॊदीये , याजलाडे शमा प्राचीन लास्तु लैददक लास्तु तॊत्राच्मा भाध्मभातन
ू फाॊधण्मात आरेरी उत्तभ
उदाशयणे आशे त. वलवलध नदीकाठालय लवरेशर लस्ती आणण त्मातन
ु अनेक वॊस्कृती उदमाव आर्लमा.

बव्मत्मा , वद
ु य नषीकाभ, वलवलध अशबमाॊबत्रक ऩद्धत्ती, तनवगाानरू
ु ऩ फाॊधकाभ वादशत्म शी बायतीम
लास्तक
ु रेची भशत्लाची लैशळष्ट्मे. शडप्ऩा वॊस्कृती, भौमाकाशरन स्भायक , वातलाशन काऱातीर स्तऩ
ु
तनभााण, भशास्तऩ
ु ाचे तॊत्र, वाॊची, गमा भथुया, वलवलध गश
ु ा, गप्ु त काशरन स्थाऩत्म र्कर्लरे, स्तऩ
ु , वलशाय ,
भध्म काशरन भॊदीय ळैरी उत्तभ दगडाॊचा लाऩय करून भॊदीयाची यचना केरी गेरी. खजुयाशो , बोजऩयु ,
कशरॊग , चारक्
ु म ळैरी , ऩर्लरल लास्तु शी बायतीम लास्तक
ु रेची उत्तभ उदाशयणे आशेत.
प्राचीन लास्तक
ु रा
गयज आणण उऩमक्
ु तता माॊचे भर
ू बत
ू अथा प्राचीन लास्तक
ु ायाॊनी भानलाव शळकवलरे. गयजेऩोटी

तनलाऱ्मावाठी फाॊधरेरी घये त्मा उद्दे ळावाठी कळी उऩमक्
ु त कयाली, मावाठी प्राचीन रोकाॊनी ऩाच

शजायाॊऩेषा जास्त लऴे खचॉ घातरी. इ.व.ऩ.ू १००००ते इ.व.ऩ.ू ५००० शा वाधायणऩणे प्राचीन लास्तक
ु रेचा
कारखॊड भानरा जातो. आददलावी भानल गश
ु े तन
ू म्शणजे नैवर्गाक आश्रमातन
ू फाशे य ऩडर्लमालय, स्लतॊत्र
फाॊधील र्कॊ ला यर्चत आकाय ‘घय’ म्शणन
ू उबायण्माच्मा भानली आकाॊषेऩोटी लास्तक
ु रेचा जन्भ झारा.
थोडक्मात, प्राचीन लास्तक
ु रेने भानलाव उऩरब्ध लास्तव
ु ादशत्माचा वभऩाक उऩमोग कयालमाव शळकवलरे.
ईश्जश्प्ळमन लास्तक
ु रा
ऐदशक जीलनाऩेषा भयणोत्तय जीलनात अर्धक स्लायस्म अवरेर्लमा ईजजजप्ळमन रोकाॊनी स्लत्ची

घये ळीघ्रवलनाळी वादशत्मात फाॊधरी ऩयॊ तु थडगी आणण भॊददये भात्र शजायो लऴे दटकतीर, अळा ऩत्थयात

फाॊधरी. ऩजान्मशीन शलाभानाभऱ
ु े त्माॊनी लास्तल
ूॊ य दगडी वऩाट छऩये फाॊधरी. ऩयॊ तु अतत-उष्टम्माभऱ
ु े जाड

शबॊती, कभी आणण रशान आकायाॊच्मा णखडक्मा इ. गोष्टटीॊभागे शलाभान कायणीबत
ू शोते. एक शजाय
भैराॊच्मा नाईर नदीच्मा खोऱ्मात ईजजजप्ळमन लास्तक
ु रा वलखुयरेरी आशे

याजारा दे ल भानणायी प्रजा शोती, त्माभऱ
ु े त्माचे थडगे ळक्म तततके बव्म ल र्चयकार दटकणाये

अवाले, मा वलचायवयणीतन
ू वऩयॎशभडच्मा रूऩामनाचा उगभ झारा. भग एका भस्ताब्मालय दव
ु या भस्ताफा
अवे स्लरूऩ फदरत ऩामऱ्माॊचा वऩयॎशभड तमाय झारा (स्टे ऩ वऩयॎशभड). नॊतय तो वघन फाॊधील आकाय
ऩामऱ्मा बरून काढून दोन शबन्न कोनाॊच्मा ततयप्मा ये ऴाॊनी जोडरा गेरा (फेन्ट वऩयॎशभड) आणण ळेलटी

जशभनीळी ५१० ५२’ चा कोन कयीत चायशी फाजू शळखयारा ततयप्मा शभऱलर्लमा गेर्लमा ल ऩण
ू ा वऩयॎशभड तमाय

झारा. लास्तळ
ु ास्त्रातीर वलांत वजु स्थय आकाय अततबव्म प्रभाणात उबा यादशरा. अॊतबाागात कामाानरू
ु ऩ

ळलगश
ु ाये आणण प्रकाळततयीऩ ल शला मेण्मावाठी झयोके, शी मा लास्तयु चनेची ठऱक
ृ े , आत जाण्मावाठी बम
लैशळष्ट्मे शोत. माऩेषा ईजजजप्ळमन लास्तळ
ै ीची अनेक गण
ु र
ु लैशळष्ट्मे त्माॊच्मा भॊददययचनेत आढऱतात.
भेवोऩोिे भभमन लास्तक
ु रा

इयाकभधीर टामर्ग्रव आणण मफ्र
ु े टीव नद्माॊच्मा खोऱ्माॊत शी ळैरी वलकशवत झारी. रढलय्मे

वाम्राज्मलादी अवरेर्लमा फॎबफरोतनमन, ॲशवरयमन आणण वभ
ु ेरयमन रोकाॊनी भॊददये , थडगी न फाॊधता
याजलाडे फाॊधण्मालय आऩरे रष केंदित केरे. राकूड ल दगड माॊचा अबाल अवर्लमाने मा रोकाॊनी भातीच्मा

वलटा ह्मा प्रभख
फाॊधकाभ-वादशत्म म्शणून लाऩयर्लमा. त्माभऱ
ु
ु े वलटाॊचे वलवलध प्रकाय, कभानी ल
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चाऩछतयचना माॊचा ळोध त्माॊनी रालरा. त्माॊचे याजलाडे नदीच्मा ऩाण्माऩावन
ू वॊयषणाथा उॊ च चौथऱ्मालय
फाॊधरे जात.

णझगुयात म्शणन
ू ओऱखरी जाणायी त्माॊची भॊददये कृबत्रभ वऩयॎशभडाकृती टे कडी करून त्माच्मा शळखयालय
फाॊधरी. लीटतनशभाती ल फाॊधकाभषेत्रातीर प्रगती, कभान ल चाऩछतयचना, वऩाट शबॊतीॊचे यॊ गीत अरॊकयण

आणण तयॊ गते फगीचे शी मा लास्तळ
ै ीची लैशळष्ट्मे र्चयकारीन प्रबाल टाकणायी ठयरी. खोयवाफाद मेथीर
ु र
‘ऩॎरेव ऑप वायगॉन’ शा याजलाडा मा लैशळष्ट्माॊनी वजरेरा आशे.
इयाणी वंस्कृती

माच काऱात इयाणभध्मे ऩशळामन (इयाणी) वॊस्कृती वलकशवत झारी. त्माॊनी भात्र दगड शे च प्रभख
ु

लास्तभ
ु ाध्मभलाऩयरे.ऩवेऩशरव मेथीर याजलाड्मातीर ळैरीदाय प्रभाणफद्ध स्तॊबयचना, अलकाळमोजनेतीर
वोऩेऩणा आणण शळर्लऩकरेतीर प्रालीण्म माॊभऱ
ु े ऩशळामन लास्तक
ु रेरा ऩढ
ु े लेगऱे लऱण राबरे.
ग्रीक लास्तक
ु रा

आजतागामत प्रबाल ऩाडणायी शी प्राचीन लास्तळ
ै ी अवन
ु र
ू ततचा भर
ू स्त्रोत इजीअन (ऩल
ू ा ग्रीक)

वॊस्कृतीत वाऩडतो. क्रीट फेटालयीर याजाने फाॊधरेर्लमा ‘ऩॎरेव ऑप र्कॊ ग’ मा शभनोजच्मा याजप्रावादच्मा

तनशभातीत मा ळैरीची फीजे आढऱतात. डोरयमन, आमोतनमन आणण कॉरयॊर्थमन टोळ्माॊनी अथेन्व ळशयात
लास्ततु नशभाती करून त्मा फीजाचे अशबजात लष
ा काळ आणण तनतऱ
ू प्र
ृ ात रूऩाॊतय केरे. स्लच्छ वम
वॊगभयलयाची भफ
ु रकता मा दोन गोष्टटीॊचा प्रबाल मा ळैरीलय प्राभख्
ु माने ऩडरा. त्माची ऩरयणती फाह्म

वशजीलनाव ऩोऴक अळा वलवलध लास्तू तनभााण कयण्मात तय झारीच ऩयॊ तु लास्ततु नमोजनात दे खीर

फॊददस्तऩणा न मेता, इष्टट अवा भोकऱे ऩणा आऩोआऩ आरा आणण आकायवौंदमााच्मा अततवय
ू भ वॊकर्लऩना
ग्रीकाॊच्मा लास्तघ
ु टकाॊत ल शळर्लऩाॊत अशबव्मक्त शोत गेर्लमा.

प्रभाणबत
ू तेची वत्र
ू े वल
ु णाछेदाच्मा (गोर्लडन वेक्ळन) रूऩाने भाॊडरी गेरी. ग्रीकाॊनी तनभााण केरेर्लमा

डोरयक, आमोतनक ल कॉरयॊर्थमन मा तीन प्रभख
स्तॊबयचना आणण भॊददयलास्तक
ु
ु र्लऩातीर आकाय ल

अलकाळ माॊचा वभन्लम, स्तॊबालरीची दळानी बागाॊलयीर यचनात्भकता, तवेच शळर्लऩारॊकृत ये खील
रमफद्धता

इ.

गोष्टटीॊच्मा

मोगदानाभऱ
ु े

शी

ळैरी

अशबजात

(क्राशवक)

ठयरी.

माव्मततरयक्त यॊ गभॊडराची (ॲजम्पर्थएटय) वॊकर्लऩना त्माॊनीच प्रथभ अॊभरात आणरी. डोरयक, आमोतनक
ल कॉरयॊर्थमन मा तीनशी स्तॊबयचनाॊत प्रभाण, आकाय, अरॊकयण माॊच्मा वभन्लमाचे फदरते आवलष्टकाय
ऩाशालमाव शभऱतात.
योभन लास्तक
ु रा

ग्रीकाॊनी तनभााण केरेरी अशबजात लास्तक
ु रेची ऩयॊ ऩया योभनाॊनी वभथाऩणे ऩढ
ु े नेरी. याजकीम

स्थैम,ा आर्थाक वफ
ॊ कृत वाभाजजक जीलन, लास्तत
ु त्ता, वव
ु स्
ु साॊची अरौर्कक प्रततबा आणण काॉक्रीट मा नव्मा

लास्तव
ु ादशत्माचा ळोध आणण उऩमोग इ. घटकाॊचा योभन लास्तक
ु रेच्मा लैवलध्मऩण
ू ा जडणघडणीत तनणाामक
लाटा शोता. स्तॊबयचनेत तस्कन आणण वॊशभश्र (काॉऩोणझट) अळा दोन नव्मा प्रकायाॊची बय त्माॊनी घातरी.
वॊऩन्न

वाभाजजक

जीलनाभऱ
ु े

भॊददये ,

क्रीडागाये ,

वालाजतनक

योभन

स्नानगश
ृ े (थभॉ),

जरलादशनी (ॲजक्लडक्ट), वलजमकभानी, यॊ गभॊडरे, घये , न्मामगशृ े (फॎशवशरका) अळा वलवलध प्रकायच्मा

लास्तयु चना त्माॊनी केर्लमा. काॉक्रीटच्मा ळोधाभऱ
ु े अततबव्म छतकभानी (व्शॉर्लट) फाॊधण्माचे तॊत्र त्माॊनी
वलकशवत केरे. त्माचफयोफय

शबवत्तयचनेतशी अनेक तऩळीरलाय प्रमोग त्माॊनी मळस्ली केरे. तनलावी
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लास्तक
ु रेत अनेक भजरी लेश्भगश
ू गश
ृ े , वदतनका, याजप्रावाद अवे वलवलध प्रकाय त्माॊनी वभश
ृ प्रकर्लऩाॊत
ऩाडरे. ऩॉथीऑन भॊददय, ‘पोयभ ऑप रे जन’ लास्तयु चना योभन तॊत्रवलष्टकायाॊचे अद्बत
ु नभन
ु े म्शणून
अभ्मावर्लमा जातात. अशबमाॊबत्रकी स्लरूऩाची आव्शाने त्माॊनी स्लीकारून ऩॉथीऑन, कॉरॉशवअभ, थभॉ
माॊवायख्मा लास्तच
ूॊ ी बव्मता कामाानरू
ु ऩ तनमोजन-तॊत्राने अजस्तत्लात आणरी.
फामझंटिन लास्तक
ु रा

(इ. व. व.ु २३० ते १४३५). फामझॊदटन करा कॉन्स्टॉ दटनोऩर (वध्माचे इस्तॊफर
ू ) मा नव्मा

याजधानीत फशयरी. योभन ळैरीऩावन
ू स्पूतॉ घेऊन थोड्माच कारालधीत मा ळैरीने आऩर्लमा लेगऱे ऩणाचा
ठवा लास्ततु नशभातीलय उभटवलरा. मा प्रर्क्रमेत ऩल
ू ेकडीर भजु स्रभ ळैरीचा प्रबालदे खीर अॊतबत
ूा शोता. चौयव

दारनालय घभ
ु ट फाॊधण्माचे तॊत्र मा लास्तक
ु ायाॊनी बत्रकोणी अधाघभ
ु ट (ऩेन्डेंदटव्श) लाऩरून ऩण
ू त्ा लाव नेर.े
मावाठी ऩडशबॊतीशी लाऩयर्लमा. शी तॊत्रर्कभमा अरौर्कक शोती. ५३२ भध्मे अॉथीशभअव आणण इणझडोयव मा

लास्तक
ॊ ाचा उत्कृष्टट
ु ायाॊनी फाॊधरेरी ‘वाॊता वोर्पमा’ (५३२ – ५३७) शी चचालास्तू फामझॊदटन लास्तत
ु त्र
आवलष्टकाय भानरी जाते.
योभनेस्क लास्तक
ु रा

(व.ु ११ले ते १३ले ळतक) व.ु ५०० ते १००० शा काऱ मयू ोऩभध्मे अॊधायमग
ु (डाका एज) म्शणून

गणरा जातो. याजकीम अस्थैमााभऱ
ु े कोणत्माशी षेत्रात बयील कामा मा काऱात झारे नाशी, णिस्ती धभावत्ता
प्रफऱ शोत गेरी त्माभऱ
ु े चचा, कॎथीड्रर माॊची तनशभाती शे च लास्ततु नशभातीचे प्रभख
ु षेत्र फनरे.

गॉधथक लास्तक
ा ा मा काऱात
ु रा : (व.ु ११५०-१४००). योभनेस्क काऱातीर वला वॊकर्लऩनाॊना ऩरयऩण
ू त
राबरी. फ्रान्वभध्मे गॉर्थक ळैरीच्मा लास्तू अर्धक प्रकऴााने तनभााण झार्लमा. कॎथीड्ररच्मा भध्म दारनाची
उॊ ची खूऩ लाढलर्लमानॊतय, छतबाय ऩेरण्मावाठी कभानधीया लाऩयण्माचे तॊत्र माच काऱात वलकशवत झारे.

चाऩकभानीच्मा छतयचनेचा वलकाव, पावळ्माॊची रमफद्ध ऩयॊ तु तॊत्रळद्
ॊु ण, दळानी बागालयीर बव्म
ु ध गप
चक्राकाय णखडकी (योझ वलॊडो) इ. लैशळष्ट्मे तनभााण झारी.

नोत्रदाभ, ऩॎरयव वॎशरस्फयी कॎथीड्रर, ग्रव
ु ेस्टय कॎथीड्रर, इॊग्रॊड शी मा ळैरीची काशी उत्कृष्टट उदाशयणे
भानण्मात मेतात.

आधुतनक लास्तक
ु रा
आधतु नक लास्तळ
ै ीचा उगभ औद्मोर्गक क्राॊतीभऱ
ु र
ु े तनभााण झारेर्लमा वाभाजजक, ताॊबत्रक,

लैसातनक ऩरयलतानातन
ू झारा आशे. वाधायणऩणे १८५० नॊतय शे ऩरयलतान घडू रागरे आणण वलवाव्मा
ळतकाच्मा वरु
ु लातीव मा ळैरीरा भत
ू ा स्लरूऩ मेऊ रागरे. नलीन फाॊधकाभ-वादशत्म, तॊत्र आणण लास्तप्र
ु काय

मा तीन भर
ै ीच्मा तनशभातीत तनणाामक ठयर्लमा. लास्तच्
ू बत
ू गोष्टटी आधुतनक लास्तळ
ु र
ू मा फाॊधकाभात लेग,
माॊबत्रक कुळरता आणण कामाानरू
ु ऩता आरी. अलकाळीम गयजेच्मा वॊकर्लऩना दे खीर आर्थाक आणण ताॊबत्रक

ऩरयभाणाॊनव
ा णे पाटा ददरा गेरा. बौशभततक आकायाॊची उऩमक्
ु ाय वॊकुर्चत झार्लमा. अरॊकयणारा ऩण
ू ऩ
ु तता

जोऩावरी गेरी. अलकाळीम गयज ऩडताऱून ऩाशण्मात आरी. क्षषततजवभाॊतय, ऊध्लागाभी आकायघटक
ऩष्टृ ठबाग बयील, ऩोकऱ वघनता त्माॊचे आकृततफॊधातीर रूऩामन, उऩमक्
ु तता आदी घटक आधतु नक ळैरीचे
तनकऴ फनरे.
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लयीर आढाला शा अततळम वॊक्षषप्त स्लरूऩात शरदशरेरा आशे . प्रत्मेक करेचे आणण वॊस्कृतीचे जागततक
लास्तक
ु रेत काम मोगदान आशे माचा शा आढाला आशे. त्माभऱ
ु े ऐततशाशवक तऩळीराॊलय बय न दे ता वलंकऴ
मोगदानाचा गाबा, आळम प्रततऩादन कयण्मालय मेथे बय ददरा आशे.
वंदबि बायतोम लास्तक
ु रेचा इततशाव - डॉ. प्रबाकय गिे
वलश्लकोळ भयाठी

बायतीम लास्तळ
ु ास्त्र ग्रॊथ

hi.wikipedia.org/ लास्तक
ु रा _ का _ इततशाव
अजश्लनी चॊिात्रे.
भ्र.न. - ९७६५५७३४९९

********************************
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लास्तुबाऴा
िॉ. अभबजीत नातू
प्राचामा,

बा. क. प्र. व. चे लास्तवु लद्मा भशावलद्मारम, ऩण
ु े
दै नदॊ दन जीलनात आऩण तनयतनयाळ्मा जागाॊना, लास्तन
ूॊ ा आऩर्लमा तनमोजजत काभावाठी बेट दे त
अवतो. काशी लास्तच
ूॊ े आऩर्लमारा वखोर सान अवते ल ओऱख अवते (उदा – आऩरे ऑर्पव, ळाऱा,
इत्मादद). ऩयॊ तु फशुवॊख्म इभायतीॊळी आऩरी केलऱ तोंडओऱख अवते. ऩयॊ तु मेता जाता आऩर्लमारा
ददवणाऱ्मा इभायती आऩण फघत अवतो, त्माॊचे दृश्म अलरोकन कयत अवतो आणण त्माॊच्मा दृक
बाऴेचा अथा आऩण रालत अवतो.शे

वाये कऱत नकऱत शोत अवते. फाह्म र्कॊ ला दळानी अलरोकना

नव
ु ाय आऩण मा इभायतीतीर लाऩय काम अवेर, लाऩयकत्माा भाणवाॊचे आर्थाक स्तय, त्माॊची
जीलनळैरी अवे अनेक अॊदाज आऩण फाॊधत अवतो. थोडक्मात आऩण मा लास्तच
ूॊ े लाचन करून त्माॊच
यवग्रशण कयीत अवतो.
काशी लास्तभ
ूॊ ध्मे अॊतफााह्म वव
ु त्र
ू ता अवते तय काशीॊ भध्मे वलशबन्नता. मा वलशबन्नते भऱ
ु े
गोंधऱर्लमावायखे शोते. काशी लेऱेरा शला तेलढा वस्
ु ऩष्टटऩणा नवतो आणण अश्मा लास्तु आऩर्लमारा
लाऩयकयताना अलघड शोतात. लास्तच
ू े वौन्दमा, फऱकटऩणा, उऩमक्
ु तता माॊचे फयोफय “वल
ु ाच्मऩणा” शा
दे खीर एक भशत्लाचा गण
ु लास्तभ
ूॊ ध्मे अवाला रागतो. अषयाच्मा वल
ु ाच्मऩणाने, अचूक ळब्दयचनेने
अथा लाचका ऩमान्त ऩोशोचतो तवेच लास्तवु लद आऩर्लमा दृक भाध्मभातन
ू लास्तब
ु ाऴा आऩर्लमा ऩमान्त
ऩोशोचलत अवतात. आकाळ अलकाळ,

यॊ ग ऩोत, आदद घटकाॊचा लाऩय करून शी बाऴा ते वर
ु ब वग
ु भ

कयीत अवतात. कधी कधी उऩमक्
ु तलादा ऩरीकडे जाऊन ह्मा बाऴेत प्रततकात्भकता अवते. कधी केलऱ
गद्म न याशता लास्तु जणू काव्म शोलन
ू जाते. लेरूऱ चे कैराव भॊददय, पतेशऩयु शळकयी, मा वायख्मा
लास्तभ
ूॊ ध्मे आऩर्लमारा काव्म जाणलते.
तरु
ु ॊ ग, र्कर्लरे माॊची दे शफोरी आऩर्लमारा त्माॊचे ऩावन
ू अॊतय ठे लामचे वॊकेत दे ते तय ऩायदळाक आकऴाक
शॉटे र इभायत, खुरी उद्माने आऩर्लमारा आभॊबत्रत कयतात. कधीकधी बव्मता, बऩका अश्मा दृक
बाऴेच्मा ऩरयणाभाॊनी आऩण फज
ु तो. अवा अनब
ु ल एखाद्मा वलभानतऱालय र्कॊ ला ऩॊचतायाॊर्कत शॉटे र
भध्मे कुणारा मेऊ ळकतो. आधुतनकतालादी लास्तयु चनाॊभध्मे इभायतीॊचे स्लरूऩ त्मातीर लाऩयाफद्दर
अॊदाज दे त अवत. ना्मगश
ु ान रालता मामचे. ऩयॊ तु
ृ ा च्मा आकायभानालरून त्मातीर लाऩयाफद्दर अनभ
अरीकडे शवनेभा गश
ु ाने, शॉटे र मा वायखे लाऩय अवतात त्माभऱ
ु े आऩयदळाक, भशाकाम
ृ ाॊफयोफय दक

लास्तु शी ऩायदळॉ, तर
ु नेने वलबक्त आकायभान अवरेरी शोते. त्माभऱ
ु े आधुतनकतालादी लास्तु ऩेषा
आता लास्तच
ू ी बाऴा लेगऱी झारी आशे . अरीकडे इभायतीॊचे फाह्म स्लरूऩ आणण आतीर रूऩ वलशबन्न
अवते. “कव्शय लरुन ऩस्
ु तकावलऴमी अॊदाज” आता फाॊधणे अलघड शोते. काशी इभायती ह्मा आत
शळयर्लमालय आश्चमा कायक ठयतात ल कुतश
ू र जागत
ृ कयतात. तवेच णखडक्माॊची भाॊडणी, खाॊफाॊची
यचना ह्मा फाह्म स्लरूऩालरून ऑर्पव इभायत आशे शे जाणलते.
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बाऴेचे वौन्दमा अरॊकायाॊनी लाढते. तवेच इभायतीॊचे शी अवते. प्रततकाभतक्ता, वलयोधाबाव, वाम्म अवे
अरॊकाय लास्तफ
ूॊ ाफत शी ददवतात. इयो वयीनेन ने वलभानताऱाची यचना ऩॊख ऩवयरेर्लमा ऩयमाच्मा
आकृतत वायखी केरी. मात उड्डाण शी वॊकर्लऩना प्रतीत शोते. ओरयवातीर शरॊगयाज भॊददयाच्मा

फाह्म

वलयोधाबाव

वोडून

रूऩात अततळम कराकुवय, शळर्लऩाकृती आशे त
ऩाशता

मा

लास्तर
ु ा

जणू

ऩण आतभध्मे शळर्लऩवलयदशत, तनतऱ शबॊती आशे त. शा

वाॊगामचे

आशे

की

ऐदशकतेचे

फाह्मयॊ ग

फाशे य

ऩयरौर्ककतेकडे आत जामचे. आतभध्मे गढ
ू अॊधाय जणू लाचकारा अॊतभख
ुा व्शामरा रालत अवेर.
कदार्चत ईश्लय वाऩडेर र्कॊ ला त्माच्माकडे जामची लाट तयी.
डीकनस्रकळन मा वभकारीन वलचायप्रलाशाचे फीज बाऴाळास्त्र ल भानवळास्त्र माॊच्मात वाऩडते.
आजच्मा ताण तणालाच्मा जीलनात लागणुकीतीर वलवॊगती,

द्वलधा , भख
ु लटे घारन
ू जगणायी भाणवे

अळी ऩरयजस्थती अवते. डीकनस्रकळन लादी लास्तवु लद त्माॊच्मा लास्तभ
ूॊ ध्मे द्वलधा, अजस्थयता,
वलऴण्णता स्ऩष्टटऩणे दाखलतात. मा इभायती प्रथभ दळानी

काशीश्मा दब
ॊ रेर्लमा, वलक्षषप्त लाटतात.
ु ग

डॎतनमर शरफेवर्कण्ड, वऩटय ईवेनभन माॊच्मा इभायती मा प्रलाशातीर शोत.
ऩायॊ ऩरयक बाऴा ल आधुतनकता माॊचा वम
ु ोग्म शभराऩ काशी इभायतीॊभध्मे ददवतो. अरॊकाय वलयदशत
आधतु नकतालादारा छे द दे त काशी ऩायॊ ऩरयक लास्तु घटक / वॊकर्लऩना

आऩर्लमारा आधतु नक

इभायतीॊभध्मे ददवतात. मा घटकाॊचे उऩमोजन करून चऩखर अळी लास्ततु नशभाती कयणाये वॊलेदनळीर
लास्तवु लद स्थातनक जनाॊळी इभायतीचा वॊलाद घडलन
ू आणतात. जवे चार्लवा कोरयमा शे प्रशवद्ध
लास्तवु लद. कस्तयु फा स्भायक ऩण
ु े, जलाशय करा केंि जमऩयू ल आळा र्कतीतयी त्माॊच्मा इभायती.
वर
ु ब वॊलादावाठी, रोकाॊना जोडण्मावाठी वग
ु भ बाऴा आलश्मक अवते. तळीच लाऩयकयणायमा रोकाॊना
इभायत आऩरीळी लाटण्मावाठी, ततचे आकरन शोण्मावाठी इभायतीची
कारानरू
ु ऩ वाभाजजक वाॊस्कृततक

फदर शोतात.

बाऴा वर
ु ब वग
ु भ अवाली.

मा फदराॊप्रभाणे इभायतीॊची यचना फदरणे स्लाबावलक

आशे . तळीच ततची दृक बाऴा शी फदरणे.

************************
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गोऴलाया:
एखाद्मा वलशळष्टट यस्त्माची, ऩरयवयाची आणण ळेलटी

ळशयाची दृश्म प्रततभा तमाय कयण्मात स्रीटस्केऩ

भशत्त्लाची बशू भका फजालते . एखाद्मा वलशळष्टट यस्त्मालय अनब
ु लरेरे लातालयण शे त्माच्मा लाऩयकत्मांचे
त्मा ऩरयवयातीर

लतान ठयलणाया वलाात भशत्त्लाचा घटक अवणे अऩेक्षषत आशे. त्मा अनऴ
ॊ ाने, मा
ु ग

वॊळोधनाचे उद्ददष्टट , यस्ता ल त्माच्मा आजफ
ू ाजच्
ू मा ऩरयवयालय तवेच त्मा यस्त्माच्मा लाऩयकत्मांलय
शोणाऱ्मा ऩरयणाभात स्रीटस्केऩची बशू भका अभ्मावण्माचे आशे . यस्त्मालयच्मा दृश्मातीर घटक शे त्माच्मा
आजूफाजूच्मा ऩरयवयाच्मा ऩमाालयणीम, तवेच तेथीर
गण
ु लैशळष्ट्माॊलय आणण ऩमाामाने

रोकाॊच्मा भानशवक आणण लताणुकीळी वॊफर्ॊ धत

त्माॊच्मा तेथीर लालयालय जे वकायात्भक र्कॊ ला नकायात्भक ऩरयणाभ

कयतात, त्माॊलय शा ळोधतनफॊध रष केंदित कयतो.

मा अभ्मावावाठी लाऩयरेरी वाधने भादशती वॊकरन, जऱगाल भधीर 2 यस्त्माॊचा नभन
ु ा अभ्माव आणण

स्थातनकाॊच्मा भर
ु ाखती शी अवतीर. शा ळोधतनफॊध अळा तनष्टकऴााप्रत मेतो की, यस्ता लाऩयणाऱ्मा
प्रत्मेकावाठी याशणीभानता, चैतन्म आणण वलावभालेळकता लाढवलण्मावाठी मोग्म यस्त्माॊच्मा दृश्माॊवश
वव
ु ज्ज ळशयी यस्ते वलकशवत कयणे भशत्लाचे आशे .
प्रस्तालना:
ळशयी वॊदबाात , यस्ता शा वालाजतनक घटक आशे, जशभनीचा एक बाग आशे जो फाॊधरेर्लमा (built) आणण
न फाॊधरेर्लमा (unbuilt) अळा दोन्शी जागाॊभधीर फॊध म्शणून काभ कयतो. त्माचफयोफय, यस्ते शे

घयाॊऩढ
ु चे आॊगण आणण लाशतक
ू , काय, वामकर र्कॊ ला ऩामी जाण्मावाठीचा भागा म्शणून काभ काभ
कयतात. नगय वलकावाभध्मे यस्ते शे भानली

ळयीयातीर शळया ल धभन्माॊप्रभाणे आशे त. तथावऩ, मा

यस्त्माॊचे तनमोजन प्राभख्
ु माने लाशनाॊना प्राधान्म दे ऊन केरे जाते आणण अनेकदा वामकरस्लाय आणण
ऩादचाऱ्माॊकडे दर
ा शोते. मेत्मा ळतकात, ळशयाॊऩढ
ु ष
ु े
ताणाचे
रयम

तनभााण शोणायी आव्शाने आणण यस्त्माॊलय मेणाऱ्मा

प्रभाण आणण त्माॊची जदटरता, दोन्शी लाढणाय आशे त. म्शणन
ू च, यस्त्माॊच्मा वलकावाचे

यस्त्मालय अवणाऱ्मा लाशनाॊच्मा शारचारीॊऩयु ते
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लाशतक
ु ीच्मा आजूफाजूरा घडणाऱ्मा इतय र्क्रमाशी तततक्माच भशत्त्लऩण
ू ा आशे त. यस्ते,

भानली यशदायीचे एकत्रीकयण अवर्लमाने त्माॊचा एकबत्रतऩणे वलचाय कयणे आलश्मक आशे .

शे लाशन आणण

स्रीटस्केऩ शा ळब्द यस्त्माच्मा नैवर्गाक आणण फाॊधरेर्लमा यचनेचे लणान कयण्मावाठी लाऩयरा जातो.
एखाद्मा यस्ताय्च्मा आयाखड्माची (design) गण
ु लत्ता आणण त्माचे दृश्म ऩरयणाभ (visual), वलळेऴत्
वलवलध घटक कळाऩद्धतीने भाॊडरे आणण शाताऱरे जातात शे वला त्मात अॊतबत
ूा अवते. त्माभध्मे
ऩादचायी

भागा

आणण

ऩष्टृ ठबाग, fixtures आणण

र्चन्शाॊऩावन
ू

ते

लष
ृ ायोऩणानेऩमंत

नव्शे

तय

इभायती,

यस्त्मालयीर

fittings च्मा वलवलध घटकाॊभध्मे ऩादचायी भागा, वामकर भागा, ऩथददले,

शोडडंग आणण जादशयाती, यस्त्मालयीर पतनाचय, ऩार्कंग आणण लष
ृ ायोऩण इ. चा वभालेळ अवतो.
कामिऩद्धती:

ळशयी रोकवॊख्माची अऩेषा आशे की त्माॊच्मा ळशयाॊभधीर यस्ते केलऱ रोक, लस्तू आणण वेलाॊच्मा लाशतक
ु ीवाठी

भमााददत याशू नमेत. यस्त्माॊचा लाऩय त्माॊच्मा घयावभोयीर अॊगण, उद्माने, क्रीडाॊगणे आणण वालाजतनक जागा
म्शणून दे खीर कयता माला शी वप्ु त भागणी जोय धयते आशे.नलीन ळशयाॊच्मा वतत वलस्तायत जाणाऱ्मा गयजा
ऩण
ू ा

कयण्माची जफाफदायी शी आता ळशयी यस्त्माॊची अवणाय आशे . त्माभऱ
ु े ळशयी यस्त्माॊचे स्लरूऩ

आणण त्माच्मा ऩरयवयालय शोणाया ऩरयणाभ तऩावण्मावाठी शा ळोधतनफॊध जऱगाल ळशयातीर दोन
लेगलेगळ्मा यस्त्माॊचा अभ्माव कयतो. नभन
ु ा अभ्माव
आठलड्मातीर लेगलेगळ्मा ददलवाॊना आणण

आणण स्थातनकाॊच्मा भर
ु ाखतीभधून शा अभ्माव

लेऱाॊभध्मे थेट तनयीषण तनयीषणाॊलय आधारयत आशे .

नभन
ु ा अभ्माव:
उत्तय भशायाष्टरात लवरेरे

जऱगाल ळशय केऱीच्मा रागलडीवाठी प्रशवद्ध आशे . वोन्माच्मा दार्गन्माॊची

खये दी आणण व्मलवाम,औद्मोर्गक वेला आणण उत्ऩादन षेत्रातीर एक केंि आशे . जजर्लह्माचे प्रळावकीम
ळशय अवर्लमाने ळशयी यस्त्माॊलय आणण आजूफाजूरा लाशनाॊची ल रोकाॊची लदाऱ अवते.

एखाद्मा

वलशळष्टट यस्त्माचा वबोलतारचा वलकाव आणण लातालयण त्माच्मा लाऩयकत्मांच्मा लतानालय का ऩरयणाभ
शोते आणण तो आजूफाजूच्मा ऩरयवयाची

प्रततभा तनभााण कयणामत वशाय्मबत
ू ठयतो

कयण्माच्मा उद्दे ळाने जऱगाल ळशयाचे दोन यस्त्माॊची तनलड कयण्मात आरी.
ऩदशरा,

माचा अभ्माव

काव्मयत्नालरी चौक शा एक रॎ र्पक आमरॉ ड आशे . त्माच्मा एका फाजर
ू ा डीएवऩी फॊगरा

दव
ु ऱ्मा फाजूरा भॊददया उद्मान तय भागच्मा फाजूरा आयटीओ ऑर्पव आशे . वभोयच्मा फाजूरा फॉका,
भोठे वबागश
ृ , दशयलऱीचा ऩरयवय आणण व्माऩायी वॊकुर आशे .
दव
ु ये जॊक्ळन शवॊधी कॉरनीतीर लवरेरे

ल वलकावाची षभता अवरेरा

एक चौक आशे .

यस्त्माच्मा

एका फाजूव व्माऩायी वॊकुर आशे आणण त्माभध्मे भख्
ु मत् खाद्म ऩदाथांची दक
ु ाने ल बोजनारमे
आशे त. यस्त्माच्मा ऩरीकडे एक "वेला भॊडऱ" आशे . शाच यस्ता उत्तये कडे ळाऱा आणण बाजी भॊडईऩमंत
ऩवयरेरा आशे .
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तनयीषणे:
प्रकयण-1 काव्मयत्नालरी चौक


वकाऱी ऩाच ते आठ मा लेऱात

वला लमोगटातीर रोकॊ उद्मानात व्मामाभ कयतात,

यस्त्माच्मा कडेरा ऩऱण्माचा व्मामाभ कयतात. वकाऱच्मा लेऱेत कभी
अनेक वामकरस्लाय यस्त्मालय ददवतात.

यशदायी अवर्लमाभऱ
ु े



आजूफाजूरा शभश्र प्रकायच्मा इभायती आशे त जवे की व्मालवातमक, वालाजतनक आणण तनलावी.



वलांनी ऩाकींगची वोम आऩर्लमा इभायतीच्मा आलायातच केरेरी आशे.



चौकाच्मा आजफ
ू ाजच्
ू मा ऩरयवयाचे तनमोजन वॊकुर्चत र्कॊ ला अस्ताव्मस्त लाटत नाशी.



लद्
ृ ध रोक गटागटाने
रोक

काशी

र्पयामरा मेतात. काशीॊ गप्ऩा भायणे, काशी व्मामाभ कयणे तय काशी

लताभानऩत्रे लाचणे

ऩवॊत

कयतात. वाधायण

उद्मानातीर भॊददयात जाताना ददवन
ू मेतात.


त्माच

लेऱात, लद्
ृ ध

भदशरा

घेतरेर्लमा भर
ु ाखाॊतीच्मा वॊदबाात, यात्रीच्मा लेऱी, यस्त्मालयीर ळाॊत ल थॊड लातालयणाचा आनॊद घ्मामरा
तरुण शभत्रभॊडऱीॊचे गट आणण कुटुॊफे मेणे ऩवॊत कयतात.



भर
ु ाखतकायाने नभद
ू केरे की वौय ऊजेद्लाये चारणायी, ऩयु े ळी प्रकाळ व्मलस्था यात्रीच्मा लेऱी
यस्त्माॊलय वयु क्षषत लाटते ल त्माभऱ
ु े यात्रीच्मा लेईदे खीर यस्त्माॊचा लाऩय कयते वशज ळक्म शोते.



यस्त्मालयीर दै नदॊ दन कभाई कयणाये

वलक्रेते जवे की खाद्मऩदाथांचे स्टॉर, बाजीऩारा ल पऱ

वलक्रेते वकाऱऩावन
ू यात्रीऩमंत आढऱून मेतात.


उद्मान अवर्लमाने वॊध्माकाऱी अनेक वलक्रेते पुगे, खेऱणी इत्मादी घेऊन र्पयत अवतात.



यस्त्मालयीर दब
ु ाजकाॊची मोग्म दे खबार केरी जाते आणण त्मालयीर झाडाझुडुऩाॊना लेऱोलेऱी ऩाणी
तवेच तनगयाणी ददरी जाते.



ऩाण्माची कायॊ जी आणण वजु स्थतीत ठे लरेर्लमा छोटे दशयलऱीचे लापे आणण
अवणायी दाट झाडे यस्त्माचे वौंदमा लाढलतात.




कचयाकॊु ड्मा ठयावलक अॊतयालय ठे लरेर्लमा आशे त.
यस्त्माच्मा कडेरा ऩयु े ळी ऩार्कंग ववु लधा ऩयु लरेरी अवर्लमाने

वयु ऱीत शोत अवते.


यस्त्माच्मा कडेरा

ददलवबयात लाशनाॊची लाशतक
ू

चौक भध्मलतॉ बागात शोडडंग प्रदशळात करून आणण वण उत्वलाॊलय वाभाजजक भेऱाले,
यक्तदान- ककायोग, शरयत जीलनळैरीफद्दर जनजागत
ृ ी आणण

र्चत्रकरा ,स्केर्चॊग, र्कर्लरा

फनलणे, याॊगोऱी वायख्मा स्ऩधाा आमोजजत कयण्माकयता व्मावऩीठ प्रदान कयते.
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मोग्म प्रकाये ठे लरेरे स्रीट पतनाचय, वतु नमोजजत अळा इभायती ल आजूफाजूचा ऩरयवय वौन्दमाात्भक
भर्ल
ू माॊची बय घारतो आणण लाऩयकत्मांच्मा भनात शळस्तीची बालना तनभााण कयतो अवे तनयीषणात
प्राभख्
ु माने आढऱून आरे.

आकृती 2 स्रोत: िे खक

आकृती 1 स्रोत: िे खक

आकृती 4 स्रोत: िे खक

आकृती 3 स्रोत: िे खक

लचत्र 3 स्रोत: िे खक
आकृती 5 स्रोत: िे खक
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लचत्र 1 स्रोत: िे खक

लचत्र 2 स्रोत: िे खक

लचत्र 1 स्रोत: िे खक

लचत्र 3 स्रोत: िे खक

लचत्र 3 स्रोत: िे खक



प्रकयण २- भवंधी कॉरनी योि जंक्ळन



यस्त्माच्मा वला फाजन
ू ा इभायतीॊची दाटी आशे.



इभायतीॊचे दळानी बाग अततळम अव्मलजस्थत ल अस्ताव्मस्त आशे त.



आठलड्माच्मा इतय ददलळी खूऩ जास्त यशदायी अवरेरा यस्ता यवललायी फाजाय फॊद अवर्लमाने
तर
ु नेने ळाॊत अवतो.



जलऱच अवणाऱ्मा बाजी भॊडईभऱ
ु े यस्त्माॊचा लाऩय कयणाऱ्माॊभध्मे ऩादचाऱ्माॊची वॊख्मा भोठी
आशे . ऩयॊ तु ततथे ऩदऩथ नवर्लमाने त्माची गैयवोम शोते.



तात्ऩयू ते वलक्रेते यस्त्मालयीर भधरा बाग व्माऩन
ू टाकतात ज्माभऱ
ु े यशदायीरा अडथऱा तनभााण
शोतो आणण गाड्माॊवाठी लऱणाची बत्रज्मा कभी शोते.
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भर
ु ाखतीभध्मे अनेकाॊनी नभद
ू केरे की ऩदचायी म्शणन
ू ततथे यस्ता ओराॊडणे कठीण आशे .



वदय यस्त्मालय कचऱ्माचे डफे ददरेरे नाशीत त्माभऱ
ु े यस्त्माच्मा कडेरा र्कॊ ला कधीकधी

यस्त्माॊलयशी कचया आढऱतो. त्माभऱ
ु े यस्त्मालय कुत्रे आणण गाई, म्शळी माॊच्मावायखे बटके
प्राणी अन्नाच्मा ळोधात मेतात. त्माभऱ
ु े ऩरयवयात अस्लच्छता आणण अवयु क्षषततेची बालना
तनभााण शोते


भर
ु ाखत दे णामांनी र्चॊता व्मक्त केरी की यस्ता दब
ु ाजकाची
यस्त्मालय अऩघात शोण्माची ळक्मता अर्धक आशे .

मोग्म दे खबार नवर्लमाभऱ
ु े



यस्त्मालय खऩ
ू कभी झाडे आशे त त्माभऱ
ु े ददलवा, ततथे तर
ु नेने उष्टण लाटते.



ऩार्कंग ववु लधा अऩयु ी

ऩडत अवर्लमाने, जागा शभऱे र तळी ऩाका केरेरी लाशने लाशतक
ु ीरा

अडथऱा तनभााण कयतात.


मोग्म स्रीटपतनाचयच्मा अबाली यात्रीच्मालेऱी आजूफाजूची रोकॊ गटाॊभध्मे यस्त्मालयच उबी
याशतात.



तनलावी तवेच व्मालवातमक जागा थेट यस्त्माभध्मे उघडतात. मा दोन्शीॊदयम्मान वलरर्गकयणावाठी
मोग्म नवर्लमाने घाई-गडफड-गोंधऱाची, अळाॊततेची बालना तनभााण शोते.



एकूणातच मा बागातीर वला र्क्रमाॊभध्मे काशीवा गोंधऱरेऩणा जाणलतो,ऩयस्ऩय वव
ॊ ती
ु ग
आढऱून मेत
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आकृती 7 स्रोत: िे खक

आकृती 6 स्रोत: िे खक

र्चत्र5 स्रोत: िे खक

आकृती 8 स्रोत: िे खक

र्चत्र 6 स्रोत: िे खक

र्चत्र 7 स्रोत: िे खक

92

तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

तक्ता:काव्मयत्नालरी चौक आर्ण भवंधी कॉरनी जंक्ळनची तनयीषणात्भक तर
ु ना:
तर
ु नेचा घिक

प्रकयण १

प्रकयण २

काव्म यत्नालरी चौक

भवंधी कॉरनी योि जंक्ळन

ऩार्कंगची वोम

मोग्म आणण ऩयु े ळी

अमोग्म आणण अऩयु ी

ऩादचायी ऩदऩथ

1.5 भीटय रुॊ द

प्रदान केरे ददरे नाशी

यस्ता दब
ु ाजक

वजु स्थतीत ल तनमशभत दे खबार केरेरे

प्रदान केरे ददरे नाशी

ऩाणी लैशळष्ट्म

प्रत्मेक कोऩऱ्मात ऩाण्माची रशान

कोणतेशी उर्लरेखनीम लैशळष्ट्म नाशी

यशदायी

ददलवा भध्मभ ते जड यशदायी.

वगऱीकडे अलजड लाशतक
ू

कायॊ जी

वकाऱी आणण यात्री कभी यशदायी.

अऩघाताचा धोका

कभी

अर्धक

कचयाकॊु ड्मा

शोम

नाशी

दे खबार

स्थातनक तनमाभक भॊडऱाद्लाये चाॊगरी

उऩेक्षषत

स्लच्छता

स्लच्छ आणण चाॊगरी स्लच्छता

अस्लच्छ

प्रकाळमोजना

ऩयु े वा

अऩयु ा

यस्त्मालयीर पतनाचय

प्रत्मेक कोऩऱ्मात फवण्माची व्मलस्था

मोग्म ववु लधा नाशीत

दे खबार केरी जाते.

ऩरयजस्थती.
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अनभ
ु ान:


दाट वालरी दे णायी झाडे यस्त्मालय अवर्लमाने वलक्रेते ततथे ददलवबय थाॊफतात.



ऩाण्माचे कायॊ जी ल दशयलऱीचे लापे, यस्त्माॊच्मा कडेची
आणण तेथीर शलेची गण
ु लत्ता वध
ु ायतात.

दाट झाडे लातालयणात थॊडाला आणतात



वलशळष्टट अॊतयाने ठे लरेर्लमा कचयाकॊु ड्मा रोकाॊना जागा स्लच्छ ठे लण्मावाठी प्रलत्त
ृ कयतात.



भर
ु ाखतीॊभधन
ू अवे रषात आरे की यस्त्माचे

एकूण लातालयण रोकाॊना र्कॊ ला जलऱऩावच्मा

यदशलाळाॊना घयाफाशे य ऩडण्माव प्रोत्वाशन दे ऊन तॊदरु
ु स्त याशण्मावाठी प्रेरयत कयते ज्माभऱ
ु े
ळायीरयक आणण भानशवक आयोग्म चाॊगरे याशते.


स्थातनकाॊच्मा भते, आवऩावच्मा ऩरयवयाची गण
ु लत्ता वध
ु ारून, वलांवाठी आयाभदामक जागा
तनभााण कयण्माच्मा दृजष्टटकोन ठे लर्लमाव अर्धक

चाॊगर्लमा

कयता मेईर. त्माभध्मे स्रीटस्केऩची बशू भका भशत्लऩण
ू ा अवेर.

वाभाजजक आमष्टु माकडे लाटचार

स्रीटस्केऩ कोणत्माशी नगयची वलशळष्टट यचना दटकलन
ू ठे लते



वध
ु ायण्मात वशमोग दे त.े

आणण ळशयाची

दृश्म प्रततभा

स्रीटस्केऩ वालाजतनक भेऱाव्मावाठी वषभ फनलतात, अळा दठकाणी

तनमशभत ऩयस्ऩय वॊलाद लाढीव रागन
ू वाभाजजक दशत दटकलन
ू ठे लरे जाते.
तनष्कऴि:
यस्ते शे ळशययचनेचा एक भशत्त्लाचा घटक आशे त.

एखाद्मा दठकाणाफद्दरच्मा दृजष्टटकोनालय

वकायात्भक र्कॊ ला नकायात्भक प्रबाल टाकण्माचा षभता त्माॊच्मात आशे . रोकाॊना एखाद्मा दठकाणी
आणण्मावाठी यस्ते आलश्मक अवतात ऩयॊ तु त्माॊची यचनाशी रोकाॊना ततथे थाॊफलण्माव,
घारलण्माव

ततथे लेऱ

प्रलत्त
ु लैशळष्ट्मे थेट त्माच्मा त्मा वलशळष्टट
ृ कयते. यस्त्माच्मा अजजफाजुच्मा ऩरयवयाची गण

यस्त्मालय प्रततबफॊबफत शोतात.

कयण्मावाठी तेथीर यस्ते आणण

म्शणून एखाद्मा दठकाणची र्कॊ ला ऩरयवयाची छफी प्रततबफॊबफत

वलळेऴत् यस्त्माॊलयीर

दृश्म, स्रीटस्केऩ शे दोन्शी वालाजतनक षेत्राच्मा

इजच्छत स्लरूऩारा प्रततवाद दे णाये आणण प्रबावलत कयणाये अवरे ऩादशजे.
षेत्राच्मा लाढ आणण वॊलधानावाठी उत्प्रेयक म्शणून काभाव मेतीर.

तेच घटक मा वालाजतनक

आबाय:
ऩयीषण ल भागादळानावाठी.प्रा. प्रसा ऩत्की डॉ. ऩयाग नायखेडे माॊचे वलळेऴ आबाय.
वंदबि:


https://www.researchgate.net/publication/259164640_Sustainable_streetscape_as_an_effe
ctive_tool_in_sustainable_urban_design



https://pmc.gov.in/sites/default/files/road_img/USDG_Final_July2016.pdf



https://www.metamorphosisproject.eu/sites/default/files/downloads/Urban_Street_Design_Guide_NACTO.pdf
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https://en.wikipedia.org/wiki/Street

वंरग्नक:
भर
ु ाखतीचे प्रश्न

कोणता यस्ता ओराॊडणे तम्
ु शारा जास्त वोऩे लाटते?



कोणता यस्ता तम्
ु शारा अर्धक वयु क्षषत लाटतो?



यस्त्मालयीर वलक्रेत्माॊफद्दर तभ
ु चे काम भत आशे ? त्माभऱ
ु े यस्त्माॊलय अडचण र्कॊ ला गैयवोम शोते अवॊ
तम्
ु शारा लाटतॊ का?



कोणत्मा यस्त्माॊलय अऩघाताची ळक्मता तम्
ु शारा जास्त लाटते?



दोन्शीऩैकी कोणत्मा यस्त्माच्मा लाऩयरा तम्
ु शी प्राधान्म द्मार? का??



आजफ
ू ाजच्
ू मा रोकाॊच्मा याशणीभानाचा यस्त्माॊलय, त्मालयच्मा शारचारीॊलय कवा ऩरयणाभ शोतो अवॊ
तम्
ु शारा लाटतॊ? अवाच ऩरयणाभ उरटऩषीवद्
ु धा शोत अवाला का?



शे यस्ते अर्धक चाॊगरे फनलण्माकयता काशी वच
ू ना तम्
ु शी करू इजच्छता का??

*****************************
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‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

वोराऩयू च्मा लावाशततक इततशावातीर वोनेयी ऩान- िागोय कुिुंफीम
िॉ. वीभंततनी चापऱकय
लास्तवु लळायद, वोराऩयू

ऩाचलिबभ
ू ी
वलवाव्मा ळतकाच्मा अखेयीव स्थातनक इततशावाच्मा अभ्मावारा जगबयात भशत्त्ल आरे. प्रत्मेक गालाळशयाची ओऱख ततथर्लमा इततशाव- लताभानाळी अतट
ू ऩणे जोडरेरी अवते. वाभाजजक, याजकीम,
आर्थाक घटनाॊतन
ू एखाद्मा दठकाणचे वाॊस्कृततक लातालयण घडत जाते. ततथर्लमा यदशलाळाॊच्मा स्लजाणीला ल

आत्भगौयल स्थान- भाशात्म्माळी घ्टऩणे तनगडडत अवतात (दटकेकय, २००४). मा तत्लारा

अनव
ु रून प्रस्तत
ु तनफॊधात वोराऩयू ळशयाच्मा स्थातनक इततशावातीर एक ऩान उरगडरे आशे .
इ वन १८१७ - १८ भध्मे बिटीळ - भयाठा वॊघऴााच्मा ततवऱ्मा तनणाामक मद्
ु धात बिदटळाॊनी फाजी
भायरी. नोलें फय १८१७ भध्मे ळतनलायलाडा ऩडरा, ऩेळले दे ळोधडीरा रागरे. १८१८ च्मा पेिल
ु ायीत
वोराऩयू जलऱ आष्टटीरा वेनाऩती फाऩू गोखरे भायरे गेरे. ऩेळव्माॊचे अखेयचे ठाणे अवरेरा वोराऩयू चा
र्कर्लरा ११ भे ते १४ भे १८१८ मा चाय ददलवाॊच्मा रढाईनॊतय बिदटळाॊनी घेतरा. ऩयागॊदा दव
ु ये फाजीयाल
ऩेळले ३ जन
ू रा ऩकडरे गेरे आणण बायतात बिदटळाॊचे याज्म वरु
ु झारे.
वोराऩयु ात जभ फवलताना बिदटळाॊनी र्कर्लर्लमाच्मा ऩजश्चभेकडे आणण दक्षषणेकडे छालणी उबायरी,
शऱूशऱू छोटी भोठी फाॊधकाभे उबायरी आणण र्कर्लर्लमाच्मा उत्तये कडे अवरेर्लमा भऱ
ू गालाऩेषा अनेक ऩट
भोठा ऩरयवय लवलरा. बिटीळ याज्मकायबायारा आलश्मक भशवर
ू लवर
ु ी, न्मामदान, ऩोरीव मा मॊत्रणा
१८३८ ऩावन
ू ऩण
ू ा षभतेने कामायत झार्लमा. १८७२ भध्मे रष्टकयी छालणी शरलण्मात आरी, ऩण १८७५
ऩावन
ू काऩड र्गयण्मा वरु
ु झार्लमा आणण ळशय लाढतच गेरे.
वंळोधन उद्दे ळ ल वाधने
‘बिटीळकारीन वोराऩयु ातर्लमा लास्तक
ु रेतीर फदर’ अभ्मावताना एकोणणवाव्मा ल वलवाव्मा ळतकातीर
वलस्भत
े मा अनेक घटना ल व्मक्ती उजेडात आर्लमा. वेठ दशयाचॊद नेभचॊद लाचनारमात काकडे
ृ ीत गेरर्ल
कुटुॊफाने १८६७ ऩावन
ू चारलरेर्लमा ‘कर्लऩतरू’ मा वाप्तादशकाचे अॊक डडजजटर ऩद्धतीने जतन केरे
आशे त. वाधायण १८८० नॊतय तनमशभतऩणे अॊक उऩरब्द्ध आशे त.

एकोणणवाव्मा ल वलवाव्मा

ळतकाच्मा ऩल
ू ााधाातीर वोराऩयू ची आर्थाक, याजकीम, वाभाजजक अन वाॊस्कृततक ऩरयजस्थती वभजन
ू
घेण्मावाठी शे भशत्त्लाचे वाधन ठयरे. १८८४ ते १८९३ मा काऱात वोराऩयु ात वत्मेंिनाथ टागोय
न्मामाधीळ म्शणून कामायत शोते. त्माॊचे ल कुटुॊबफमाॊचे अनेक उर्लरेख मा काऱातीर अॊकात वाऩडतात.
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टागोय कुटुॊबफमाॊचे वोराऩयु ात दीघा काऱ लास्तव्म शोते ल खुद्द यलीॊिनाथ तनदान तीनदा फयाच काऱ
याशून गेरे एलढे च नव्शे तय त्माॊनी वोराऩयु ात रेखनशी केरे, शे वयु व वत्म उजेडात आरे.
फऱलॊत, श्रीतनलाव ल गोवलॊद मा काकडे फॊधूॊनी ‘कर्लऩतरू आणण आनॊदलत्त
ृ ’ मा दय यवललायी प्रशवद्ध
शोणाऱ्मा चाय ऩानी वाप्तादशकातन
ू स्थातनक घडाभोडी ल फातम्मा वलावाभान्म नागयीकाॊऩमंत ऩोचलर्लमा.
वोराऩयु ात १८५३ भध्मे नगयऩाशरका र्कॊ ला ‘वध
ु ायणी’ स्थाऩन झारी. ततच्मा फैठकाॊचे लातांकन शळलाम
प्रादे शळक, याष्टरीम ल आॊतययाष्टरीम फातम्मा, वॊऩादकीम, लाचकाॊची ऩत्रे, तारक्
ु माॊची लातााऩत्रे, जादशयाती,
ऩस्
ु तक ऩयीषणे, वयकायी नेभणक
ु ा, टें डय ल कामदे ळीय नोटीवा, शलाभान लत्त
ृ , वोफत वलावाभान्म
लाचकाॊना आलडणाऱ्मा गालगप्ऩा अळा वगळ्मा गोष्टटी वाप्तादशकात अवत. क्रभळ् स्लरुऩात याजकीम
वाभाजजक वलऴमालयीर रेखभाराशी शोत्मा.
जज वाशे फ वत्मेंद्रनाथ िागोय
वत्मेन्िनाथ टागोय न्मामाधीळ म्शणून वोराऩयु ात आर्लमाचा ऩदशरा उर्लरेख १ जानेलायी १८८४ च्मा
अॊकात वाऩडतो तय १ एवप्रर १८९३ रा फदरीभऱ
ु े त्माॊनी गाल वोडरे . मा नउ लऴाात दीघाकारीन यजा
लगऱता वॊऩण
ू ा काऱ ते वशकुटुॊफ वोराऩयु ात यादशरे. वोराऩयू च्मा भख्
ु म न्मामाधीळाची जफाफदायी
वाॊबाऱताना ते वोराऩयू च्मा वाभाजजक जीलनातशी वशबागी शोते माचे अनेक उर्लरेख कर्लऩतरूभध्मे
आढऱतात. ते वरृदम, दानळयू , वलद्लान, कताव्मदष शोते माचे वॊऩादकाॊनी लणान केरे आशे . वोराऩयु ात
अनेक वभाजवध
ु ायणा त्माॊच्मा ऩढ
ु ाकायाने झार्लमा, अनेक धडऩडणाऱ्मा कामाकत्मांचा ते बक्कभ आधाय
अन शक्काचे दे णगीदाय शोते. वोराऩयु ात भख्
ु म न्मामाधीळ म्शणून काभ कयताना वत्मेन्िनाथाॊना
वलजाऩयू ल फाळॉरा खटरे ऐकामरा जाले रागामचे. इतय न्मामाधीळ यजेलय गेरे तय त्माॊचेशी काभ
ऩाशाले रागामचे. तयीशी त्माॊच्मा नेभरेर्लमा काभाशळलाम इतय अनेक वालाजतनक उऩक्रभात ते उत्वाशाने
वशबागी शोत. गाण्माच्मा फैठकी ल ना्मप्रमोग माॊना उऩजस्थत याशात. भर
ु ीॊची ळाऱा काढण्मवाठी
शारचारी त्माॊच्मा ऩढ
ु ाकायाने वरु
ु झार्लमा ज्मातन
ू ऩढ
ु े वयस्लती भॊददय शी ळाऱा वरु
ु झारी. डपयीन
शॉजस्ऩटर

ल

भर
ु ीॊची

लैद्मकीम

ळाऱा

इथे

वरु
ु

व्शाली

म्शणून

त्माॊनीच

रोकाॊना

वभजालरे.

लक्तत्ृ लोत्तेजक वबा, अनाथ वलद्माथॉ गश
ृ , मतु नअन क्रफ, ऩीऩर्लव अवोवीएळन मा वॊस्थाॊना त्माॊचे
वर्क्रम उत्तेजन अवे. र्कत्मेकदा वभाजवध
ु ायणेच्मा फैठका त्माॊच्मा फॊगर्लमात शोत. अनेक छो्मा भोठ्मा
वबाॊचे अध्मषस्थान ते बऴ
ू वलत. त्मात वभमोर्चत बाऴणे कयीत. रयऩन शॉर मा नगय-केंिाचे फाॊधकाभ
रलकय वरु
ु व्शाले अवा तगादा त्माॊनीच स्थातनक नेत्माॊभागे रालरा. वालाजतनक काभावाठी लगाणी
जभलताना नेशेभीच टागोय वाशे फाॊची लगाणी वगळ्मात जास्त अन वलाप्रथभ शभऱे . त्माॊच्मा एकूण
कुटुॊफाची ऩाश्लाबभ
ू ी ऩादशरी तय त्माॊच्मा स्लबालाचे नलर लाटत नाशी. टागोय वाशेफ वोराऩयू वोडून गेरे
त्मालेऱी त्माॊच्मा वन्भानाथा कर्लऩतरूने चाय बागात एक वलळेऴ रेखभारा प्रशवद्ध करून टागोय
कुटुॊफाचा प्रेयक इततशाव वोराऩयू कयाॊना वाॊर्गतरा.
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िागोय कुिुंफाची ओऱख
इ व दशाव्मा ळतकाच्मा अखेयीव टागोय घयाण्माचे ऩल
ा कनौजशून फॊगारभध्मे स्थराॊतरयत झारे.
ू ज
त्माॊच्मा अनेक ऩल
ा ाॊनी वॊस्कृत ग्रॊथतनशभाती केरी.मा वलांची ल त्माॊनी तनशभारर्ल
े मा ग्रॊथाॊची नाले रेखात
ू ज
ववलस्तय ददरी आशे त. ‘गॊगारशयी’चा रेखक जगन्नाथ ऩॊडडत शा कदार्चत टागोयाॊचा ऩल
ा अवाला.
ू ज
अठयाव्मा ळतकात कुटुॊफाची एक ळाखा शुगऱी काठी स्थातमक झारी ल ठाकूय म्शणून ओऱखरी जाऊ
रागरी. १७५७ च्मा प्रावी रढाईनॊतय शुगऱीकाठी बिटीळाॊची लदा ऱ लाढरी ल करकत्ता ळशय झऩा्माने
लाढू रागरे. ठाकूय कुटुॊफ जात्माच वलद्लान, त्माॊनी इॊग्रजी बाऴा आत्भवात करून बिटीळाॊची नोकयी ल
त्माॊना व्माऩायात भदत केरी. बिटीळाॊच्मा वॊऩकााने ठाकूयचे टागोय झारे, कुटुॊफारा आर्थाक स्थैमा आरे.
नीरभणी ठाकुयाॊनी जोडाळाॊको बागात शलेरी फाॊधरी, जजच्मात ऩढ
ु े वला टागोय बालॊडाॊचा जन्भ झारा.
नीरभणीॊचे नातू द्लायकानाथ टागोय (यलीॊिनाथाॊचे आजोफा) वप्रन्व म्शणन
ू ओऱखरे जात, प्रचॊड
वॊऩत्तीचे लायव शोते तयी त्माॊनी इॊग्रजी शळषण घेतरे. कामदा अन याज्मकायबायात ते तनष्टणात शोते.
त्माॊनी ‘काय, टागोय आणण कॊऩनी’ द्लाये अनेक प्रकायच्मा व्माऩायातन
ू प्रचॊड वॊऩत्ती कभालरी, शजायो
एकय जभीन खये दी केरी, दोनदा मयु ोऩचा दौया केरा, मयु ोवऩअन याजेयजलाड्माॊचा ऩाशुणचाय घेतरा. ते
याजा याभभोशन यॉम माॊचे जलऱचे वशकायी अन दे णगीदाय शोते. स्लत् अततळम ऩढ
ु ायरेर्लमा आचाय
वलचायाॊचे शोते. बायतीम रोकाॊच्मा शक्काॊवाठी वॊघऴा कयणायी वॊघटना त्माॊनी वरु
ु केरी जजचे ऩढ
ु े
बायतीम याष्टरीम वबेत रुऩाॊतय झारे. द्लायकानाथाॊनी वतत आऩर्लमा दे ळाच्मा प्रगतीचा वलचाय केरा.
आऩरे तन भन धन त्मावाठी लाऩयरे.

िह्भ वभाज मा नव्मा धभााची वॊकर्लऩना त्माॊनी भाॊडरी जजचा

ऩढ
ु े त्माॊचे ऩत्र
ु दे लेंिनाथ माॊनी वलस्ताय केरा. अततळम रशान लमात दे लेन्िनाथाॊनी मा धभााच्मा
स्लरूऩालय र्चॊतन केरे आणण त्मारा एक ठोव स्लरूऩ ददरे. दे लेन्िनाथाॊना ऩाच भर
ु े अन चाय भर
ु ी. शी
वला अऩत्मे आऩाऩर्लमा ऩयीने वज
ृ नळीर आणण कतत्ुा ललान शोती. थोयरे द्वलजेन्िनाथ लेदाॊताचे गाढे
वलद्लान, त्माॊनी बायती, तत्लफोर्धनी ऩबत्रका मा तनमतकाशरकाॊचे वॊऩादन केरे. दव
ु ये वत्मेंिनाथ,
बिटीळकारीन बायतीम प्रळावन वेलेत प्रलेळ केरेरे ऩदशरे बायतीम, ततवये शेभेंिनाथ वॊगीताऩावन
ू
वलसानाऩमंत वला षेत्रात ऩायॊ गत, कुस्तीशी खेऱत. नॊतयच्मा ज्मोतीयीन्िनाथाॊना तत्लसान, वॊगीत,
वादशत्म, ना्म वगळ्मात गती शोती. त्माॊना भयाठी चाॊगरी अलगत शोती अन त्माॊनी रोकभान्म
दटऱकाॊच्मा गीतायशस्मचा फॊगारी अनल
ु ाद केरा शोता. धाकटे यलीॊिनाथ फॊगारभध्मे भोठे वादशजत्मक,
वॊगीतकाय अन कली म्शणन
ू ओऱखरे जातात इतकेच ‘कर्लऩतरू’ नोंदतो.

भर
ु ीॊभध्मे थोयर्लमा

वौदाशभनीदे ली वला कुटुॊबफमाॊची आईप्रभाणे काऱजी घेत. दे लेन्िनाथाॊची ळश्र
ु ऴ
ु ा कयण्मावाठी त्मा
वोराऩयू रा मेऊन यादशर्लमा शोत्मा अवा उर्लरेख ‘कर्लऩतरू’भध्मे आशे . दव
ु ऱ्मा स्लणाकुभायी दे ली मा
फॊगारभधर्लमा ऩदशर्लमा भशत्त्लाच्मा स्त्री वादशजत्मक म्शणन
ू वलख्मात शोत्मा. त्माॊनी फयाच काऱ ‘बायती’
मा टागोय कुटुॊफाच्मा रोकवप्रम ऩबत्रकेचे वॊऩादन केरे.
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वत्मेंद्रनाथ आर्ण वोराऩयू
बिदटळाॊनी प्रळावन वेलेत बायतीमाॊना घेण्माचे ठयलर्लमानॊतय ऩदशर्लमाच लऴॉ वत्मेंिनाथ (१८४२- १९२३)
मा ऩयीषेत उत्तीणा झारे. १८६४ ऩावन
ू त्माॊनी भफ
ुॊ ई प्राॊतात अनेक दठकाणी करेक्टय ल न्मामाधीळ
म्शणन
ू काभ केरे. वत्मेंिनाथ ल सानदानॊददनी मा जोडप्मारा वयु ें िनाथ अन इॊददया अळी दोन अऩत्मे.
त्माॊना घेऊन सानदानॊददनी एक्माच मयु ोऩात काशी काऱ यादशर्लमा. मा त्माॊच्मा लास्तव्मात मल
ु ा
यलीॊिनाथ काशी काऱ मयु ोऩात त्माॊच्मावोफत यादशरे. यलीन्िनाथाॊची शी ऩदशरीच वलरामत बेट शोती.
एकूणच मा बालाच्मा कुटुॊफाळी यलीॊिनाथ लायॊ लाय जोडरे गेरे. ‘कर्लऩतरू’त भात्र सानदानॊददनी दे लीॊचा
उर्लरेख जजवाशे फाॊचे ’कुटुॊफ’ एलढाच मेतो. त्माअथॉ त्मा वोराऩयु ातर्लमा वालाजतनक जीलनात स्लतॊत्रऩणे
बाग घेत नवाव्मात र्कॊ ला त्मा काऱातरी उर्लरेखाची ती ऩद्धत अवाली.
बर्गनी स्लणाकुभायी दे ली भात्र वोराऩयु ात फयाच काऱ यादशर्लमा. त्माॊनी वालाजतनक वबाॊची अध्मषऩदे
बऴ
ू लरी अन तत्कारीन वोराऩयू ची लणाने ऩत्रातन
ू आऩर्लमा कली बालारा ऩाठलरी. ‘कर्लऩतरू’ने मा
ऩत्राॊचा थोड्क्मात अनल
ु ाद प्रकाशळत केरा आशे . फडोद्माचे वमाजीयाल गामकलाड भशायाज माॊच्मा
वोराऩयू बेटीचे अततळम रृद्म लणान त्माॊनी केरे आशे . ऩॊडडता यभाफाई स्त्रीशळषणाफद्दर व्माख्माने
द्मामरा वोराऩयु ात आर्लमा तेव्शा टागोयाॊच्मा घयी स्थातनक भदशराॊवश त्माॊची वलळेऴ जजव्शाळ्माची
फैठक झारी. यभाफाईच्मा वला व्माख्मानवबाॊचे अध्मषस्थान स्लणाकुभायी माॊनी बऴ
ू लरे शोते. ऩॊढयऩयु ात
एका व्माख्मानवबेत वत्मेंिनाथ, स्लणाकुभायी अन न्मामभत
ू ॉ यानडे ल यभाफाई वलांनी एका
व्मावऩीठालरून बाऴणे केरी.
वत्मेन्िनाथाॊची कन्मा इॊददयादे ली मा अततळम अर्लऩ लमात ऩदलीधय झार्लमा, त्मा वॊस्कृत ऩॊडडता ल
रेणखका शोत्मा माचा गौयलऩण
ू ा उर्लरेख ‘कर्लऩतरू’ने केरा. ऩढ
ु े त्माॊनी वादशजत्मक म्शणून भोठे नाल
शभऱलरे अन आऩर्लमा काकाॊच्मा, इतय कुटुॊबफमाॊच्मा रृद्म आठलणी शरदशर्लमा. जजवाशे फाॊचा भर
ु गा
वयु ें िनाथ माचा भात्र एकशी उर्लरेख कर्लऩतरूत नाशी, त्मा अथॉ वत्मेंिनाथ वोराऩयु ात शोते त्मा
काऱात तो करकत्ता ल इॊग्रॊड भध्मे शळकामरा अवाला. ऑगस्ट १८९० भध्मे जजवाशे फ वलरामतेरा
भर
ु ाच्मा

शळषणाची

व्मलस्था

कयण्मावाठी

गेरे

तेव्शा

त्माॊना

वोराऩयु ातीर

अनेक

भॊडऱीॊनी

तनयोऩवभायॊ ब केरे. ते जानेलायी १८९१ भध्मे ऩन्
ु शा रुजू झारे. इतय टागोय चरयत्र ग्रॊथातीर नोंदीॊलरून
वभजते की मालेऱी यलीॊिनाथ वोराऩयु ात लास्तव्मारा शोते अन तेशी वत्मेन्िनाथ- वयु ें िनाथ
माॊच्मावोफत इॊग्रॊडरा गेरे.
यलींद्रनाथ आर्ण वोराऩयू
त्माऩल
ू ॉशी १८८४ अन १८८५ भध्मे यलीॊि वोराऩयू शून ऩयतरे अवा उर्लरेख टागोय चरयत्रात वाऩडतो.
मालेऱी ज्मोतीयीन्िनाथ त्माॊच्मावोफत अवालेत. ऩढ
ु े १८८६ भध्मे यलीॊिनाथ ऩत्नी भण
ृ ाशरनी ल तान्ह्मा
फेरारा घेऊन वोराऩयू रा याशून गेरे. नॊतय १८८९ च्मा वरु
ु लातीरा फेरा अन भर
ु गा यर्थॊि (पक्त चाय
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भदशन्माॊचा) ल ऩत्नीवोफत ते ऩन्
ु शा वोराऩयू रा आरे शोते. माच वोराऩयू बेटीत यलीन्िाॊनी ’याजा ओ
याणी’ शे नाटक शरदशरे जे प्रशवद्धीनॊतय लाचकाॊना खऩ
ू आलडरे. ळेक्ववऩमयच्मा ळोकाॊततकेच्मा जलऱ
जाणाया ऩाच अॊकी नाटकाचा रेखनप्रमोग त्माॊनी मा नाटकात करून ऩादशरा अन भशत्त्लाचे वादशजत्मक
म्शणून मा नाटकाऩावन
ू त्माॊना ओऱखरे जाऊ रागरे. ऩढ
ु े दग
ु ााऩज
ु ेतनशभत्ताने ठाकूयफायीत (जोडाळाॊको
करकत्ता मेथीर ऩल
ा ाॊची शलेरी) मा नाटकाचा प्रमोगशी झारा, त्मात यलीन्िाॊनी याजाची बशू भका केरी.
ू ज
मा काऱात यलीॊि वतत प्रलाव कयत शोते अन आऩर्लमा रेखनात नलनले प्रमोग कयत शोते. ऩढ
ु े १८९१
भध्मे त्माॊचे कुटुॊफ अजून वोराऩयु ातच शोते ऩण त्माॊना भात्र जभीनदायीच्मा काभावाठी करकत्त्मारा
जाले रागरे. तेव्शा ततथून ऩत्नीरा शरदशरेर्लमा ऩत्रात ते वाॊगतात, ‘अजून काशी काऱ तू वोराऩयु ात
यशालेव अवे भरा लाटते, ततथे भर
ु ाॊच्मा तब्मेती वध
ु ायतीर आणण ती नीट शळकतीर.’ ऩढ
ु े १८९२ भध्मे
भण
ृ ाशरनी वोराऩयू शून करकत्त्मारा ऩयतर्लमा अवा उर्लरेख वाऩडतो. त्मा काऱातीर प्रलावाच्मा अऩऱ्ु मा
वोमी आणण वोराऩयू करकत्ता मा राॊफच्मा अॊतयाचा वलचाय कयता १८८९ ते १८९२ मातरी तनदान दोन
लऴे भण
ृ ाशरनी, फेरा अन यर्थन वोराऩयु ात वत्मेन्िनाथाॊच्मा कुटुॊफाभध्मे लास्तव्मारा शोते अवे ददवते.
वत्मेंद्रनाथांना तनयोऩ
१८९३ भध्मे वत्मेंिनाथ एक लऴााच्मा यजेलय जाणाय आणण नॊतय फदरीच्मा गाली रुजू शोणाय अवे
कऱर्लमालरून वोराऩयू कयाॊनी त्माॊना द्ु खी अॊतकयणाने ऩण अत्मॊत प्रेभाने तनयोऩ ददरा. ऩॊधया ददलव
वतत तनयोऩाच्मा ऩानवऩ
ु ाऱ्माॊचे कामाक्रभ वरु
ु शोते. प्रत्मेक दठकाणी अनेक बाऴणे शोत त्मात रोक
जजवाशे फाॊच्मा चोख कायबायाचे, रोकाॊत वशजऩणे शभवऱण्माचे, लाक्चातम
ु ााचे गोडले गात. त्माॊच्मा
ऩरयलायाचे कौतक
ु कयत, त्माॊना ळब
ु ेच्छा दे त. गामन, ळोबेचे दारूकाभ अन ऩष्टु ऩलष्टृ टी, शायतयु े करून
त्माॊचा वन्भान केरा जाई. जजवाशे फ तनयोऩाचे ल आबायाचे बाऴण कयत, त्माॊचाशी गऱा दाटून मेई.
वला वाभाजजक वध
ु ायणाॊचे उऩक्रभ नीट चारलण्माचे आलाशन ते रोकाॊना कयत. ‘कर्लऩतरू’काय त्माॊच्मा
कायर्कदॊरा ‘याभयाज्म’ म्शणतात. त्माकाऱातीर

अतनजश्चतता, बिटीळ याज्मकत्मांवलऴमी बम, असान,

दारयद्र्म, अस्लच्छता, अनायोग्म अळा लातालयणात एका बायतीमाने बिटीळ अर्धकाऱ्माॊच्मा तोडीव तोड
काभ कयाले शी वलावाभान्माॊवाठी वलळेऴ घटना शोती. वत्मेन्िनाथाॊचे उभदे , भनशभऱाऊ, वौम्म तयी
कताव्मदष व्मजक्तभत्ल आणण नउ लऴे इतका दीघा काऱ वोराऩयु ातीर लास्तव्म माभऱ
ु े त्माॊची छाऩ
फयाच काऱ यादशरी.
आठलणींचे जतन
टागोय ऩरयलायातीर वत्मेंिनाथ- सानदानजन्दनी- इॊददया- वयु ें िनाथ शे कुटुॊफ वोराऩयू ात अवताना

त्माॊचे

लडीर िाह्भो वभाजाचे वॊस्थाऩक भशऴॉ दे लेंिनाथ, ल बालॊडे वौदाशभनीदे ली, स्लणाकुभायी दे ली,
ज्मोतीयीन्िनाथ, यलीॊिनाथ आणण त्माॊची कुटुॊफे अवे वलाजण मेऊन याशून गेरे. वत्मेंिनाथ ज्मा
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फॊगर्लमात याशामचे तो फॊगरा फऱ्माच अॊळी भऱ
ू स्लरुऩात आजशी वोराऩयु ात आशे ल वलद्मभान भख्
ु म
न्मामाधीळाॊचे लास्तव्म ततथेच अवर्लमाने अतत-वयु क्षषत जस्थतीत आशे .
मा वला अनफ
ॊ ाचे मोग्म यीतीने जतन, वॊलधान, वॊळोधन ल प्रदळान कयणे शे स्थातनक इततशावाच्मा
ु ध
दृष्टटीने भशत्त्लाचे आशे . त्मावाठी स्लमॊवेली वॊस्था, भयाठी, इततशाव, करा ल लास्तक
ु रा भशावलद्मारमे,
स्थातनक प्रळावन ल वलद्माऩीठ तवेच वज
ु ाण नागरयक मा वलांनीच चचाा, अभ्माव, दस्तालेजीकयण ल
प्रत्मष वॊलधान मावाठी एकत्र मेऊन प्रमत्न केरे ऩादशजेत.
वंदबि
दटकेकय, अरुण. स्थरकार. प्रथभ आलत्त
ुॊ ई, २००४
ृ ी., भौज प्रकाळन, भफ
काकडे, फऱलॊत , श्रीतनलाव ल गोवलॊद., कर्लऩतरू वाप्तादशक, कर्लऩतरू प्रकाळन, वोराऩयू ,

१८८४-१८९३

मा काऱातीर अॊक
कृऩरानी, कृष्टण., टागोय- अ राइप. नॎळनर फक
ु रस्ट, इॊडडमा, नली ददर्लरी, १९८६. ऩ ृ क्र ६५, ६६, ६७
बफनीलारे, ऩद्भजा., एकरा चरो: यलीॊिनाथ टागोयाॊचे चरयत्र, याजशॊ व प्रकाळन, ऩण
ु ,े २०००.
sesquicentennial.blogspot.in- २०१६-१७ मा काऱात लाचरा.
वला छामार्चत्रे आॊतयजारालरून वाबाय

र्चॊतन भग्न यलीॊि (अॊदाजे १८९१)
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ठाकूय फायी: जोडा ळाॊको, करकत्ता.

टागोय कुटुॊफाची लडडराजजात शलेरी, आता यवलि बायती

वलश्लवलद्मारम

भशऴॉ दे लेंिनाथ टागोय- यलीॊिनाथाॊचे लडीर

वत्मेंिनाथ टागोय : वोराऩयु ातरे भख्
ु म

न्मामाधीळ
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वत्मेंिनाथ ल सानदा नॊददनी दे ली

यलीॊिनाथ ल भण
ृ ाशरनी १८८३ वललाशालेऱी

स्लणा कुभायी दे ली

यलीॊिनाथ फेरा ल यर्थन वश (अॊदाजे १८८९)

***************************
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कोयोना वाथीनंतयची लास्तुकरेतीर श्स्थत्मंतये
आर्कि. भाधुयी प्रळांत ऩािीर

अवोशवएट प्रोपेवय, डॎा. डी. लाम. ऩाटीर स्कूर अॎॅाप आर्काटे क्चय, रोशे गाल, ऩण
ु े
आर्कि. अभभत वऩवोऱकय

भॎनेजजॊग ऩाटा नय, इॊप्रो इजन्टयीअय, दफ
ु ई, म.ु ए. ई.
प्रस्तालना
कोवलड-19 रा जानेलायी 2020 भध्मे अर्धकृतऩणे जगबयात भान्मता ददर्लमानॊतय त्मारा दोन लऴे ऩण
ू ा झारी
आशे त. अनेक उऩाममोजना केर्लमा गेर्लमा अवन
ू शी शे कधी आणण कवे वॊऩेर शे जगारा अद्माऩ स्ऩष्टट नाशी.
वाथीच्मा योगाभऱ
ु े जगबयातीर अथाव्मलस्थेरा भोठा धक्का फवरा आशे आणण तनकऴ आणण भानकाॊचे
ऩन
ु स्लारूऩण केरे जात आशे. शे थोडे रलकयच शोईर ऩण

आऩर्लमारा कामाारम, घये , ळाऱा, रुग्णारमे,

ये स्टॉयॊ ्व, ळशय, उद्माने, लाशतक
ू इत्मादीवाठी नलीन उदमोन्भख
ु रें डचा वलचाय कयाला रागेर आणण त्मावाठी
रोकाॊना तमाय कयणे आलश्मक आशे .
वाथीच्मा योगानॊतय काशी काऱातच व्मलवाम, ळशये , जीलनळैरी आणण ऩमाालयणारा आकाय दे णाये शे नलीन
रें ड

तेजीत अवतीर. मा ळोधऩबत्रकेत आम्शी लास्तक
ु रा उद्मोगालय, प्राभख्
ु माने ऑर्पव स्ऩेव आणण

तनलावस्थानाॊलय आणण ऩरयणाभी वालाजतनक लास्तक
ु रा आणण आयोग्मवेला, ळाऱा, ळॉवऩॊग भॉर्लव माॊवायख्मा
इभायतीॊलय वॊबाव्म भशाभायी नॊतयच्मा प्रबालाॊचा ळोध घेण्माचा प्रमत्न केरा आशे.
माव्मततरयक्त, ऩरयजस्थती शे तथ्म अधोये णखत कयते की आऩरा वभाज अनेक दृष्टटीॊनी अर्धक अवयु क्षषत आशे.
एक छोटा वलबाग आऩत्कारीन लास्तक
ु रा आणण ऩामाबत
ू ववु लधाॊच्मा वज्जतेची आलश्मकता स्ऩष्टट कये र.
कामािरमीन इभायत:
कोवलड-19 ने जगबयातरी कामाळर
ै ी फदररी आशे. वाभाजजक-अॊतय याखण्माच्मा आदे ळाभऱ
ु े रयभोट लका एक
नलीन भानक फनरे आशे. रयभोट लर्कंगची फीजे अनेक लऴांऩल
ू ॉ ऩेयरी गेरी शोती, ऩयॊ तु मा वॊकटाने भोठ्मा
प्रभाणालय शी वॊकर्लऩना प्रत्मषात उतयण्माव गती ददरी. जय दयू स्थ काभ आऩर्लमा बवलष्टमाचा बाग अवेर तय
त्माचा व्मालवातमक आणण तनलावी जागाॊलय कवा ऩरयणाभ शोईर माफाफत आऩर्लमारा नला वलचाय, नला
दृजष्टटकोन स्लीकायाला रागेर.
आऩत्तीनॊतय तनष्टकऴा काढणे कठीण अवरे तयी, काभाची अस्लस्थ्मकय ऩरयजस्थती, यात्रबय काभ, जास्त ताव,
वयु षा आणण जे काभ कयत नाशी त्माचे ऩन
ु भर्ल
ूा माॊकन माकडे रष दे णे आलश्मक आशे.
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ऩायॊ ऩारयक कामाारम ठे लाले रागेर ऩयॊ तु ते दयू स्थ काभकाजाभऱ
ु े खूऩ प्रबावलत शोईर. काभाची शी नलीन भॉडेर्लव
कभाचाऱ्माॊच्मा लत्त
ु े ऑर्पव स्ऩेवच्मा डडझाइनभध्मे कदार्चत उत्क्राॊती शोईर. काशी
ृ ी आणण वलमी फदरर्लमाभऱ
अॊदाजानव
ु ाय, ऑर्पवच्मा डेस्क स्ऩेवऩैकी 40% जागा फशुतेक कामाारमाॊभध्मे ददरेर्लमा ददलळी लाऩयरी जात
नाशी .

बवलष्टमात जजथे फये च कभाचायी आठलड्मातीर 50% काऱ दयू स्थऩणे काभ करू ळकतात,

तय

अळालेऱी कामाारमाॊची अॊतगात यचना अर्धक रलर्चक शोईर. कामाारमे त्माॊच्मा पक्त 50% कभाचाय्माॊना लका
डेस्क उऩरब्ध करून दे त अवताना शॉट-डेजस्कॊग अर्धक वाभान्म शोईर.
ऩायॊ ऩारयक र्कॊ ला रयभोट लर्कंगच्मा तर
ु नेत वश-कामा कयणे शी वलाात प्रबाली तडजोड शवद्ध शोऊ ळकते:
जेथे उच्च-वव
ु ज्ज वाभान्म कामास्थऱे कभाचाय्माॊना रयभोट लर्कंग प्रभाणे ळायीरयक अरगाल आणण
एकाकीऩणाचा त्राव न घेता जगबयातीर वशकाय्माॊवोफत प्रबालीऩणे काभ कयण्माची ऩयलानगी दे तीर..
डडजजटर आणण बौततक, स्थातनक आणण जागततक, कामायत आणण याशणीभान मा ऩरीकडे जाणाऱ्मा जागेचे
नलीन, अद्माऩ रषात न आरेरे टामऩोरॉजी डडझाइन कयण्मावाठी लास्तवु लळायद फोरालरे जाऊ ळकता.
ऑर्पव डडझाईनभध्मे माआधी फदर झारे आशे त. १९४० ऩावन
ू , २००० च्मा दळकाच्मा भध्माऩावन
ू ओऩन-प्रॎ न
कामाारमाॊनी काभ कया आणण खेऱा शी वॊकर्लऩना ऩढ
ु े आणरी, जी कॊऩनीच्मा तरुणऩणाचे आणण
उत्स्पूतातच
े े प्रतीक फनरी. शे अवेच चारू यादशर्लमाव, ऑर्पव डडझाइनभधीर ऩढ
ु ीर आर्काटे क्चयर क्राॊतीभध्मे
कभाचाऱ्माॊना त्माॊच्मा ऩायॊ ऩारयक काभाच्मा दठकाणाशून भोठ्मा प्रभाणात काढून टाकरे जाईर, भग ते
ऑटोभेळनद्लाये र्कॊ ला, मेथे चचाा केर्लमाप्रभाणे, दयू स्थ काभकाजाद्लाये . माकडे वकायात्भकतेने ऩादशर्लमाव
घयातन
ू काभ कयणे शे एका अथॉ आऩर्लमा आणण आऩर्लमा काभाच्मा दठकाणी बवलष्टमातीर तनयोगी
नातेवफ
ॊ ध
ॊ ावाठी उत्प्रेयक ठरू ळकते.
वध्माच्मा कामाारमातीर टामऩोरॉजीचे काम शोणाय अवा प्रश्न तनभााण शोतो. मा ऩल
ू ॉच्मा ज्मा लकास्ऩेवेव,
अनेकदा जदटर MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing) वजव्शाशवॊग उऩकयणाॊनी वव
ु ज्ज, वलस्तत
ृ
व्मलवामावाठी डडझाइन केरेर्लमा आणण

ळशयाॊच्मा भध्मबागी शोत्मा त्मा लाऩयण्माचे नलीन भागा तनघू

ळकतात.
तनलावी इभायत:
वध्माच्मा वाथीच्मा योगाभऱ
ु े “घयातन
ू काभ”आणण “वेर्लप-क्लॉयॊ टाईन”मा जागततक गयजेनव
ु ाय घयाचा लाऩय
कयण्मालय ऩन
ु वलाचाय कयण्माव बाग ऩाडरे जात आशे, ऩल
ू ॉ शा काशी रोकाॊवाठी ऩमााम शोता ऩयॊ तु आता कडक
वयु षा र्चॊतभ
े ऱ
ु े तो एक आदळा फनरा आशे. तनलावस्थाने शी कामाारमे फनत चाररी आशे त. तथावऩ, घयाच्मा
मोजना रशान शोत आशे त. आणण आलश्मकता वभजून घेऊन आर्काटे क्ट आणण डडझामनवावाठी घयाॊची
ऩन
ु कार्लऩना आणण ऩन
ु या चना कयणे आव्शानात्भक अवेर, जजथे आऩण गोऩनीमतेचा आनॊद घेऊ ळकतो, फाशे यीर
जागाॊभध्मे प्रलेळ करू ळकतो, ळेजायी ओऱखू ळकतो आणण वाभाजजक वशबागावाठी ऩमााम दे ऊ ळकतो.
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तनलावी इभायतींलयीर शोणाये ऩरयणाभ:
1. रयभोट काभ आणण शोभ स्कूरीॊगभऱ
ु े आयोग्म आणण वाभाजजक गयजा रषात घेऊन भोठ्मा घयाच्मा
जागेची गयज बावू ळकते.
2. वालाजतनक बागात आयोग्म आणण स्लच्छता शी ऩल
ू ा ळता म्शणून वभोय मेईर. शरफ्ट, फटण, शॉडर,
ऩष्टृ ठबाग, जजभ, ऩर
ू , राउॊ ज मावायख्मा वाभान्म ववु लधाॊवायख्मा वाभान्म लाऩयाच्मा गोष्टटीॊळी
वॊऩका कभी कयणाऱ्मा नलीन टच-रेव तॊत्रसानाने वाभान्म षेत्रे ऩन्
ु शा तमाय कयाली रागतीर.
स्लमॊचशरत दयलाजे, व्शोईव -अॎजक्टव्शे टेड शरफ्ट, वेरपोन-तनमॊबत्रत नोंदी, शॉड्व-फ्री राइट जस्लचेव
आणण ताऩभान तनमॊत्रक मावायखे काशी उऩाम वाभान्म अवतीर.
3. भेरो ळशयाॊभध्मे याशणे रोकवप्रमता गभालू ळकते, रोक भेरो ळशयाॊभधीर प्रलावाच्मा लेऱेची
आलश्मकता दर
ु क्षा षत करून दय्ु मभ ळशयाॊभध्मे, फाशे यीर बागात स्थराॊतरयत शोऊ ळकतात,
4. वाभग्रीच्मा गैय-स्थातनक वोशवंगच्मा तर
ु नेत स्थातनक वोशवंग अर्धक प्रबाली ठये र.
5. घयाॊभध्मे जास्त लेऱ ददर्लमाने उजाा फचत आणण लीज, ऩाणी, ताजी शला, अन्नऩदाथा, घयाॊभधीर
कचया वलर्लशे लाट माभध्मे स्लमॊऩण
ा ा भोराची ठये र. ऩण
ू त
ू ा ळटडाउनच्मा फाफतीत जोखीभ कभी करून,
फाशे यीर जगाऩावन
ू स्लातॊत्र्म शे ध्मेम अवेर.
6. एकाॊत आणण वाभातमक केरेर्लमा जागाॊवश रलर्चक घयाची यचना आलश्मक अवेर.
7. घयाफाशे य भमााददत प्रलेळ शभऱत अवर्लमाने, आतीर बागाॊना फाह्म रॉ डस्केऩळी जोडणायी यचना
अर्धक वजानळीर अवाली.
8. घये अद्ममालत तॊत्रसानाने ये रोर्पट कयाली रागतीर.
9. वालाजतनक जागाॊभध्मे यदशलाळाॊभध्मे मोग्म वाभाजजक अॊतय वतु नजश्चत कयण्मावाठी डडझाइन
ऩॎयाभीटवा नलीन आकडेलायीभध्मे फदरणे आलश्मक आशे .
10. वयु क्षषततेच्मा कायणास्तल दे खबार कयण्मावाठी घय वध
ु ायणा आणण पतनाचयच्मा फाफतीत DIY
(Do It Yourself) प्रकाय लाढत जाईर.
11. डडझामनय आणण लाऩयकते जीलाणवू लयोधी पॎबिक्व आणण र्पतनळची भागणी कयतीर.
12. काशी आयोग्म वेला उद्मोग भानके इतय वालाजतनक जागाॊलय रागू शोऊ ळकतात, जवे की जॊतू फवू
ळकतीर अळा वऩाट ऩष्टृ ठबागाॊची वॊख्मा कभी कयणे आणण कोणत्माशी ददरेर्लमा षेत्रातन
ू वॊबाव्म
दवू ऴत शला काढून टाकण्माची ऩयलानगी दे णायी लामल
ु ीजन प्रणारी स्थावऩत कयणे.
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वालिजतनक इभायती:
रयभोट काभ, वाभाजजक अॊतय, स्लच्छता, वयु षा मा वलांचा वालाजतनक जागेच्मा डडझाइनलय प्रबाल ऩडेर.
ऑटोभेळनचा अलरॊफ केर्लमाने गती मेईर आणण कोणत्माशी व्मत्ममाशळलाम उत्ऩादन, फाॊधकाभ वरू
ु ठे लण्माव
भदत शोईर. दवू ऴत आणण वॊक्रभण टाऱण्मावाठी वालाजतनक षेत्रे लाऩयकत्मांभधीर जागेरा

भशत्त्ल दे णाय

आशे त. घनता ळत्रू शोणाय नाशी कायण एका नलीन डडझाइनच्मा वॊकर्लऩनेचा ऩमााम उऩरब्ध अवेर.
भानल-भक्
ु त फाॊधकाभातीर प्रगती खऩ
ू दयू अवरी तयी लेग लाढे र आणण त्माचा भागा ळोधेर. योफोदटक्व, ड्रोन,
ऑनवाइट र्कॊ ला ऑपवाइट 3D वप्रॊदटॊगचा लाऩय. डडजजटरामझेळनभऱ
ु े ऐततशाशवकदृष्ट्मा कभी उत्ऩादक षेत्रात
उत्ऩादकता मेईर. लयीर र्चॊतक
े डे रष लेधण्मावाठी लाऩय चारू ठे लण्मावाठी वलद्मभान इभायतीॊफद्दर प्रश्नाॊची
उत्तये द्माली रागतीर.
ळाऱा - जय फशुतेक ळाऱा वध्माच्मा ऩरयजस्थतीचा अलरॊफ कयत अवतीर आणण शोभस्कूशरॊगरा प्रोत्वाशन दे त
अवतीर, तय प्रश्न अवा आशे की अत्माधतु नक कॎम्ऩवचा उऩमोग काम? शे र्लथकेअय - क्लायॊ टाईनच्मा
ऩरयजस्थतीरा वलचायात घेऊन वलद्मभान आयोग्म ववु लधा, अततरयक्त बाय कळा प्रकाये वाभालन
ू घेऊ ळकतात?
अॉटीभाइक्रोबफमर वाभग्रीचा लाऩय, फॊद प्रतीषा षेत्र टाऱणे. चाॊगर्लमा स्लच्छता आणण कचया
वलर्लशे लाटीरा प्रोत्वाशन दे णे. ताजी शला आणण प्रकाळ शे तनमोजनाचा अवलबाज्म बाग आशे त. दव
ु ऱ्मा आणण
ततवऱ्मा श्रेणीतीर ळशयाॊभध्मे आऩत्कारीन ऩरयजस्थतीरा तोंड दे ण्मावाठी आणण शाताऱण्मावाठी अतनलामा
आलश्मकता. वॊबाव्म रुग्णाॊवाठी आमवोरेळन लॉडा.
वालाजतनक इभायती - अळा ऩरयजस्थतीत प्रवाय योखण्मावाठी वालाजतनक इभायतीॊनी लाऩयकत्मांच्मा आयोग्माची
आणण वयु क्षषततेची प्राथशभक आलश्मकता स्लीकायरी ऩादशजे.
वालाजतनक जागा, फव,

ये र्लले

स्थानक

र्थएटय,

मेथे वॊऩकायदशत प्रलेळ आणण वेन्वय वषभ ववु लधा

ऩादशजे.

भॉर्लव,
मा

वऩ
ु यभाकेट
उच्च

घनतेच्मा

आणण

ऑडडटोरयमभ

वालाजतनक

जागाॊलय

वॎतनटामझेळन आणण थभार स्कॎनयद्लाये तनमॊबत्रत प्रलेळ फॊधनकायक केरा ऩादशजे.भानली स्ऩळा टाऱून वला
प्रॊबफॊग र्पक्स्चय वेन्वयलय आधारयत अवू ळकतात. ऩष्टृ ठबागाॊभध्मे लस्तू लाऩयण्मावाठी प्रततजैवलक वाभग्री
रोकवप्रम शोईर. लाऩयकत्मांना ऩयु े ळी जागा आशे माची खात्री कयण्मावाठी ऩॎवेजले ऩन्
ु शा डडझाइन कयणे
आलश्मक शोईर.
आऩत्कारीन लास्तक
ु रा:

107

तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

याष्टराॊच्मा प्रदीघा इततशावात अवे प्रवॊग आरे आशे त की ऩयू , बक
ू ॊ ऩ, चक्रीलादऱ र्कॊ ला मद्
ु धे, तनलााशवत स्थराॊतय,
वाथीचे योग, इत्मादीवायख्मा नैवर्गाक आऩत्तीच्मा लेऱी भानलाॊना जगण्मावाठी एकबत्रतऩणे रढाले रागरे आशे.
आणीफाणीच्मा ऩरयजस्थतीरा तोंड दे ण्मावाठी प्रत्मेक टप्प्मात ‘तनलाया’चा नव्मा दृष्टटीकोनातन
ू आढाला घेतरा
जातो. मालेऱी ऩरयजस्थती प्राभख्
ु माने वॊऩण
ू -ा जागततक लैद्मकीम ऩरयजस्थती आशे आणण भर
ू बत
ू तनमभ
'वाभाजजक-अॊतय' आशे जे ऩल
ू ॉ कधीशी आलश्मक नव्शते.
स्थातनक वय
ू भ स्तयालय आर्काटे क्चय मा आलश्मकतेरा कवा प्रततवाद दे ईर: कभीत कभी लेऱेत ऩरयजस्थती
शाताऱण्मावाठी स्थातनक प्रार्धकयण / वयकायच्मा दृष्टटीकोनातन
ू खारीर भद्
ु दे वच
ू ीफद्ध शोतीर.:
प्राथशभक वलचाय म्शणजे वय
ा ा कयणे आणण केंिीम प्रार्धकयण
ू भ स्तयालय स्थातनक रोकवॊख्मेची ऩत
ू त



भागादळाक तत्त्ले, भदत, वच
ू ना र्कॊ ला ऩढ
ु ीर भागाालय प्रर्क्रमा शोईऩमंत आऩत्तीचा प्रवाय थाॊफलणे.


स्थातनक प्रार्धकयण अवाले.



उऩरब्ध वॊवाधनाॊच्मा भदतीने आऩत्कारीन तनलाया तमाय कयण्माव वषभ.



आऩत्कारीन र्कॊ ला तात्ऩयु ते तनलाये जरद, शरके आणण दऱणलऱणावाठी वोऩे, दटकाऊ आणण
र्कपामतळीय अवालेत आणण स्थातनक शलाभानाच्मा गयजेनव
ु ाय स्लीकायरे ऩादशजेत.



स्थातनक खाद्म फाजाय, आऩत्कारीन लैद्मकीम शळबफये , तनलाव, वाठा, लाशनाॊच्मा शारचारी.



अजस्तत्लात अवरेर्लमा ऩामाबत
ू ववु लधाॊळी जुऱलन
ू घेण्मावाठी, नलीन आलश्मकताॊनव
ु ाय इभायतीॊचे
रूऩाॊतय.
प्राथशभक आणण दय्ु मभ गयजाॊच्मा फाफतीत ळशयाची स्लमॊऩण
ा ा उदा. अन्न, ऩाणी, लीज, इॊधन,
ू त



स्लच्छता, लैद्मकीम ऩयु लठा, नागरयकाॊळी वॊलाद.
तनष्कऴि:
वाथीच्मा योगानॊतयचा टप्ऩा भोठा फदर घडलन
ू आणेर आणण लास्तवु लळायद आणण डडझामनवावाठी ऩढ
ु ीर
आव्शाने, नलीन आलश्मकता आणण अलाॊतछत तनमभ आणण वाभाजजक भानके दयू कयण्मावाठी चाॊगरी तमायी
कयणे अत्मालश्मक अवेर.
शे भानली गयजा वलवलध भागांनी ऩरयबावऴत कये र, आऩण कवे वॊलाद वाधतो, जीलनळैरीत फदर, काभाच्मा
ऩद्धती, वेलाॊचे वलतयण, ळशयाचे काभकाज. माचा ऩरयऩाक

वाथीच्मा नॊतयचे जग कवे अवेर ते वाॊगेर .

आऩर्लमा वलमी , भर्ल
ू म आणण जीलन माॊच्मालय भोठा प्रबाल अवेर. भानलारा मा फदराॊळी जऱ
ु लन
ू
घ्माले रागेर . ऩमाालयण यचनेचे भशत्त्ल आणण जुन्मा प्रमोग केरेर्लमा आणण चाचणी केरेर्लमा ऩद्धतीॊना नलीन
अॊतदृाष्टटी आणण ऩन
ु वलाचाय आलश्मक आशे.


आयोग्म आणण स्लच्छता



वलद्मभान डडझाईन्वभध्मे तॊत्रसानाचे ये रोर्पदटॊग.
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डडझाइनभध्मे रलर्चकता



कामाारमीन जागेची आलश्मकता कभी कयणे.



भख्
ा मायी म्शणून ओऱख
ु म गश
ू त
ृ धायणेभध्मे गश
ृ कामाारमाची ऩल



स्थातनक वादशत्म वोशवंग आणण लाऩय



वऩ
ु ीरयमय कम्मतु नटी स्ऩेव



वालाजतनक दठकाणाॊचे ऑटोभेळन



स्भाटा इभायती



स्लमॊऩण
ू ा र्कॊ ला ळन्
ू म ऊजाा इभायती



वय
ू भजीलवलयोधी वाभग्रीचा लाऩय



वर
ु ब तनजंतक
ु ीकयण

बवलष्टमातीर दृष्टटीकोनातन
ू , लय वच
ू ीफद्ध केरेर्लमा ऩयॊ तु भमााददत नवरेर्लमा शामराइट केरेर्लमा
आलश्मकताॊऩमंतचा अलरॊफ नलीन आदळा आणण ऩल
ू ा ळता अवेर. वभाज आणण ळशयाॊना शळक्षषत केरे ऩादशजे
आणण अनऩेक्षषत आणीफाणीवाठी तमाय आणण रलर्चक फनलाले रागेर.
वाथीच्मा योगाची राट जवजळी कभी शोत जाईर तवतळी वभाजाॊभध्मे जलऱीक लाढलण्माची गयज बावेर.
त्माचा ऩरयणाभ एक चाॊगरी जीलनळैरी, वयु क्षषतता, दटकाऊऩणा, अर्धक इष्टटतभ ऩद्धतीने कामा कयणे, नलीन
ऩमाालयण आणण भानली कर्लमाणालय वकायात्भक प्रबाल तनभााण कयणे अवेर.
वंघ:
आर्का. अशभत वऩवोऱकय |
भॎनेजजॊग ऩाटा नय ,इॊप्रो इजन्टयीअय,
दफ
ु ई, म.ु ए. ई.

आर्का. भाधुयी ऩाटीर |
अवोशवएट प्रोपेवय ,
डी. लाम. ऩाटीर स्कूर अॎॅाप आर्काटे क्चय,
रोशे गाल, ऩण
ु े
*************************
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बक्ती वंप्रदाम ल वभाधी लास्तुकरेचा ऐततशाभवक लायवा.
प्राध्माऩक, आर्कि, भळल्ऩा इंगलरे

अवोशवएट प्रोपेवय अनॊतयाल ऩलाय लास्तक
ु रा भशावलद्मारम, ऩण
ु े
लैळारी प्रवाद रािकय

प्राध्माऩक, शवॊशगड लास्तवु लद्मा भशावलद्मारम, ऩण
ु े
गोऴलाया : बायत शा अनेक धभा ल वॊप्रदाम ल अध्माजत्भक दे ळ आशे . लैददक काऱाऩावन
ू ऐततशाशवक

ऩयॊ ऩया आणण लास्तयु चना माॊचे अनेक उत्तभ नभन
ु े मा बायत दे ळारा वभद्
ू
ृ ध फनलतात. वलवलधेतन
एकता शीच मा याष्टराची ओऱख आशे. शा दे ळ दे ल दे लाॊचा तवेच वॊत भशात्म्माॊच्मा उद्फोधक अश्मा
लाणीने उजऱून गेरा आशे. माच वॊत ऩयॊ ऩये चा ऩरयवस्ऩळा राबर्लमाने उच्च नीच बेदबाल ल रूढी

ऩयॊ ऩये च्मा वलऱख्मात अडकरेरा शा दे ळ आज वलाच आघाड्माॊलय उज्लर लाटचार कयीत, आज
जगावाठी अध्माजत्भक एकात्भता शळकलीत आशे . शा वॊताॊचा लायवा आरा कुठून ल कवा पोपालरा?

माची उत्तये ळोधताना वभजते र्क मा वॊताना आज अजयाभय शोण्मावाठी त्माॊची स्भत
ृ ी म्शणून

फाॊधरेर्लमा भत
ू ा लास्तक
ु रा ज्माॊना आऩण वभाधी अवे उऩाधी दे तो, शीच कायणीबत
ू अवेर ना. मा
वभाधी भॊददयाॊचा प्रचाय ल प्रवाय वॊऩण
ू ा बायतात ल भशायाष्टरातशी झाराम. अळी स्थऱे ळोधण्माची ल
दटकलण्माची आऩरी जफाफदायी लाढत आशे.

वच
ू नक ळब्द : बायत, लास्तयु चना,वभाधी, वॊत ऩयॊ ऩया, बक्ती चऱलऱ.
प्रस्तालना : बायत अततळम प्राचीन वॊस्कृती ल वाभाजजक धभाळीर वॊस्थानी वलस्तायरेरा

प्रदे ळ आशे.

ऩल
ू ॉ अॊधश्रद्धा ल धभांध जातीव्मलस्था ज्मात ऩाऩ ऩण्
ु माची बीती दाखलन
ू , तऱागाऱातीर रोकाॊना

बक्ती भागााऩावन
ू लॊर्चत ठे लरे गेर.े मात बायतात फौद्ध, वनातन, लैष्टणल, ळीख, जैन अळा अनेक

वॊत भॊडऱीॊनी एका दशॊद ू वॊस्कृतीच्मा छत्राखारी वला तऱा गाऱातीर रोकाॊना एकत्र आणण्माचे, ल
भानलता धभा ऩवयवलण्माचे कामा बक्ती भाध्मभातन
ू केरे.

रक्ष्म : बक्ती वॊप्रदाम ल वभाधी लास्तक
ु रेचा ऐततशाशवक लायवा लाढ

उद्टदष्िे :


बक्ती चऱलऱ उगभ ल त्माभागची कायणे तऩावणे. भशत्लाचे वॊत ल त्माॊचे दशॊद ू धभाातीर भत
ू ा
स्लरूऩातीर वभाधी भॊददये माॊची लास्तू रूऩातीर उबायणी माॊचे भशत्ल ळोधणे.
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गश
ु रेचा ऐततशाशवक लायवा बक्ती वॊप्रदामाभऱ
ु े बायतीम इततशावात,
ृ ीतक : वभाधी ल भॊददय मा लास्तक
लाढीव रागरा.

वंळोधन प्रचन : वभाधी लास्तक
ु रेचा लायवा कळाभऱ
ु े लाढीव रागरा?

अभत
ू ा अश्मा बक्ती वॊप्रदामाचे भत
ू ा स्लरूऩ उदाशयण द्माचे अवेर तय ते काम आशे ?
वाटशत्म वभीषा :

(बायतातीर जाती, उगभ, तॊत्र ल प्रवाय - डॉ. फाफावाशे फ आॊफेडकय – १९१६) ऩल
ू ााऩाय चारत आरेरी
जातीव्मलस्था ला लणा व्मलस्था दश कभा प्रकायानव
ु ाय ठयलरी गेरी शोती. िाह्भण, षत्रीम, लैश्म आणण
ळि
ू शे प्राचीन वभाजाभधे व्मलवामाधारयत लणा शोते जे 'लगा’शी शोते. वरु
ु लातीच्मा काऱात एका
लणाातन
ु दव
ु य्मा लणाात मेण्माव प्रत्मलाम नव्शता.त्मातीर िाह्भण शा लणा वाभाजीक उतयॊ डीलय दे लधभा/ अध्माऩन वॊफध
ॊ ीत व्मलवामाभऱ
ु े उच्च वभजरा जात अवर्लमाने इतय लणांनी त्माॊच्मा ह्मा नलीन
चारीचे अनक
ु यण केरे.
आणण वभाज शा अनक
ु यणवप्रम अवतो शे वत्म आशे.
अवे त्माॊनी म्शटरे आशे.

अळाच लेऱेव भध्मलतॉ काऱात काशी वभाज वध
ु ायक वॊत भॊडऱीॊनी ऩढ
ु ाकाय घेऊन वभाजातीर वला लगााना
एकबत्रत आणण्मावाठी ल वभन्लम स्थावऩत कयणे शे शोते. मा उगलत्मा वॊत भॊडऱीॊनी वॊऩण
ू ा बायतबय बक्ती
आॊदोरन उबे केरे ल ळि
ू दे खीर वला लणााइतकेच भोष प्राजप्त शभऱलू ळकतात शे दाखलन
ू ददरे.
(ळकॊु तरा,२०१२) माॊच्मा दशॊदत्ु ल मा ऩस्
ु तकाभध्मे दशदत्ु ल रषणे ल लैशळष्टठ्म वलस्तत
ृ केरे आशे.
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तीथाषत्र
े ल त्माॊचे भशत्ल ददरे आशे.

(दे लदत्त ऩटनाईक,२००३) माॊच्मा भते ऐततशाशवक गोष्टटी एकून एकाच ददळेने अथा रालण्माऩेषा त्माॊची
लणानात्भक ,प्रतीकात्भक , चारी यीती अळी अनेक यीतीने भादशती घेऊन प्रभाणफद्ध ऩौयाणणक

(स्लाभी रयभीधायानॊदा,२०१२) दे ऊऱ ल तत्वभ लास्तळ
ु ास्त्र शे एक भशत्लाचे बक्तीचे उत्तभ दशॊद ू धभॉम
प्रतीक भानामरा शले.

बक्ती चऱलऱीचा भशात्लाचा ऩरयणाभ म्शणजे अततळम वलस्तत
ृ प्रदे ळाॊभध्मे उबायण्मात आरेर्लमा मा
भत
ू ा स्लरूऩाच्मा वभाधी ल भॊददये शोत.

वंळोधन चचाि :

धाशभाक तीथामात्रा स्थऱे जवे र्क भशायाष्टरात वॊत सानेश्लयाॊचे आऱॊ दी मेथीर वभाधी भॊददय , वॊत

तक
ु ायाभाॊचे दे शू मेथीर गाथा भॊददय, वॊत एकनाथाॊवखे अनेक थोय वॊताॊचे वभाधी भॊददये वला धभॉम
एकात्भता बालनेने एकत्र मेणे माचेच ऩॊढयऩयू ची लावऴाक लायी शे दश उत्तभ उदाशयण अवन
ू ,
बवलष्टमातीर ऐततशाशवक लायवा वॊलधानाचे द्मोतक ठयत आशे. अततभशत्त्लाचे बक्ती चऱलऱ ल लायकयी

वॊप्रदामाचे भऱ
ू भशायाष्टरातच ददवन
ू मेत.े जवे र्क आऱॊ दी, ऩॊढयऩयू , दे शू ल ऩैठण. माच दठकाणी वॊत
भॊडऱीनी आऩर्लमा ओजव लाणीने वॊऩण
ू ा भशायाष्टरारा, जातीबेदाच्मा जोखडातन
ू फाशे य ऩाडण्मावाठी
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स्लउदाशयणातन
े ,े अन्माम वशन केरे. फशुजन वभाजारा बक्ती भागााचे द्लाय खुरे
ू खूऩ कष्टट घेतर
करून प्रततष्टठा शभऱलन
ू ददरी. भाणुवकी शाच एक धभा दाखलन
ू अॊधश्रद्धा तनभर
ूा नशी केरे.

शे केलऱ एकनाथी बागलत यचन
ू थाॊफरे नाशीत, तय ऩयभाथावलचाय जनवाभान्माॊऩमात ऩोशोचवलण्मावाठी
त्माॊनी

कथात्भक

यचनाशी

केरी, ⇨बारूडावायख्मा

रोककाव्माचेशी

ऩन
ु रूज्जीलन

केरे.

त्मातन
ू

रोकशळषण आणण भनोयॊ जन ह्माॊची उत्तभ वाॊगड घातरी. वलनोदाचाशी लाऩय केरा. कोर्लशाटी डोंफायी,
बत्ु मा, लाघ्मा, चोऩदाय, कॊु टीण, लॊजायीण इ. वभाजाच्मा वलवलध थयाॊतीर रोकाॊच्मा दै नदीन कभांच्मा

ला व्मलवामाॊच्मा ऩरयबाऴेतशी त्माॊनी आऩरी यचना केरी. एकनाथाॊनी सानेश्लयाॊच्मा आऱॊ दी मेथीर
वभाधीचा जीणोद्लाय केरा शे वलासात आशे च.

तनष्कऴि : प्रेभबालना ल बजक्तवाधना माॊच्मा भागाात बेटरेरे वला वॊत वला तऱागाऱातीर रोकाॊना

दे लदत
ू लाटू रागरे. त्माॊच्मा तनलााण नॊतय, त्माॊची आठलण ल ऩढ
ु च्मा वऩढीवाठी त्माॊचा वॊदेळ
ऩोचवलण्मावाठी, वभाधी लस्तू माॊचा

उगभ झारेरा ददवतो. आजशी मा वॊत लाङ्भममाचे वला

जीलनवाय भानल जातीलय व्माऩन
ू उयरे आशे .

आऱॊ दी , दे शू प्रभाणे अनेक जजलॊत धाशभाक तीथाषत्र
े े भशायाष्टरात आशे त, (दालरबक्त) अश्मा वलााना
आधायबत
ू ल फाॊधून ठे लणाऱ्मा वभाधी लास्तयुॊ ाचना आऩर्लमावाठी फशुभर्ल
ू म आशे त. ज्माॊना आता वॊलधान
कयण्मावाठी वला वज्ज व्शामरा शले. बक्ती चऱलऱीभऱ
ु े उदमाव आरेरी बक्ती वॊप्रदाम ल वभाधी
भॊददये वभाजावाठी ल दशॊद ू धभा जागत
ृ ी वाठी भशत्लाची आशे त शा रोकप्रचाय आता भशत्लाचा ठये र.
वंदबि :

१. खये , ग. श. श्रीवलठ्ठर आणण ऩॊढयऩयू , आल.ृ ३ यी, ऩण
ु े, १९६३.
२. ढे ये, या. र्चॊ. श्रीवलठ्ठर : एक भशावभन्लम, ऩण
ु ,े १९८४.
३. दाॊडक
े य, ळॊ. ला. लायकयी वॊप्रदामाचा इततशाव, १९२७.

४. नेभाडे, बारचॊि, ' लायकयी चऱलऱीची आवलष्टकायळैरी', टीकास्लमॊलय, औयॊ गाफाद, १९९०.
५. ऩाठक, मळलॊत, नाचू कीतानाचे यॊ गी, ऩण
ु े, १९८०.

६. वयदाय, गॊ. फा. भयाठी वॊतवादशत्माची वाभाजजक परश्रुती, आल.ृ ४ थी, ऩण
ु े, १९५२.
७. य.व.ढे ये :

८. http://rcdhere.com/ra_images/literature_of_saints.html
९. ळॊकय अभ्मॊकय :

http://www.rasik.com/cgi_bin/display_book.cgi?bookId=b81504&lang=marathi
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फशुवलध तनमोजन प्राधधकयणाभऱ
ु े तनभािण झारेल्मा पयकांलय भात कयण्मावाठी
एकीकयणाचा दृष्िीकोन
प्रा. तनकीता ऩलाय

वशामक प्राध्माऩक

डी.लाम.ऩाटीर स्कूर ऑप आर्काटे क्चय, रोशे गाल, ऩण
ु े

ळशयाॊभध्मे प्रत्मेकावाठी काशीतयी प्रदाय कयण्माची षभता अवते, पक्त कायण, आणण केलऱ तेव्शाच,
जेव्शा ते प्रत्मेकाने तमाय केरे. – जेन जेकब्व

ळशय एक अवे षेत्र आशे जेथे भोठ्मा रोकवॊख्मेचे लास्तव्म अवते आणण त्माचे ळावन भशाऩौय आणण
नगयवेलकाॊद्लाये केरे जाते. ळशयाची रोकवॊख्मा वाभान्मत: त्माच्मा आर्थाक

र्क्रमाकराऩाॊच्मा

गततळीरतेद्लाये तनधाारयत केरी जाते आणण त्माच प्रभाणात लाढते. लाढत्मा रोकवॊख्मेभऱ
ु े ळशयातीर
नागयी ववु लधाॊलय ताण ऩडत आशे. ळशयातीर नागरयकाॊना भर
ू बत
ू ववु लधा ऩयु वलणे शे ळशयाच्मा

प्रळावकीम भॊडऱाचे काभ आशे. मा नागयी ववु लधाॊभध्मे ळशय तनमोजन आणण भाॊडणी, कचया
व्मलस्थाऩनाव्मततरयक्त ऩाणी, लीज, गॎव आणण इतय गयजा माॊचा वभालेळ ् शोतो. जीलनाचा दजाा
अर्धक चाॊगर्लमा प्रकाये उऩरब्ध करून दे ण्मावाठी भनोयॊ जनाच्मा ववु लधा, उद्माने, वाभद
ु ातमक केंिे ,

आयोग्म ववु लधा ऩयु लणे आलश्मक आशे . तथातन, वध्माच्मा ऩरयजस्थतीत, लाढती रोकवॊख्मा आणण

औद्मार्गकीकयणाभऱ
ु े प्रचॊड दफाल मेत अवर्लमाचे ददवन
ू मेत.े एलढ्मा भोठ्मा रोकवॊख्मेच्मा भागण्मा
ऩण
ू ा कयण्मावाठी वलशळष्टट तनमोजनाचा दृष्टटीकोन आलश्मक आशे आणण त्मानव
ु ाय यणनीती आखणे
आलश्मक आशे.

वयकायी मोजना आणण नागरयकाॊच्मा आकाॊषा माॊच्मा स्ऩधाात्भक गयजा ऩण
ू ा कयण्मावाठी धायणे, वाधने
आणण अत्माधुतनक तॊत्रसानाचा वभालेळ कयणायी शी एक व्माऩक आणण भद्
ु दाभ प्रर्क्रमा आशे. मा
धोयणाॊचा

वलकाव कयण्मावाठी,

व्मलवातमक

तनमोजन

यचना आलश्मक

आशे

जी

बवलष्टमातीर

आव्शानाॊना तोंड दे ण्मावाठी वज्ज शोईर ् आणण ळशयारा आकाय दे ण्मावाठी प्रततवाद दे ईर. बायतीम
वॊदबाात मा ळशयी तनमोजन वॊयचनेत तनमोजन प्रार्धकयणाचा वभालेळ आशे . जो याष्टरीम, याज्म,

प्रादे शळक, जजर्लशा आणण स्थातनक स्तयाॊलय काभ कयतो. तनमोजन प्रार्धकयणाॊचे काभकाजाचे प्रभाण

ळशयाच्मा प्रभाणात आणण त्मालय अलरॊफन
अवते. अळाप्रकाये मा तनमोजन वॊयचनाॊची स्थाऩना
ू

भशत्त्लाची आशे कायण ळशय आणण वॊयचना माॊचा वलकाव एकभेकाॊलय अलरॊफन
ू आशे. (ळशयी वलकाव
भॊत्रारम २०१४) तनमोजन प्रार्धकयणॊवाफत ळशयाच्मा वलकावालय र्चॊतन कयणाये प्रळावकीम अर्धकायी
आशे त. ळशयाच्मा प्रभाणानव
ु ाय, प्रळावकीम आणण तनमोजन प्रार्धकयण एक र्कॊ ला शबन्न अवू ळकतात.
रशान ळशयाॊप्रभाणेच एक र्कॊ ला जास्तीत जास्त दोन अर्धकायी अवणे व्मलस्थातनक कयणे ळक्म आशे

जे ळशयाचे तनमोजन आणण ळावन कयतीर. ऩयॊ त,ु इतय प्रकयणाॊभध्मे जेथे ळशयाचे प्रभाण भोठे आशे ,

पक्त एकाच तनमोजन प्रळावकीम अर्धकायाने व्मलस्थावऩत कयणे कठीण शोते. त्माभऱ
ु े , वलळेऴ
तनमोजन प्रार्धकयण आणण अधा प्रार्धकयणाॊवश अनेक प्रार्धकयणाॊचा वशबाग आशे जे षेत्राॊच्मा

तनमोजनात त्माॊनी लैमजक्तक बशू भका फजालतात (उदा. MIDC – औद्मोर्गक षेत्रालय रष केंदित
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कयते,

शवडको-नलीन ळशय

वलकावालय रष

केंदित

कयते.)

त्माचप्रभाणे,

मा

वलशळष्टट

षेत्राॊलय

(भशानगयऩाशरका वशकाय, भशानगय प्रार्धकयण इ.) तनमॊत्रण कयणाये अनेक प्रळावकीम अर्धकायी
आशे त. जेव्शा, शे अर्धकायी एकभेकाॊळी ओव्शयरॎ ऩ कयतात तेव्शा लेगलेगऱमा तनमभ आणण तनमभाॊभऱ
ु े

वलवलध वभस्मा तनभााण शोतात. त्माभऱ
ु े मोग्म उऩाममोजना न केर्लमाव त्माचा ळशयी स्लरूऩालय आणण
वलकावालय ऩरयणाभ शोतो. तनमोजन यचनेवोफतच प्रार्धकयणाने घेतरेर्लमा तनमोजन ऩध्दतीकडे रष

दे णे भशत्त्लाचे आशे. जेव टॉऩ-डाऊन अप्रोच अर्धकामांच्मा फाफतीत, नागरयकाॊना वलचायात न घेता
षेत्राचे तनमोजन केरे जाते. त्माभऱ
ु े मा अर्धकाऱ्माॊना रोकाॊचा वलयोध शोतो. काशी प्रकयणाॊभध्मे अवे
दे खीर ददवन
आरे आशे की शे अर्धकायी तऱाऩमंतचा दृजष्टटकोन अलरॊफन
तनमोजन कयताना
ू
ू
नागरयकॊच्मा दृजष्टटकोनाचा वलचाय कयण्माचा प्रमत्न कयतात. ऩयॊ त,ु अळा प्रकयणाॊभध्मे, माभऱ
ु े तनमोजन

प्रकर्लऩाफाफत वलरॊफ आणण अनालश्मक गोंधऱ तनभााण शोतो. त्माभऱ
ु े मा दोन दृष्टटीकोनाॊभध्मे वभतोर
याखणे आणण त्मानव
ु ाय तनमोजन कयणे भशत्त्लाचे आशे.

दोन दृजष्टटकोनाॊभधीर अवभानता अळा ऩरयजस्थतीभध्मे ददवन
ू मेते – कनेजक्टजव्शटीचा अबाल, जशभनीचा
अवभान लाऩय आणण नैवर्गाक लैशळष्ट्माॊकडे दर
ा , उऩचाय ल केरेरे र्कनाये आणण अतनमोजजत षेत्र.े
ु ष

अळा ऩरयजस्थतीभध्मे, एकाऩेषा जास्त प्रार्धकयणाॊभधीर आच्छादन आणण ऩरयणाभी वॊघऴा स्ऩष्टट शोतो.
बायत आऩर्लमा ळशयाॊचे तनमोजन का करू ळकत नाशी. मा ऩेऩयभध्मे रेणखका अनन्मा यॉम माॊनी
बायतीम ळशये अतनमोजजत याशण्माभागीर वला कायणे तॊतोतॊत स्ऩष्टट केरी आशेत. ततच्मा भते ळशये

अतनमोजजत याशण्माचे प्रभख
ु कायण म्शणजे तनळ ्चरनीकयण (यॉम २००९). माचा अथा ‘एखादी वलशळष्टट
गोष्टट र्कॊ ला षेत्र तनमशभत र्कॊ ला तनजश्चत केरेरे नाशी’ उदाशयण: जशभनीचा भारकी, लाऩय आणण शे तू
कोणत्माशी वलदशत तनमभ र्कॊ ला कामद्मानव
ु ाय तनजश्चत आणण भॎऩ केरे जाऊ ळकत नाशीत.

ढोरेया प्रकयणाप्रभाणेच केंिीम बव
ॊ ादन कामदा र्कॊ ला गज
ू ऩ
ु यात नगय तनमोजन आणण नागयी वलकाव
कामदा १९७६ (वॊऩत २०१५) अॊतगात प्रचॊड ळेतजभीन फऱजफयीने वॊऩाददत करून बफगयळेती जशभनीत

रूऩाॊतयीत केरी जात आशे. ऩण दव
ु यीकडे, शुफऱीभध्मे, जभीन-लाऩय झोतनॊग आणण लाशतक
ू व्मलस्थेच्मा
मोग्म एकत्रीकयणावश, कभी लाऩयरेर्लमा षेत्राॊचा मोग्मरयत्मा लाऩय कयण्मात आरा (EMBARQ
Feb.,२०१४) बायतातीर अनेक ळशयाॊभध्मे भशाऩाशरका अर्धकाऱ्माॊभध्मे एकात्भतेच्मा अबालाची शी

वभस्मा लाढत आशे. त्माभऱ
ु े ळशयात प्रचॊड षभता अवन
ू शी कुठे तयी त्माचा मोग्म लाऩय शोत नाशी. मा

वॊबाव्मतेचा लाऩय कयण्मावाठी अनेक ळशयी तनमोजन प्रार्धकयणाॊचे काभ एकत्र कयणे आलश्मक आशे.
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‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

मावाठी ळशय तनमोजक अनेक स्लायस्म गटाॊच्मा मोजनाॊचे एकबत्रकयण कयण्मावाठी प्रतततनधी म्शणून

काभ करू ळकतात जे नागरयक वालाजतनक धोयण ठयलण्माच्मा प्रर्क्रमेत वर्क्रम बशू भका फजालू
ळकतात. ते वला धोयणे, प्रकर्लऩ आणण प्रस्ताल एकभेकाॊळी वॊफर्ॊ धत चाय ऩॎयाभीटवा अॊतगात एकभेकाॊळी

जोडण्मालय रष केंदित कयतात म्शणजे आर्थाक, बौततक, वाभाजजक आणण ऩमाालयणीम एक वभान

प्रणारी ( लाशतक
ू व्मलस्था, नैवर्गाक व्मलस्था, ववु लधा इ,) प्रस्तावलत करून शे केरे जाऊ ळकते.

आणण एकत्रीकयणावश मा प्रार्धकयणाॊद्लाये वभावलष्टट अवरेर्लमा वला षेत्राॊभधून. थोडक्मात, यणनीती
म्शणजे जुनी/ऩायॊ ऩारयक प्रर्क्रमा (वाभान्म प्रणारीद्लाये षेत्र जोडणे) आधतु नक प्रर्क्रमेवश (डीवीआय
आणण डीऩीवश जोडणे).

एकूण एकीकयण तीन स्तयाॊभध्मे केरे जाऊ ळकते.
१.

अधधक स्तय – वलि प्राधधकयणांच्मा स्तयालय

शे व्माऩक स्तयालयीर शस्तषेऩ लेऱ घेणाये आशे त. शे भख्
ु म प्रणारी एकभेकाॊळी जोडणे, जशभनीचा लाऩय

फदरणे, जोडणीवाठी आलश्मक अवर्लमाव धोयणाॊभध्मे फदर कयणे, उदाशयणाथा: यस्ते प्रणारीरा ऩाणी
प्रणारीळी जोडणे इ.
२.

भध्मभ स्तय - दोन प्रळावकीम प्राधधकयणांच्मा काठालय

मोग्म फपय झोनद्लाये नदीलय उऩचाय कयणे, तनलावी आणण व्मालवातमक फपय तमाय कयणे,
अतनमोजजत षेत्राचे तनमोजन करून वाभाजजक वॊघऴा कभी कयणे.
३.

रशान ऩतऱी – लैमश्क्तक अधधकाय स्तय

स्थातनक षेत्र तनमोजन

तनष्टकऴा काढण्मावाठी एकाजत्भक तनमोजनाचे भख्
ु म पामदे आशे त. १) अर्धक धोयणात्भक भागााने

आणण ऩामाबत
ववु लधाॊचे वभन्लम आणण व्मलस्थाऩन कयण्माची षभता २) वॊवाधनाॊचा अर्धक
ू
कामाषभ लाऩय – आर्थाक भानली तनशभात आणण नैवर्गाक वॊवाधने
प्रततवाद दे णायी

३) अर्धक प्रादे शळक वभस्माॊना

४) एकाच दृष्टटीकोनाची तयतद
ॊ ाॊना प्रोत्वाशन दे णे ऩयॊ तु मा
ू आणण प्रादे शळक दशतवॊफध

दृजष्टटकोनाशळलाम इतय अनेक दृजष्टटकोन अवू ळकतात ज्माचा लाऩय वभस्माॊच्मा ऩातऱीनव
ु ाय र्कॊ ला
प्रभाणानव
ु ाय फशुवॊख्मा प्रार्धकयण वभस्मा वोडलण्मावाठी प्रमोग म्शणन
ू केरा जाऊ ळकतो.
वंदबिग्रथ
ं

बादयु ी, वॊजुक्ता २०१७ ‘चाॊगर्लमा तनमोजनावाठी ये ऴा ऩन्
ु शा काढा.’ ८ ७

कॎवव, जोवेप अरोजव्शमा. २००७ ‘रोक वलरूद्ध घयगत
ु ी ळशय.’ ळशयी डडझाइनभधीर गोंधऱात, २८.
पेिल
ु ायी, २०१४ शुफऱी-धायलाडरा ‘कनेक्टे ड शवटी’ म्शणून आकाय दे णे. कामाकायी अशलार – भवद
ु ा,
शुफऱी.
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एभ वलजमबास्कय, एभ वयु े ळ फाफ.ू २०१६ ‘बायतातीर ळशयी भेगा – प्रोजेक््वचे याजकायण. ‘ ळशयी
घडाभोडीॊचे ऩन
ु यालरोकन, २३ एवप्रर: ८५-९२

भन्मॊगा, शवमाफोंगा. ऩ ल भवद
ु ा खउ ऩन
ु यालरोकन २००५/२००६ भवद
ु ा अशलार, डफान: थेवलनी
नगयऩाशरका

भेजवा, डॉभतनक स्टे ड आणण एव्शटा . २००९. ‘स्थातनक तनमोजन आणण धोयण एकत्रीकयण: वॊकर्लऩना,
पॎशवशरटे टय आणण इनदशबफटय.’ तनमोजन शवध्दाॊत आणण ऩद्धती ३१७ – ३३२.

ळशयी वलकाव भॊत्रारम. २०१४. ‘भवद
ु ा भागादळाक तत्त्ले.’ भवद
ु ा अशलार, नली ददर्लरी.
२०१३ ‘ऩामाबत
ू ववु लधा वेला वलतयणालय एकाजत्भक वलकाव तनमोजनाच्मा बशू भकेचे ऩयीषण कयणे:
न्मस्
ु ला, इथेकवलनी नगयऩाशरकेचा केव स्टडी.’ प्रफॊध, डफान.

योड, र्पशरऩ २००८. ‘एकाजत्भक ळशय भेर्कग गव्शनान्व, तनमोजन आणण लाशतक
ू .’ तऩळीरलाय अशलार,
रॊडन.

यॉम, अनन्मा. २००९. बायत आऩर्लमा ळशयाॊची मोजना का करू ळकत नाशी: अनौऩचारयकता, फॊडखोयी

आणण ळशयीकयणाचा आदळा, वलळेऴ अॊक, रॉव एॊजेशरव, रॊडन, नली ददर्लरी आणण शवॊगाऩयू :
प्रकाळन

वॊऩत, प्रीती. २०१५ धोरेया स्भाटा शवटी: ळशयी ऩामाबत
ू ववु लधा र्कॊ ला बाडेलाढ. ऩॉशरवी रयऩोटा , ढोरेया:
द दशॊद ू वेंटय पॉय ऩॉशरदटक्व अॉड ऩजब्रक ऩॉशरवी.
शुफऱी धायलाडमाभधीर ळक्मता आणण आव्शाने.
*****************************
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प्रकल्ऩाचे नांल : ऩजिन्ण ् जरवंचन मोजना २००५ (ये न लॉिय शालेश्स्िं ग)
वश
ु ाव ऩाठक
प्रकर्लऩ वॊमोजक
वलनामक दळान को. ऑऩ. शौ. वोवा., डोंबफलरी (ऩजश्चभ) ४२१ २०२
दठकाण : वलनामक दळान को.ऑऩ.शौ.वोवा. शरशभटे ड
आगयी वबागश
ु ाऴ योड
ृ ाजलऱ, श्रीकृष्टण नगय, वब
नलाऩाडा, डोंबफलरी (ऩजश्चभ) – ४२१२०२
ऩजान्म जरवॊचम मोजना शा वध्माच्मा काऱात ऩयलरीचा ळब्द झारा आशे. फशुतेक भशानगयऩाशरकाॊनी नलीन
फाॊधकाभाॊना ऩयलनगी दे ताना ह्मा फाफतची ऩत
ा ा कयण्माची गयज रषात घेऊन ऩयलानगी दे ताना मा फाफीॊची
ू त
ऩत
ा ा कयण्मालय बय ददरेरा आशे.
ू त
ऩालवाचे ऩाणी लाशून जाऊ न दे ता ते जशभनीत भयु लण्माची गयज रषात घेऊन वन २००५ भध्मे वॊस्थत शा
उऩक्रभ याफवलण्मावाठी वॊस्थच्मा ४० वबावदाॊना वलश्लावात घेऊन वोवामटीच्मा वला वाधायण वबेत त्मा
वलऴमीचा ठयाल भॊजयू करून घेण्मात आम्शी मळस्ली ठयरा शोतो. वलनामक दळान वोवामटीभध्मे अवरेर्लमा
फोअयीॊग लेर भधून दै नदॊ दन लाऩयावाठी ळैचारमात ऩाणी ऩयु लठा केरा जात अवे, ऩयॊ तू उन्शाळ्मात जशभनीतीर
शी ऩाण्माची ऩातऱी अततळम खेर जात अवर्लमाने ऩाण्माच्मा ऩॊऩातन
ू ऩाणी ऩयु लठा कभी प्रभाणात उऩवता मेत
अवे. ऩशभतीतीर ऩाण्माची ऩातऱी ददलवेंददलव कभी झार्लमाने त्मात ऩालवाचे ऩाणी ऩन
ा यण कयणे आलश्मक
ु ब
आशे अवे तनदळनाव आरे ल त्मा अनऴ
ॊ ाने भादशती आणण भागादळान घेऊन शा प्रमोग करून ऩाशण्माचे ठयलरे.
ु ग
वोवामटीच्मा भागीर फाजव
ू उॊ दायाॊनी फीऱे केर्लमाने जशभनीचा फयाचवा बाग ऩोखयरा गेरा शोता, ऩरयणाभी तो
दरू
ु स्त कयण्मावाठी तनवलदा प्रर्क्रमा ऩण
ू ा केरी शोती. त्माव प्रथभ प्राधान्म दे ण्मात आरे शोते ऩयॊ तू त्मा फयोफयच
कभीत कभी खचाात ऩजान्म जरवॊचम मोजना आभरात आणता आरी तय त्माचा वबावदाॊना उऩमोग शोऊ
ळकतो म्शणन
ू त्माच काभात एक वोकऩीट तमाय करून त्मात तीन कप्ऩे करून ऩजान्म जरवॊचम मोजना (ये न
लॉटय शालेजस्टॊ ग) कयता मेई का माची चाचऩणी केरी. वध्मा अजस्तत्लात अवरेर्लमा फोअय लेररा शे वोकऩीट
(ळोऴ खड्डे) न जोडता त्मातीर ऩाण्माचा तनचया जशभनीत नलीन फोअय लेरकडे लऱलरा तय त्माचा जशभनीतीर
ऩाण्माची ऩातऱी लाढण्मावाठी नक्कीच चाॊगरा उऩमोग शोईर अवे भनोभन लाटत शोते. त्माभऱ
ु े वध्मा
अजस्तत्लात अवरेर्लमा फोअयलेरभध्मे ऩाण्माची ऩातऱी नक्कीच लाढीव रागेर अवा वलश्लाव लाटत शोता ल
त्माचे काभ ३ टप्प्मात शाताऱरे गेरे त्माची ववलस्तय भादशती खारीर प्रभाणे आशे .
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* ऩटशरा िप्ऩा *
मा प्रोजेक्टची आखणी केर्लमानव
ु ाय जुन्मा फोअयलेरच्मा जलऱ ८ पुटाच्मा अॊतयालय नलीन फोअयलेर खोदन
ू
घेतरी. (अॊदाजे ४० पुट मा फोअयलेरची खोरी) वाधायण जशभनीतीर खडक रागे ऩमंत खोदकाभ करून घेतरे
तेव्शा जशभनीत अवरेर्लमा ऩाण्माची र्चऱकाॊडी उॊ चच उॊ च उडारी ल त्माच ऩाण्माच्मा स्त्रोताफयोफय इभायतीतीर
ऩालवाचे ऩाणी गच्चीलरून ऩाईऩद्लाये वोकऩीटद्लाये जशभनीत वाठवलण्मावाठी ऩाण्माचा तनचया कयता
मेईर ् अळी व्मलस्था कयण्माचे ठयलरे शोते.
*दव
ु या िप्ऩा*
जुन्मा फोअयलेररा वद्
ु धा गच्चतीतन
ू जभा शोणये ऩालवाचे ऩाणी क्रबत्रभ ऩाणी वाप कयण्माच्मा र्पर्लटयभधून ते
थेट क्रऩ वलदशयीत वोडरे. त्माभऱ
ु े वध्मा अजस्तत्लात अवरेर्लमा क्रऩ नशरकेच्मा वलदशयीतन
ू ऩाणी जशभनीत
तनचया शोण्माची ळक्मता लाढीव रागरी, माचा ऩरयणाभ जशभनीतीर ऩाण्माची ऩातऱी लाढलण्मावाठी नक्कीच
झारा शोता.
*ततवया िप्ऩा *
वोवामटीच्मा भागीर आलायात एक जन
ु ी वेफ्टी टॉ क शोती ऩण म्मन
ु शवऩर काऩोये ळनने

पाय लऴााऩल
ू ॉ

भर:तनस्वयणाची लेगऱी व्मलस्था उऩरब्ध करून ददर्लमाने शी टाकी लाऩयात नव्शती. त्मातीर गाऱ उऩवन
ू
काढून ततचा तऱाचा बाग खोदन
ू घेतरा आणण त्माचा वोकऩीट म्शणून उऩमोग करून घेतरा जेणेकरून
गच्चीलरून मेणाये ऩाणी थेट त्मा वोकऩीटद्लाये जशभनीत ऩन
ु :ा बयण कयता मेऊ ळकेर तवेच त्माच्मा
फाजूरावद्
ु धा एक नलीन फोअयलेर खोदन
ू त्मा फोअयलेर भधीर ऩाण्माचा तनचया जशभनीत शोऊ ळकरा.
ऩरयणाभी जशभनीतीर ऩाण्माच्मा ऩातऱी नक्कीच लाढीव रागणाय शोती.
जन भानवात मा प्रकल्ऩाची जागत
ृ ी तनभािण कयण्मावाठी केरेरे प्रभवद्धीवाठीचे प्रमत्न :
वभाजऩमोगी उऩक्रभ म्शणन
ू त्माव मोग्म प्रशवद्धी दे णे गयजेचे शोते जेणेकरून त्माचा मोग्म लाऩय वला दयू
कयता मेईर. शा डोंबफलरी ऩजश्चभ प्रबागातीर ऩदशराच उऩक्रभ शोता. त्माभऱ
ु े त्मारा चाॊगरी प्रशवद्धी शभऱारी
तय जनभानवात माचा प्रचाय ल प्रवाय चाॊगरा शोईर मा उद्दे ळाने माचा मोग्म रयतीने जादशय वालाजतनक
कामाक्रभ आमोजजत कयण्माचा तनणाम वोवामटीच्मा वबावदाॊनी घ ्ॅेतरा. ज्मा ददलळी माचा उद्घाटन वोशऱा
कयामचा शोता ल त्मावाठी कर्लमाण डोंबफलरी भशानगय ऩाशरकेचे भशाऩौय शयीळचॊि ऩाटीर मा कामाक्रभाचे प्रभख
ु
ऩाशुणे म्शणून उऩजस्थत याशणाय शोते. डोबफलरीचे भाजी नगयाध्मष भाननीम श्री. आफावाशे फ ऩटलायीजी शे
आलजन
ूा मा कामाक्रभात प्रभख
ु लक्ते म्शणन
ू आरे शोते. डोंबफलरीचे नाभाॊर्कत लास्तवु लळायद श्री. याजील
तामळे्टे , यचना वॊवद भशावलद्मारमातीर ऩमाालयण लास्तळ
ु ास्त्र अभ्मावक्रभाच्मा वलबाग प्रभख
ु श्रीभती
योळनी उदमालय मावद्
ु धा आलजन
ूा उऩजस्थत शोत्मा. मा दोघाॊनी शा प्रकर्लऩ वरू
ु अवताना प्रत्मषात बेट दे ऊन
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लेऱोलेऱी भागादळानशी केरे शोते. कर्लमाण डोंबफलरीच्मा तत्कारीन आमक्
ु ताॊनीवध्
ु दा कामाक्रभाचे ददलळी त्माॊचा
ळब
ू ेच्छा वॊदळ ऩाठलन
ू वलनामक दळान वोवामटीने केरेर्लमा ह्मा ऩामाालयणवलऴमक काभाचे कौतक
ु केरे.
डोबफलरी मेथीर वलवलध ळाऱाॊतीर वलद्माथ्मांनी मा उऩक्रभाव बेट दे ऊन शे ऩजान्म जर वॊचम कळा ऩद्धतीने
केरे आशे मवाची भादशती करून घेतरी. ळाऱाॊनी माप्रभाण स्ऩधांचे वद्
ु धा आमोजन करून वलद्माथ्मांना मा
वलऴमी जागरूक कयण्माची उऩक्रभ याफलरे शी एक जभेची फाजू शोती.
शा कामाक्रभ ज्मा ददलळी झारा त्माच ददलाॅी दद. १९.६.२००५ च्मा टाईम्व ऑप इॊडडमा मा लताभान ऩत्रात मा
वलऴमीची फातभी छाऩन
ू आरी शोती. डोंबफलरीमेथीर रोकवत्ता दै तनकाचे तनलावी वॊऩादक श्री. वध
ु ीय जोगऱे कय
माॊनी वद्
ु धा दोन पोटोंवदशत ववलस्तय फातभी लताभान ऩत्रात छाऩरी ल माचाच र्कत्ता नॊतय अनेक
वलाभानऩत्राॊनीशी र्गयलरा आणण माव प्रशवद्धी ददरी. भफ
ुॊ ईतीर दशॊदस्
ु थान टाईम्व, वकाऱ, भशायाष्टर टाईम्व
अळा लताभान ऩत्रात शी फातभी छाऩन
ू आरी शोती आणण वलनामक दळान वोवामटीच्मा ऩदार्धकाऱ्माॊचे
वगऱमाॊनी कौतक
ु केरे.
शा उऩक्रभ त्मालेऱेव डोंबफलरीभध्मे चचेचा वलऴम ठयता शोता. वह्मािी लादशनीलय दऩ
ु ाशी ३.०० लाजता शोणाऱ्मा
“आजचे ऩाशुणे” मा कामाक्रभात भाझी (वश
ु ाव ऩाठक) भर
ु ाखत दाखलण्मात आरी. तो ददलव रषात
याशण्मावायखा शोता दद. ५ जर
ु ै २००५ योजी भाझी भर
ु ाखात दऩ
ु ायी राईव्श दाखलणाय शोते. त्माआधी दोन ददलव
भाझा ऑडीळन घेण्मात आरी. भरा मा कामाक्रभाच्मा तनभाात्माॊचा पोन आरा शोता आणण लयऱी दयू दळान मेथे
ऑडीळनवाठी फारालन
ू घेतरे. अळा प्रकाये दटव्शीलय भर
ु ाखत दे ण्माचा शा अनब
ु ल भाझ्मावाठी अगदीच नलीन
शोता. भी वतत मा वलऴमालय चचाा करू ळकतो का, फोरू ळकतो का, फोरताना कुठे अडखऱामरा शोते का? माची
चाचणी त्माॊना कयामची शोती. ऩण ऩदशर्लमाच वरग प्रमत्नात भी शे नीट करू ळकेन माचा आत्भवलळलव भाझ्मा
दे शफोरीतन
ू त्माॊना ददवन
ू आरा. भी वलचायरेर्लमा प्रश्नाॊची उत्तये अगदीच अस्खशरतऩणे ददरी आणण ताफडतोफ
भाझी भर
ु ाखत राईव्श प्रवायीत कयण्माची तायीख ५ जर
ु ै २००५ अळी तनजश्चत केरी गेरी.
शा वगऱा अनब
ु ल भाझमावाठी नलीनच शोता. भी त्माददलळी काभालय गेरो शोतो. दद. ५ जर
ु ै २००५ योजी दऩ
ु ायी
११.४५ लाजता भरा दयू दळान केंिालय फोरालरे शोते. वौ. अॊजरी ऩाठाये मा फातभी दे णाऱ्मा तनलेददकेने भाझी
भर
ु ाखत घेतरी शोती. आऩण आता छान तमाय शोऊमा आणण भेकअऩ करून तमाय झारो की भर
ु ाखत म्शणजे
वाध्मा गप्ऩा भायत शा कामाक्रभ ऩाय ऩाडूमा अवा अऩत्भवलश्लावशी ददरा. शे भाझ्मा वायख्मा ऩदशर्लमाॊदाच कॎभेया
पेव कयणाऱ्माॊवाठी आख्मकच शोते. भी शी तनजश्चॊत झारो आणण भेकअऩ करून स्टुडडओ जाऊन फवरो. भाझी
भर
ु ाखत वरू
ु शोण्माऩल
ू ॉ त्माॊना फातम्मा द्मालमाच्मा शोत्मा त्माॊची तमायी ऩण
ू झारी शोती. कॎभेयाभनने इतय
तमायी करून फातम्मा वरू
ु कयण्मावाठी खण
ु ालरे आणण वौ. अॊजरी ऩाठाये माॊनी वायाईतऩणे फातम्मा ऩण
ू ा
केर्लमा. भाझी फवण्माची व्मलस्था तनटनेटकी करून भाझी आणण भर
ु ाखतकाय माॊची कॎभेयाभनने छोटीळी
आलाजाची चाचऩणी केरी दयम्मान दटव्शीलय जादशयाती वरू
ु शोत्मा. आम्शी भर
ु ाखत वरू
ु कयण्मावाठी वज्ज
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झारो शोतो. भर
ु ाखत छानच ऩाय ऩडरी शा अनब
ु ल भी माऩल
ू ॉ कधीशी तनशून काढरा नव्शात मऩण आज त्मा
तनशभत्ताने शा मोग जऱ
ु ू न आरा.
भाझी भर
ु ाखत आभच्मा लास्तळ
ू ास्त्र भशावलद्मारमाच्मा अध्मषाॊनी यचना वॊवदभध्मे फतघतरी आणण भर
ु ाखत
छान झारी त्माफद्दर कौतक
ु शी केरे शाते. वभाजाचे ऋण पेडणाचा एक छोटावा प्रमत्न आऩर्लमा शातन
ू झारा
माचे भानशवक वभाधान शोते.
दायम्मानच्मा काऱात दटव्शीलयीर भर
ु ाखत, ऩेऩयभधीर फातम्मा मातन
ू शभऱारेर्लमा प्रशवद्धीभऱ
ु े भरा १९ जून
२००५ योजी ये डडओ केंिातन
ू पोन आरा. तेव्शा तो भफ
ुॊ ई वलद्माऩीठाच्मा पोटा कॎम्ऩवभध्मेच शोता. आऩरी
भर
ु ाखत घ्मामची आऩण कधी मेऊ ळकता अळी वलचायण वभोरून झारी शोती. भी १० शभतनटात तथ ऩोशोचू
ळकतो अवे वाॊर्गतर तेव्शा रगेचच मा आऩण तभ
ु ची ऑडीओ टे स्ट घेऊ आणण ळक्म झार्लमाव आजच भर
ु ाखत
ऩण
ू ा करू.
भरा दव
ु ऱ्मा भजर्लमालयीर एक ये कााडींग स्टुडीओत नेण्मात आरे त्मानॊतय भरा एका फॊददस्त रूभ भध्मे नेरे तेथे
गेर्लमालय ये कॉडींग कयण्माची लेगऱी केबफन अवते तेथे फवन
ू भाझा आलाज नीट मेतो आशे का? स्ऩष्टट मेतो आशे
का? कभी जास्त काशी कयामरा शला मा माची खातयजभा करून ये कॉडींग वरू
ु झारे. भोकऱमा टे फराजलऱ
खुचॉत फवन
ू पक्त फोरामचे शोते, भाझी भर
ु ाखत ये कॉडा करून मळालकाळ ये डडओ केंिलाय प्रवायीत केरी जाईर
अवे भरा वोगण्मात आरे. शा शी अनब
ु ल माच ये न शालेजस्टॊ गभऱ
ु े प्राप्त झारा.
भी भर
ु ाखतीत वरू
ु लातीराच म्शणारो शोती की, ऩालवाचे प्रभाण ददलवेंददलव कभी शोत चाररे आशे त्माभळ्र
ु े
ऩजान्म जरवॊचम मोजना कळी आलश्मक आशे ऩण ददनाॊक २६ जुरच्
ै मा ऩालवाने भाझ्मा भर
ु ाखतीची वरू
ु लातच
भऱ
ु ी चक
ु ीची लाटत शोती. भरा आकाळलाणीभधन
ू पोन आरा आणण वध्म जस्थतीचे थोडक्मात लणान करून
ऩालवाचे ऩाणी जशभतीत भयु लण्माचे काभ र्कती आलश्मक आशे माचॊ लणान कयामरा वाॊर्गतरे. शी भर
ु ाखत
त्माॊनी पोन वरू
ु अवतानाच ये कॉडींग केरी आणण थोड्मा लेऱाने एडडट करून प्रवयीत कयण्माआधी तत्कारीन
भफ
ॊु ई भशानगय ऩाशरकेचे आमक्
ु त माॊनी वध्म जस्थतीचा आढाला घेतरा आण भाझ्मा भर
ु ाखतीनॊतय ऩोरीव
आमक्
ु त फोररे शी आठलण आजशी कामभ आशे .
रोकाॊभध्मे माची जागरूकता तनभााण शोणे गयजेचे आशे शे च भरा वच
ु लामचे आशे .

*************************
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ऩमािलयणऩयू क घये फांधण्माचे ऩमािमी तंत्रसान आर्ण ळशयात फांधकाभ कयण्मातीर
आव्शाने
लैळारी भंगेळ अनगऱ
वशमोगी प्राध्माऩक

डॉ. फी. एन. कॉरेज ऑप आर्काटे क्चय, ऩण
ु े
गोऴलाया :
बायतातीर ग्राभीण आणण आददलावी बागात भातीची घये आजशी

फाॊधरी जातात. भातीची घये

फाॊधण्माचे प्रभाण नक्कीच कभी झारे आशे . वम
ा काळात लाऱलरेर्लमा भातीच्मा वलटा आणण त्मालय
ू प्र
भातीचाच र्गराला, राकडी/फाॊफच्
ू मा

तऱ
ु मा लाऩरून केरेरे छऩयाचे वाॊगाडे आणण त्मालय कौरारू छप्ऩय

शी भातीची घये फाॊधण्माची ऩायॊ ऩरयक ऩद्धत बायतात फऱ्माच दठकाणी ऩाशामरा शभऱते. ऩयॊ त,ु ळशयात
मा तॊत्राने फाॊधरेरे आधतु नक घय अबालानेच ऩाशामरा शभऱते. मा ळोधतनफॊधात ऩमाालयणऩयू क भातीच्मा
फाॊधकाभाचे तॊत्र, त्मावाठी आलश्मक अवणाये फाॊधकाभ वादशत्म, कुळर काभगायाॊची आलश्मकता, अवे
फाॊधकाभ ळशयात कयण्माभध्मे मेणायी आव्शाने आणण अश्मा घयाच्मा यचनेच्मा दृष्टटीने अवणायी आव्शाने
मा गोष्टटीॊचा अभ्माव केरा आशे . त्मावाठी गण
ु ात्भक वॊळोधन ऩद्धतीचा अलरॊफ केरा अवन
ू अश्मा
तॊत्राने फाॊधकाभ केरेर्लमा एका घयाचा वखोर अभ्माव करून तनयीषणे नोंदलरी गेरी आशे त. भादशती
गोऱा कयण्मावाठी स्थाऩत्मयचनाकाय , कॊत्राटदाय आणण घयभारक माॊच्मा वखोर भर
ु ाखती, तवेच
प्रत्मष फाॊधकाभारा बेट मा ऩद्धतीचा लाऩय करून तनयीषणे नोंदलरी गेरी आणण त्माचे एकबत्रत
वलश्रेऴण करून तनष्टकऴा काढरे आशे त.

Keywords: ऩमाालयणऩयू क फाॊधकाभ, भातीची घये , फाॊधकाभ तॊत्र, फाॊफच
ू ा लाऩय, राकडी दाये आणण
णखडक्मा
प्रस्तालना
जागततक स्तयालय ऊजेचा लाढता लाऩय आणण लाढते काफान उत्वजान शी वॊळोधकाॊवाठी र्चॊतच
े ी फाफ
झारी आशे (यॊ धला, २०१४, वलजमतनॊगत्माव आणण इतय, २०२०). घयाॊचे फाॊधकाभ आणण घयाभधरा ऊजेचा
लाऩय माचा एकूण ऊजाा लाऩयाभध्मे खूऩ भोठा लाटा आशे (UN, २०१२). जागततक वॊघटनेच्मा
वॊळोधनानव
ु ाय (UN, २०१२) ऩमाालयण ऩयू क घये ऊजेचा भापक लाऩय करून ती ऊजाा इतय र्कॊ ला
घयफाॊधणीवाठी लाऩय कयण्माव भदत कयतात. घयाॊच्मा ऊजााकामाषभतेभऱ
ु े आयोग्म आणण आर्थाक
अश्मा दोन्शी स्तयाॊलय पामदे शोतात. घयाॊवाठी ऊजाालाऩय दोन स्तयाॊलय शोतो: १. घय फाॊधणी कयताना
२. घयाचा लाऩय कयताना शोणाया वलजेचा लाऩय (मात उजेड आणण लामवु लजनावाठी शोणाया वलजेचा
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लाऩय वभावलष्टट आशे ). वध्मा प्रचशरत अवरेरी शवभेंट काॉर्क्रटचा लाऩय करून फाॊधरेरी घये भोठ्मा
प्रभाणालय काफान उत्वजानारा कायणीबत
ू आशे त (शवन अब्दे रयशभान आणण इतय , २०१६). ऊजाा
कामाषभता वाध्म कयण्मावाठी जी वलवलध वाधने लाऩयता मेतात त्माऩैकी मोग्म फाॊधकाभ वादशत्म
आणण फाॊधकाभ तॊत्राचा लाऩय माचा वभालेळ शोतो (वलजमतनॊगत्माव आणण इतय, २०२०). ळशयात
ऩमाालयण ऩयू क फाॊधकाभ कयण्मावाठी

ऩमाामी तॊत्राॊचा लाऩय कयताना

कोणत्मा आव्शानाॊचा वाभना

कयाला रागतो, अश्मा फाॊधकाभाचे पामदे आणण तोटे मा फाफीॊचा अभ्माव मा ळोधतनफॊधात केरा आशे .
ऩमाालयणऩयू क फाॊधकाभ तॊत्रसान आणण त्मावाठी लाऩयरे जाणाये वादशत्म मावलऴमीची भादशती एका
घयाच्मा अभ्मावाद्लाये वलळद कयण्मात आरी आशे .
वंळोधन प्रचन:
मा ळोधतनफॊधात खारीर प्रश्नाॊची उत्तये शभऱलण्माचा प्रमत्न कयण्मात आरा आशे .
१. ऩमांलयण ऩयू क घये फाॊधण्मावाठी

कोणते ऩमाामी फाॊधकाभ तॊत्रसान आणण फाॊधकाभ वादशत्म

लाऩयतात?
२. ऩमाालयण ऩयू क घयाॊवाठी फाॊधकाभ वादशत्म तनलडताना कोणत्मा तनकऴाॊचा लाऩय कयण्मात
मेतो?
३. ऩमाालयण ऩयू क घये ळशयात फाॊधताना कोणत्मा आव्शानाचा वाभना कयाला रागतो?
४. ऩमाालयण ऩयू क तॊत्रसान लाऩण्मातीर पामदे आणण भमाादा काम?
वंळोधन ऩद्धत आर्ण वाधने
मा वॊळोधनऩय तनफॊधातीर प्रश्न शे लणानात्भक आणण गण
ु ात्भक ऩद्धतीचे अवर्लमाभऱ
ु े , मा प्रश्नाॊची
उत्तये शी एखाद्मा प्रत्मष फाॊधकाभाच्मा जस्थतीजन्म ऩयु ालाच्मा आधाये ळोधणे शी
ऩद्धत आशे . त्माभऱ
ु े मा अभ्मावावाठी

वलाात अनक
ु ूर

स्थाऩत्मयचनाकाय , कॊत्राटदाय आणण घयभारक माॊच्मा वखोर

भर
ु ाखती घेतर्लमा गेर्लमा; तवेच प्रत्मष फाॊधकाभारा बेट दे ऊन तनयीषणे छामार्चत्राॊच्मा भाध्मभातन
ू
नोंदलरी गेरी. स्थाऩत्मयचनाकाय आणण कॊत्राटदाय माॊच्मा भर
ु ाखतीतन
ू वलाच प्रश्नाॊची उत्तये शभऱारी
आणण घयभारकाच्मा भर
ु ाखतीतन
ू भख्
ु मत्लेकरून ततवऱ्मा आणण चौथ्मा प्रश्नाॊची उत्तये शभऱारी. तीनशी
बागधायकाॊच्मा वशबागाभऱ
ु े केरेर्लमा तनयीषणाॊना ऩष्टु टी शभऱारी. फाॊधकाभ षेत्रबेट आणण प्रत्मष
तनयीषण मातन
ू स्थाऩत्मयचनाकाय आणण कॊत्राटदाय माॊनी फाॊधकाभ तॊत्रसान आणण फाॊधकाभ वादशत्म
मावलऴमी ददरेर्लमा भादशती वॊफध
ॊ ीचा ऩयु ाला शभऱलता आरा आणण भादशतीरा ऩष्टु टी शभऱारी.
नभन
ु ा अभ्माव :
वदय इभायत/घय शे फॊगरा मा प्रकायातीर अवन
ू ऩण
ु े ळशयातीर नैऋत्म ददळेरा अवरेर्लमा बागातीर
फॊगर्लमाॊच्मा वोवामटीत लवरेरे आशे . मा घयाचे षेत्र २२०० स्केअय पूट अवन
ू ते ३६०० स्केअय पूट
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षेत्राच्मा प्रॉट लय फाॊधरे गेरे आशे . ऩण
ु े ळशयात वभकारीन घयाॊवाठी भातीचे
ऩद्धत पायळी

फाॊधकाभ कयण्माची

प्रचशरत नवर्लमाने अळी उदाशयणे पायळी ऩाशामरा शभऱत नाशीत. मा घयाचे फाॊधकाभ

ऩायॊ ऩरयक फाॊधकाभ वादशत्म जवे र्क भातीच्मा वलटा, भातीचा र्गराला, राकूड, फाॊफ,ू भॊगरोयी कौरे इ.
लाऩरून केरे आशे, घयाची यचना
केरी आशे .

ऩण
ा णे वभकारीन जीलनळैरीरा अनरू
ू ऩ
ु ऩ शोईर अश्मा ऩद्धतीने

त्माभऱ
ु े मा अभ्मावावाठी मा घयाची शेतत
ु ् तनलड कयण्मात आरी. मा घयाचा अभ्माव

कयताना प्रथभ घयभारकाची भर
ु ाखत घेण्मात आरी. त्मातीर तनयीषणे खारीरप्रभाणे:
घयभारकाची भर
ु ाखत आर्ण त्मातन
ू नोंदलरेरी तनयीषणे :
मा घयाचे भारक शे तरुण जोडऩे अवन
ू त्माॊना एक भर
ु गा आणण एक भर
ु गी आशे . घयभारक
उच्चशळक्षषत आणण वधन आशे त. मा घयात ४ व्मक्ती याशत अवन
ू अधून भधून शभत्र ऩरयलायाॊच्मा बेटी
चारू अवतात. घयभारक ऩती ऩत्नी ऩमाालयण आणण त्माच्मा वयॊ षणावलऴमी ऩल
ू ॉऩावन
ू अततळम वजग
आशे त. घयभारकाने ऩमाालयणावलऴमी

घेतरेरे औऩचारयक शळषण आणण त्मातन
ू तनभााण झारेरी

वजगता शे आणखी एक कायण.
वदय जागेलय जेव्शा नलीन घय फाॊधामचे अवा तनणाम झारा तेंव्शा ते ऩमाालयण ऩयू क अवाले अवा मा
दाम्ऩत्माचा तनणाम झारा तेंव्शा त्माॊना अगदी वरु
ु लातीरा खारीर आव्शानाॊचा वाभना कयाला रागरा.
१. ऩायॊ ऩरयक वादशत्म लाऩरून ऩमाालयण ऩयू क घयाॊची यचना कयण्माचा अनब
ु ल स्थाऩत्मयचनाकाय
कोण आशे? अवा स्थाऩत्मयचनाकाय आऩर्लमारा तनमक्
ु त कयता मेईर का?
२. ऩायॊ ऩरयक वादशत्म लाऩरून ऩमाालयण ऩयू क घयाॊचे फाॊधकाभ कयण्माचा अनब
ु ल अवरेरा
कॊत्राटदाय आणण अनब
ु ली काभगाय आऩर्लमारा शभऱतीर का?
३. मा फाॊधकाभ वादशत्माची उऩरब्धता शोऊ ळकेर का?
४. ऩमाालयण ऩयू क घय फाॊधण्मावाठी र्कती खचा मेईर?
शे दाम्ऩत्म घयाच्मा यचनेवाठी स्थाऩत्म यचनाकायाचा ळोध घेत अवताना घयभारक ऩत्नीची एक
भैत्रीण स्थाऩत्मयचनाकाय अवर्लमाचे आणण ततरा ऩायॊ ऩरयक वादशत्म लाऩरून ऩमाालयण ऩयू क घयाॊची
यचना कयण्माचा अनब
ु ल अवर्लमाचे त्माॊना वभजरे. ऩण ऩढ
ु ची ३ आव्शाने अजन
ू शोतीच. शळलाम, मा
दाम्ऩत्मारा

ऩमाालयणावलऴमी प्रेभ अवरे तयी ऩमाालयण ऩयू क फाॊधकाभ करून घय फाॊधण्माचे पामदे

आणण भमाादा माॊचे वखोर सान न्शलते. स्थाऩत्मयचनाकायाळी चचाा केर्लमानॊतय ऩायॊ ऩरयक ऩद्धतीने
फाॊधरेर्लमा घयाचे त्माॊना खारीरप्रभाणे पामदे आणण तोटे रषात आरे.
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पामदे :
१. घयाचे अॊतगात ताऩभान तनमॊबत्रत ठे लण्माची मा घयाॊची षभता. मा घयाॊचे अॊतगात ताऩभान
उन्शाळ्मात फाशे यच्मा ताऩभानाऩेषा कभी याशते तय दशलाळ्मात फाशे यच्मा थॊडाव्माऩेषा उफदाय
याशते.
२. मा घयाॊच्मा अॊतगात ताऩभान तनमॊबत्रत ठे लण्माच्मा षभतेभऱ
ु े लातानक
ु ू शरत मॊत्रणेची गयज
नवर्लमाने शोणायी ऊजााफचत.
३. उतयते कौरारू छप्ऩय, भातीचा र्गराला अवरेर्लमा शबॊती, राकडी दाये आणण णखडक्मा माभऱ
ु े
जशभनीळी नाते वाॊगणायी घयाची आकऴाक यचना.
४. काशी खोर्लमा जशभनीलय जोत्मालय फाॊधरेरमा अवर्लमाने जशभनीळी दृग्गोचय आणण नैवर्गाक
नाते वाध्म शोते
५. उतयत्मा छऩयाॊभध्मे ऩोटभाळ्माची यचना करून अर्धक जागा लाऩयता मेणे
भमािदा :
१. घयाचे बायलशन भख्
ु मत्ले करून शबॊतीभापात शोत अवर्लमाने एकदा घय फाॊधन
ू झारे की
कोणताशी अॊतग
ॊ त
ा फदर ळक्म न शोणे
२. घयाच्मा

छऩयाची

उतयती

यचना

अवर्लमाने

आणण

खारच्मा

शबॊतीॊची

एका

वलशळष्टठ

बायलशनावाठी यचना केरी गेरी अवर्लमाभऱ
ु े बवलष्टमात आणखी एखादा भजरा लाढलण्माची
गयज अवेर तयी तो फाॊधणे ळक्म न शोणे
३. ऩायॊ ऩरयक तॊत्रसान लाऩरून घयाची यचना कयाली रागत अवर्लमाभऱ
ु े घयारा जशभनीऩावन
ू
उचररेरा भजरा फाॊधणे ळक्म नवर्लमाभऱ
ु े इभायतीतच लाशनतऱ वाभालणे ळक्म नवणे
४. घयाबोलतीच्मा ऩमाामाने घयावभोयच्मा जागेत लाशनतऱावाठी जागा वोडाली रागत अवर्लमाने
घयाचे फाॊधकाभ कयण्मावाठी कभी जागा उयणे
५. जशभनीरगत कभी षेत्रपऱाचे फाॊधकाभ केर्लमाने ऩमाामाने एकूण फाॊधकाभाचे षेत्र कभी शोणे
आणण त्माभऱ
ु े वयकायी तनमभाॊप्रभाणे अर्धक षेत्रपऱ फाॊधण्माची ऩयलानगी अवन
ू शी ते फाॊधता
न मेणे
६. बायलाशक शबतीॊभध्मे खूऩ भोठ्मा रुॊ दीच्मा ल उॊ चीच्मा णखडक्मा फाॊधता न मेणे
७. बायलाशक शबॊतीॊची जाडी वभकारीन फाॊधकाभ तॊत्रसान लाऩरून फाॊधरेर्लमा शबॊतीऩेषा जास्त
अवर्लमाने लाऩयण्मावाठी उऩरब्ध शोणायी अॊतगात जागा कभी शोणे.
८. उतयत्मा छऩयाॊच्मा यचनेभऱ
ु े लयच्मा भजर्लमालय गच्चीवायखी भोकऱी जागा लाऩयामरा न
शभऱणे
९. घयाच्मा दरु
ु स्ती आणण दे खबारीवाठी कुळर काभगायाॊची आलश्मकता.
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१०. फाॊधकाभावाठी आलश्मक अवणाये वादशत्म नेशभीच्मा फाॊधकाभ फाजायाभध्मे वशजी उऩरब्ध
नवणे आणण त्माभऱ
ु े फाॊधकाभ वादशत्माची उऩरब्धता ळोधण्मावाठी वलळेऴ लेगऱे प्रमत्न कयाले
रागणे.
११. फाॊधकाभावाठी आलश्मक अवणाये कुळर काभगाय वशजगत्मा उऩरब्ध नवणे आणण त्माॊना
प्रशळषण दे ण्मावाठी लेऱ दे णे
स्थाऩत्म यचनाकायाने ऩायॊ ऩरयक फाॊधकाभ तॊत्रसानाचे फये चवे तोटे वाॊगन
ू शी घयभारक ऩती ऩत्नीॊनी मा
प्रकायचे ऩायॊ ऩरयक फाॊधकाभ करून घय फाॊधण्माचे ठयलरे. मावाठी काशी फाजू त्माॊच्मावाठी अनक
ु ूर
शोत्मा. कुटुॊफ रशान अवर्लमाने ३ ळमनकष अवरेरे घय त्माॊना ऩयु े वे शोते. वयकायी तनमभाॊप्रभाणे ऩण
ू ा
फाॊधकाभ षेत्र लाऩरून अर्धकची जागा बाड्माने दे णे र्कॊ ला वलकणे अवा कोणताशी आर्थाक दफाल र्कॊ ला
आर्थाक आकाॊषा मा कुटुॊफारा न्शलती. तवेच त्माॊच्माकडे अवरेरी एक चायचाकी गाडी घयावभोय
अवरेर्लमा भोकळ्मा जागेत उबी कयण्माव त्माॊची शयकत न्शलती.
घयभारकाॊवभोय अवरेरी आव्शाने, तवेच

त्माॊना स्थाऩत्मयचनाकायाकडून आणण प्रत्मष अनब
ु लातन
ू

वभजरेरे ऩायॊ ऩरयक फाॊधकाभ तॊत्रसानाचे पामदे आणण भमाादा जाणून घेतर्लमानॊतय स्थाऩत्मयचनाकायाची
आणण कॊत्राटदायाची भर
ु ाखत घेण्मात आरी.
स्थाऩत्मयचनाकायाची आर्ण कंत्रािदायाची भर
ु ाखत ल त्मातन
ू नोंदलरेरी तनयीषणे :
स्थाऩत्मयचनाकायाकडून घयभारकाच्मा भर
ु ाखतीतन
ू नोंदलर्लमा गेरेर्लमा तनयीषणाॊना ऩष्टु टी शभऱारी
तवेच प्रश्न क्रभाॊक १ आणण २ माॊची उत्तये शभऱारी.

घयभारकाने नोंदलरेर्लमा आव्शानाॊव्मततरयक्त

स्थाऩत्मयचनाकायाने अजन
ू एका आव्शानाॊचा उर्लरेख केरा तो म्शणजे ऩायॊ ऩरयक ऩद्धतीने फाॊधकाभ
कयण्मावाठी वॊयचनात्भक आयाखडा तमाय कयण्मावाठी आलश्मक अवणाया स्थाऩत्म अशबमॊता शभऱणे.
स्थाऩत्म अशबमाॊबत्रकी शळषणात ऩायॊ ऩरयक ऩद्धतीने फाॊधकाभ कयण्मावाठी वॊयचनात्भक आयाखडा
तमाय कयण्माचे शळषण ददरे जाते. ऩयॊ त,ु अळी फाॊधकाभे पायळी शोत नवर्लमाने स्थाऩत्म अशबमॊत्माॊना
त्माचा पायवा अनब
ु ल नवतो आणण त्माभऱ
ु े अवा प्रकर्लऩ शाती घेण्माव अनक
ु ू र अवणाया स्थाऩत्म
अशबमॊता शभऱणे कठीण जाते.
ऩमाांलयण ऩयू क फांधकाभावाठी केल्मा जाणाऱ्मा ऩमािमी फांधकाभाचे तंत्रसानआर्ण फांधकाभ वाटशत्म:
१. मा घयाच्मा फाॊधकाभावाठी ३ पूट रुॊ दीच्मा दगडी फाॊधकाभातीर वरग ऩ्माच्मा स्लरूऩातीर ऩामा,
भातीच्मा वम
ा काळात लाऱलरेर्लमा वलटाॊच्मा दीड पुट जाडीच्मा शबॊती, त्मालय भातीचा र्गराला, काशी
ू प्र
शबॊतीवाठी भातीच्मा बाजरेर्लमा वलटा, वॊडाव आणण स्नानगश
ृ ाॊच्मा शबॊतीॊना शवभेंटचा र्गराला, ऩदशर्लमा
भजर्लमाच्मा जशभनीवाठी वॊशभश्र तॊत्रसान लाऩरून केरेरा स्रॎ फ, तय ऩदशर्लमा भजर्लमाच्मा छतावाठी
राकडी लावे, त्मालय फाॊफच्
ू मा लाश्माॊचा वाॊगाडा आणण राकडी ऩ्मालय भॊगरोयी कौरे, णखडक्मा आणण
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दयलाजे मातशी राकडी चौकटी, वला खोर्लमातीर

जशभनी, स्लमॊऩाकगश
ृ आणण स्नानगश
ृ े माॊच्मा

शबॊतीवाठी कोटा दगडाच्मा पयश्मा अवे फाॊधकाभ वादशत्म लाऩयण्मात आरे.

छामार्चत्र १- वम
ा काळात लाऱलरेर्लमा वलटाॊच्मा शबॊती आणण त्मालय भातीचा र्गराला
ू प्र
२. भातीच्मा वलटाॊची तनशभाती कयण्मावाठी ५०% भाती, २५% औद्मोर्गक उद्ऩादनात तनभााण शोणायी
याख (फ्राम ऍळ), २५ % ताॊदऱाच्मा लाऱरेर्लमा काड्माॊचा
कयण्मात आरा.

(बात्माण) चयु ा माॊच्मा शभश्रणाचा लाऩय

मा वलटा उन्शाभध्मे लाऱलर्लमाभऱ
ु े बाजरेर्लमा वलटाॊऩेषा मातरी अॊगीबत
ू ऊजाा कभी

अवते. तवेच मा वलटाॊची तनशभाती फाॊधकाभाच्मा जागेलयच झार्लमाने लाशतक
ु ीलय खचा शोणायी
ऊजाादेखीर कभी रागते. तीन प्रकायच्मा वलटाॊची तनशभाती कयण्मात आरी. शबॊती फाॊधण्मावाठी ९ इॊच
जाडीच्मा वलटा, क्लीन क्रोजय वलटा आणण णखडक्माॊच्मा दोन फाजुना रालण्मावाठी एका फाजूरा
ततयक्मा काऩरेर्लमा वलटा अश्मा तीन प्रकायच्मा वलटाॊची तनशभाती कयण्मात आरी.

छामार्चत्र २- वम
ा काळात लाऱलरेर्लमा वलटाॊच्मा शबॊती
ू प्र
३. मा फाॊधकाभात शवभें टचा लाऩय कभीत कभी ठे लण्मात आरा. स्रॎ ब्व, काॉक्रेटच्मा तऱ
ु मा, वॊडाव आणण
स्नानगश
ृ अश्मा जागाॊच्मा जरयोधनावाठी इतकाच भमााददत कयण्मात आरा. स्रॎ ब्वच्मा फाॊधकाभात
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भातीच्मा बाॊड्माच्मा लाऩय र्परय स्रॎ फ तॊत्रसान लाऩरून कयण्मात आर्लमाभऱ
ु े शवभें टचा लाऩय अजूनच
कभी झारा.

छामार्चत्र ३ - भातीची बाॊडी लाऩरून फाॊधरेरे र्परय स्रॎ फ
४. काशी शबॊती मा बाजरेर्लमा वलटाॊच्मा वाशाय्माने 'यॎट-रॎ ऩ फॉण्ड' भध्मे फाॊधण्मात आर्लमा. यॎट रॎ ऩ
फॉण्ड भध्मे शबॊती फाॊधर्लमाने शबॊतीतीर ऩोकऱीभऱ
ु े मा शबॊती ताऩभानयोधक आणण आलाजयोधक
फनर्लमा. तवेच वलटाॊच्मा वलशळष्टठ यचनेभऱ
ु े वलटा कभी प्रभाणात लाऩयर्लमा गेर्लमा. त्माभऱ
ु े फाॊधकाभात
लाऩयर्लमा जाणाऱ्मा ऊजेची फचत झारी.

छामार्चत्र ४ - बाजरेर्लमा वलटा लाऩरून बाॊडरेर्लमा यॎट रॎ ऩ फॉण्डभधर्लमा शबॊती
५. ऩदशर्लमा भजर्लमाच्मा स्रॎ फच्मा फाॊधकाभावाठी वलशळष्टट तॊत्रसान लाऩयण्मात आरे.

दोन वभाॊतय

राकडी तऱ
ु माॊलय कभी रुॊ दीच्मा अॊतयालय फाॊफच्
ू मा तऱ
ु मा यचर्लमा गेरमा. एका वलशळष्टठ ऩद्धतीने
फाॊफच्
ू मा चटमा फाॊफू कराकायाकडून वलणून घेण्मात आरमा. एका फाजूने फाॊफच
ू ी जाड ऩ्टी आणण
दव
ु ऱ्मा फाजूने अगदी ऩातऱ ऩ्टी अळी लीण घारन
ू चटई वलणण्मात अरी त्माभऱ
ु े तीरा

कडकऩणा

आरा. दश चटई राकडी तऱ
ु मा, त्मालय फाॊफच्
ू मा तऱ
ु मा माॊच्मा वाॊगाड्मालय अश्मा ऩद्धतीने ऩवयण्मात
आरी र्क चटईच्मा जाड ऩ््मा फाॊफच्
े मेतीर. मा यचनेभऱ
ू मा तऱ
ु माॊना रॊफ ये ऴत
ु े वॊऩण
ू ा यचनेरा
कडकऩणा आरा आणण लय घातरेर्लमा वादशत्माभऱ
ु े चटईरा फाक मेणाय नाशी माची खातयजभा झारी.
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त्मालय पेयोशवभेंटचा थय दे ण्मात आरा. खारच्मा भजर्लमाच्मा स्रॎ फवाठी पेयोशवभें टचा केरेरा लाऩय
पायवा र्कपामतळीय न्शलता आणण म्शणन
ू लयच्मा भजर्लमाच्मा उतयत्मा छऩयाॊवाठी पेयोक्रीट मा तॊत्राचा
लाऩय कयण्मात आरा.

छामार्चत्र ५ आणण ६ - राकडी तऱ
ु मा आणण फाॊफच
ू ा वाॊगाडा ल त्मालय फाॊफच
ू ी चटई अळी वलशळष्टठ
यचना करून फाॊधरेरा स्रॎ फ
६. उतयत्मा छऩयाॊचे फाॊधकाभ वऩाट स्रॎ फचे फाॊधकाभ तॊत्रसान लाऩरून केरे. ऩयॊ तु उतयती छऩये
जरयोधक अवणे आलश्मक अवर्लमाने पेयोक्रीटच्मा थयालय जरयोधक वादशत्म लाऩरून एक थय दे ण्मात
आरा, त्माभऱ
ु े त्मा थयाभध्मे वरगता आरी आणण जरयोधकाभधे कुठे शी पट यादशरी नाशी. त्मालय
राडकाच्मा अरुॊ द ऩ््मा फवलन
ू त्मालय भॊगरोयी कौरे फवलण्मात आरी. मा कौराॊचा प्रभख
ु उऩमोग
इभायतीचे वौन्दमा लाढलणे आणण ऩायॊ ऩरयक फाॊधकाभारा अनरू
ु ऩ फाॊधकाभ लाऩयणे शा शोता.
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छामार्चत्र ७ - राकडी तऱ
ु मा आणण फाॊफच
ू ा वाॊगाडा ल त्मालय फाॊफच
ू ी चटई अळी वलशळष्टठ यचना करून
फाॊधरेरे उतयते छप्ऩय

छामार्चत्र ८ - ऩमाालयण ऩयू क तॊत्रसान लाऩरून फाॊधरेरे घय
ऩमािलयण ऩयू क घयांवाठी फांधकाभ वाटशत्म तनलिताना रालण्मात मेणाये तनकऴ:
१. फाॊधकाभावाठो रागणाऱ्मा वलटा मा ज्मा जागेलय फाॊधकाभ कयामचे ळक्मतो त्मा प्रॉट लयीर
भाती लाऩरूनच कयण्मात माव्मात. र्कॊ ला आजफ
ू ाजच्
ू मा ऩरयवयातन
ू भाती आणन
ू कयाव्मात.
लाशतक
ु ीलय खचा शोणाऱ्मा ऊजेचा कभीत कभी लाऩय शा तनकऴ इथे भशत्लाचा आशे . ऩयॊ तु
त्मावाठी जागेलय उऩरब्ध अवणाऱ्मा भातीचा दजाा वलटा तनशभातीवाठी मोग्म शला. त्मावाठी
भातीच्मा वलटा तमाय करून त्माच्मा ताकतीच्मा चाचण्मा घेतर्लमा जातात.
२. फाॊधकाभावाठो लाऩयरे जाणाये राकूड आणण फाॊफू मा दोन्शी गोष्टटीशी नजीकच्मा ऩरयवयातन
ू
आणरेर्लमा अवाव्मात.
३. फाॊधकाभावाठी लाऩयरे जाणाये वादशत्म शे ळक्मतो नैवर्गाक आणण जैवलक अवाले. भानलतनशभात
आणण अजैवलक वादशत्माचा आणण ज्मात अॊगीबत
ऊजाा जास्त वाभालरी आशे अश्मा
ू
वादशत्माचा

लाऩय टाऱाला.

घयाची यचना कागदालय झार्लमानॊतय मा घयाचा वॊयचनात्भक आयाखडा तमाय कयणे शे ऩदशरे आव्शान
शोते. एका स्थाऩत्म अशबमॊत्मारा शा प्रकर्लऩ र्चत्तलेधक आणण आव्शानात्भक लाटर्लमाने त्माने तो
स्लीकायरा आणण त्माचा वॊयचनात्भक आयाखडा तमाय करून ददरे. मा फाॊधकाभाच्मा वरु
ु लातीच्मा
टप्प्मात प्रथभ ऩायॊ ऩरयक ऩद्धतीचे फाॊधकाभ तॊत्रसान शळकून ते फाॊधकाभ कयणे मावाठी तमाय
अवणाया फाॊधकाभ कॊत्राटदाय ळोधणे शे ऩढ
ु चे भोठे आव्शान शोते. स्थाऩत्मयचनाकायारा अवा प्रमोगळीर
कॊत्राटदाय

शभऱार्लमानॊतय

त्मारा

तॊत्रसान

फाॊधकाभाचा बयऩयू अनब
ु ल अवर्लमाभऱ
ु े

शळकलण्मात

आरे.

स्थाऩत्मयचनाकायारा

ऩायॊ ऩरयक

भातीच्मा वलटाॊची फाॊधकाभ षेत्रालय तनशभाती, फाॊधकाभ

वादशत्माच्मा चाचण्मा शे प्रशळषण त्मानी स्लत् कॊत्राटदाय आणण काभगायाॊना ददरे.

कॊत्राटदायारा

फाॊधकाभ तॊत्रसान शळकलणे आणण काशी काभगायाॊना त्मात कुळर कयणे शा फाॊधकाभाच्मा प्रलावातीर
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वलाात

भशत्लाचा

टप्ऩा

शोता.

कॊत्राटदायाकडे

एक

कुळर

वत
ु ाय

शोता

ज्मारा

घयफाॊधणीवाठी

राकूडकाभातरा अनब
ु ल शोता, तवेच स्थाऩत्म यचनाकायाकडे एक फाॊफू भध्मे काभ कयणाया कायागीय
आणण एक लीट फाॊधकाभातीर कुळर काभगाय शोता त्माभऱ
ु े काशी प्रभाणात काभ वोऩे झारे.
फाॊधकाभ वादशत्माची वशज उऩरब्धता शे शी एक आव्शानच शोते. लीट तनशभातीवाठी ज्मा गण
ु ात्भक
दजााची भाती आलश्मक शोती ती फाॊधकाभ षेत्रालय उऩरब्ध न्शलती. बयऩयू प्रमत्न आणण प्रमोग करून
दे खीर फाॊधकाभ षेत्रालय उऩरब्ध अवरेर्लमा भातीचा लीट तनशभातीवाठी उऩमोग शोऊ ळकरा नाशी.
ळेलटी ऩण
ु े ळशयाजलऱीर बोयशून मोग्म अळी भाती आणण्मात आरी आणण शे ऩमाालयण ऩयू क
फाॊधकाभाच्मा तनकऴाॊच्मा वलरुद्ध शोते. ऩयॊ त,ु फाॊधकाभ एका टप्प्मात अवताना कॊत्राटदायाच्मा
वजगतेभऱ
ु े जलऱच्मा ऩरयवयात एक फाॊधकाभ वरु
ु झार्लमानॊतय ततथे खोदकाभात तनघारेरी भाती शी
वलटाॊच्मा तनशभातीवाठी मोग्म अवर्लमाचे प्रमोगाॊती वभजरे. आणण ऩढ
ु ीर फाॊधकाभावाठी फाॊधकाभ
षेत्राजलऱच भाती उऩरब्ध झारी आणण ऩमाालयणऩयू क तनकऴाॊची ऩरयऩत
ा ा झारी. फाॊफच
ू त
ू ी उऩरफध्दता
बोयभधूनच कयण्मात आरी. राकूड स्थातनक फाजायात उऩरब्ध झारे.
घयभारक, स्थाऩत्मयचनाकाय आणण कॊत्राटदाय माॊच्मा भर
ु ाखतीतन
ू आणण षेत्रबेटीतन
ू खारीरप्रभाणे
तनष्टकऴा काढण्मात आरे.
तनष्कऴि:
ऩायॊ ऩरयक ऩद्धतीने ऩमाालयण ऩयू क फाॊधकाभ कयण्मावाठी घयभारकाॊनी त्मा फाॊधकाभ तॊत्रसानाचे
पामदे , तोटे , त्माच्मा भमाादा, त्मावाठी रागणाये वादशत्म, खचॉ ऩडणाया लेऱ आणण ऩैवे मावलऴमी वखोर
भादशती घेणे आलश्मक आशे. अश्मा फाॊधकाभावाठी स्थाऩत्मयचनाकायरा तॊत्रसानाचा ऩयु े ऩयू आणण दीघा
अनब
ु ल अवणे अत्मॊत आलश्मक आशे . तयच प्रवॊगी फाॊधकाभ षेत्रालय उबे याशून कॊत्राटदाय आणण
काभगाय माना प्रशळषण दे णे ळक्म शोते. तवेच मा तॊत्रसानाचे वखोर सान अवर्लमाशळलाम लास्तच
ू ी
मोग्म यचना कयता मेणे ळक्म नाशी. स्थाऩत्म अशबमॊत्मारा मा प्रकायच्मा तॊत्रसानाचा अनब
ु ल नवरा
तयी आऩर्लमा ळैषणणक सानाची उजऱणी करून त्माप्रभाणे वॊयचनात्भक आयाखडा तमाय कयण्माची
त्माची तमायी अवरी ऩादशजे. तवेच कॊत्राटदायाची नले तॊत्रसान शळकण्माची, त्मावाठी लेऱ दे ण्माची
आणण वॊमभ ठे लण्माची तमायी अवरी ऩादशजे. तवेच अवे फाॊधकाभ कयण्मावाठी वत
ु ाय, गलॊडी, फाॊफू
लाऩरून फाॊधकाभ करू ळकणाये कुळर कायागीय अत्मॊत आलश्मक आशे त.
ऩायॊ ऩरयक तॊत्रसान लाऩरून केरेरे फाॊधकाभ ऩमाालयण ऩयू क अवरे आणण त्माचे अनेक पामदे अवरे
तयी त्मारा फऱ्माच भमाादादे खीर आशे त. ळशयीकयणाच्मा ये ्मात लाढरेर्लमा जागेच्मा टॊ चाईचा वलचाय
कयता मा भमाादा अर्धकच जाणलतात. मा फाॊधकाभावाठी रागणाया लेऱ शा वद्
ु धा एक भशत्लाचा
भद्
ु दा आशे . मा तॊत्रसानात एकाच लेऱी इभायतीच्मा अनेक बागाॊचे र्कॊ ला भजर्लमाचे फाॊधकाभ शोऊ
ळकत नाशी. तवेच प्रशळषण, फाॊधकाभ वादशत्माची उऩरफध्दता मावाठी दे खीर लेऱ द्माला रागतो.
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केलऱ जुन्मा तॊत्राचा अ्टाशाव न कयता नलीन तॊत्रसानाचे पामदे आणण जुने तॊत्रसान लाऩरून लाढलता
मेणायी ऩमाालयण ऩयू कता माची वाॊगड घारता आरी तय मा तॊत्रसानाचा अर्धक प्रवाय शोऊ ळकेर
आणण त्मारा अर्धक वलाभान्मता शभऱू ळकेर.
ऋणतनदे ळ:
शा

ळोध

तनफॊध

शरदशताना

नभन
ु ा

अभ्मावावाठी जे

घय तनलडरे, त्मावलऴमीची

भादशती

दीघा

भर
ु ाखतीद्लाये त्मा घयाचे भारक, स्थाऩत्मयचनाकय आणण कॊत्राटदाय माॊनी ददरी, त्माफद्दर त्माॊचे
आबाय. तवेच घयभारकाॊनी षेत्रबेटीवाठी ऩयलानगी ददरी, तवेच ळोधतनफॊधाभध्मे त्माॊच्मा लास्तच
ू ी
छामार्चत्रे प्रशवद्ध कयण्माची ऩयलानगी ददरी, माफाफद्दर त्माॊचे भन्ऩल
ा
आबाय. कॊत्राटदायाॊनी
ू क
फाॊधकाभाची

छामार्चत्रे

अभ्मावावाठी

दे ऊ

केरी, त्माफद्दर

त्माॊचे

आबाय.

मा

ळोधतनफॊधाचे

ऩन
ु यालरोकन ज्मा वभीषकाॊनी करून भागादळान केरे त्माचेशी खूऩ आबाय.
वंदबि:

१. Abdelrahman Hassan Ali Almed et. al., 2016, Design and Development of Green EcoHouse, MATEC Web of Conferences , 38, 02006, DOI:
https://doi.org/10.1051/matecconf/20163802006
२. Wijayaningtyas Maranatha et. al., 2020, Energy Efficiency of Eco-Friendly Home:
Users' Perception, E3S Web of Conferences 188, 00019, DOI:
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202018800019
३. Randhawa Kamaljeet, 2014, Eco-Friendly Houses: Green Future Ahead, Journal of
Petroleum & Environmental Biotechnology, 5:3, DOI: 10.4172/2157-7463.1000e124
४. United Nations Economic Commission for Europe, 2012, Green Homes: Towards
energy-efficient housing in the United Nations Economic Commission for Europe region,
New York and Geneva, 2012
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लास्तक
ु रेचा इततशाव’ वलऴमाचे लास्तवु लद्मा भळषणातीर भशत्त्ल:
वंदबि -वावलत्रीफाई पुरे ऩण
ु े वलद्माऩीठ आर्कििे क्चय अभ्माव्भ
आकी. ळब
ु श्री दीऩेंद ु उऩावनी (M.Arch. – Architectural Conservation)

वशाय्मक प्राध्माऩक, श्री शळलाजी भयाठा वोवामटीचे कॉरेज ऑप आर्काटे क्चय, ऩण
ु े.
इभेर : revaaa.pune@gmail.com, वॊऩका क्रभाॊक: ९४२०६०१६४१

गोऴलाया:
लास्तक
ु रेचा इततशाव काशी वलद्माथ्मांना खूऩ आलडीचा अवतो तय काशी वलद्माथॉ आणण व्मालवातमक

लास्तयु चनाकायाॊना शा वलऴम वव
ॊ त आणण आलश्मक लाटत नाशी. त्माचे प्रभख
कायण इततशावाचे
ु ग
ु

वभकारीन वॊफध
ॊ न रालू ळकणे आणण त्माभऱ
ॊ त न लाटणे. इततशाव
ु े तो लताभान काऱात वव
ु ग

वलऴमाची लैमजक्तक आलड आणण वलऴम-शळक्षषका ह्मा नात्माने रेणखकेने ह्मा ळोध तनफॊधातन
ू
वलद्माथ्मांची बशू भका वभजून घेण्माचा प्रमत्न केरा. इततशावाच्मा ऩस्
ु तकाॊभधीर अभ्माव आणण

वलद्माथ्मांकडून गग
ू र पॉभा द्लाये गोऱा केरेर्लमा प्राथशभक भादशती च्मा आधाये काशी वाभाईक प्रश्न
वभोय आरे. त्मा प्रश्नाॊना उत्तये म्शणून आणण वलऴमाचे भशत्त्ल, वभकारीन जोडणी, इतय वलऴमाॊळी
वभाॊतय वॊफध
ॊ
अळा दृष्टटीने ळोध तनफॊधाची भाॊडणी रेणखकेने केरी आशे . वावलत्रीफाई पुरे ऩण
ु े

वलद्माऩीठ अॊतगात शळकलर्लमा जाणाऱ्मा आर्काटे क्चय च्मा ऩदली अभ्मावक्रभात इततशाव वलऴमाचे
मोगदान, त्मात वाभालरेर्लमा आर्काटे क्चय च्मा प्राॊततक, बौगोशरक, याजकीम, धाशभाक ळैरी आणण

वलऴमाची अऩेक्षषत तनष्टऩत्ती चा आढाला शा वद्
ु धा ह्मा तनफॊधातीर एक भशत्लाचा बाग आशे . वलऴम
शळकलताॊना मेत अवरेर्लमा अनब
ु लाॊच्मा आधाये ह्मा अभ्मावक्रभातीर फाफीॊचे वॊक्षषप्त वॊश्रेऴण

रेणखकेने कयण्माचा प्रमत्न केरा आशे . त्माद्लाये वलऴमाचे वभकारीन भशत्त्ल ळोध तनफॊधातन
ू भाॊडरे
आशे .

भख्
ु म ळब्द: लास्तक
ु रेचा इततशाव, लास्तवु लद्मा शळषणातीर इततशाव वलऴमाचे मोगदान, वा.पु.ऩ.ु
वलद्माऩीठ अॊतगात वलऴम अभ्मावक्रभ, वभकारीन वॊदबा, लास्तक
ु रेचा इततशाव शळषणातीर फायकाले

१. प्रस्तालना:

इततशावाचे शळषण शा वला ळैषणणक ळाखाॊभधीर एक अटऱ घटक अवतो. कोणतीशी गोष्टट

शळकताना ती कुठून ल कळी वरु
ु लात झारी, त्मात काऱानरू
ु ऩ कवे फदर झारे, आणण ते फदर
आजचे स्लरूऩ घडलण्मात कवे कायणीबत
ू शोते शा प्रलाव जाणून घेणे योचक अवते. वाभाजजक
वलऴमाॊच्मा अभ्मावात शे वभजणे जास्त गयजेचेशी अवते कायण वाभाजजक जाणीला त्माॊच्मा

वॊऩकाात मेणाऱ्मा गोष्टटीॊभऱ
ु े वतत फदरत्मा स्लरूऩातीर अवतात. जवे की, जागततकीकयणाच्मा

प्रबालाभऱ
ु े बायतीम जनभानवात - वाॊस्कृततक स्लरुऩात शोणाये फदर. लास्तवु लद्मा शळषण ह्मा
गोष्टटीरा अऩलाद नाशी. उरटऩषी वाभाजजक – वाॊस्कृततक वलऴमाॊच्मा मादीत

लास्तवु लद्मा

शळषणषेत्र लयच्मा क्रभाॊकालय म्शणाले रागेर. त्माचे कायण म्शणजे लास्तयु चना ह्मा नेशभीच
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तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

वभाजाच्मा ध्मेम-धोयणाॊचा, वाभदू शक भानशवकतेचा, इभायतीच्मा फाॊधकाभावाठी आश्रम दे णाऱ्मा
व्मक्तीॊच्मा लैमजक्तक आलडी-तनलडीॊचा आयवा अवतात. लास्तयु चना भानली जीलनाचा आरेख

आणण वलांगीण प्रगती दळालतात. नागयी लस्ती, दऱणलऱणाच्मा खण
ु ा आणण वाभाजजक –
लैमजक्तक भानशवकता, वाॊस्कृततक वलकाव ल दे लाणघेलाण अळा अनेकानेक गोष्टटी लास्तयु चना
आयाखडे कयताना त्मातन
ू ऩरयलततात शोत अवतात.

ह्माच अनऴ
ॊ ाने ऐततशाशवक इभायती त्मा-त्मा काऱाची वाष दे त उभ्मा अवतात. त्माॊच्मा
ु ग

अभ्मावातन
ू अवे अनेक ऩदय अभ्मावकाॊवभोय उरगडत जातात. इततशावाचा अभ्माव बवलष्टमाचा

ऩामा भानरा जातो त्माभागे शी शे च कायण आशे . भागे घडरेर्लमा गोष्टटीॊलरून भानली जीलन ऩढ
ु े

कोणत्मा ददळेने जाईर, बवलष्टमातीर प्रलाव काम-कवा अवू ळकेर अवे अॊदाज फाॊधणे ळक्म शोते.
बत
ू काऱातीर शवध्द झारेर्लमा उत्तभ गोष्टटी ऩढ
ु े नेऊन, झारेर्लमा चुका अथला नक
ु वान टाऱणे शी
त्मालयच आधारयत अवते.

ह्मा वला ऩाश्लाबभ
ू ीलय लास्तक
ु रेच्मा इततशावाचा अभ्माव ल त्माचे इतय वलऴमाॊवोफत भशत्त्ल

जाणन
ू घेण्माचा प्रमत्न रेणखकेने केरा आशे .
२. वाटशत्म ऩन
ु यालरोकन:

ह्मा वॊळोधन ऩबत्रकेवाठी भख्
ु म वादशत्म वॊदबा म्शणजे लास्तक
ु रेचा इततशाव वलऴमावाठी अवणायी

ऩस्
ु तके जी रेणखकेने वलऴम-शळषक मा नात्माने लाचरी शोती. फातनस्तेय फ्रेचय, ऩवॉ िाऊन,
वलर्लमभ शवॊगरटोन, वॊजील भाशे श्लयी-याजील गगा, बफॊददमा थाऩय, क्रीस्तोऩय ताडगेर अळी काशी

त्मातीर रेखकाॊची नाले आशे त. शी ऩस्
ु तके बायतीम तवेच ऩाश्चात्म दे ळाॊच्मा लास्तक
ु रेच्मा

इततशावालय वखोर बाष्टम कयतात. अथाात शी वगऱी ऩस्
ु तके त्मा-त्मा काऱानव
ु ाय, प्रदे ळात
फाॊधरेर्लमा इभायतीॊची भादशती दे तात ऩण त्मालय आधारयत लास्तक
ु रेचा इततशाव वलऴमाचे इतय
वलऴमाॊळी वभाॊतय वॊश्रेऴण रेणखकेच्मा स्लानब
ु ालय आणण वलश्रेऴणातन
ू आरे आशे . वलस्ताय बमाने
ह्मा वला ऩस्
ु तकातीर वायाॊळ दे ण्माचे इथे टाऱरे आशे .
३. ‘लास्तक
ु रेचा इततशाव’ वलऴमाचे वलशं गालरोकन

खये तय लास्तक
ु रेचा इततशाव वलऴमाची वरु
ु लात अगदी ऩाऴाण-मग
ु , ताम्र-मग
ु अळा आदद

काऱाऩावन
ू शोते. ऩण ती अगदीच प्राथशभक अलस्था म्शणून ऩदशरी जाते जेंव्शा भानल पक्त

नैवर्गाकयीत्मा उऩरब्ध तनलाया (गश
ु ा, डोंगय कऩायी, भोठे लष
ु े जाऊन,
ृ ) वोडून, एक ऩामयी ऩढ
स्लत्चा आवया तमाय करू रागरा शोता. वलद्माथ्मांना ह्मा गोष्टटीॊची तोंडओऱख करून भानललॊळ

ळास्त्रानव
ु ाय लवाशती कळा तनभााण शोऊ रागर्लमा, भानलाचा वाभाजजक वलकाव भागॉ रागरा अळा

गोष्टटी वाॊगत नदी काठालयच्मा प्राचीन वॊस्कृतीॊऩावन
भख्
ू
ु म ठऱक लास्तयु चनाॊच्मा काऱारा
वरु
ु लात शोते. भख्
ु म चाय वॊस्कृती – इजजजप्ळअन, भेवोऩोटे शभमा, शवॊधू ल चीनी वॊस्कृती

लास्तक
ु रेचा जागततक इततशावातीर एक वलोच्च काऱ दाखलतात. वाधायण ५००० ते ३००० लऴे
ऩयु ातन ह्मा वॊस्कृतीॊचा अभ्माव कयताना भागे शळर्लरक यादशरेर्लमा लास्तयु चना ल त्माॊचे अलळेऴ
भशत्लाचा लाटा उचरतात. त्मानॊतयचा प्रलाव कारक्रभानव
ु ाय वाभाजजक फदराॊवोफत लास्तयु चनेच्मा
उत्क्राॊतीचा आशे . दोन वभाजाॊभधीर वॊफध
ॊ , त्माॊच्मातीर वॊलाद ल शभश्रण लास्तयु चनाॊभध्मे

स्ऩष्टटऩणे ददवन
ू मेतात. व्माऩायावाठी (ऩल
ू -ा ऩजश्चभ दे ळ जोडणाये प्राचीन व्माऩायी भागा), याजकीम
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तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

वलस्तायलादावाठी (बिटीळ लवाशती, इस्राशभक आक्रभणे), धाशभाक मात्राॊवाठी, कधी तय जील

लाचलण्मावाठी (ऩशळाअन, जुईळ रोकाॊची स्थराॊतये ) रोकाॊनी केरेरी स्थराॊतये वाॊस्कृततक ल
ऩमाामाने लास्तयु चनाॊच्मा दे लाण-घेलाणीव कायणीबत
ू ठयरी. बायतीम उऩखॊडातीर इस्राशभक करा

ल लास्तयु चना ह्माचे उत्तभ उदाशयण आशे त. Ag] ऩजश्चभ जगतातन
ू आरेर्लमा ठोव बशू भतीम
वॊकर्लऩना काऱानरू
ु ऩ बायतीम जनजीलनाळी शभवऱत गेर्लमा आणण काशी ळतकाॊच्मा प्रलावानॊतय

तमाय झारेरी भघ
ु र करा ल लास्तयु चना ळैरी त्मातीर वजालटीच्मा नैवर्गाक घटकाॊवोफत
नालारूऩारा आरी. बायतीम कराकुवयीची र्चन्शे , ऩाने, पुरे, शलाभानानव
ु ाय तनमोजन केरेरे
आयाखडे, प्राॊततक प्रबाल १५-१६ व्मा ळतकातीर इस्राशभक ळैरीचे अवलबाज्म अॊग फनरे.

त्माभऱ
ु े लास्तक
ु रेच्मा इततशावाचा अभ्माव कयताॊना तो त्मा-त्मा लास्तव
ूॊ ाठी भमााददत न याशता

फाशे रून आरेरे वाॊस्कृततक घटक आणण भऱ
ू प्रदे ळातीर स्थातनक वाॊस्कृततक चारीयीती, घटक

ह्मा वलांचा अभ्माव केर्लमाशळलाम ऩण
ू ा शोत नाशीत. उरटऩषी, ऐततशाशवक लास्तु यचनाॊच्मा
अभ्मावातन
ू आऩर्लमारा भागे जाऊन शे वलवलध ऩदय वभजून घेता मेतात.

४. वावलत्रीफाई पुरे ऩण
ु े वलद्माऩीठाच्मा अनव
ु यीत अवणाऱ्मा वद्म २०१५ ल २०१९ अभ्माव्भ
ऩद्धतीतीर ‘लास्तक
ु रेचा इततशाव’ ह्मा वलऴमांचा आढाला:
अभ्माव्भ ऩद्धती - २०१५ :

वलऴमाचे नाल – लास्तक
ु रेचा इततशाव (History of Architecture/HA - I, II, III, IV)

प्रथभ वत्राभध्मे भख्
ु म वलऴमारा वरु
ु लात न कयता Humanities ह्मा वलऴमाॊतगात वाभाजजक,

वाॊस्कृततक, भानलतेच्मा दृष्टटीने वाधायण अभ्मावक्रभ अऩेक्षषत शोता. त्मा गोष्टटीॊची वाॊगड

लाऩयातीर मोग्म जागाॊभध्मे घारन
ॊ त लास्तयु चना वलद्माथ्मांना वभजालन
ू वव
ु ग
ू दे णे अऩेक्षषत शोते.
वलद्माथ्मांना वोप्मा ऩद्धतीने मा वलऴमातन
ू वॊस्कृती आणण आर्काटे क्चय रा जोडता आरे.

वत्र २, HA I – इ.व ऩल
ू ा १ ळतकाऩमंत, प्राचीन नदी काठच्मा भख्
ु म वॊस्कृती (Ancient River

valley civilizations), बभ
ू ध्म वागयाच्मा फाजच
ू ा प्रदे ळ (Mediterranean region) म्शणजेच
ग्रीक, योभन लास्तयु चना

वत्र 3, HA II – १ ळतक ते १८ले ळतक ह्मा काऱातीर मयु ोवऩअन लास्तु ळैरी

वत्र ४, HA III - १ ळतक ते १८ले ळतक ह्मा काऱातीर बायतीम उऩखॊडातीर लास्तु ळैरी
म्शणजेच दशॊद,ू फौद्ध, इस्राशभक, जैन आणण इतय याजलटीतीर लास्तळ
ै ी
ु र

वत्र ५, HA IV – १९ ल २० व्मा ळतकातीर लास्तळ
ै ी, जागततकीकयणाचे प्रबाल, औद्मोर्गक
ु र
क्राॊती ल त्माचे ऩरयणाभ, ह्मा काऱातीर अग्रेवय लास्तयु चनाकाय आणण त्माॊची ठऱक काभे इ.
ह्मा

वलऴमाॊच्मा

अनऴ
ॊ ाने
ु ग

ऩढ
ु े

वत्र

६

भध्मे

वभकारीन

Architecture) ल यचनाकायाॊच्मा ळैरी अभ्मावण्माव आशे त.

लास्तयु चना

(Contemporary

अभ्मावक्रभाचे वलश्रेऴण: पामदा - जागततक लास्तक
ु रेचा इततशाव क्रभलाय वलद्माथ्मांना वाॊगणे,
शळकलणे वर
ै ीन्भधीर प्रलाव
ु ब शोते. एक वरग ऩणा ह्मा अभ्मावक्रभात शोता. आणण लास्तळ
ु र

वलद्माथ्मांना वभजालन
ू वाॊगणे ळक्म शोते. Humanities ऩावन
ू वरु
ु लात केर्लमाभऱ
ु े एकदभ
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तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

वलद्माथ्मांना ऩदशर्लमाच वत्रात जास्त ओझे न लाटता अरगद भख्
ु म लास्तक
ु रेचा इततशाव
वलऴमाकडे आणण्माव भदत झारी.

कभतयता – प्रादे शळक, स्थातनक लास्तु ळैरी शळकलण्माव पायळी जागा नव्शती.
अभ्माव्भ ऩद्धती – २०१९ :

वलऴमाचे नाल – लास्तक
ु रेचा ल वंस्कृतीचा इततशाव (History of Architecture and
Culture/HAC - I, II, III, IV)

वत्र १, HAC I – वॊक्षषप्त स्लरुऩात प्राचीन नदी काठच्मा भख्
ु म वॊस्कृती (Ancient River
valley

civilizations), आददलावी

लास्तयु चना

ल

वत्ताधायी

घयाण्माॊची

ल बटक्मा

भशायाष्टरातीर ऩायॊ ऩारयक लास्तयु चना.

फाॊधकाभ

जाती-जभातीॊच्मा

लैशळष्ट्म,

दक्षषण

लास्तळ
ै ी, प्रादे शळक
ु र
बायतातीर

भॊददय

दशॊद ू

ळैरी,

वत्र २, HAC II – इस्राशभक ळैरी, बिटीळ लवाशतलादी प्रबाल ल लास्तयु चना, १२व्मा ळतकाच्मा
ऩढ
ु े

दख्खन

प्रदे ळातीर

भशायाष्टरातीर लास्तळ
ै ी
ु र

लास्तयु चना,

ऩेळव्माॊच्मा

कायर्कदॊतीर

लास्तयु चना

आणण

ऩजश्चभ

वत्र ३, HAC III – ग्रीक – योभन काऱाऩावन
ू ते १८ले ळतक ह्मा काऱातीर मयु ोवऩअन लास्तु
ळैरी

वत्र ४, HAC IV – १९ ल २० व्मा ळतकातीर लास्तळ
ै ी, जागततकीकयणाचे प्रबाल, औद्मोर्गक
ु र

क्राॊती ल त्माचे ऩरयणाभ, ह्मा काऱातीर अग्रेवय लास्तयु चनाकाय आणण त्माॊची ठऱक काभे,
स्लातॊत्र्मोत्तय काऱातीर बायतीम लास्तळ
ै ी, इ.
ु र
ह्मा

वलऴमाॊच्मा

अनऴ
ॊ ाने
ु ग

ऩढ
ु े

वत्र

५

रा

वभकारीन

Architecture) ल यचनाकायाॊच्मा ळैरी अभ्मावण्माव आशे त.

लास्तयु चना

(Contemporary

अभ्मावक्रभाचे वलश्रेऴण: पामदा – प्रथभ वत्रात प्रादे शळक, स्थातनक लास्तु ळैरीॊलय बय दे ऊन
आधीच्मा २०१५ अभ्मावक्रभातीर त्रट
ु ी बरून काढण्मात आरी. ऩढ
ु ीर वत्राॊभध्मे कारक्रभानव
ु ाय
लास्तळ
ै ी शळकलणे शा बाग आशे .
ु र

कभतयता – प्रथभ वत्र शळषक - वलद्माथ्मांवाठी आव्शानात्भक झारे कायण आर्काटे क्चय च्मा
प्रथभ लऴाात वगऱे च वलऴम नलीन अवताना इततशाव ह्मा वलऴमाचा भोठा आलाका ऩाय कयणे

क्रभप्राप्त ठयते. जास्त ळैरी, प्रकाय, लैवलध्म, तवेच दशॊद ू आर्काटे क्चय भधीर जक्रष्टट भॊददये ल
त्माचे फायकाले वलद्माथ्मांना वाॊगोऩाॊग शळकलण्माव ऩयु े वा लेऱ याशत नाशी.

द्वलतीम वत्रात बायतीम उऩखॊडातीर इतय याजलटीॊवोफत इस्राशभक ळैरी ऩण मेते आणण ती
वलद्माथ्मांना शळकलरी जाते. ऩण इस्राशभक ळैरीचा उगभ जो ऩाश्चात्म दे ळातन
ू झारा आशे

आणण प्रभख
ु घटक की जवे डोभ, कभानी, शभनाय इ. णिश्चन ळैरीन्भधून आरे आशे तो बाग
अभ्मावक्रभात तत
ु े वलद्माथ्मांना वरग गोष्टटी वभजालताना थोडेवे भागे
ृ ीम वत्रात मेतो. त्माभऱ
ऩढ
ु े झार्लमावायखे लाटते.

५. ‘लास्तक
ु रेचा इततशाव’ ह्मा वलऴमाची अभ्माव्भानव
ु ाय अऩेक्षषत तनष्ऩत्ती:
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तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
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अभ्माव्भ ऩद्धती - २०१५ आर्ण २०१९ च्मा अऩेक्षषत तनष्ऩत्ती
आशे त.

वंक्षषप्तऩणे खारी टदल्मा

२०१५ अभ्माव्भ ऩद्धती:


रोकाॊच्मा गयजा ल काऱानरू
ु ऩ फदरणाऱ्मा लास्तयु चनाॊभध्मे शोत जाणाये फदर वलद्माथ्मांना
वभजाले.



प्राचीन

वभ्मताॊभधीर

लास्तयु चनाॊचे

वाभाजजक,

वाॊस्कृततक,

आर्थाकदृष्ट्मा वॊदबा आणण दल
ु े वलद्माथ्मांना स्ऩष्टट व्शाले.





याजकीम,

बौगोशरक

ल

उर्लरेखनीम लास्तयु चनाॊचे भशत्त्ल त्माॊच्मा काऱानरू
ु ऩ वलद्माथ्मांना वभजाले.

तॊत्रसानातीर फदर आणण लास्तयु चनाॊभध्मे शोणाया ऩरयणाभ वलद्माथ्मांना स्ऩष्टट व्शाला.
प्रादे शळक ल तात्ऩयु त्मा शबन्नता उदाशयणाॊवदशत वलद्माथ्मांना कऱाव्मात.

भशावलद्मारमाच्मा जलऱऩाव अवरेर्लमा भयाठा काऱातीर ल बिटीळ काऱातर्लमा इभायतीॊचे
भोजभाऩ आयाखडे तमाय करून त्माॊची वखोर भादशती गोऱा करून वलद्माथ्मांचा अभ्माव
व्शाला.



लास्तयु चनाॊभधीर आधतु नक वभकारीन कर वभजून घेत अग्रेवय आर्काटे क््व ची उदाशयणे,
अग्रगण्म

फाॊधकाभे,

इभायती

अभ्मावणे,

वौन्दमावलऴमक दृष्टटीकोन भादशती व्शाला.


त्मातीर

तॊत्र-कौळर्लमे,

जक्रष्टट

फायकाले,

औद्मोर्गक क्राॊतीनॊतय जागततकीकयणाच्मा ये ्माभध्मे फदरेरे लास्तयु चनाॊचे वलवलध भागा, ऩॊथ
- (ism); तवेच ह्मा फदराॊची कायणभीभाॊवा वभजून आर्काटे क्चयर डडझाईन भध्मे त्मालय
आधारयत वॊकर्लऩना याफलण्मावाठी वलश्रेऴक दृष्टटी तमाय व्शाली.

२०१९ अभ्माव्भ ऩद्धती: लयीर वगळ्मा गोष्िींवोफत खारीर अऩेक्षषत फाफी वभावलष्ि केरेल्मा
आशे त.


लवाशती, बयू चना, लास्तयु चना आणण वॊस्कृती – बौगोशरक ऩरयजस्थती माॊचे ऩयस्ऩय प्रकट
स्लरूऩ भादशत व्शाले.






औऩचारयक, वॊयचनात्भक, वलवलध ळैरी मा अनऴ
ॊ ाने लास्तयु चनाॊचा अभ्माव कयाला.
ु ग
लास्तयु चनाॊभधीर फदर, ऩन
ु रुज्जीलन, उत्क्राॊती वभजून घ्माली.

लास्तयु चनाॊलयीर धाशभाक, वाभाजजक ल इतय गोष्टटीॊचा प्रबाल वलद्माथ्मांनी वभजून घ्माला.

लवाशतलादाचे उऩ-उत्ऩादन म्शणून लास्तयु चनाॊच्मा तमाय झारेर्लमा शभश्र ळैरी वभजून घ्माला.

६. वलद्मार्थमाांचा ह्मा वलऴमाकिे ऩशाण्माचा दृष्िीकोन, लत्त
ृ ी ल काशी वाभाईक प्रचन:

वलद्माथ्मांची फाजू वभजून घेण्मावाठी रेणखकेने एक प्रश्नालरी तमाय करून वलद्माथ्मांकडून ती
गग
ु र-ऩबत्रकेलय बरून घेतरी. शी प्रश्नालरी ळोध तनफॊधाच्मा ळेलटी वॊदबाावाठी जोडरी आशे . ऩाच
लऴाातीर एकूण ५७ वलद्माथ्मांनी शी भादशती बयरी. प्राभाणणक वॊळोधन कयताना गोऱा केरेरी

भादशती कुठर्लमा प्रबालाखारी आशे का शे वभजून घेणे आलश्मक अवते. आणण वलऴम-शळक्षषका
अवर्लमाने स्लत्चे च वलद्माथॉ दफालाखारी कदार्चत वॊऩण
ू ा खयी भादशती दे णाय नाशीत म्शणन
ू शी
प्रश्नालरी रेणखकेने स्लत् च्मा भशावलद्मारमातीर वलद्माथ्मांव्मततरयक्त

ऩण
ु े वलद्माऩीठ अॊतगात

इतय 2-3 कॉरेज भध्मेशी ऩाठलरी आणण वलद्माथ्मांचे स्ऩष्टट वलचाय जाणून घेण्माचा प्रमत्न केरा.

प्रश्नालरी तमाय कयताॊना जास्त प्रश्न ‘अनेकऩैकी एक अथला जास्त ऩमााम तनलडा’ प्रकायचे शोते
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तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

ऩण वलद्माथ्मांना त्माॊची भते भोकऱे ऩणे भाॊडण्मावाठी भद्
ु दाभ 2 प्रश्न ‘भादशती शरशा’ प्रकायातीर
घेण्मात आरे ज्मातन
ू वलद्माथ्मांना त्माॊचे वलचाय व्मक्त कयण्माव वॊधी शभऱारी ल काशी वाभाईक
फाफी वभोय आर्लमा.

ह्मा भादशतीच्मा आधाये रेणखकेरा वलद्माथ्मांचा दृष्टटीकोन वभजून घेण्माव भदत झारी. त्मातीर
तनयीषणे प्रश्नालरीतीर क्रभाॊकानव
ु ाय खारीरप्रभाणे –

 प्रथभ ल द्वलतीम लऴा वलद्माथ्मांचा वशबाग अर्धक शोता. कदार्चत त्माॊच्मावाठी शा वलऴम
वभोय अवर्लमाने उत्वाश जास्त अवेर.

 ऐततशाशवक इभायतीॊच्मा भागची ऩाश्लाबभ
ू ी वभजन
ू घेण्माव ६३% वलद्माथ्मााना आलडते,

१७% कधी कधी आलडते आणण २०% ना वव
ॊ त भादशती शभऱार्लमाव आलडते. इथे नभद
ु ग
ू
कयण्मावायखी गोष्टट म्शणजे ‘नाशी’ अवे उत्तय एका शी वलद्माथ्मााचे नाशी.

 शा वलऴम कळाप्रकाये शळकण्माव जास्त आलडेर ह्मा प्रश्नाचे वलद्माथ्मांचे उत्तय ८५.७% प्रत्मष बेटीद्लाये , 22.९% भोजभाऩ आयाखडे कयत, जव्शडीओ ल रघऩ
ु ट १४.३%, लगाात

फवन
ू शळकामरा ८.६% अळी टक्केलायी शभऱारी. अथाात ‘प्रत्मष बेटीद्लाये ’ शा ऩमााम
जास्त तनलडरा जाणे वलद्माथ्मांच्मा लमारा आणण र्पयण्माच्मा आलडीरा धरून अऩेक्षषत
शोते.

 शा

वलऴम

अभ्मावक्रभातीर

इतय

वलऴमाॊळी

वव
ॊ त
ु ग

लाटतो

का

ह्मा

प्रश्नावाठी

वलद्माथ्मांनी, वव
ॊ त लाटतो – ६५.९%, काशी प्रभाणात वव
ॊ त लाटतो – २९.५%, वाॊगता
ु ग
ु ग
मेणाय नाशी – ४.५% अळी उत्तये ददरी. भख्
ु म म्शणजे एकाशी वलद्माथ्मााने ‘नाशी’ अवे उत्तय
ददरे नाशी.

 ऐततशाशवक ये खाटणे कयण्माव ५४.५%, कधी कधी कयण्माव ३१.८%, वव
ॊ त भादशतीलय
ु ग
आधारयत ये खाटणे कयण्माव ६.८%, आणण आलडत नवणाये
वलद्माथ्मांचा कर रषात आरा.

६.८% अवा वाधायण

 ऐततशाशवक ये खाटणे कयताना लास्तक
ु रेच्मा दृष्टटीने, ७७.3% वलद्माथ्मांना फाॊधकाभातीर
फायकाले ल तॊत्रसान शळकर्लमावायखे लाटते, ४३.2% वलद्माथ्माान्ना बशू भतीम यचना , ५०%

वलद्माथ्मांना इभायतीचे लस्तभ
ु ान ल प्रभाण, १५.९% वलद्माथ्मांना इभायतीची जागा ल
आजूफाजूच्मा

गोष्टटी,

शळकर्लमावायखे लाटते.

५०%

वलद्माथ्मांना

शलाभानारा

प्रततवाद

दे णाये

फाॊधकाभ

 अभ्मावक्रभातीर ह्मा वलऴमाचा अभ्माव कोणत्मा वलऴमाळी जास्त वव
ॊ त लाटतो मा
ु ग
प्रश्नालय ८६.४%

आर्काटे क्चयर डडझाईन, ५२.3% इभायतीच्मा फाॊधकाभ ल वादशत्म, २५%

अफान स्टडी, ३१.८% आर्काटे क्चयर

ड्राजफ्टॊ ग ल स्केर्चॊग अळी उत्तये शभऱारी. म्शणजे

फऱ्माच जास्त प्रभाणात वलद्माथॉ शा वलऴम आऩर्लमा अभ्मावक्रभातीर भख्
ु म वलऴमाॊळी
जोडतात माचे वभाधान लाटरे.

 लास्तक
ु रेचा इततशाव ६८.2% वलद्माथ्मांना आलडतो, १३.६% ठीक लाटतो, १८.२% उत्तभ
लाटतो अळी उत्तये शभऱारी.

शी वलद्माथ्मांची उत्तये आणण त्माचे रेणखकेने केरेरे वॊक्षषप्त वलश्रेऴण फशु-ऩमाामी प्रश्न प्रकायातीर
शोते. ‘भादशती शरशा’ प्रकायातीर प्रश्नाॊभधून वलद्माथ्मांच्मा फाजूने वभोय आरेरे काशी वलचाय ल
वाभाईक प्रश्न खारीरप्रभाणे -
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शा वलऴम का शळकाला?

नक्की काम घ्मामचे ह्मा वलऴमातन
ू ?

आज कोणी अळा इभायती फाॊधणाय आशे का?

भरा अळी भॊददये अथला याजलाडे फाॊधण्माव शभऱतीर का?

अळी स्भायके/इभायती फाॊधन
ू काम शोणाय? बवलष्टमात ती कोण वाॊबाऱणाय? आणण जय ती
फाॊधणे ळक्म नवेर तय शळकण्माचा शे तू काम?



ऐततशाशवक फाॊधकाभाॊभध्मे लाऩयरेरी कौळर्लमे ल प्रश्न ७ भधीर ऩमााम ददरेर्लमा गोष्टटी
आर्काटे क्चयर डडझाईन भध्मे प्रत्मषात कळा आणाव्मा?



ऐततशाशवक ल प्राचीन करा, फाॊधकाभाच्मा ऩद्धती, तॊत्रसान आधतु नक ऩद्धती लाऩरून कवे
कयता मेईर?



लायवा वॊलधान ह्मा ऩदव्मत्त
ु य वलऴमाची तोंड ओऱख जय लास्तक
ु रेचा इततशाव ह्मा वलऴम
वोफत शभऱारी तय शळकलर्लमा जाणाऱ्मा इभायती/स्भायके माॊच्माफद्दरचे भशत्त्ल अर्धक
वभजेर.



ह्मा वलऴमाची ये खाटणे कयताॊना पक्त इभायती ऩमंत भमााददत न ठे लता त्माभागचा इततशाव,
कथा, प्रवॊग ऩण घेता आरे तय वलऴमातीर यव जास्त लाढे र.

७. वलऴम-भळक्षषकेच्मा दृष्िीकोनातन
ू रेर्खकेचे वंचरेऴण ल वलद्मार्थमाांच्मा वाभाईक प्रचनांचे एकत्रत्रत
वंक्षषप्त वलचरेऴण:

वलऴम-शळक्षषका ह्मा नात्माने अवे रषात आरे आशे की वाधायणऩणे ह्मा वलऴमाच्मा वॊदबाात

वलद्माथ्मांचे २ गट अवतात. एक, शा वलऴम भनाऩावन
ू आलडणाये आणण दोन, ह्मा वलऴमात गती

नवणाये . त्माभऱ
ु े वलऴम शळकलताॊना दोन्शी फाजू वलचायात घेऊन लगााभध्मे फोरणे अऩेक्षषत अवते. जे
भनाऩावन
ू ऐकतात त्माॊच्मा सानात तनजश्चतच बय ऩडरी ऩादशजे आणण ज्माॊना पायळी आलड नाशी
त्माॊना अततये क शोता काभा नमे. नाशी तय अवे वलद्माथॉ नॊतय लगाात मेणे कभी शोत जाते. त्माॊना

वलऴमाळी फाॊधन
ू ठे लामचे अवर्लमाव काशी शरकी-पुरकी वोप्मा ऩद्धतीने उदाशयणे वभजालन
ू वाॊगणे
आलश्मक अवते. अळा लेऱी लगाात त्मा वलऴमावाठी व्माख्मानावोफत काशी जव्शडडओ दाखलणे वोमीचे
शोते. लास्तक
ु रेचा इततशाव शा वलऴम वलद्माथ्मांना दृक्श्राव्म ऩद्धतीने जास्त चाॊगरा ऩोशोचलता मेतो.


वलऴमाळी जोिरेरी काशी गशृ ीतके

i. इततशाव शा नेशभी व्मक्ती वाऩेष अवतो. आणण ज्माने तो शरदशरा अथला शरशून घेतरा
त्माच्माच नजये तन
तो ददवतो. (History is based on the individual
ू
interpretation.)

काशी अॊळी शे खये अवरे तयी प्रत्मष ऩयु ाव्मालरून फये च उरगडे शोऊ ळकतात.
अभ्मावकाने जास्तीजास्त ऩद्धतीने आणण लेगलेगऱे स्त्रोत ळोधून भादशती गोऱा कयणे
आलश्मक

अवते.

इततशाववलऴमक

वलऴम

शरदशताॊना/भाॊडताना

तटस्थतेने

स्लत्ची

लैमजक्तक भते न रादता, अनालश्मक उदात्तीकयण/अलनती न कयता जे वत्म आशे ते
भाॊडण्माचा ल शरदशण्माचा प्रमत्न झारा ऩादशजे.

ii. इततशाव शा नेशभी जेत्माॊच्मा फाजूने आणण त्माॊच्मा नजये तन
ू शरदशरा जातो. (History
is written by the winners’ point of view.)
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लयीरप्रभाणे शे शी काशी अॊळी खये आशे . तवा प्रमत्नशी केरा जातो. ऩण नेशभीच ते ऩण
ू ा
शोते अवे नाशी. अवे अवते तय बायताच्मा इततशावातन
ू याणा प्रताऩ आणण अळी अवॊख्म
नाले, त्माॊची गाले, ओऱख कामभची ऩव
ु री गेरी अवती.


वलऴमाची वभकारीन जोिणी:

बवलष्टमातीर लाटचारीवाठी बत
ू काऱाचे सान अत्मालश्मक अवते. कोणत्माशी इभायतीचा ऩामा भजफत
ू
नवेर तय इभायत दीघाकाऱ वयु क्षषत याशू ळकणाय नाशी. त्माभऱ
ु े लताभान काऱ शी अळी कारभमाादा
आशे जी ह्मा दोशोंचा तोर वाधणायी आशे . दोन्शी टोकाॊचा अततये क लाईटच. आणण माचे बान

वलद्माथ्मांना लास्तवु लद्मा ऩदली शळषणात मेणे शे मा वलऴमाचे प्रभख
ु कामा आशे अवे रेणखकेरा लाटते.
आणण प्रभख
ु त् बायतावायख्मा दे ळात जजथे अवॊख्म वाॊस्कृततक, बौगोशरक वलवलधता आशे त ततथे

ऩाश्चात्म वॊस्कृतीचे अॊधानक
ु यण योखण्मावाठी वद्
ु धा ह्मा वलऴमाची आजच्मा काऱात गयज आशे .
फाॊधरेर्लमा इभायती पक्त ठयावलक उऩमोर्गक ल स्लतॊत्र घटक नवन
ू वाॊस्कृततक, बौगोशरक, शलाभान,

आजफ
ू ाजच
ू ा ऩरयवय माॊच्मा अभ्मावाची एकबत्रत ऩरयणीती आशे त शे वभजन
ू घेण्मावाठी लास्तक
ु रेचा

इततशाव भशत्त्लाचा लाटा उचरतो. कायण ह्मा जाणणलेशळलाम केरेरी फाॊधकाभ खऩ
ू जास्त उजाा ग्रशण
कयत एकभेकाॊच्मा प्रततकृती उभ्मा कयतात आणण अळा वगळ्मा ऩद्धतीने नागयी भाॊडणीचा भऱ
ू चेशया
शयलत जातोम. एकेकाऱी जजथे प्रादे शळक ओऱख त्मा त्मा नागयी लस्तीतन
ू जाणलामची आज ततथे
इतकी वभानता मेत आशे की ऩण
ु े, भफ
ुॊ ई, वोराऩयू , जमऩयू , चेन्नई वगऱी ळशये त्माॊच्मा नव्मा बागात
एकवायखी लाटू रागतात. शी अततये की वभानता लास्तयु चनाॊना आणण नागयी लस्तीॊना तनयव फनलेर.

Ah] आज आऩण जवे ५०-१००-२०० लऴााऩल
ू ॉच्मा लास्तयु चना-ळैरी उत्वाशाने शळकतो, तवे ऩढ
ु ीर १००२०० लऴाानत
ॊ य २०००-२१०० इ. ळतकात काम फाॊधकाभे झारी? ह्माची नोंद घेताना शा काऱ स्लत्ची

ओऱख वलवयरेरा, अॊधायरेरा, अ-दखरऩात्र अवा शोऊ नमे अवे लाटत अवेर तय लास्तयु चनाकायाॊनी शी
नोंद घेणे, लास्तवु लद्मेच्मा शळषकाॊनी वलद्माथ्मांच्मा भनात शे बफॊफलणे अत्मॊत आलश्मक आशे .


एक वलाांगीण लास्तु वलळायद फनतांना ह्मा वलऴमातन
ू भळकण्मावायखे फायकाले
i. डडझाईन तत्त्ले-घटक

(Principles of design and elements)

एक इभायत ततच्मा उऩमोर्गक गण
ु ाॊनव
ु ाय कळी यचना कयामची, ती यचना उबी कयण्मावाठी काम

फाॊधणी कयाली रागेर, योजचे वयु ऱीत काभकाज त्मा इभायतीत शोण्मावाठी ददला-ऩाणी, तनचया वगळ्मा
गोष्टटी वलद्माथ्मांना शळकलर्लमा जातात. शा वगऱा तॊत्रसानाचा बाग आशे . ऩण लास्तवु लद्मा म्शणजे

पक्त तॊत्रसान नाशी तय करा आणण तॊत्रसानाचा वभतोर आशे . म्शणन
ू करेच्मा दृष्टटीने वौंदमा भर्ल
ु मे

लाढलण्मावाठी डडझाईनची तत्त्ले आणण घटक वलद्माथ्माान्ना प्रथभ लऴााऩावन
ू शळकलरी जातात. शी तत्त्ले
आणण घटक शळकण्मावाठी काऱाच्मा ओघात स्लत्रा शवध्द केरेर्लमा ऐततशाशवक इभायती अत्मॊत उत्तभ

उदाशयणे शोऊ ळकतात. खये तय इततशाव वलऴम-शळषकाचे शे भशत्त्लाचे काभ आशे की फाॊधकाभ षेत्रातीर
वौंदमााचा

उत्तभोत्तभ

दाखरा

दे णाऱ्मा

अग्रेवय

ऐततशाशवक

इभायतीॊभधीर

डडझाईन

तत्त्ले-घटक

वलद्माथ्मांना वट
ु े करून वाॊगाले जेणेकरून त्माॊना त्माॊच्मा स्लत्च्मा आर्काटे क्चयर डडझाईन वलऴमावाठी
ती अॊगी फाणलण्माव भदत शोईर.
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ii. इभायतीच्मा

techniques)

फाह्म/दळानी

बागालयीर

वजालटीच्मा

ऩद्धती

(Façade

decoration

कोणतीशी इभायत प्रथभत् कळी ददवते शे नेशभीच भशत्त्लाचे अवते. त्मा जागेरा बेट दे णाये वलाात
आधी तेथीर दृश्म बागाचे अलरोकन कयीत अवतात. नॊतय तेथीर उऩमोर्गकता तऩावरी जाते.

डडझाईन तत्त्ले-घटकाॊच्मा वम
ु ोग्म लाऩयाने उत्तभ वौंदमा गण
ु याखणे ळक्म शोते. अग्रेवय ऐततशाशवक
इभायती, त्माॊची प्रलेळस्थाने, भोठ्मा भोकळ्मा शबॊतीलयीर तमाय केरेर्लमा पवव्मा कभानी, खाॊफ,
चौकोनी णखडक्मा, उबे-आडले उऩ-बाग आणण त्मा बागाॊभध्मे लाऩयरेरी कराकुवय – नषीकाभ वगऱे

नीट शळकण्मावायखे अवते. शी वभज जय भनात ठवरी तय आजच्मा काऱात घडणाऱ्मा इभायतीॊच्मा
यचनेभध्मे लैवलध्म आणता मेईर.

iii. इभायतीॊचे लस्तभ
ु ान, दृश्म वौंदमा गण
ु (Massing and visual aesthetical pleasure)

प्राथशभक ठोकऱमाॊची यचना कयताॊना र्कती आकायाचा ठोकऱा कोणाजलऱ ठे लामचा, वभतोर, दृश्म

ठे का-केंिबफॊद-ू प्रभाण-बाग ल उऩबाग कवे वाधामचे, थोडक्मात इभायतीॊचे दृश्म लस्तभ
ु ान/ आकायभान
वव
ॊ त कवे याखामचे ह्माचे खूऩ चाॊगरे सान अग्रेवय ऐततशाशवक इभायतीन्च्मा अभ्मावातन
ु ग
ू शभऱते.
iv. र्कभान

फाॊधकाभ

वादशत्म

ल

फाॊधणी

material/construction system)

(Minimalistic

approach

through

खूऩ चाॊगरे फाॊधकाभ कयामचे म्शणजे खूऩ लेगलेगऱे वादशत्म लाऩयामचे अवे नवन
ू एकाच प्रकायच्मा
वादशत्मात कळी वलवलधता कयता मेत,े फाॊधणीच्मा खूऩ खर्चाक फाफीॊऩष
े ा कभीतकभी काम ल कवे

कयता मेईर शे त्मा-त्मा दठकाणच्मा प्रादे शळक / स्थातनक फाॊधकाभ ळैरीन्भधून नक्की शळकण्मावायखे
अवते.

v. बव्म आकायभान आणण जक्रष्टट फायकाले/तऩळीर (Grand scales and intricate
detailing)

प्रबालळारी आकायभान, बव्मता जी ऩाशणाऱ्मारा अचॊबफत कयते, शी काशी अग्रेवय ऐततशाशवक

इभायतीॊभधीर खाव गोष्टट आशे . दळाकाॊना ठयावलक वलशळष्टठ (याजकीम, धाशभाक इ.) कायणाॊवाठी

प्रथभदळॉ आकवऴात कयण्मावाठी अळी बव्मता तनजश्चत भशत्त्लाची अवते. ऩण इथे नभद
ू कयणे

आलश्मक आशे की बव्मते वोफत अततळम जक्रष्टट फायकाले – तऩळीर नजय णखऱलन
ू ठे लतात. लय
उर्लरेखरेरे i,ii,iii भद्
ु दे मात भशत्त्लाची बशू भका फजालतात.
vi. उच्चतभ गण
ु लत्ता (Highest quality)

फाॊधकाभातीर वादशत्म, फाॊधणी, आकायभान-लस्तभ
ु ान प्रभाणे, कराकुवय-नषीकाभ, फायकाले ल तऩळीर

वौंदमा गण
ु , वलस्भमकायक शळर्लऩकृती अळा अनेक गोष्टटीॊलय अग्रेवय ऐततशाशवक इभायती उच्चतभ

गण
ु लत्तेवाठी दाखरे म्शणून दे ता मेतीर. आणण उच्चतभ गण
ु लत्ता अॊगी फाणलण्मावाठी अळा इभायतीॊचा
अभ्माव भदत कये र.
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vii. प्रततके आणण प्रततभाळास्त्र (Symbolism and Iconography)

अग्रेवय ऐततशाशवक इभायतीॊलयीर शळर्लऩकरा, शबत्तीर्चत्रे, काचेलयीर यॊ गकाभ-र्चत्रे, वजालटीच्मा नषी,
कराकुवयीच्मा जाऱी, वगळ्माॊना काशी ना काशी अथा – वॊदबा – ऩाश्लाबभ
ू ी अवतात. आजच्मा काऱात
जेंव्शा कोणीशी लास्तयु चनाकाय त्माचे डडझाईन फनलत अवतो त्मातीर घटक (ऐततशाशवक ऩाश्लाबभ
ू ीचे
अवोत की आधुतनक) अथाऩण
ू ा – वॊदबाावदशत अवालेत. शे
प्रततभाळास्त्र

माॊचा

अभ्माव

वॊलेदनळीर

डडझामनय

वभजून घेण्मावाठी प्रततके आणण

फनलण्माव

भदत

कये र.

तवेच

ठयावलक

इभायतीलयीर प्रततके आणण प्रततभाळास्त्रच्मा अभ्मावाने त्मा इभायतीॊच्मा भागची बशू भका/ वॊदेळ अर्धक
स्ऩष्टट शोऊ ळकतात. उदा. भॊददयाॊभधीर शळर्लऩ, प्रततभा, नषीकाभ अभ्मावकाॊना फाॊधकाभाचा काऱ, ते
भॊददय कोणी फाॊधरे, दळाकाॊना काशी वॊदेळ दे ण्मावाठी, वभजा काशी कायणाने गाबाऱ्मात दे लता नवेर

तय ते भॊददय कोणाचे अवू ळकते इथऩमंतची भादशती दे तात. इभायतीभधीर र्चत्रे-प्रततभा-कराकायी
फाॊधकाभाचा काऱ तनजश्चत कयण्माव भदत कयतात. जवे, योभ भधीर ऩराझ्झो पनेव याजलाड्मातीर
बत्रशभतीम खोरी दाखलणायी शबत्तीर्चत्रे, तर
ु नेने कभी ऩढ
ु े -भागे अवणाये द्वलशभतीम ऩष्टृ ठबाग आणण

ग्रीक-योभन घटक ये नझ
े ाॊव काऱाची वाष दे तात. आणण ऩढ
ु े मेणाऱ्मा, शळर्लऩकरेने वजरेरे ऩष्टृ ठबाग
अवणाऱ्मा फयोक काऱाऩावन
ू त्मा इभायतीॊना लेगऱे कयतात.
viii. शलाभान

ऩयू क

लास्तयु चना

elements and styles)

आणण

घटक

(Climate

responsive

architectural

औद्मोर्गक क्राॊती ल जागततकीकयणाच्मा आधीच्मा काऱात जेंव्शा एकबत्रतऩणे भोठ्मा प्रभाणात उत्ऩादने

शोत नव्शती, आणण ती ये र्लले वायख्मा भाध्मभातन
ू एका दठकाणाशून दव
ु यीकडे वशजतेने ऩोशोचत नव्शती
तें व्शा इभायत फाॊधकाभ षेत्रात वादशत्माचा भख्
ु म बय स्थातनक गोष्टटीॊलय अर्धक शोता. त्माभऱ
ु े

तनवगाारा शानी न ऩोचलणाये लास्तयु चनाॊचे घटक, वादशत्म शे स्थातनक शलाभानालय अलरॊफन
ू अवत.

लताभान लास्तयु चना ह्मा दोन्शी गोष्टटीना धरून अवणे अऩेक्षषत अवेर तय लास्तक
ु रेच्मा इततशावाकडे
लऱून ते ऩण
ा णे वभजून घेऊन आधुतनक काऱात त्माची अॊभरफजालणी शोण्मावाठी अर्धक अभ्माव ल
ू ऩ
वॊळोधन अऩेक्षषत आशे .
८. तनष्कऴि:

‘लास्तक
ु रेचा इततशाव’ वलऴम जो काशी प्रभाणात गश
ु नेने
ृ ीत धयरा जातो, फाकी वलऴमाॊच्मा तर

कभी भशत्त्लाचा भानरा जातो तो खयॊ च तवा आशे का? वावलत्रीफाई पुरे ऩण
ु े वलद्माऩीठाने ठयलन
ू
ददरेर्लमा अभ्मावक्रभाभध्मे ह्मा वलऴमाॊतगात काम गोष्टटी वलद्माथ्मांऩमंत ऩोशोचवलण्माचा प्रमत्न
अवतो?

इतय वलऴमाॊवोफत त्माचे भर्ल
ू मभाऩन कवे कयाले ? वभकारीन लास्तयु चनाॊभध्मे ऐततशाशवक

इभायतीॊची काम बशू भका आशे ? अळा अनेक प्रश्नाॊभधन
उगभ झारेर्लमा ह्मा ळोध तनफॊधाच्मा
ू
अभ्मावात

आर्काटे क्चयच्मा

इततशावालयीर

ऩस्
ु तके,

वा.पु.ऩ.ु वलद्माऩीठ

आर्काटे क्चयचा

इततशाव

अभ्मावक्रभ इत्मादीॊचा वभालेळ शोता. ह्मा वॊळोधनाच्मा वलऴमात वला प्रथभ ‘लास्तक
ु रेचा इततशाव’
म्शणजे नेभके काम शे वभजालन
ू घेतरे. वावलत्रीफाई पुरे ऩण
ु े वलद्माऩीठान्तगात आर्काटे क्चय भधीर
इततशावाची व्माप्ती, आढाला घेतरा आणण वलद्माथ्मांकडून अभ्मावक्रभारा अऩेक्षषत तनष्टऩत्ती काम
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अवाली शे नोंद केरे. ४ वत्राॊभध्मे शळकलर्लमा जाणाऱ्मा ह्मा वलऴमाॊचे रेणखकेने तनष्टऩत्ती वोफत
स्लानब
ु लालय आधारयत वलश्रेऴण केरे. वॊळोधनातीर दय्ु मभ डेटा
ऩस्
ु तके

शोती

तय

प्राथशभक

डेटा

जभा

कयण्मावाठी

गग
ू र

इततशावाची अभ्मावक्रभानव
ु ाय

पॉभा

द्लाये

रेणखकेने

स्लत्च्मा

भशावलद्मारमातीर तवेच वा.पु.ऩ.ु वलद्माऩीठ अॊतगात इतय २ भशावलद्मारमातीर वलद्माथ्मांळी वॊऩका
वाधरा. त्मातन
ू वलद्माथ्मांचा दृष्टटीकोन आणण त्माॊची भते मालय तनयीषणे नोंदलत अभ्माव ऩढ
ु े नेरा.
वॊळोधन ऩबत्रकेतीर भशत्त्लाचा बाग म्शणजे वलद्माथ्मांच्मा प्रश्नाॊना उत्तये , वलऴमाची वभकारीन जोडणी
ल शळकण्मावायखे भख्
ु म घटक, फायकाले रेणखकेने क्रभलाय वभजालन
ू वाॊर्गतरे. आणण आजच्मा काऱात
वॊलेदनळीर लास्तवु लळायद फनताना ‘लास्तक
ु रेचा इततशाव’ वलऴमाचे भशत्त्ल अधोये णखत केरे.
९. वंदबि:

लाचनात आरेरी भख्
ु मत्ले ऩस्
ु तके इंग्रजी आशे त त्माभऱ
ु े त्मांचे वंदबि त्माच बाऴेत टदरे आशे त. आर्ण
शी मादी फयीच भोठी शोऊ ळकते ऩण उदाशयणादाखर भोजकी नाले ल काशी ळोध तनफंध खारीरप्रभाणे
-

a.
b.
c.
d.

A History of Architecture by Sir Banister Fletcher,
Indian Architecture – Vol. I & II by Persey Brown
Studies in Architectural History: Vol. I & II by William A. Singleton
Ancient Indian Architecture (from Blossom to Bloom) by Sanjeev Maheshwari, Rajeev
Garg, 2012, CBS Publishers and Distributors, New Delhi.
e. Introduction to Indian Architecture by Bindia Thapar, 2004, Published by Periplus
Editions – Singapore.
f. The History of architecture in India, Christopher Tadgell, 2002, Phaidon Press Limited
New York.
g. ‘Cross-Cultural Influences of Islamic Art and Architecture in Indian Subcontinent’,
Shubhashri Deependu Upasani, ISBN: 978-93-5416-259-6, Research Paper published in
the conference proceedings, Paper e-publication is completed in NCET 2020
Proceedings Book.
h. ‘Living Urban Heritage: Today’s need to Conserve in Tomorrow’s smart Cities’,
Shubhashri Deependu Upasani, Research paper accepted for publication by Urban India
– NIUA, New Delhi, , Volume 41 (II), Jul-December 2021, Page No. 126-140.
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‘लास्तक
ु रेचा इततशाव’ ह्मा वलऴमालय वलद्मार्थमाांवाठी प्रचनालरी (History of Architecture)

१. वलद्माथ्मााचे नाल ल कॉरेज चे नाल :

____________________________________________________

२. ळैषणणक लऴा (प्रथभ, द्वलतीम, तत
ु ,ा ऩॊचभ)
ृ ीम, चतथ
______________________________

३. ऐततशाशवक इभायतीॊच्मा भागची ऩाश्लाबभ
ू ी जाणून घेण्माव आलडते का?
a. खूऩ आलडते

b. कधी कधी आलडते
c. आलडत नाशी

d. वव
ॊ त भादशती शभऱार्लमाव आलडेर
ु ग

४. शा वलऴम कळाप्रकाये शळकताना जास्त आलडते? (एक अथला अनेक ऩमााम तनलडा)

a. ये खाटणे, भादशती ल भोजभाऩ आयाखडे (sketching, information & measure
drawing)

b. लगाात फवन
ू शळकणे (Class room lecture)
c. प्रत्मष बेटीद्लाये (Site visits)

d. ऑनराईन जव्शडीओ आणण रघऩ
ु ट

(online video & short films)

५. शा वलऴम इतय अभ्मावक्रभाच्मा वलऴमाॊळी वव
ॊ त लाटतो का?
ु ग
a. वव
ॊ त लाटतो
ु ग

b. वव
ॊ त लाटत नाशी
ु ग

c. काशी प्रभाणात वव
ॊ त लाटतो
ु ग
d. वाॊगता मेणाय नाशी

६. ऐततशाशवक ये खाटणे कयण्माव आलडते का?
a. शोम

b. नाशी

c. कधी कधी आलडते

d. वव
ॊ त भादशतीलय अलरॊफन
ु ग
ू

७. ऐततशाशवक ये खाटणे कयताना लास्तक
ु रेच्मा दृष्टटीने काम नलीन शळकर्लमावायखे लाटते?
a. फाॊधकाभातीर तॊत्रसान ल फायकाले

b. बशू भतीम यचना (Geometric composition)

c. इभायतीॊचे लस्तभ
ु ान ल प्रभाण (Built massing & Proportion)
d. इभायतीची जागा ल आजूफाजूच्मा गोष्टटी
e. शलाभानारा प्रततवाद दे णाये फाॊधकाभ

८. अभ्मावक्रभातीर ह्मा वलऴमाचा अभ्माव कोणत्मा वलऴमाळी जास्त वव
ॊ त लाटतो?
ु ग
a. आर्काटे क्चयर डडझाईन

b. बफर्लडीॊग कॊस्रक्ळन अॅंड भटे यीअर
c. अफान स्टडी

d. आर्काटे क्चयर

ड्राजफ्टॊ ग ल स्केर्चॊग
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९. ‘लास्तक
ु रेचा इततशाव’ शा वलऴम कवा लाटतो?
a. आलडीचा
b. नालडीचा
c. ठीक

d. उत्तभ

१०. ‘लास्तक
ु रेचा इततशाव’ ह्मा वलऴमाच्मा अभ्मावात काशी फदर कयालेवे लाटतात का?
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

११. ह्मा वलऴमाळी वॊफर्ॊ धत तभ
ु चे स्लत्चे काशी प्रश्न/भत/अलाॊतय वलचाय भोकऱे ऩणाने शरशा.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*************************
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अंतगित वजालि
क्षषततजा प्रभोद उगरे
चौथे लऴा B.Arch. ,

श्री शळलाजी भयाठा वोवामटी'ज कॉरेज ऑप आर्काटे क्चय, ऩण
ु े .\
आऩर्लमारा एखाद्माच्मा घयातरी, काभकाजाच्मा दठकाणची, उऩशायगश
ृ ाची इ.अॊतगात वजालट म्शणजेच
इॊदटरयमय प्रचॊड आलडतॊ आणण भग नकऱतच त्मा वजालटीचॊ कौतक
ु शोतॊ. त्माने र्कॊ ला ततने र्कती
वद
ुॊ य अॊतगात वजालट करून घेतरॊ आशे ,अवे ळब्द फाशे य ऩडतात. अॊतगात वजालट आज आऩर्लमा
जीलनात खूऩ भशत्लाची बशू भका फजालते ,ज्माभऱ
ु े आऩरी जीलनळैरी अर्धक आधुतनक आणण तयतयीत
फनते.इतकेच नाशी तय ते आऩर्लमारा अशबजातता आणण आयाभाची ओऱख करून दे ते आणण आऩर्लमा
जीलनातीर कामाषभता लाढलण्माव भदत कयते. आजकार प्रत्मेकजण अॊतगात वजालटीलय प्रचॊड खचा
कयत अवरा तयी घयारा आकाय दे ण्माभागे अॊतगात वजालट कयणाऱ्माची भेशनत आणण कर्लऩकता
अवते.वध्माच्मा काऱात अॊतगात वजालट कयणे शी एक ऩध्दत फनताना ददवतीमे.

प्राचीन योभऩावन
ू , अॊतगात वजालटीची करा आणण वलसान कामायत आशे . तेव्शाऩावन
ू नलजागयण
काऱाऩमंत आधतु नक काऱाऩमंत,जलऱजलऱ प्रत्मेक खोरी,भग ती घयातरी अवो,ळावकीम इभायत अवो
र्कॊ ला उऩशायगश
ु े ते
ृ अवो,अॊतगात वजालट कयणाये आरे आणण त्माॊनी खोरीलय काभ केरे,ज्माभऱ

लाऩयत अवरेर्लमा रोकाॊवाठी ते कामाषभ फनरे,आणण अजूनशी रषलेधी आशे .अॊतगात वजालट कयणाऱ्मा
व्मक्ती पक्त एखादी जागा आनॊददामी ददवण्मावाठी त्मा जागेरा ळोबेर अवे घटक आणण उऩकयणे
तनलडतात, भग त्मा व्मक्ती रोकाॊच्मा लागणुकीचा अभ्माव कयतात आणण त्माॊच्मा

लाऩयावाठी

कामाषभ तवेच आकऴाक अळी जागा तमाय कयण्मावाठी ताॊबत्रक उऩाम रागू कयतात.आधुतनक काऱात
प्रत्मेक वॊस्कृती ज्मा प्रकाये जगते त्माप्रभाणे अॊतगात वजालटीने प्रत्मेक ऐततशाशवक कारालधीलय प्रबाल

टाकरा आशे. जयी ऩन
ु जाागयण काऱ शा आधुतनक अॊतगात वजालटीचा प्रायॊ ब शोता अवे म्शटरे जाते
कायण दश प्रथा अर्धक प्रमत्नळीर फनरी आशे , ऩयॊ तु अरीकडेच २० व्मा ळतकाच्मा वयु लातीव अॊतगात
वजालट शा एक व्मलवाम फनरा आशे.माभध्मे अनेक प्रकाय आशे त आणण त्मात जागा तनमोजन,
वॊकर्लऩनात्भक वलकाव, जागा तऩावणी, रूऩये ऴा, वॊळोधन, ग्राशकाॊळी वॊलाद, प्रकर्लऩ आणण फाॊधकाभ
व्मलस्थाऩन आणण अथाातच आलडीच्मा यचनेची अॊभरफजालणी माॊचा वभालेळ आशे. खोरीची यचना
कयताना अॊतगात वजालट कयणायी व्मक्ती त्माच्मा कर्लऩकतेचा लाऩय करून ती जागा जास्तीत जास्त
कळी आकऴाक फनेर, कळी ती जास्तीत जास्त लाऩयात मेईर,त्माचा ततथर्लमा रोकाॊलय कवा ऩरयणाभ
शोईर, माभऱ
ु े ततथरे लातालयण कवे याशीर, माचा वलचाय करून त्मा जागेची यचना केरी जाते.
"अंतगित वजालि" म्शणजे ती जागा लाऩयणाऱ्मा रोकाॊवाठी आयोग्मदामी आणण अर्धक
वौंदमादृष्ट्मा आनॊददामी लातालयण शभऱवलण्मावाठी इभायतीच्मा आतीर बागाभध्मे वध
ु ायणा कयण्माची
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करा आणण वलसान आशे. आज जय आऩण ऩादशरॊ तय कोणतीशी लास्तू फाॊधण्माआधी र्कॊ ला वलकत
घेण्माआधी आऩर्लमा भनात त्माची अॊतगात वजालट आऩर्लमारा कळी शली शा वलचाय मेतो. व्मक्ती
तततक्मा प्रलत्त
ृ ी जव आशे तवॊ व्मक्ती तततक्मा आलडी आशे त. कोणत्माशी दठकाणची अॊतगात वजालट
शी ततथे काभ कयणाऱ्मा व्मक्तीॊच्मा आलडीनव
ु ाय र्कॊ ला त्मा दठकाणच्मा काभानव
ु ाय केरी जाते."
इॊटीरयमय डडझामनय" अळी व्मक्ती आशे जी वॊळोधनाची मोजना आखते आणण अळा वध
ु ायणा प्रकर्लऩाॊचे
व्मलस्थाऩन कयते . अॊतगात वजालट कयणाऱ्मा व्मक्ती शे वतु नच्चीत कयतात की ते कयत अवरेर्लमा
यचना

अॊतगात

जागा

नेशभी

कामाषभ

,वयु क्षषत

आणण

प्रत्मेक

प्रकायच्मा

इभायतीॊवाठी

वद
ुॊ य

आशे त:घये ,उऩशायगश
ु ात ‘यचना’ शे अत्मॊत व्माऩक अवॊ षेत्र अवन
ू
ृ े , काभकाजाची दठकाणे इ. भऱ

“अॊतगात वजालट” दश मा षेत्रातरी एक ळाखा आशे . अॊतगात वजालटीचे यॊ ग, जागा ,प्रकाळ ,ऩोत
,आकाय ,नभन
ु ा ,तार ,पयक ,प्रकाळमोजना ,प्रभाण शे भशत्लाचे काशी

घटक आशे त. मा घटकाॊचे

वॊतर
ु न प्रत्मेक मोजनेवाठी आलश्मक आशे . अॊतगात मोजना वॊतशु रत कयण्मात भदत कयण्मावाठी शे
घटक तमाय केरे आशे त जेणेकरून तमाय केरेरा दे खाला वौंदमादृष्ट्मा आनॊददामी तवेच कामाषभ
अवेर. अॊतगात वजालटीचे प्रकाय आणण ळैरी अनेक आशे त. मातीर काशी अततळम भशत्लाच्मा आणण
रोकवप्रम प्रकाय म्शणजे नावलक अॊतगात वजालट ऩद्धत, वभकारीन अॊतगात वजालट ऩद्धत,ऩायॊ ऩारयक
अॊतगात वजालट ऩद्धत,आधतु नक ळैरी अॊतगात वजालट ऩद्धत, औद्मोर्गक अॊतगात वजालट
ऩद्धत,कभीत

कभी

गोष्टटी

लाऩरून

केरेरी

अॊतगात

वजालट

ऩद्धत,बभ
ू ध्म

अॊतगात

वजालट

ऩद्धत,भध्म ळतकातीर आधुतनक अॊतगात वजालटीची ळैरी,वभि
ु र्कनाया अॊतगात वजालट ऩद्धत.

अॊतगात वजालटीभध्मे प्रत्मेक गोष्टटीची नव्माने यचना केरी जाते. भग त्माभध्मे
यॊ ग,वलवलध फवण्माच्मा खुच्माा,भेज,कऩाट,अवो र्कॊ ला अनेक लाऩयाच्मा लस्त.ू माभध्मे आऩण अॊतगात
बदृ
ू श्म प्रदान करू ळकतो."अंतगित बदृ
ू चम" म्शणजे इभायतीॊच्मा आतीर दशयलऱ,लातालयणाचा आत्भा
आणण वॊलेदनळीरता वभजन
ू घेण्माफद्दर घटकाॊची यचना कयणे, स्थावऩत कयणे आणण त्माॊची दे खबार
कयणे.जेव्शा आऩण बदृ
ू श्म अवा वलचाय कयतो, तेव्शा भनात दशयलऱ मेते. शे गवु ऩत नाशी र्क रोकाॊना
तनवगा ळाॊत आणण दृश्मदृष्टटमा आनॊददामक लाटतो, म्शणून ती ळाॊतता आत आणण्मातच अथा
आशे.अॊतगात लातालयणात एक ठयावलक जागा,कोन,आणण क्षषततज अवतात जे कराकृतीचे खये कामा
फनण्मावाठी फदररे र्कॊ ला लर्धात केरे जाऊ ळकतात.करात्भक यचना आणण जजलॊत लनस्ऩतीॊच्मा

भाॊडणीचा लाऩय करून,त्मा जागेत वौंदमााचा भर्ल
ू म जोडून इॊदिमाॊना आकवऴात कयणाये नैवर्गाक,चाॊगरे
लातालयण तमाय कयण्मावाठी अॊतगात बदृ
ू ष्टमाचा लाऩय केरा जातो.आतीर बागात बदृ
ू ष्टमाचा वलस्ताय
तनवगा आणण फाह्म लातालयणाळी वलोच्च वॊफध
ॊ वाधण्मावाठी आलश्मक उत्प्रेयकाॊप्रभाणे काभ कयणाऱ्मा
दशयव्मा लनस्ऩती यचना वच्चीि फनलते.अॊतगात बदृ
ू श्म प्राभख्
ु माने तनवगााचे नैवर्गाक आणण अऩक्ल
स्लरूऩ प्रत्मेक जागेच्मा दायाऩमंत आणण्मालय रष केंदित कयतात आणण ते अर्धक जजलॊत आणण
नैवर्गाक फनलतात. शे खयॊ तय आतीर बागात वय
ू भ शलाभान याखण्माव भदत कयतात आणण
आलश्मकतेनव
ु ाय ते कामाषभतेने थॊड र्कॊ ला उफदाय फनलतात आणण कृबत्रभ उऩकयणाॊचा लाऩय कभी
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करून लातालयणातीर ताण कभी कयतात.अॊतगात बदृ
ू ष्टमाभधे अनेक प्रकाय अवतात.त्माभध्मे दशयलीगाय
फाग,वलवलध दगडॊ,परोत्ऩादन,तयॊ गणायी अॊतगात बदृ
ू श्म,ऩाणलठे मेतात.

आज अॊतगात वजालटीचे जग वतत वलकशवत शोऊ ऩाशत आशे, तवेच ग्राशकाॊना कौतक
ु
कयण्मावाठी नलनलीन ऩद्धत तमाय कयण्माचा वलचाय कामभ केरा जात आशे.अॊतगात वजालट
कयण्मावाठी लेगलेगऱे वादशत्म लाऩयरे जाते.जय आऩण ऩायॊ ऩारयक र्कॊ ला वभकारीन यचना तमाय
कयण्माचा वलचाय कयत अव,ू तय त्माभध्मे नैवर्गाक दगड,काच,राकूड,इत्मादीॊचा आऩण लाऩय करू
ळकतो. अॊतगात वजालटीभध्मे आऩण जे काशी छो्मातरॊ छोटॊ वादशत्म लाऩरू त्माभध्मेऩण अनेक
प्रकाय मेतात. उदा. अॊतगात वजालटीभध्मे वलवलध प्रकायच्मा राकडाॊचा लाऩय केरा जातो. आतीर
भजर्लमावाठी वाभान्म आणण भोठ्मा प्रभाणालय लाऩयरे जाणाये राकूड म्शणजे ओक,शळवल भशोगनी इ.
लष
ृ ाॊचे कठीण टणक राकूड शोम.प्रत्मेक जागेत मोग्म वाभग्री लाऩयणे शे अॊतगात वजालटीभध्मे
भशत्लाचे अवते.आज जलऱजलऱ प्रत्मेक गोष्टटीवाठी ताॊबत्रक उऩाम जयी अवरे तयी वला वादशत्म
कोणत्माशी खोरीत व्मलजस्थत फवत नाशी.त्माभऱ
ु े च फशुतेक अॊतगात वजालटीची गयज तनभााण झारी
आशे. आतीर बागातर्लमा वजालटीभध्मे अनेक प्रकायचे वादशत्म लाऩयरे जाते.

अॊतगात वजालटीच्मा वादशत्माभध्मे वॊगभयलयी दगड र्कॊ ला काचेचे तक
ु डे फवलन
ू केरेरे वळ
ु ोशबत
नषीकाभ अवरेरी पयळी,गाशरचा,शबॊतीलय र्चटकवलण्माचा ळोबेचा नषीदाय यॊ गीत कागद,दटकाऊ
पतनाचय,यॊ ग इ.मेतात.माचप्रभाणे वॊगभयलयी,पुराॊचे नषीकाभ अवरेर्लमा यचना,पय शे देखीर वादशत्म
लाऩयरे जाते.आजकार लास्तच्
ूॊ मा आतीर बागात ऩाणलठे प्रदान केरे जातात.मा ऩाणलठ्माॊवाठी
लेगलेगऱे

वादशत्म

लाऩयरे

जाते.त्माभध्मे

ॊ े ट,पामफयग्राव,ये वीन,
दगड,कॉक्र

शवयॎशभक

शे

वादशत्म

मेत.े अॊतगात ऩाणलठ्माभध्मे आऩण कायॊ ज,भत्स्मारम,ऩडद्माच्मा शबॊती,तराल,छोटा धफधफा प्रदान करू
ळकतो. माभऱ
ु े एक लेगळ्मा प्रकाये चाॊगरी अॊतगात वजालट शोऊ ळकते.शे ऩाणलठे ददवामरा जजतके
वद
ुॊ य आणण आकऴाक ददवतात तततकीच त्माॊची दे खबार कयाली रागते. ह्मा ऩाणलठणाच्मा ऩाण्माची
गऱती शोऊ नमे म्शणून काऱजी घ्माली रागते,ततथरॊ ऩाणी शे स्लच्छ ठे लालॊ रागत,मात कोणी ऩडू
नमे र्कॊ ला फड
ु ू नमे माकडे रष द्माल रागत,कोणाराशी वलजेचा धक्का रागू नमे म्शणून काऱजी
घ्माली रागते. एकॊदयीत अॊतगात ऩाणलठा शा कवा जास्तीत जास्त स्लच्छ याशीर माकडे रष द्मालॊ
रागत.

आतीर बागातरी कोणतीशी जागा शी अॊतगात वजालटीभऱ
ु े जळी छान ददवते तवे त्मा जागेचे काशी
पामदे शी अवतात. भख्
ै ी एक म्शणजे ते उऩरब्ध जागेचे प्रभाण लाढलू ळकतात.जीलनाची
ु म पामद्माॊऩक
गण
ु लत्ता लाढलणे,कामाषभतेच्मा बालनेवश अॊतगात वजालट शे शी काशी पामदे आशे त. अॊतगात
बदृश्माॊभऱ
ु े तणाल कभी शोतो:आकडेलायी दळावलते र्क अॊतगात बदृ
ू श्म अवरेर्लमा कामाारमाॊभध्मे
काभगाय अर्धक उत्ऩादनषभ अवतात आणण रुग्णारमातीर रुग्णाॊना लनस्ऩती आणण पुराॊनी बयरेर्लमा
खोर्लमाॊचा खूऩ पामदा शोतो. अवे ऩयु ाले दे खीर आशे त जे वलद्माथॉ दशयव्मा लातालयणात चाॊगरी
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काभर्गयी कयत अवर्लमाचे दाखलतात. लनस्ऩतीॊचा दशयला यॊ ग भनारा आयाभ दे तो आणण ळयीयारा
आयाभ दे तो. त्माभऱ
ु े आयोग्म चाॊगरे याशते,वौंदमादृष्ट्मा वख
ु कायक लाटते,घय वळ
ु ोशबत शोते, ती जागा
एक अथाऩण
ू ा फनते. थोडक्मात आतीर बागातीर कोणत्माशी जागेत वजालट केर्लमाभऱ
ु े त्मा जागेरा
एक लेगऱे भशत्ल प्राप्त शोते. त्मा जागेकडे ऩाशण्माचा रोकाॊचा दृजष्टटकोन फदरतो. मालरून अवॊ ददवन
ू
मेतॊ र्क कोणत्माशी दठकाणच्मा आतीर बागातीर वजालट कयणॊ शे र्कती भशत्लाचॊ आशे….

****************************
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लाध्मिक्मात तनलावी इभायतींभध्मे ळायीरयक शारचारींभऱ
ु े शोणाऱ्मा वभस्मांचा
अभ्माव
धचन्भमी भाऱी

वलद्मार्थानी, एभ-आचा (एव.ए.)

बयती वलद्माऩीठ कॉरेज ऑप आर्काटे क्चय, डीम्ड (टू फी) मतु नव्शशवाटी, ऩण
ु े
अचिना गामकलाि

प्राध्मवऩका, एभ-आचा (एव.ए.)

बयती वलद्माऩीठ कॉरेज ऑप आर्काटे क्चय, डीम्ड (टू फी) मतु नव्शशवाटी, ऩण
ु े

ऩरयचम
स्लत्चे घय फाॊधणे शे नेशभीच भाणवाचे स्लप्न अवते आणण त्मावाठी बयऩयू ऩैवे गत
ुॊ लरे जातात. घय फाॊधताना
अथाव्मलस्था, वाभाजजक जस्थती, शलाभान, लास्तळ
ु ास्त्र इत्मादी अनेक फाफीॊचा वलचाय केरा जातो. लमोलद्
ृ ध
रोक (लम 60 ऩेषा जास्त अवणाया लमोगट) वशवा भमााददत ळायीरयक शारचारी आणण वेलातनलत्त
ु े त्माॊचा
ृ ीभऱ
फशुतेक लेऱ घयात घारलतात. म्शणून घय शे लद्
ू ा कयण्माव वषभ अवरे
ृ धाॊच्मा दै नदॊ दन काभकाजाच्मा गयजा ऩण
ऩादशजे आणण त्माॊना तेथे वयु क्षषत आणण स्लातॊत्र लाटामरा शले. तथावऩ, तरुण लमात आणण इतय फाफीॊच्मा
वलचायाने फाॊधरेरी घये लद्
ृ धाॊवाठी आयाभदामक ठयत नाशीत.
शा ळोध तनफॊध लद्
ृ धाॊवाठी गश
ृ यचना कयताना कोणते घटक वलचायात घेणे आलश्मक आशे त शे जाणून घेण्मावाठी
केरेर्लमा अभ्मावाचा एक बाग आशे. त्मा अभ्मावावाठी तज्साॊच्मा भर
ु ाखती, लद्
ु ाखती, केव स्टडी
ृ धाॊच्मा भर
अळा वलवलध ऩद्धतीॊचा अलरॊफ कयण्मात आरा. त्माऩैकी ज्मेष्टठाॊच्मा भर
ु ाखतीॊची भादशती मा ळोध तनफॊधाभध्मे
वादय कयण्मात आरी आशे .
मा ळोधतनफॊधाचे उद्ददष्टट गश
ृ धाॊवाठी ऩयू क नाशीत आणण जे वलचायात घेणे घयाजेचे
ृ यचनेतीर कोणते घटक लद्
आशे त ते जाणून घेणे आशे. कोर्लशाऩयू ळशयातीर वलवलध बागातीर 22 लद्
ु ाखती घेण्मात आर्लमा. त्मा
ृ धाॊच्मा भर
भध्मे ळायीरयक शारचार कयताना मेणाऱ्मा वभस्माॊभऱ
ु े घयाभध्मे लालयताना त्माॊना शोणाऱ्मा अडचणी जाणन
ू
घेण्मावाठी काशी प्रश्न वलचायण्मात आरे. त्मा भर्ल
ू माॊकनाचे तनष्टकऴा ऩढ
ु े वादय केरे आशे त.
प्रचन ल त्मांचे भल्
ू मांकन
शे वॊळोधन भर
ै ी 11 रोक 60-70 लमोगटातीर, 9
ु ाखत ऩद्धतीने कयण्मात आरे. एकूण 22 प्रततवादकत्मांऩक
रोक 70-80 लमोगटातीर आणण 2 रोक 80 ऩेषा जास्त लमोगटातीर शोते. भर
ु ाखतीत वलचायरेरे प्रश्न, प्रततवाद
आणण त्माचे वलश्रेऴण खारीरप्रभाणे,
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१. खारीरऩैकी कोणते भद्
ु दे तम्
ु शारा रागू शोतात
२. चारताना आणण इतय काभे कयताना तम्
ु शारा वाॊधेदख
ु ीचा वाभना कयाला रागतो का?
३. तम्
ु शारा डॉक्टयाॊनी कॎजर्लळमभ र्कॊ ला जव्शटॎ शभन डी३ गोळ्मा घेण्माव वाॊर्गतरे आशे का
४. तम्
ु शी थकला आणण शाडाॊच्मा दख
ु ण्माने त्रस्त आशात का?
५. तम्
ु शारा र्कयकोऱ दख
ु ाऩतीने शाडारा इजा झारी आशे का?
६. काशीशी नाशी
एकूण प्रततवादकत्मांऩक
ै ी र्कती रोक ळायीरयक शारचार वॊफर्ॊ धत वभस्माॊना तोंड दे त आशे त र्कॊ ला
वॊर्धलात र्कॊ ला ऑजस्टओऩोयोशवव वायख्मा आजायाॊनी ग्रस्त आशे त शे वभजून घेण्मावाठी शा प्रश्न
वलचायण्मात आरा शोता.
२२ प्रततवादकत्मांऩक
ै ी २० जणाॊना काशी ना काशी वभस्माॊचा वाभना कयाला रागत शोता. त्माभऱ
ु े अवा
तनष्टकऴा काढरा जाऊ ळकतो की ६० लऴांलयीर फशुतेक रोक ळायीरयक शारचारी वॊफर्ॊ धत वभस्माॊना
तोंड दे तात.
तम्
ु शी वध्मा कोणत्मा प्रकायच्मा घयात याशत आशात?
प्रततवादकत्मांऩक
ै ी चाय जण फ्रॎ टभध्मे, २ यो-शाऊवभध्मे तय १८ फॊगर्लमाॊभध्मे याशत शोते. घयाॊचे स्लरूऩ
फदररे अवरे तयी रोकाॊच्मा घयाॊभधीर लेगलेगळ्मा बागात बेडवालणाऱ्मा वभस्मा वायख्माच शोत्मा.
तम्
ु शी वध्मा याशत अवरेरे घय कोणी फाॊधरे र्कॊ ला वलकत घेतरे? खये दी र्कॊ ला फाॊधकाभाच्मा लेऱी
भारकाचे अॊदाजे लम काम शोते?
खारी जोडरेरा ऩाई चाटा घय कोणी फाॊधरे माफद्दर तऩळीरलाय भादशती दळावलतो.
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रोक वाधायणत् कोणत्मा लमात घय घेतात शे जाणून घेण्मावाठी ऩढ
ु ीर प्रश्न वलचायरा गेरा. त्मातन
ू

अवे ददवन
ू आरे की ८६.४% रोकाॊनी ४५ लऴांऩेषा कभी लमात घय फाॊधरे र्कॊ ला वलकत घेतरे आणण
पक्त २२.७% रोकाॊनी ४५ लऴाानत
ॊ य घय फाॊधरे. त्माभऱ
ु े अवा तनष्टकऴा तनघतो की फशुतेक रोक तरुण
लमात घये फाॊधतात अथला घेतात.

फाॊधकाभ र्कॊ ला खये दीच्मा लेऱी लाढते लम आणण त्माचनव
ु ाय फदरणाऱ्मा ळायीरयक फाफीॊचा वलचाय केरा
गेरा शोता का?

२२ प्रततवादकत्मांऩक
ै ी, पक्त एका प्रततवादकत्मााने फाॊधकाभ कयताना लद्
ु े शोणाऱ्मा ळायीरयक
ृ धत्लाभर
शारचारीॊतीर फदराॊचा वलचाय केरा शोता.

ऩयॊ तु त्माने ६० ऩेषा जास्त लम अवताना घय फाॊधरे शोते.

केलऱ 4 रोकाॊनी फाॊधकाभ कयताना लद्
ु े शोणाऱ्मा ळायीरयक शारचारीॊतीर फदराॊचा काशीवा
ृ धत्लाभऱ
वलचाय केरा शोता. घय फाॊधताना जे रोक एकतय तरुण शोते आणण घयात लद्
ृ ध ऩारक शोते र्कॊ ला
ज्माॊनी घय लमाच्मा ४५ लऴांनत
ॊ य फाॊधरे त्माॊनीच लद्
ु े अवा तनष्टकऴा
ृ धत्लाचा वलचाय केरा शोता. त्माभऱ
काढरा जाऊ ळकतो की 45 लऴांऩेषा कभी लमात घय फाॊधणाये फशुतेक रोक फाॊधकाभ कयताना
लद्
ा कयतात.
ु ष
ृ धत्लाच्मा घटकाकडे दर
जय लद्
ृ धत्लाचा वलचाय घय फाॊधताना केरा गेरा शोता तय तो कोणत्मा घटकाॊचा वलचाय केरा गेरा? आणण ते
घटक इभायतीभध्मे कवे ऩरयलततात शोतात?
लद्
ृ धत्लाचा वलचाय करून प्रततवादकाॊनी खारीर गोष्टटी फाॊधर्लमा शोत्मा:
प्रततवादक 1: भोठ्मा आकायाच्मा खोर ्मा, प्रवाधनगश
ृ आणण ळौचारम, ऩाजश्चभात्म ऩद्धतीचे ळौच्मकूऩ
फवलण्मात आरे शोते. तवेच शरफ्टची तयतद
ू आशे का शे घय खये दी आधी तऩावण ्मात आरे शोते.
प्रततवादक 2: ळौचारमाॊभध्मे ग्रॎफ फावा फवलण्मात आरे शोते. स्नानगश
ृ ाची यचना कयताना ओरा ल कोयडा बाग
लेगऱा याशीर माची तयतद
ू केरी शोती. स्नानगश
ृ ात कऩडे फदरताना ऩाम घवरू नमे मावाठी लेगऱी चें जजॊग रूभ
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फनलण्मात आरी शोती. लद्
ृ ध जोडप्मावाठी खारच्मा भजर्लमालय खोरी फाॊधण्मात आरी शोती. दोन लेगलेगळ्मा
उॊ चीचे स्लमॊऩाक क्टे , उच्च दाफ अवरेरे प्रॊबफॊग र्पक्स्चय, इत्मादीॊची वद्
ु धा वोम केरी शोती.
प्रततवादक 3: ळौचारमाॊऩक
ै ी एक ऩाजश्चभात्म ऩद्धतीचा ळौच्मकूऩ अवेर माची खात्री केरी शोती.
प्रततवादक 4: फाथरुभ आणण टॉमरेटभध्मे अॉटी-जस्कड टाइर्लव फवलर्लमा शोत्मा; र्कभान एक ऩाजश्चभात्म
ऩद्धतीचा ळौच्मकूऩ अवेर माची खात्री केरी शोती.
प्रततवादक 5: ऩामऱ्माॊची उॊ ची कभी ठे लरी शोती.

लाढत्मा लमाभऱ
ु े घयाभध्मे लालयताना र्कॊ ला घयातीर लेगलेगऱमा जागा लाऩयताना तम्
ु शारा अडचण जाणलते
का? तम्
ु शारा कोणत्मा दठकाणी वभस्मा मेतात?
वला प्रततवादकत्मांऩक
ै ी 20 जणाॊना लद्
ु े त्माॊचे घय लाऩयताना काशी ना काशी अडचणी जाणलतात. ज्मा
ृ धत्लाभऱ
दोन व्मक्तीॊना कोणतीशी अडचण मेत नाशी त्माॊनी लद्
ृ धत्लाचा फाॊधकाभालेऱीच वलचाय केरा शोता.
प्रततवादकत्मांना मेणाऱ्मा लेगलेगळ्मा वभस्मा खारी नभद
ू केर्लमा आशे तवोफ्माची उॊ ची कभी अवर्लमाभऱ
ु े उठतानावाॊधे दख
ु तात.
जजना शा लद्
ु ाखतीतन
ू वभोय आरे. फऱ्माच लद्
ु गेदख
ु ीचा
ृ धाॊच्मा दृष्टटीने पाय त्रावदामक ठयतो अवे भर
ृ धाॊना गढ
वाभना कयाला रागतो. त्माभऱ
ु े लयचा भजरा लाऩयरा जात नाशी, बाड्माने ददरा जातो अथला जय रोक लयच्मा
भजर्लमालयच याशत अवतीर तय फाशे य जाणे टाऱतात. फ्रॎ ट शवस्टीभभध्मे याशण्माऱ्माॊना शरफ्ट फॊद अवर्लमाव
अनेक भजरे चढून जाणे त्रावदामक शोते. काशी घयाॊच्मा जजन्मारा ये शरॊग नवर्लमाभऱ
ु े चढणे उतयणे कठीण जाते.
ज्माॊनी घयाॊध्मे खऩ
ू ऩामऱ्मा/रेव्शर्लव फनलर्लमा आशे त त्माॊच्मा गड
ु घ्माॊलय ताण मेतो ल ऩडण्माच्मा बीतीभऱ
ु े
शारचारी भॊदालतात. एका प्रततवाद कत्मााच्मा घयी जजना पॎबिकेटे ड अवन
ू त्मालय छप्ऩय नवर्लमाभऱ
ु े तो
ऩालवाळ्मात लाऩयणे खूऩ कठीण शोते.
चुकीची यचना अवरेरी रशान आकायाची ळौचारमे ल स्नानगश
ृ धाॊच्मा दृष्टटीने अत्मॊत घातक बाग आशे .
ृ े शा लद्
बायतीम ऩद्धतीचे ळौच्मकूऩ लाऩयताना गढ
ु ग्माॊलय ताण मेतो. घयाऩावन
ू राॊफ फाॊधरेर,े तवेच फेडरूभरा
जोडरेरे नवरेरे ळौचारम आणण स्नानगश
ु धा गैयवोमीचे शोते, वलळेऴत् यात्रीच्मा लेऱी. ळौचारम
ृ लाऩयणे वद्
आणण स्नानगश
ृ खूऩच रशान अवर्लमाव शारचार कयताना जागा अऩयु ी ऩडते.
तनवयड्मा पायश्मा शा वद्
ु धा पायच गॊबीय वलऴम आशे . फऱ्माच प्रततवादकत्मांनी शी फाफ भान्म केरी

की त्माॊना स्नानगश
ु धा घडरे
ृ ाॊभध्मे घवरून ऩडण्माची बीती लाटते आणण काशीॊच्मा घयी अवे प्रवॊग वद्

शोते. तवेच घयातीर पयश्मा अततळम तनवयड्मा अवतात. तेथेवद्
ु धा घवरून ऩडण्माच्मा अनेक घटना
घडर्लमा आशे त.
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फऱ्माच जस्त्रमाॊकडून अवा प्रततवाद शभऱारा की फ्रीज, ओटा ल शवॊक मातीर अॊतय जास्त आशे . त्माभऱ
ु े

त्माॊना मा तीन भध्मे लायॊ लाय पेऱ्मा घारामरा रागतात ल थकला मेतो. स्लमॊऩाक क््मारा मोग्म
उताय नवर्लमाचे एक भदशरा फोरर्लमा, त्माभऱ
ु े जेव्शा जेव्शा शवॊक लाऩयरा जातो तेव्शा ऩाणी
क््माच्मा

दव
ु ऱ्मा

टोकाऩमंत

जाते,

खारी

वद्
ु धा

वाॊडते.

ळयीयाची

शारचार

भॊदालर्लमाभऱ
ु े

लमोभानानव
ु ाय ते ऩव
ु णे कठीण आणण लेऱखाऊ काभ शोते. काशीॊच्मा ओ्माची उॊ ची जास्त आशे,
त्माभऱ
ु े त्माॊना स्लमॊऩाक कयणे अलघड जाते ल वाॊधेदख
ु ी जाणलते.

दयलाजे शा आणखी एक अवा घटक आशे जेथे लद्
ृ ध रोकाॊना वभस्मा जाणलतात. प्रलेळद्लाय एकच

ऩॎनरचे अवन
ू जड अवते आणण ते फाशे यच्मा फाजव
ू उघडते, त्माभऱ
ु े लाऩयणे कठीण जाते. फऱ्माचलेऱा
ळौचारमाचे दयलाजे खूऩच रशान अवन
ू ते आत उघडतात. त्माभऱ
ु े लद्
ृ ध व्मक्ती ळौचारमात ऩडरी

तय त्माॊना फाशे य काढणे कठीण शोते. तवेच वयकते दयलाजे वद्
ु धा धुऱीने घ्ट शोऊन उघडणे कठीण
झार्लमाच्मा घटना वभोय आर्लमा. एका व्मक्तीने अवे वाॊर्गतरे की दयलाजाची ्वलस्टे फर शॎन्डर
लाऩयताना त्माॊच्मा भनगटालय ताण मेतो.

एका प्रततवादकाॊनी वॊर्गतरे, त्माॊच्मा जोडीदायीणीरा भधभ
ु ेश अवर्लमाने यात्री लायॊ लाय रघलीरा जाले
रागते आणण राइटचे जस्लचेवची यचना नीट नवर्लमाने ळोधणे कठीण शोते

तम्
ु शारा त्मा वभस्माॊचा वाभना कयाला रागरा र्कॊ ला रागत आशे म्शणन
ू तम्
ु शी घयात काशी फदर केरे
आशे त का? केरे अवर्लमाव ते फदर कोणते?

जलऱऩाव वला रोकाॊना काशीना काशी वभस्मा जाणलत अवर्लमा तयी पक्त 8 रोकाॊनी घयाॊभध्मे फदर
केरे.

ते फदर खारीरप्रभाणे:

लय उर्लरेख केरेर्लमा भधभ
ु ेश अवरेर्लमा व्मक्तीच्मा घयातीर राईटचे जस्लचेव फदरन
ू ऩरॊगाजलऱ
फवलण्मात आरे.

बायतीम ऩद्धतीचा ळौच्मकूऩ फदरन
ू ऩाजश्चभात्म ऩद्धतीचा फवलण्मात आरा.

तवेच एका दठकाणी घयाफाशे यीर ळौचारम ऩाडून घयाभध्मे नलीन फाॊधण्मात आरे.
वोफ्माची उॊ ची खूऩ कभी शोती, त्माभऱ
ु े अततरयक्त गादीचा थय टाकरा गेरा.

स्लमॊऩाक घयातीर जास्त उॊ चीचा ओटा गैयवोमीचा अवर्लमाने ऩडून नलीन फाॊधण्मात आरा.
तनष्कऴि

फशुतेक रोक 45 ऩेषा कभी लमात त्माॊचे घय फाॊधतात र्कॊ ला खये दी कयतात. फशुतेक रोकाॊना
लद्
ु े , तरुण लमात फाॊधरेरे
ृ धत्लात ळायीरयक शारचारीॊ वॊफर्ॊ धत वभस्माॊना तोंड द्माले रागते त्माभऱ
घय लाऩयण्मात अडचणी मेतात.

भर
ु ाखतीॊलरून अवे वभजू ळकते की लध्
ु मत् ळौचारम, स्नानगश
ृ दाॊना भख्
ृ माॊचा आकाय आणण

बायतीम ऩद्धतीचे ळौच्मकूऩ, ऩामऱ्माॊची उॊ ची, स्लमॊऩाकघयातीर क््माचे तनमोजन आणण उॊ ची,

पयळीचा प्रकाय, दयलाजाॊचा आकाय आणण प्रकाय, राईटच्मा जस्लचचे स्थान, वोपा ल खच्
ु मांची उॊ ची इ.
दठकाणी वभस्मा जाणलतात. तयीशी तनमोजन आणण यचना कयताना त्माॊच्माकडे कभारीचे दर
ा केरे
ु ष
जाते. त्माभऱ
ु े मा बागाॊकडे लास्तवु लळायदाॊनी वलळेऴ रष ददरे ऩादशजे.

लद्
ृ धाऩकाऱात वभस्माॊना तोंड द्माले रागत अवरे तयीशी फशुतेक रोक फाॊधकाभानॊतय घयाभध्मे फदर
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कयणे टाऱतात. म्शणून घयाची यचना, फाॊधकाभ अथला खये दी कयतानाच मा गोष्टटीॊची अॊभरफजालणी
कयणे ळशाणऩणाचे ठये र.
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रशान भर
ु ांचे तनवगािळी नाते : भर
ु ांच्मा वलकावावाठी आर्ण ऩर्थ
ृ लीच्मा
बवलष्मावाठी त्माचे भशत्त्ल
केतकी गोिफोरे-यणटदले

बू िष्टु मकाय (रॉ डस्केऩ आर्काटे क्ट),
फागोयाभा रॉ डस्केऩ आर्काटे क््व

गोऴलाया
खयॊ तय, भाणूव शा तनवगााचाच एक बाग अवर्लमाने, ‘भनष्टु म तनवगा’ शे नाते शजायो लऴााऩावन
ू आशे.
भाणवाच्मा वलाागीण वलकावावाठी तनवगा-वोफततीचा अनब
ु ल ल त्माचा दै नदॊ दन जीलनालय ऩडणाया
प्रबाल शे दोन्शी आलश्मक आशे . अवे न झार्लमाव त्माचा वलऩयीत ऩरयणाभ भाणवाच्मा केलऱ ळायीरयक
आयोग्मालय नाशी तय बालतनक आयोग्मालयशी शोतो शे अनेक अनब
ु लाॊभधून शवद्ध झारे आशे . जेव्शा
भर
ु े खेऱण्मावाठी भोकऱी अवतॊ, तेव्शा त्माॊची ऩदशरी ऩवॊती फशुतेकदा जलऱच्मा तनवगायम्म दठकाणी
जाण्माची अवामची. दोनळे लऴााऩल
ू ॉ, फशुताॊळी भर
ु े त्माॊचे ददलव ळेतात र्कॊ ला तनवगाात घारलीत अवतॊ.

मा ऩेऩयभध्मे, ळशयी भर
ु ाॊचे तनवगााळी अवरेरे नाते कवे भजफत
ू कयता मेईर मालय रष केंिीत केरे
आशे, त्माचा उऩमोग तनवगााळी एक प्रेभऱ नाते, प्राण्माॊफद्दर वशानब
ु त
ू ी, तनवगााचा आनॊद,
तनवगााफयोफयच्मा एकतेची बालना आणण तनवगााचे जतन कयण्माची जफाफदायी तनभााण कयण्माव भदत
करू ळकतो. भर
ु ाॊकडे रष दे णे भशत्लाचे आशे कायण फारऩणीच, तनवगााळी तनगडीत वाभाजजक
उऩक्रभाॊत बाग घेऊन, नैवर्गाक लातालयण आणण प्रजातीॊची थेट वॊलाद (first-hand sensory experience)
वाधन
ॊ ध
ॊ प्रस्थावऩत कयता मेतात. उऩयोर्लरेणखत ऩाश्लाबभ
ू तनवगााळी वशजावफ
ू ीलय, एक आई आणण एक
बदृ
ू श्म शळर्लऩकाय (landscape architect) अळा दशु े यी बशू भकेतन
ू भी याफवलरेरे काशी उऩक्रभ तवेच भरा
आरेरे काशी अनब
ा न
ु ल आणण त्मालय आधारयत भर
ु े आणण तनवगा माॊच्मातीर नात्माचे वॊलध
कयण्मावाठी आऩण काम करू ळकतो मावॊफध
ॊ ीचे वलचाय ह्मा रेखाद्लाये आऩणाॊऩढ
ु े भाॊडत आशे .
वंळोधन- प्रचन
भर
ु े- तनवगा मानात्मातन
ू भर
ु ाॊचा वलकाव आणण ऩथ्
ू त्माचे भशत्त्ल
ृ लीच्मा बवलष्टमाच्मा दृजष्टटकोनातन
ळोधणे.

प्रस्तालना
तनवगााच्मा वातनध्मात लेऱ घारलण्माचे पामदे अनेक आशे त. वगळ्मात वद
ॊु य गोष्टट म्शणजे
तनवगााच्मा कुळीत आऩण आऩरे फारऩण आठलू ळकतो. फारऩणीच्मा र्कतीतयी आठलणी तनवगााळी
तनगडडत अवतात; अगदी भाती-लाऱूत खेऱण्माऩावन
ू ते ऩदशर्लमा ऩालवाचे शळॊतोडे अॊगारा स्ऩळन
ुा
गेर्लमालय शोणाऱ्मा योभाॊचकायी अनब
ु लाऩमंत! अरीकडच्मा काऱात भात्र भर
ु ाॊना तनवगाात लेऱ
घारलण्माचे भक्
ु त षण पायवे अनब
ु लामरा शभऱत नवर्लमाचे ददवन
ू मेत.े अथाात मा भागची कायणे
अनेकवलध आशे त- लष
ृ वॊलधानाचे पायवे तनमोजन न कयता फाॊधर्लमा गेरेर्लमा शवभें टच्मा भोठभोठार्लमा
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फाॊधील लवाशती, आई-लडडराॊचे अतत-व्मस्त जीलन, नोकयीच्मा दठकाणी जाण्मा-मेण्माचा प्रचॊड लेऱ
आणण त्माभऱ
ु े भर
ु ाॊफयोफय फाह्म लातालयणात घारलण्मावाठी पायवा लेऱ उऩरब्ध नवणे, भर
ु ाॊचे
बयऩयू अवे ळारेम ताव इत्मादी. वलळेऴत् गेर्लमा दोन लऴाात र्कॊ फशुना त्माशीऩेषा अर्धक काऱाऩमंत

covid-19 ने घेतरेर्लमा थैभानाभऱ
ु े अनेक भर
ु े त्माॊच्मा आमष्टु मातीर भशत्त्लाच्मा अळा भनष्टु म-तनवगा
वॊलादारा, त्मातन
ू तनभााण शोणाऱ्मा वशज वद
ुॊ य अळा नात्मारा भक
ु री आशे त.
दद
ु ै लाने, नजीकच्मा बवलष्टमातीर आणणक काशी काऱाऩमंत शी ऩरयजस्थती फदरण्माची र्चन्शे ददवत
नाशीत.
बौततक लातालयणाची लैशळष्ट्मे भर
ु ाॊना आकाय दे ण्माव आणण त्माॊच्मा कृतीॊच्मा ऩरयणाभस्लरूऩ त्माॊच्मा

लातालयणातीर ऩाचशी वॊलद
े नाॊचा अनब
ु ल घेण्माव अततळम ऩरयणाभ कायक अवतात. वलवाव्मा
ळतकाच्मा उत्तयाधाात, अनेक भर
ु ाॊच्मा लातालयणाचे ळशयीकयण झारे शोते ( चालरा १९९४ ). ऩयॊ तु तयीशी
अगदी १९७०च्मा दळकाऩमंत, भर
ु ाॊना तनवगा आणण नैवर्गाक लातालयणात भोठ्मा प्रभाणात प्रलेळ शोता.
नागयीकयण प्रर्क्रमेदयम्मान पुटऩाथ, यस्ते, क्रीडाॊगणे, उद्माने, शरयतभागा, भोकळ्मा जागा आणण इतय
जागा लाऩरून त्माॊनी त्माॊच्मा भनोयॊ जनाचा फयाच लेऱ घयाफाशे य घारलरा

(भयु २००४ व्शाईट अॉड

स्टोकशरन १९९८).
फाशे य खेऱणायी फारऩणीची वॊस्कृती आता जलऱ जलऱ नाशीळीच झारी आशे . ऩरयणाभत् भर
ु े त्माॊचा

जास्तीत जास्त लेऱ घयात घारू रागरी आशे त (शाटा १९९९, भयू २००४). तनवगााळी थेट आणण उत्स्पूता
वॊऩका ठे लण्माची भर
ु ाॊची वॊधी म्शणजे फारऩणीचा अनब
ु ल नाशीवा शोत चाररा आशे (चालरा १९९४,
केरटा २००२, कुओ २००२, भेरोन २००४, ऩामर २००२, रयव्शर्कन १९९०, वलर्लवन १९९६). एक
वॊळोधकाने रशान भर
ु ाॊच्मा जीलनात अचानक शोणाया शा फदर आणण घयाफाशे य खेऱण्माऩावन
ू
भक
ु ण्मारा ‘कायालावाची फारऩण’ (फ्राजन्वव

१९९१) म्शटरे आशे . फारऩण आणण फाह्म नैवर्गाक

जगाभध्मे तनमशभत दे खये ख न केरेरे खेऱ आता वशवा ददवन
ू मेत नाशीत (वलर्लवन २०००, ऩामर
१९९१)

मारा ‘अनब
ु लाचा वलरोऩ’ म्शणतात, ज्माभऱ
ु े ऩमाालयणाच्मा बफघडत चाररेर्लमा जस्थतीफद्दर

उदावीनता तनभााण शोते. आजचा वभाज त्माच्मा नैवर्गाक उत्ऩत्तीऩावन
ू खूऩ दयू गेरा अवर्लमाची र्चॊता
काशी अभ्मावक व्मक्त कयतात (केरटा २००२).
ऩमािलयणाळी तनगडित भर
ु ांच्मा अभबव्मक्तीचा ळोध (Discovering Children’s Eco-psychological Self)
‘इको-वामकॉरॉजजकर वेर्लप’ म्शणजे नैवर्गाक जगाच्मा वॊफध
ॊ ात त्माॊची स्लत:ची नैवर्गाक बालना
(पेतनव आणण र्ग्रपोय २००२). मावॊफध
ॊ ात, अनेक वलचायलॊताॊचे अवे भत आशे की प्रत्मेक भानलात
उत्क्राॊतीदयम्मान तनवगााधारयत ‘अनल
ु शॊ ळक कोडीॊग’ आणण अॊत्प्रेयणा तनभााण झारेर्लमा आशे त. भर
ु े
तनवगााळी वॊफर्ॊ धत अवरेर्लमा नैवर्गाक बालनेने जन्भारा मेतात आणण फामोर्पशरमा र्कॊ ला तनवगााळी
वॊरग्नता शी प्रत्मेक भर
ु ात जन्भजात अवते. शीच जन्भजात अवरेरी अॊत्प्रेयणा भर
ु ाॊच्मा लाढर्लमा
लमात जोऩावणे अततळम भशत्त्लाचे ठयते, कायण त्माॊनी वकायात्भक ऩमाालयणीम लत्त
ृ ी तनभााण शोते.
भर
ु ाॊभध्मे तनभााण झारेर्लमा तनवगायम्म गोष्टटीॊची आलड ल त्मा गोष्टटीतीर वलवलध प्राण्माॊफद्दर
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आत्भीमता शे मा गोष्टटीचे द्मोतक आशे . भर
ु ाॊची अशबव्मक्ती आणण तनवगााफयोफय च्मा एकतेची बालना
मा दोन्शी ची लाढ जय वॊतशु रत प्रभाणात झारी तय शीच भर
ु े ऩढ
ु ची वऩढी म्शणून तनवगााच्मा
वॊलध
ा नात भोठा शातबाय रालू ळकतीर.
नैवर्गाक जगाळी थोडावा र्कॊ ला कोणताशी तनमशभत वॊऩका नवरेर्लमा भर
ु ाॊचा वलकाव वाभाजजकयणाची
एक प्रर्क्रमा म्शणून ऩदशरा जातो ज्माद्लाये भर
लेगऱे
ु े स्लत्रा नैवर्गाक जगाचा बाग नवन
ू
वभजतात (पेतनव आणण र्ग्रपोय २००२). तनवगाालय प्रेभ आणण तनवगााचे वॊयषण कयणे ऐलजी
त्माॊच्मालय तनमॊत्रण ठे लणे र्कॊ ला लचास्ल गाजलणे अळी बालना भर
ु ाॊभध्मे ऩढ
ु े जाऊन वलकशवत शोऊ
ळकते. चाय ते वात लमोगटाच्मा काऱात भर
ु ाॊचे अनब
ु ल भर्ल
ु मे, दृजष्टटकोन आणण जगाकडे अवरेर्लमा
भर
ू बत
ू अशबभख
ु तेरा स्लरूऩ दे तात जे आमष्टु मबय त्माॊच्मा रषात याशते (वलर्लवन १९९४ आणण १९९६).
वंळोधन ऩद्धत आर्ण वाधने
अळाच काशी तनवगायम्म गोष्टटीॊच्मा भाध्मभातन
ॊ वॊलाद वाधणाऱ्मा वोप्मा
ू ल तनवगााची थेट वॊफध
उऩक्रभातन
आम्शी ऩाच ते ऩॊधया मा लमोगटाच्मा भर
ू
ु ाॊभध्मे शा तनवगाा फद्दरचा वकायात्भक
दृजष्टटकोण उद्मक्
ु त कयण्माचे प्रमत्न केरे.
उऩक्रभ 1: तनवगाात आढऱणाऱ्मा वलवलध झाडाॊची झाडातन
ू आरेर्लमा माॊची ओऱख ल लवॊत ऋतच्
ू मा
स्लागतात नलीन बफमा रुजन
ू वीड फॉम्फ तमाय कयणे.
उऩक्रभाची वरु
ु लात शी दग
ु ाा वप्तळती भधर्लमा एका छो्मा श्रोकाने झारी

भर
ु ाॊना मा श्रोकाॊचे भशत्त्ल आणण अथा वभजालन
ू वाॊर्गतरे ल झाडाॊच्मा शारचारीॊचे तनयीषण करून
त्माचे अनक
ु यण भर
ु ाॊनी आऩर्लमा शालबाल नातन
ू ल दे शफोरीतन
ू दाखलण्माचा प्रमत्न केरा.
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र्चत्र १: वलवलध प्रकायच्मा बफमाॊची ओऱख

र्चत्र २: झाडाॊच्मा शारचारीॊचे अनक
ु यण भर
ु ाॊनी आऩर्लमा शालबालातन
ू ल दे शफोरीतन
ू दाखलण्माचा
प्रमत्न

र्चत्र ३: बफमा लाऩरून वीड फॉम्फ फनलण्माचा उऩक्रभ
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उऩक्रभ २: दोन भर
ु ाॊनी त्माॊच्मा आवऩाव आढऱणायी वलवलध यॊ गाची ल आकायाची ऩाने गोऱा करून
त्माॊची कर्लऩनाळक्ती लाऩरून त्मातन
ू वद
ुॊ य र्चत्रे तनभााण केरी

र्चत्र ४,५,६,७ : वलवलध यॊ गाची ल आकायाची ऩाने गोऱा करून केरेरी वद
ुॊ य र्चत्रे
तनयीषणे
मा उऩक्रभाॊतन
ू अवे आढऱून आरे की वकायात्भक ऩमाालयणीम नीततभत्तेवश भर
ु ाॊची तनवगााफद्दरची
आत्भीमता आणण प्रेभ नैवर्गाक जगाळी तनमशभत वॊऩकाात याशुर लाढते. भर
ु ाॊच्मा उर्लशशवत र्चत्तलत्त
ृ ी,
त्माॊच्मात तनभााण शोणाया आत्भवलश्लाव माॊचा भर
ु ाॊचे तनवगााळी अवरेरे नाते माच्माळी नक्कीच

तनगडडत आशे अवे म्शणता मेते कायण अनेक तनयीषणाॊभधून तवे ददवन
ू आरे आशे. एलढे च नव्शे तय
तनवगााची वोफत भर
ु ाॊचा भानशवक ताणातणालशी कभी करू ळकते. वध्माचा जरद अळा ळशयी जीलनात
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भर
ु ाॊनाशी भानशवक ताणातणालशी कभी करू ळकते. वध्माचा जरद अळा ळशयी जीलनात भर
ु ाॊनाशी
भानशवक ताणतणालाॊना वाभोये जाले रागते शे ऩष्टु कऱदा आऩण वलवरून जातो. रशान भर
ु ाॊचे
तनवगााळी नाते जोडरे गेरे अवता त्माचा वकायात्भक ऩरयणाभ ददवन
ा काळ
ू मेतो. ऩयु े ळा प्रभाणात वम
ू प्र
शभऱणायी भर
ु े तयतयीत याशतात अवे ददवन
ू आरे आशे , दै नदॊ दन आमऴ
ु ् जगताना त्माॊच्माभध्मे अर्धक
वषभता अवर्लमाचे आढऱते मा वलााचा एकबत्रत ऩरयणाभ म्शणजे त्माॊना शभऱणायी यात्रीची तनलाॊत
झोऩ. वोफेर (१९९६) अवे भानतात की चाय ते वात लमोगटातीर भर
ु ाॊवाठी नैवर्गाक जगाफद्दर
वशानबत
ू ी वलकशवत कयणे शे भख्
ु म उद्ददष्टट अवरे ऩादशजे. फारऩणातीर भर
ु ाॊच्मा अनब
ु लाॊनी भर
ु ाची
वॊकर्लऩना तनवगााचा एक बाग म्शणून वलकशवत केरी ऩादशजे. रशानऩणाच्मा वयु लातीच्मा काऱात
भर
ु ाॊचे अनब
ु ल भर्ल
ु मे, दृजष्टटकोन आणण जगाकडे अवरेर्लमा भर
ू बत
ू अशबभख
ु तेरा स्लरूऩ दे तात. जे ते
आमष्टु मबय त्माॊच्मावोफत ठे लतीर (वलर्लवन १९९४ आणण १९९६). तनवगाातीर तनमशभत वकायात्भक
वॊलादाभऱ
ु े भर
ु ाॊना ऩमाालयणाफद्दर आदय आणण काऱजी घेण्माची लत्त
ृ ी वलकशवत शोण्माव भदत शोते
केलऱ तनवगाातीर तनमशभत अनब
ु लच भशत्त्लाचे नाशीतय प्रौढ, ऩारक आणण शळषक दोघाॊनाशी ऩाशणे,
तनवगााचा आनॊद घेणे, वाॊत्लन कयणे आणण तनवगााचा आदय कयणे शे दे खीर भशत्त्लाचे आशे

( कोशे न

१९९२ आणण पेतनव आणण र्ग्रपोय २००२, वलर्लवन १९९६).
तनष्कऴि
रशान भर
ु े आणण एकूणच वभाजारा अनौऩचारयक खेऱाचा आणण त्मातन
ू शभऱणाऱ्मा शळकण्माच्मा
वॊधीचा जास्तीत जास्त पामदा शोतो. काशी वशजावोप्मा उऩक्रभाॊद्लाये भर
ु े त्माॊच्मा जन्भशवद्ध शक्क
अवरेर्लमा नैवर्गाक जगाच्मा जादच
ु ा आनॊद ऩन्
ु शा शभऱलू ळकतात. ऩयॊ तु कदार्चत त्माशूनशी भशत्त्लाचे,

नैवर्गाकीकृत क्रीडा शी आळा दे तात की भर
ु े ऩमाालयणीम भर्ल
ु मे वलकशवत कयतीर आणण ऩथ्
ृ लीचे
बवलष्टमातीर कायबायी फनतीर जे तनवगााची वलवलधता आणण आश्चमा जऩतीर.
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अशभदनगय भधीर तनलावस्थानांच्मा स्लरूऩातीर फदर.
प्राजक्ता बागानगये

बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तु भशावलद्मारम, वावलत्रीफाई पुरे ऩण
ु े वलद्माऩीठ.
प्रा. प्रसा ऩतकी

बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तु भशावलद्मारम, वावलत्रीफाई पुरे ऩण
ु े वलद्माऩीठ.

गोऴलाया –

अशभदनगय भधीर तनलवस्थानाॊचे फदरते स्लरूऩ शा वलऴम तनलडण्माचे कायण, गालाभधीर
तनलावस्थानाॊभद्धे शोणाया फदर, त्माभध्मे घातरेरी ऩायॊ ऩारयक ल आधतु नक ऩद्धतीॊची वाॊगड,
त्माचफयोफय जन्
ु मा ऩद्धतीॊळी वॊरग्न याशून त्माॊना आधतु नक ऩद्धतीॊचा आधाय दे लन
ू इभायतीॊभध्मे

घडलन
ू आणरेरा फदर ल त्मातन
ू उऩरब्ध केरेर्लमा चाॊगर्लमा वोमीववु लधा इत्मादद वला गोष्टटीॊफद्दर
प्रत्मष भादशती जाणन
घेण्माची उत्वक
ू
ु ता. ‘जुनॊ ते वोनॊ’ शी म्शण अगदी वाजेळी आशे ऩयॊ तु
शलाभानातीर फदर, नैवर्गाक आऩवत्त, ल त्माॊचे इभायतीॊलय शोणाये दष्टु ऩरयणाभ मा वला गोष्टटीॊलय भात
कयण्मावाठी नलीन ऩद्धतीॊचा अलरॊफ कयणे अत्मॊत आलश्मक आशे .
ळोधतनफॊधाचा प्रभख
उद्दे ळ अवा की, अशभदनगय भध्मे अवणाऱ्मा वलवलध प्रकायच्मा इभायतीॊचे
ु
लगॉकयण कयणे, तेथीर जन्
ु मा ल नलीन इभायती प्रत्मष ऩाशून त्माॊचे दस्तऐलज कयणे, इभायतीॊची
मोजना, दळानीम बाग, त्माॊची लैशळष्ट्मे इत्मादद फद्दर भादशती जाणून घेणे.
भख्
ु म ळब्द – ऩायॊ ऩारयक, आधतु नक, शलाभान, नैवर्गाक आऩवत्त, वोमीववु लधा.

१. ऩरयचम –
फदर.. चें ज..!! ह्मा ळब्दारा अनव
ु रून अवा ह्मा ळोधतनफॊधाचा वलऴम आशे . ज्माभध्मे अशभदनगय
भधीर वलवलध प्रकायच्मा तनलावस्थानाॊचा त्माॊच्मा लैशळष्ट्माॊवश केरेरा अभ्माव, वलबागणी तवेच
छामार्चत्राॊद्लाये केरेरे लगॉकयण, दळानीम बागात काऱानव
ु ाय झारेरा फदर ल ते फनलण्मावाठी
लाऩयरेरी वलवलध प्रकायची वादशत्म आणण तनलावस्थानाॊचा आजूफाजूच्मा इभायतीॊळी अवरेरा वॊफध
ॊ
इत्मादद गोष्टटी ळोधतनफॊधाभध्मे भाॊडरेर्लमा आशे त.

२. वाटशत्म ऩुनयालरोकन ळोधातनफॊधावाठीच्मा वॊदशताॊभद्धे प्रत्मष इभायतीॊचे केरेरे तनयीषण, छामार्चत्रण ल त्माद्लाये केरेरे
वलश्रेऴण आणण त्माॊचे लगॉकयण, इॊटेयनेटद्लाये शभऱारेरी भादशती त्मातन
ू केरेरे वॊळोधनाद्लाये त्माचे
ऩन
ु यलरोकन केरे आशे .
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३. वंळोधन ऩद्धतीइभायतीॊचे प्रत्मष बेट दे लन
ू केरेरे छामार्चत्रण ल त्माद्लाये केरेरे इभायतीॊचे केरेरे लगॉकयण,
दस्तऐलज

ल

तर
ु नात्भक

वलश्रेऴण

करून

त्माभध्मे

जाणलरेरा

फदर

तवेच

इॊटयनेट

लरुण

इभायतीॊवलऴमी केरेर्लमा भादशतीचा वॊचम.

४. नकाळा ल अभ्मावअशभदनगय भधीर गालठाण बागातीर वलवलध प्रकायची घये , त्माॊचे लगॉकयण शे आत्मॊत स्ऩष्टटरयत्मा
ददवन
ू मेत.े ह्मा बागातीर इभायती वॊक्षषप्त ल लैवलध्मऩण
ू ा ळैरीच्मा आशे त. ह्माच वला गोष्टटीचा
अभ्माव कयण्मावाठी शा वलऴम तनलडरा आशे .

आकृ ती १
(स्त्रोत : https://www.mapsofindia.com)
अशभदनगयभधीर आर्थाक, वाभाजजक ल याजकीम वलकावअशभद तनजाभ ळाश १ माने इ.व १४९६ भध्मे लववलरेरे ल तनजभळाशाचे याजधानी ळशय ऩढ
ु े
त्मानॊच्माच नालाने अशभदनगय ळशय म्शणन
ू ओऱखरे जाऊ रागरे. त्माकाऱात तनलवस्थानाॊभध्मे
जास्त वलवलधता आढऱरी नाशी, प्राभख्
ु माने लाडा ल याजलाडे शा प्रकाय शोता. ऩयॊ तु काराॊतयातीर
फदराने त्माॊभध्मे वलकाव शोत गेरा ल नॊतय याजकीम बागाॊच्मा आधाये इभायती ल घये माॊची फाॊधणी
कयण्मात आरी आणण त्माभध्मे दे खीर शऱूशऱू बयऩयू फदर शोत गेरा. तवेच ऩढ
ु ीर काऱात वाॊडऩाणी
व्मलवस्था, लीज ऩयु लठा इत्मादद माॊच्मात दे खीर फदर शोऊन ते बशू भगत कयण्मात आरे.
ऩल
ू ॉ अशभदनगय भधीर तनलावस्थाने शी लाडा स्लरूऩची ऩाशामरा शभऱारी. त्मा काऱाभध्मे वादशत्म,
तनलवस्थानाॊचे वलवलध प्रकाय माॊभध्मे जास्त फदर झार्लमा नवर्लमा कायणाने ती घये ऩायॊ ऩारयक
ऩद्धतीॊचा लाऩय करून फाॊधरी गेरी आशे त. ल त्मानॊतय जव जळी नल नलीन वादशत्म, तनलवॊस्थानाॊचे
प्रकाय माॊची भादशती शोत गेरी, तव तवे त्माभध्मे फदर शोत गेरे. ळशायाभधीर गालठाण बाग शा
आज दे खीर ऩयु े वा वलकशवत अवर्लमाचा ददवन
मेत नाशी, तेथीर घयाॊभध्मे आजशी ऩायॊ ऩारयक
ू
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ऩद्धतीॊळी अवरेरी वॊरग्नता भोठ्मा प्रभाणात ददवन
ू मेत.े ऩयॊ तु मा वलरुद्ध म्शणजे ळशयातीर वालेडी,
कर्लमाण योड, इत्मादद जलऱीर बाग शा प्रचॊड वलकशवत ल ऩढ
ु ायरेरा ऩाशामरा शभऱतो. त्माभध्मे
फॊगरे, इभायती, भोठ भोठ्मा आऩाटा भें्व, कायखाने तवेच वलवलध उद्मोगाॊळी वॊफर्ॊ धत इभायातीॊचा
दे खीर वभालेळ शोतो. मा ऩरयवयातीर यस्ता नेटलका प्रचॊड प्रभाणात आशे ल मेथीर वलजऩयु लठा,
वाॊडऩाणी व्मलस्था दे खीर बशू भगत केरेरी ऩाशामरा शभऱते.

५. तनयीषण –
मा ळोध तनफॊधाद्लाये अशभदनगयभधीर अवणाऱ्मा इभायतीॊचे तनयीषण करून त्माभध्मे काऱानव
ु ाय शोत
गेरेरा फदर, जवे की वलाप्रथभ

वलाात जन
ु ी ल ऩायॊ ऩारयक तनलावस्थान म्शणजे लाडा त्माॊची फाॊधकाभे

प्राभख्
ु माने दगड, भाती, राकूड (वागलणॊ) माॊच्मा वाशाय्माने केरेरी जाणलरी. ह्मा इभायती अगदी
भजफत
ू स्लरूऩात अवतात ऩयॊ तु ऊन, लय ,ऩाऊव माॊचा ऩरयणाभ शऱूशऱू त्माॊलय ददवन
ू मेतो.त्मानॊतय
मेतात ती म्शणजे घये . ज्माभध्मे यचना, वादशत्म, भजरे इत्मादीॊभधीर फदर ददवन
ू मेतो. त्माभध्मे
नलनलीन ऩद्धती, दळानीम बाग, यॊ गळैरी माॊलय जास्त रयम केंदित केरेरे अवते. त्मानॊतय मेतात
इभायती म्शणजे

अनेक घयाॊचे एकत्रीकयण. फाॊधकाभावाठी भख्
ु मत: वलटा, वीभें ट, लाऱू, काच

इत्मादीॊचा लाऩय केरेरा आढऱून आरा. त्मानॊतय मेतात ते म्शणजे फॊगरे तनलावस्थानाॊचा वलाात
आधतु नक ल वोईस्कय प्रकाय ज्माभध्मे फाॊधकाभावाठी रागणायी जागा, वादशत्म इत्मादद फाफी तर
ु नेने
जास्त अवतात.

५.१ लािा-.

आकृती २:

आकृती ३:

आकृती ४:

आकृती ५ :

(स्त्रोत: रेखक)
आकृती २. भधीर लाडा दगडी अवन
ू तो ददलाणखाना, भाजघय,न्शानीघय इत्मादद ऩायॊ ऩारयक ऩद्धतीने

वजवलण्मात आरी आशे ल प्रळस्त णखडक्मा ल भजरा दळानीम बाग दे खीर आशे .आकृती ४. भधीर
लाडा दे खीर दगड ल राकूड माॊच्मा वाशाय्माने फनलरेरा आशे . त्माभध्मे स्लछ्मत घय, ल शौद
शे फाशे यीर फाजूव आशे .
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आकृती ६:

आकृती ७

:आकृती ८ :

आकृती ९ :

(स्त्रोत: रेखक)

आकृती ६. भधीर लाडा अततळम ऩयु ातन अवन
ू त्माचा दळानीम बाग बत्रकोणी आकायात अवन
ू तो
प्रळस्त णखडक्मा ल राकडी खाॊफ माॊभऱ
ु े आकवऴात ददवत आशे . आकृती ७.भधीर लाडा दे खीर दगडी

अवन
ू त्माच्मा दळानीम बागात अधागोराकय णखडक्मा आशे त. तवेच भध्म बागात भोकऱी जागा अवन
ू
त्माभधन
ू लयच्मा भजर्लमा जाण्मावाठी जजना आशे. आकृती ८. भधीर लाडा ऩयु ातन अवन
ू त्माच्मा

प्रलेळद्लायारा छोटीअधालतऱ
ुा ाकय कभानआशे . दळानीम बाग वजलण्मावाठी भोठ्माप्रभाणात वलवलध
आकायाच्मा णखडक्माॊचा लाऩय केरा आशे . वादशत्मानॊभध्मे वलटा,दगड ल राकडाचा लाऩय केरा आशे .

५.२ घये ल इभायती-

आकृती १०:

आकृती ११:

आकृती १२:

आकृती १३:

(स्त्रोत: रेखक)

आकृती १०. ल ११. भधीर घये दोन भजरी अवन
ू फाशे यीर फाजूव णखडक्मा अवन
ू त्माॊना रोखॊडी
जऱीची चौकट आशे . लयीर भजर्लमालय जण्मावाठीचा जजना शा फाशे यीर फाजूव अवन
ू तो दे खीर

रोखॊडचा आशे . आकृती १२. भधीर इभायतीभध्मे आधतु नक ल ऩायॊ ऩारयक ऩद्धतीॊचा लाऩय करून ततचा
दळानीम बाग वजवलरा आशे . ज्माभध्मे बत्रकोणाकृती कभान ल खाॊफ इत्मादद आशे . वादशत्माॊभध्मे लीट,
वीभें ट, रोखॊड इत्मादीॊचा लाऩय केरेरा ददवन
ू मेतो. आकृती १३. भधीर घय शे भध्मभ काऱातीर
अवन
ू त्माच्मा प्रलेळद्लायारा दोन्शी फाजूनी जजना आशे ल भोठ्मा णखडक्मा आशे ल रोखॊडी जाऱी
आशे त.
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आकृती १४ :

आकृती १५:

(स्त्रोत: लेखक)

(स्त्रोत: https://www.99acres.com)

आकृती १४. फॊगरा दे खीर ऩायॊ ऩारयक ल आधुतनक ऩद्धतीॊचे एक उत्तभ उदाशयण आशे . ज्माभध्मे

तऱघय आशे ल त्माचा ऩार्कंग वाथी लाऩय केरा जातो.दळानीम बागाभध्मे अधालतऱ
ुा ाकाय आचा ल
प्रळस्त णखडक्मा आशे त.

५.३ यो शॉऊभवंगआकृती १५. भध्मे दाखलर्लमाप्रभाणे यो शाऊशवॊग शा दे खीर एक आधतु नक तनलावस्थानाॊचा प्रकाय आशे ,
ज्माभध्मे घयाची यचना शी फॊगर्लमावायखीच अवते ऩयॊ तु त्माभध्मे एकवायख्मा प्रकायची अनेक घये
वरग अवतात, त्माॊची यचना, यॊ ग ऩद्धती जलऱ जलऱ वायखी अवते.

५.४ फंगरे

आकृती १६:

आकृती १७:
(स्त्रोत: रेखक)

आकृती १६.ल १७. भध्मे दाखलर्लमा प्रभाणे फॊगरा शा तनलावस्थानाॊचा एक आधतु नक प्रकाय आशे .
ज्माभध्मे प्रळस्त खोर्लमा, भोठी गच्ची, फाग इत्मादीॊचा वभालेळ अवतो.त्मावाठी लाऩयरेरी जागा शी
घयाॊच्मा तर
ु नेत जास्त अवते.

५.५

अऩािि भेंट्व-
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आकृती १८:

आकृती १९:

आकृती २०:

(स्त्रोत: रेखक)

आकृतत २१:

आकृती २२:

आकृती २३:

(स्त्रोत: रेखक)

लयीर आकृत्माॊभध्मे दाखलर्लमाप्रभाणे शे अशभदनगय भध्मे अवरेर्लमा वलवलध प्रकायच्मा अऩाटा भें्व चे
उदाशयण आशे त. ज्माभध्मे ळक्मतो तऱघयातीर जागेभध्मे ऩार्कंग आशे . तनलावस्थानी अऩाटा भें्वच्मा

भादशतीद्लाये ५-६ भजरे आशे त. अऩाटा भें्वरा भजरा दळानीम बाग अवण्माचे प्रभाण कभी आढऱरे.
ळक्मतो दोन इभायती लेगळ्मा ल भध्म बागातन
ू जजना अवे उदाशयणे ऩाशामरा शभऱारी.

लाडा

घय

यो शाऊशवॊग
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आकृती २४:
(स्त्रोत: रेखक)

लाडा लैशळष्टटे भाॊडणी वाभान्मत् ये खीम अवते.

ती दोन र्कॊ ला तीन भजरी घये आशे त जी आमताकृती आकायाची

अवन
ू भध्मबागी अॊगण आणण त्माॊच्मा वबोलतारच्मा खोर्लमा आशे त.

लाड्माॊना दोन र्कॊ ला तीन

अॊगण अवन
ू त्माॊच्मा आजफ
ू ाजूरा लेगलेगळ्मा कामा खोर्लमा आशे त.

तक्ता १: लािा, घये , फंगरे ल अऩािि भेंट्व मांच्मातीर तर
ु नात्भक फदर

्भांक प्रकाय

दळिनीम बाग

१.

दगडी शबॊती, राकडी दयलाजे ल कौरारू

लाडा

छत

णखडक्मा,प्रलेळद्लायालय लतऱ
ुा ाकाय छत,
कभान.

२.

घये

णखडक्मा

ल

दयलाजे

चा

लाऩय,

आकायातीर
बाग.

तवेच

भजरा

दगड,

भजरे
राकूड, २-३

रोखॊड, भाती

माॊची वऩाट छत वीभें ट, वलटा,

आकवऴात यचना, प्रलेळद्लायालयीर
छत(कॎनोऩी),वलवलध

३.

कुडाचे इ.

वाटशत्म

यॊ गळाईरी

भोठ्मा

राकूड,

रोखॊड,

काच, भाती

दळानीम

आऩाटा भें्व दळानीम बाग घयाॊच्मा तर
ु नेत वऩाट छत वलटा,वीभें ट
एलढा

आकवऴात

२-३

नवतो,ऩयॊ तु

भजरा दळानीम बाग ल णखडक्मा
त्माभध्मे ददवतात.

,रोखॊड,
भाती

काच,

५-७

६. ऩरयणाभळोधतनफॊधाद्लाये अशभदनगय भध्मे अवरेरी वलवलध प्रकायची तनलावस्थाने, जवे की लाडा, घये
अऩाटा भें्व इत्मादीॊभधीर पयक ल त्माॊच्मा दळानीम बागातीर यचना शे

वला प्रत्मष ऩाशून

त्माफद्दरच्मा वॊकर्लऩना अर्धक स्ऩष्टट झार्लमा ल त्माॊचे वलश्रेऴण कयणे दे खीर वोऩे झारे. तवेच

तनलावस्थानाॊचे छत, दळानीम बाग, यॊ गळैरी, भजर्लमाॊची वॊख्मा इत्मादद भध्मे काऱानव
ु ाय झारेरा
फदर प्रखयऩणे ददवन
ू आरा.
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७. तनष्कऴिळोधतनफॊधाभधन
ू इभायतीॊचे वलवलध प्रकाय त्माॊचे वलश्रेऴण, वलवलध प्रकायच्मा दळानीम बागातीर यचना
यॊ ग ळैरीॊचा लाऩय, छताॊचे प्रकाय, शलाभानातीर फदराॊलय प्रबाली अवे घये इत्मादद फाफी प्रत्मष ऩाशून
स्ऩष्टट झार्लमा.

वंदबि-

https://ahmednagar.nic.in
https://dtp.maharashtra.gov.in
https://en.wikipedia.org
https://housing.com
https://www.mapsofindia.com

*********************************
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भशायाष्रातीर ऩश्चचभ घाि: बस्
ू खरन आऩत्ती व्मलस्थाऩनावाठी कायणे, ऩरयणाभ
ओऱखण्माची गयज आर्ण प्रबाली वंयषणात्भक उऩाम
प्रा.ळोबन केऱकय,
प्राध्माऩक

एव. के. एन.लास्तवु लळायद भशावलद्मारम
shobhan.kelkar7447@gmail.com
प्रा. अश्जंक्म तनपािकय,
वशामक प्राध्माऩक

एव. के. एन.लास्तवु लळायद भशावलद्मारम
ar.ajinkya.niphadkar@gmail.com
प्रा. अषम लामाऱ,

वशामक प्राध्माऩक

एव. के. एन.लास्तवु लळायद भशावलद्मारम
akshaywayal69@gmail.com

गोऴलाया:
बौगोशरकदृष्ट्मा वलवलधतेच्मा फाफतीत बायत वभद्
ृ ध दे ळ आशे . वलवलध ऩलातयाॊगा
तवेच रशानभोठ्मा डोंगयाऱ प्रदे ळाॊतीर बस्
ू खरन, बग
ू बॉम धोक्माॊऩैकी एक आशे . माभऱ
ु े
भानलाचे आणण भारभत्तेचे भोठ्मा प्रभाणालय नक
ु वान शोते. बायतात वलवलध ऩलातीम बागात
बूस्खरनाचा धोका आशे . जम्भू आणण काश्भीय, दशभाचर प्रदे ळ, ईळान्म दशभारम, ऩजश्चभ
घाट आणण तनरर्गयी ऩलात शे बाग बूस्खरनाच्मा दृष्टटीने अततवॊलेदनळीर गणरे जातात.
भशायाष्टर याज्म शे वलाात राॊफ ऩलातयाॊगाॊऩैकी एक म्शणजे ऩजश्चभ घाटाचा (वह्मािी
ऩलातयाॊगा) बाग आशे . मा ऩलातयाॊगाॊभधीर अनेक दठकाणे ऩमाटन स्थऱ म्शणन
ू वलकशवत शोत
आशे त. ऩयॊ तु मा अतनमोजजत आणण अवॊघदटत वलकावाचे वलऩयीत ऩरयणाभ शोतात आणण
त्माचा ऩरयणाभ बूस्खरनात शोतो. बूस्खरन शी प्रभुख नैवर्गाक आऩत्तीॊऩैकी एक अवरी र्कॊला
बूकॊऩ, ढगपुटी, जॊगरातीर आग, ऩूय इत्मादी इतय आऩत्तीॊचा ऩरयणाभ म्शणून बूस्खरन शोत
अवरे तयी वध्माच्मा काऱात वह्मािी ऩलातयाॊगात भानली शस्तषेऩाभऱ
ु े

बस्
ू खरन शी

भानलतनशभात आऩत्ती झारी आशे . मा बागात बस्
ू खरनाभऱ
ु े भोठ्मा प्रभाणात जीवलतशानी
आणण भोठ्मा प्रभाणालय

आर्थाक शानी झारी आशे , त्माभुऱे बूवख्खरनाचे स्रोत आणण कायणे

तऩावणे आणण तनदशत कारालधीत ऩमालेषणावश प्रततफॊधात्भक ऩद्धती तनभााण कयणे
अत्मॊत भशत्त्लाचे ठयरे. अळा आऩत्तीवॊफॊधीच्मा
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भादशतीचे वॊकरन, बूवख्खरनाची

शे

कायणे
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ओऱखणे आणण बवलष्टमात अळा प्रकायच्मा आऩत्ती टाऱण्मावाठी वॊयषणात्भक उऩामाॊची ऩढ
ु ीर
यचना शा मा प्रस्तुत ळोधतनफॊधाचा वलऴम आशे .
मा तनफंधातीर ऩयलरीचे ळब्द :- बस्
ू खरन, आऩत्ती, भानली शस्तषेऩ, नक
ु वान, प्रततफॊधात्भक
उऩाम
१) वलऴम ऩरयचम :बायत बौगोशरक वलवलधतेच्मा फाफतीत वभद्
ृ ध आशे . ऩलातयाॊगाॊवश वलवलध रशान भोठे
डोंगयाऱ प्रदे ळ आशे त. बायतातीर फशुताॊळ डोंगयाऱ आणण ऩलातीम प्रदे ळाॊभध्मे तवेच नदीच्मा
काठालय आणण र्कनायऩ्टीलय बस्
ू खरन शा भोठा धोका भानरा जातो. माभऱ
ु े भानलाचे आणण
भारभत्तेचे भोठ्मा प्रभाणालय नुकवान शोत आशे . बायतातीर बूस्खरन प्रलण षेत्रे प्राभुख्माने
खारीर प्रदे ळाॊभध्मे वलबागरी गेरी आशे त.
बस्
ू खरन धोक्माचे षेत्रीकयण:


ऩजश्चभ दशभारम (उत्तय प्रदे ळ, उत्तयाॊचर, दशभाचर प्रदे ळ आणण जम्भू आणण काश्भीय)



ऩल
ू ा आणण उत्तय-ऩल
ू ा दशभारम (ऩजश्चभ फॊगार, शवक्कीभ आणण अरुणाचर प्रदे ळ)



नागा-अयक्कन ऩलातीम ऩ्टा (नागारॉ ड, भणणऩूय, शभझोयाभ आणण बत्रऩुया)



तनरर्गयीवश ऩजश्चभ घाट (भशायाष्टर, गोला, कनााटक, केयऱ आणण ताशभऱनाडू)



ईळान्म बायतातीर द्लीऩकर्लऩीम ऩठाय आणण भेघारमातीर ऩठाय.

बायतातीर बूस्खरनाचा धोका

बूस्खरन षेत्र नकाळा

अवरेर्लमा प्रदे ळाचा नकाळा

(स्रोत: याष्टरीम आऩत्ती व्मलस्थाऩन

प्रार्धकयण)
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२) बायतातीर ऩश्चचभ घाि षेत्र
ऩजश्चभ

घाट

वलबाग

वह्मािी

नालानेशी

ओऱखरा

जातो.

बायताच्मा

ऩजश्चभ

र्कनाऱ्मारा वभाॊतय अवणायी ऩलाताॊची र्कॊला टे कड्माॊची उत्तय-दक्षषण ऩवयरेरी ळॊख
ृ रा आशे जी
दख्खन ऩठाय प्रदे ळाच्मा ऩजश्चभेकडीर वह्मािीचा कडा र्चन्शाॊर्कत कयते. ऩजश्चभ घाटातीर
अलशळष्टट ऩठायाॊची शी भाशरका अनेक शळखये , णखॊडी आणण उॊ चवखर बागाने व्माप्त आशे .
वाधायणऩणे १,६०० र्कभी राॊफीची डोंगययाॊगाॊच्मा श्रख
ुॊ रेचा वलस्ताय भशायाष्टर, गोला, कनााटक,
केयऱ आणण ताशभऱनाडू मा याज्माॊत आशे . मा टे कड्मा १६०,००० चौ. र्कभी षेत्रपऱ व्माऩतात.
वलाात जन
ु ी ऩलातश्रेणी म्शणन
ू , ऩजश्चभ घाटाची ऩलातश्रेणी अद्वलतीम जैलबौततकीम आणण
ऩमाालयणीम प्रर्क्रमाॊवश अत्मॊत भशत्त्लाच्मा बौगोशरक लैशळष्ट्माॊचे प्रतततनर्धत्ल कयते. ऩजश्चभ
घाटाची वयावयी उॊ ची वुभाये १२०० भीटय आशे .ऩजश्चभ घाटातीर लनऩरयवॊस्थेचा बायतीम
भान्वूनलय प्रबाल आशे . अततलष्टृ टीवश बूवलसान आणण बूरूऩळास्त्र लैवलध्मऩूणा अवर्लमाने
ऩजश्चभ घाट षेत्र ऩमाालयणीमदृष्ट्मा वभध्
ृ द आशे .

ऩजश्चभ घाट नकाळा
(स्त्रोत: ऩजश्चभ घाटालयीर उच्चस्तयीम कामा गटाचा अशलार, बायत वयकायचे ऩमाालयण आणण
लन भॊत्रारम १५ एवप्रर २०१३)
धल
ु ाॊधाय ऩाऊव, दभट लातालयण आणण इतय बूगबॉम आणण शलाभानळास्त्रीम घटकाॊचा
ऩरयणाभ वह्मािी ऩलातयॊ गाॊच्मा बौगोशरक स्थैमाालय शोतो आशे . ऩालवाळ्मात र्कयकोऱ आणण
भोठ्मा बूस्खरनाच्मा घटना लायॊ लाय घडतात. मा बूस्खरनाभुऱे मा प्रदे ळातीर लाढती
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रोकवॊख्मेची घनता, तीव्र आर्थाक आणण नैवर्गाक वॊवाधने एकबत्रत कयण्माचे ऩरयणाभ म्शणन
ू
जीवलत आणण भारभत्तेचे नुकवान शोण्माच्मा दृष्टटीने गॊबीय ऩमाालयणीम वभस्मा उद्बलतात.
३) बूस्खरन
प्रभुख नैवर्गाक धोक्माॊऩैकी एक अवरेर्लमा बूस्खरनाभुऱे दयलऴॉ प्रत्मष अप्रत्मषयीत्मा
भोठ्मा प्रभाणालय नुकवान शोते. केलऱ बूस्खरन र्कॊला बूकॊऩ, ऩूय, लीज ऩडणे, ढगपुटी,
लणला , धयण / तराल पुटणे इ. माॊवायख्मा इतय आऩत्तीॊवोफत र्कॊला त्माचा ऩरयणाभ म्शणन
ू
दे खीर बूस्खरन शोऊ ळकते. माभुऱे अनेकदा भोठ्मा प्रभाणालय वाभाजजक-आर्थाक शानी शोते.
ज्मात जीवलतशानी आणण रोकाॊना दख
ु ाऩत तवेच गॊबीय ऩामाबूत वुवलधाॊच्मा कामााभध्मे बफघाड
शोतो आणण वाॊस्कृततक लायवा आणण ऩमाालयणीम प्रणारी नष्टट शोतात.
बूस्खरनावाठी कायणीबूत अवणाये घटक म्शणजे अततलष्टृ टी, बूकॊऩाचे धक्के, ऩाण्माची
ऩातऱी फदरणे, लादऱाच्मा राटा र्कॊला जरद प्रलाशाची धऩ
ू ज्माभुऱे बूभीची धऩ
ू शोण्मात
झऩा्माने लाढ शोते. बूस्खरन शा ळब्द

भोठ्मा प्रभाणालय ढावऱण्माचे प्रकाय वूर्चत कयतो

ज्माभध्मे खडक ढावऱणे, र्चखराचा प्रलाश आणण दढगाऱ्माॊचे प्रलाश माॊवायख्मा वलस्तत
ृ
जशभनीच्मा शारचारीॊचा वभालेळ शोतो. बूस्खरनाच्मा घटनेवाठी गुरुत्लाकऴाण शी प्राथशभक
प्रेयक ळक्ती आशे , ऩयॊ तु बूउतायाच्मा जस्थयतेलय ऩरयणाभ कयणाये इतय घटक आशे त जे
वलशळष्टट ऩरयजस्थती तनभााण कयतात ज्माभुऱे बूउताय अमळस्ली शोण्माची ळक्मता अवते.
फऱ्माच ऩरयजस्थतीॊभध्मे, भुवऱधाय ऩाऊव, बूकॊऩ, यस्ता फाॊधण्मावाठी तमाय केरेरा उताय
आणण इतय अनेक कायणे

बस्
ू खरनाव कायणीबत
ू ठयातात.

जेव्शा उताय (र्कॊला त्माचा एक

बाग) काशी वलशळष्टट प्रर्क्रमेतून जातो तेव्शा बूस्खरन शोते ज्माभुऱे त्माची जस्थती अजस्थय
शोते. बूस्खरनाची कायणे खारीरप्रभाणे आशे त.
अ) नैवधगिक कायणांभऱ
ु े शोणाये बस्
ू खरन :





ऩालवाचे ऩाणी ळोऴन
ू घेण्माची वॊऩक्
ृ तता (Saturation)
भव
ु ऱधाय ऩाऊव

बज
ू रात लाढ र्कॊला ऩाण्माचा दाफ कभी जास्त शोणे
बेगाॊभधीर जरदाफ

लनवॊयचनेचे नक
ु वान र्कॊला अनऩ
ु जस्थती



भातीतीर ऩोऴक िव्मे आणण भातीची यचना



बूकॊऩाभुऱे शोणाये बूस्खरन



ज्लाराभुखीचा उिे क
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फ) भानली शस्तषेऩाभऱ
ु े शोणाये बस्
ू खरन







लष
ृ तोड आणण फाॊधकाभ

यस्तेफाॊधणीच्मा उऩकयणाॊभऱ
ु े फवणाये शादये
डड्रशरॊग आणण खाणकाभ

बऩ
ु ष्टु ठालय शोणाये काभ (उदा. खडकाचे स्लरूऩ फदरणे र्कॊला नलीन बयाल घारणे)
भातीत भुऱे खोरलय रुजरेर्लमा लनवॊऩदे चा नाळ
ळेतीची ऩद्धत र्कॊला लनीकयण कामाात फदर

४) ऩश्चचभ घाि षेत्रात शोणाये बूस्खरन
ऩजश्चभ घाट शा बूळास्त्रानुवाय वलाात जस्थय प्रदे ळ म्शणून ओऱखरा जातो, ऩयॊ तु
दऱ्माॊतीर जॊगराच्मा अतनमॊबत्रत ऱ्शावाभुऱे मा षेत्रात बूस्खरन शोते.

दशभारमानॊतय दव
ु ये

वलाार्धक बूस्खरप्रलण षेत्र अवर्लमाने, ऩजश्चभ घाट शा नेशभीच र्चॊतेचा वलऴम यादशरा आशे .
भातीचे वघन आच्छादन आणण तीव्र उताय शी ऩजश्चभ घाटातीर बस्
ू खरनाची कायणे आशे त.
भानली शस्तषेऩ शे प्राथशभक कायण अवरे तयी फदरत्मा ऩजान्म भानाभुऱे बूबाग वैर शोतो.
बस्
ू खरनाभऱ
ु े दऱणलऱण आणण यशदायीच्मा आॊतजाारात व्मत्मम मेतो तवेच जीवलत
आणण भारभत्तेची भोठ्मा प्रभाणालय शानी शोते. अततलष्टृ टी र्कॊला वॊततधाय ऩाऊव बूस्खरनारा
कायणीबूत ठयतो. त्माभुऱे यस्ते दीघाकाऱ फॊद याशतात आणण फार्धत प्रदे ळातीर भूरबूत
लस्तुॊच्मा ऩुयलठ्मालय ऩरयणाभ शोतो. बूस्खरनाभुऱे जरस्रोत वलस्कऱीत शोतात आणण दगड,
भाती, र्चखराच्मा दढगाऱ्माॊभुऱे फुजतात. शळलाम कृऴी उत्ऩादनालयशी वलऩयीत ऩरयणाभ शोतो.
ऩजश्चभ घाटात घडरेर्लमा बस्
ू खारानाच्मा काशी बीऴण घटना ऩढ
ु ीरप्रभाणे :याज्म

कायण

शभयगाल, आॊफेघय कोमनानगय, भशायाष्टर

अततलष्टृ टी

ऩन्शाऱा, भशायाष्टर
कलरप्ऩाया, केयऱ
ऩन्शाऱा, भशायाष्टर
कोणझकोड, लामनाड आणण कन्नूय, केयऱ
आडोळी फोगदा, रोणालळ्माजलऱ, भशायाष्टर
भाऱीण, भशायाष्टर

जुरै २०२१

अततलष्टृ टी

ऑगस्ट २०२०

अततलष्टृ टी

जुरै २०१८

अततलष्टृ टी

१९ जर
ु ै २०१५

अततलष्टृ टी

ऑगस्ट २०१९

अततलष्टृ टी

जून २०१८

अततलष्टृ टी
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लऴि

जन
ू २०१३
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बूस्खरन वॊलेदनळीरता नकाळा
(स्रोत: बायतीम बल
ू ैसातनक वलेषण)
४.१ ऩश्चचभ घािारा अवरेरा बस्
ू खरनाचा धोका
ऩजश्चभ घाट शा बग
ू बाळास्त्रानव
ु ाय वलाात जस्थय प्रदे ळ म्शणन
ू ओऱखरा जात अवरा
तयी जॊगर आणण दऱ्माॊच्मा अतनमॊबत्रत ऱ्शावाभऱ
ु े बस्
ू खरनाचा धोका आशे . लेगलेगळ्मा
ऩजान्मभानाचा ऩरयणाभ म्शणून बूबाग वैर शोण्माभागे भानली शस्तषेऩाफयोफयच भुख्म
कायणाचा वुद्धा वलचाय केरा ऩादशजे.
एकीकडे भोठ्मा प्रभाणात खोदरेरा ऩरयवय आणण दव
ु यीकडे भोकळ्मा भातीचा दढगाया
माभुऱे ऩजश्चभ घाटारा बूस्खरनाचा धोका आशे . ऩजश्चभ घाटातीर यस्त्माॊची काभे, ऩाटफॊधाये
प्रकर्लऩ, ऩमाटन उऩक्रभाॊच्मा तनशभत्ताने केरेरे यस्ता रुॊ दीकयण माभुऱे फाॊधकाभाच्मा काभाॊना
गती शभऱते ऩण त्माभुऱे भोठ्मा प्रभाणालय खोदकाभ शोते आणण उताय अवरेर्लमा बागात
भोकऱी भाती टाकरी जाते. खोऱ्मात टाकरेरी भाती ऩरयवयाच्मा भव
ु ऱधाय ऩालवात लाशून
गेर्लमाने

प्रदे ळाच्मा

बौगोशरक

जस्थयतेलय

ऩरयणाभ

शोतो.

जॊगराॊच्मा

तुरनेत

ऩामाबूत

वुवलधाॊभुऱे वलस्कऱीत झारेर्लमा बागात बूस्खरन आणण बूस्खरन शोण्माची ळक्मता तीन
ऩटीने अर्धक आशे . मा धोक्माॊचे भाऩन खारीरप्रभाणे : अ) खाणकाभ : कामद्माॊचे उर्लरॊघन करून केरेर्लमा खाणकाभाभुऱे बूस्खरनावश बूस्खरनाचा
धोका लाढतो त्माभुऱे ळेतीव्मलवाम आणण वाभाजजक व्मत्मम तनभााण शोतो.
फ) भनुष्म - लन्मजील वंघऴि : मेथे भानल-लन्मजील वॊघऴा शी तनत्म घटना आशे कायण
ऩजश्चभ घाट षेत्रात रोकलस्तीची घनता जास्त आशे .
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क) फदररेरी कृऴी ऩद्धती : फदररेर्लमा कृऴी ऩद्धतीभऱ
ु े डोंगयाॊच्मा अजस्थयतेरा शातबाय
रागरा आशे .
ि) भानली लस्त्मांचे अतत्भण : भानली लवाशती आणण त्मानव
ववु लधाॊचे
ु ाय ऩामाबत
ू
फाॊधकाभ शोणे शे घाटउतायाच्मा जस्थयतेवाठी धोकादामक आशे .
ई) प्रदऴ
ू ण : जॊगराॊच्मा ऩरयवयात कृऴीळी वॊफॊर्धत यवामनाॊच्मा अतनफंध लाऩयाभुऱे जरचय
आणण लन ऩरयवॊस्थेचे गॊबीय नक
ु वान झारे आशे .
प) जरवलद्मुत प्रकल्ऩ आर्ण भोठी धयणे : ऩजश्चभ घाटातीर वलळार धयण प्रकर्लऩाॊभुऱे
ऩमाालयण आणण वाभाजजक जीलनात व्मात्मात तनभााण झारा आशे .
ग) जंगरतोि : लनजशभनीचे ळेतजशभनीत रूऩाॊतय र्कॊला ऩमाटनावायख्मा व्मालवातमक
शे तव
ू ाठी, राकडाची अलैध लष
ृ तोड माॊचे जैलवलवलधतेलय घातक ऩरयणाभ

शोत आशे त.

श) शलाभान फदर : जशभनीचा लाऩय आणण जॊगरतोड मातीर फदराॊभुऱे ऩजान्मभानाचा
कारालधी आणण तीव्रता माभध्मे भोठी तपालत झारी आशे . अशरकडच्मा काऱात अनेक
बागात ऩयु ाचे कायण शलाभान फदर भानरे जात आशे .
४.१.१ भशायाष्रातीर ऩश्चचभ घाि षेत्रातीर भाऱीण मेथीर बूस्खरन
जुरै २०१४ भध्मे झारेर्लमा भोठ्मा बूस्खरनाने भाऱीण गाल ऩुवून टाकरे. माभध्मे
रषात घेण्मावायखे काशी भशत्त्लाचे भुद्दे म्शणजे बूस्खरनाऩूलॉ (२९ जुरै योजी १०.८ वेभी
इतका भुवऱधाय ऩाऊव झारा शोता आणण त्मानॊतयशी ददलवबय ऩालवाची वॊततधाय थाॊफरी
नव्शती. भारभत्तेची आणण भानली जीलनाची प्रचॊड शानी टाऱण्मावाठी बवलष्टमात ळाश्लत ब-ू
ताॊबत्रक तनमोजनावाठी शी आऩत्ती शा एक धडा आशे . तीव्र ऩजान्मभान, जीलवलसान, टे कडीचा
उताय आणण जशभनीचा फदरता लाऩय शे मा दघ
ा नेरा कायणीबूत घटक शोते.
ु ट
मा आऩत्तीची भख्
ु म कायणे खारीरप्रभाणे आशे त.




फदरती कृऴी ऩद्धती

तीन ते चाय ददलवाॊऩावन
ू त्मा ऩरयवयात शोणायी अततलष्टृ टी

ऩालवाच्मा ऩाण्माभऱ
ु े गालारगतच्मा उतायालयीर भाती गाऱात ऩयालतॉत झारी



टे कडीलयीर जॊगरतोड आणण जशभनीचे वऩाटीकयण र्कॊला लनजशभनीलय केरेरी रागलड



ळावकीम मोजनाॊची अमोग्म अॊभरफजालणी



टे कडीलयीर दगड उत्खनन
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डडॊबे धयणाचे फाॊधकाभ

भाऱीणभध्मे २९ जुरैरा

यात्री ९ दयम्मान झारेरी अततलष्टृ टी

(नावा टीआयएभएभ)
५. आऩत्ती व्मलस्थाऩनाची गयज
भशायाष्टराच्मा

ऩजश्चभ

घाटातीर

बूस्खरनाची

वभस्मा

भुख्मत्

स्थराकृतत

(topography), भानली शस्तषेऩ, अततलष्टृ टी इत्मादीॊभुऱे गॊबीय आशे . बायतातीर भशायाष्टर
याज्मातीर उॊ च प्रदे ळ डेक्कन व्शोर्लकॎतनक प्रोजव्शन्वेव (DVP) चा बाग आशे . ऩजश्चभ घाट
र्कॊला वह्मािी ऩलातयाॊगाॊच्मा ऩरयवयात दयलऴॉ ऩालवाळ्मात दयड कोवऱण्माच्मा घटना
घडतात.


जशभनीचा प्रकाय आणण घनता, शलाभान, ऩजान्म, जशभनीचा लाऩय, बूस्खरन आणण
भानली शस्तषेऩ शे घटक बूस्खरन प्रर्क्रमेलय ऩरयणाभ कयत अवतात.



भान्वूनचा मा बागातीर शलाभानाच्मा तीव्र प्रबाल आशे . डोंगयउतायालय अवरेरी रोश
आणण अॎर्लमुशभतनअभ वॊमुगाॊनी मुक्त अळा भातीचे आलयण ऩाणी ळोऴून घेते आणण
गाऱाचा वभालेळ अवरेरी भाती दटकून न याशता लाशून जाते.



दगडाखारी अवणा-मा बेगाॊभधीर रार र्चकणभाती लाशून गेर्लमाने डोंगयातून वुटे
शोऊन दगड कोवऱतात.
गेर्लमा दळकाऩावून अवे ददवून आरे आशे की फेवार्लटच्मा जस्थयस्तयालय भानलतनशभात

कामााभुऱे बूस्खरनाचा धोका तनभााण शोऊन आऩत्तीॊचा अनुबल मेतो, उदा. ऩुणे-भुॊफई ित
ु गती
भागा आणण कोकण ये र्लले भागाालय लायॊ लाय बस्
ू खरन, , भाऱीण बस्
ू खरन आऩत्ती.
डोंगयाऱ र्कॊला ऩलातीम प्रदे ळ अवरेर्लमा दठकाणी आऩण नव्माने कामभस्लरूऩी लस्ती
कयतो तेव्शा बस्
ू खरनाच्मा जोखभीच्मा वॊबाव्म धोक्माची जदटरता वभजून घेणे आणण गाले,
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ळशये आणण जजर्लह्माॊनी जशभनीच्मा लाऩयावाठी, नलीन फाॊधकाभ तॊत्रसानावाठी आणण वेलाॊवाठी
कळी तमायी कयाली शे वभजून घेणे भशत्त्लाचे आशे . बूस्खरनाच्मा धोक्माकडे दर
ा करून
ु ष
जीलनभूर्लम कभी कयत आशोत. बूस्खरन आऩत्ती शी नैवर्गाक र्कॊला

आऩण आऩरे

भानलतनशभात अवू ळकते आणण धोका टाऱन्मावाठी याष्टरीम धोयणाची गयज प्रकऴााने जाणलरी
आणण त्मालय काभ केरे गेरे. बूस्खरनाफाफत याष्टरीम आऩत्ती व्मलस्थाऩन प्रार्धकयण, याष्टरीम
आऩत्ती धोयण आणण भागादळाक तत्त्ले मालय काभ कयत आशे . बायत शा एक वलळार दे ळ
अवर्लमाने प्रत्मेक प्रदे ळाच्मा वभस्मा तनयतनयाळ्मा प्रदे ळानुवाय फदरतात. प्रदे ळतनशाम धोयणे
तमाय कयण्मावाठी, वलवलध बागधायकाॊचा वशबाग आलश्मक आशे . बस्
ू खरन भूर्लमाॊकन,
तऩावणी, नकाळा आये खन (mapping) आणण व्मलस्थाऩन मा प्रर्क्रमेरा फऱकटी ददर्लमाने
बूस्खरनाचे नुकवान कभी शोण्माव शातबाय रागेर. माभुऱे डोंगयाऱ प्रदे ळातीर वलवलध
वलकावात्भक आणण तनमाभक कामाावाठी वय
ू भ ऩातऱीलयीर नकाळा आये खनाचा प्रबाली तनणाम
घेण्माचा आणण तनमोजनाचा भागा शभऱे र. मोग्म तनमोजन, यचना आणण अॊभरफजालणी तवेच
वलकाव आणण फाॊधकाभ माच्मा वभन्लमाने बस्
ू खरन योखता

मेत.े तथावऩ, बूस्खरन

तऩावणीळी वॊफॊर्धत वॊळोधन आणण वलकावावाठी बायतात आताऩमंत पायच कभी प्रमत्न केरे
गेरे आशे त. प्रततकूर घटनाॊचे नकायात्भक ऩरयणाभ आणण ऩरयणाभ कभी कयण्मावाठी
नावलन्मऩण
ू ,ा ऩमाालयणऩयू क, दटकाऊ आणण कभी खर्चाक उऩाम आणण उऩाम ऩद्धती वलकशवत
कयण्मावाठी बूस्खरन तऩावणीची आलश्मकता आशे .
६. बस्
ू खरन आऩत्ती व्मलस्थाऩन
बूस्खरन

आऩत्ती

व्मलस्थाऩनातीर

भुख्म

वभस्मा

म्शणजे

रोकाॊभध्मे

तवेच

तनमोजनकत्मांभध्मे जागरूकता नवणे. बायत वयकायच्मा वलसान आणण तॊत्रसान वलबागाने
प्रशळषण कामाक्रभ/कामाळाऱा आमोजजत करून याज्म/जजर्लशा आणण लाऩयकताा वॊस्था स्तयालय
धोयणकते आणण तनमोजकाॊभध्मे जागरुकता लाढलण्माची वूचना केरी अवरी तयी, वभुदामाचे
नेते आणण वाभान्म रोकाॊभध्मे जागत
ृ ीवाठी प्रमत्न केरे ऩादशजेत.
बूस्खरनावाठी ऩूला चेतालणी प्रणारी तत्काऱ उऩरब्ध

आलश्मक आशे . ज्माभुऱे घटना

घडण्माची ळक्मता, तीव्रता आणण दठकाणी माॊची भादशती

शभऱून ज्माभुऱे जीवलतशानी,

नुकवान कभी करू ळकतो बूस्खरन प्रलण षेत्र ओऱखरे जाले आणण मा अवुयक्षषत
दठकाणावाठी

जोखीभ

ऩरयभाण

अभ्माव

रागू

केरा

जाऊ

ळकतो,

आऩत्कारीन प्रततवादाच्मा फाफतीत शी भादशती भशत्त्लऩण
ू ा ठरू ळकेर.
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त्लरयत
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बस्
ू खरनाची जोखीभ ओऱखण्मावाठी आणण स्थातनक आणण वयकायी अर्धकाऱ्माॊवश
वला वॊफॊर्धताॊच्मा वर्क्रम वशबागाने रोकाॊभध्मे जागरूकता तनभााण कयण्माचे भागा अवालेत.
बूस्खरन जोखीभ व्मलस्थाऩनाची वंयचना
बूस्खरनाभुऱे अवुयक्षषत बागात याशणाऱ्मा रोकाॊवाठी बूस्खरन शा गॊबीय ळायीरयक
आणण ऩमाालयणीम धोका तनभााण कयतो. माचे ळभन कयण्माचे काशी टप्ऩे आशे त :अ) जशभनीत बायाल घातर्लमाने तनभााण शोणाऱ्मा आऩत्तीॊचा धोका अर्धक चाॊगर्लमा प्रकाये
वभजून घेण्मावाठी आणण कभी कयण्मावाठी मोजना रागू केर्लमा ऩादशजेत.
फ) बूस्खरनाची जोखीभ कभी कयण्माच्मा प्रबाली ऩद्धतीॊभध्मे

बूस्खरन प्रलण षेत्रे

ओऱखण्मावाठी ऩद्धती वुधायणे आणण जोखीभ कभी कयण्मावाठी धोयणे वलकशवत कयणे
माॊचा वभालेळ शोतो.
क) सान शस्ताॊतयण आणण तत्ऩयता तवेच षभता तनभााण वुतनजश्चत कयणे आलश्मक आशे .
ड) आऩत्कारीन व्मलस्थाऩन तस, जवे की तनमोजक, अशबमॊता, बूगबाळास्त्रस, ऩमाालयण
वर्लरागाय आणण वलद्माऩीठातीर प्राध्माऩकाॊवाठी वॊळोधन तनष्टकऴा, आणण अऩेक्षषत प्रत्मष
प्रशळषण वाभातमक कयणे, तवेच वभुदामाॊना गुॊतलून आणण भादशती दे ऊन त्मा षेत्राची
आऩत्कारीन व्मलस्थाऩनात वध
ु ायणा कयण्माची तमायी ठे लणे मा वगळ्माचा वभालेळ अवाला.
ई) बूस्खरनावाठी प्रगत अळी जोखीभ व्मलस्थाऩन मोजना तमाय कयण्मावाठी प्रार्धकयणाच्मा
काभातीर सानाचा उऩमोग शोऊ ळकतो.
जोखीभ कभी कयण्मावाठी एक भशत्त्लाचे वाधन म्शणजे इभायत तऩावणी प्रणारी जी
इभायती आणण यदशलाळाॊच्मा वुयक्षषततेची खात्री कयण्मावाठी तमाय केरेर्लमा ऩमाालयणीम
प्रणारीॊलय तनमॊत्रण ठे लते. फदरती आऩत्ती धोयणे आणण वलावभालेळक आणण जोखीभ-आधारयत
दृजष्टटकोन रषात घेऊन, मा कामाक्रभाची ऩन
ु या चना कयणे आलश्मक आशे . तऩावणी प्रर्क्रमेचे
कामा कयणाऱ्मा अशबमॊत्माॊनी बूस्खरन मा वलऴमालय जागरुकता तनभााण कयणे आलश्मक आशे .
वलळेऴ प्रशळक्षषत

लास्तुवलळायदाॊवाठी फाॊधकाभ

भूर्लमभाऩन

वेला आणण चारू

अवरेर्लमा

व्मालवातमक वलकाव प्रकर्लऩाॊना अवरेरा बूस्खरनाचा वलांगीण धोक्माची जोखीभ कभी
कयण्मावाठी (HDRR) एक भशत्त्लाचा उऩाम भानरा जातो. व्मालवातमक वलकावाभध्मे वध्मा
चारणायी ऩद्धत अकामाषभ आशे . कायण त्मात जोखीभ कभी कयण्मावाठी आलश्मक वलांगीण
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दृष्टटीकोन नाशी. त्माभऱ
ु े लास्तवु लळायदाॊवाठी इभायत तऩावणी प्रशळषणाद्लाये षभता-तनभााण
ऩद्धतीॊना अडथऱा तनभााण शोतो. इभायत तऩावणी प्रणारीच्मा वतत व्मालवातमक प्रशळषण
नभुन्मावाठी आऩत्ती धोयणे फदरणे आणण तमाय केरेर्लमा लातालयणात जोखीभ गुॊतागुॊत आणण
अतनजश्चतता जभा कयणे मा अनुऴॊगाने अर्धक वभग्र आणण जोखीभ-आधारयत वभज
आलश्मक आशे . षभता वलकावाच्मा गयजा ऩूणा कयण्मावाठी फाॊधरेर्लमा लातालयणातीर लाढत्मा
जोखीभ आणण अतनजश्चततेरा वाभोये जाण्मावाठी ऩद्धतळीय आणण जोखीभ-आधारयत इभायत
तऩावणी तमायी दृष्टटीकोन आलश्मक आशे कायण त्माची यचना खॊडडत स्लरूऩात आशे आणण
जोखीभ-आधारयत वॊकर्लऩना नाशी.
७) तनष्कऴि
बूगबॉम धोक्माॊऩैकी एक अवरेर्लमा बूस्खरनाभुऱे त्मा प्राकृततक ऩ््मात मेणाऱ्मा
रोकाॊचे आणण भारभत्तेचे भोठ्मा प्रभाणालय नक
ु वान शोत आशे .

मा आऩत्तीभऱ
ु े लायॊ लाय

भोठ्मा स्तयालय वाभाजजक-आर्थाक वलनाळ तय शोतोच ऩण जीवलतशानी आणण भानली इजा
तवेच गॊबीय ऩामाबूत वुवलधाॊच्मा कामााभध्मे बफघाड शोतो आणण वाॊस्कृततक लायवा आणण
ऩमाालयणीम प्रणारी नष्टट शोतात. दशभारमानॊतय, बूस्खरनाच्मा घटनाॊवाठी दव
ु या वलाार्धक
प्रलण षेत्र अवर्लमाने ऩजश्चभ घाट शा नेशभीच र्चॊतेचा वलऴम झारा आशे . भातीचे

जाड

आच्छादन आणण तीव्र उताय माभऱ
ु े शा बाग बूस्खरनाव फऱी ऩडतो. भानली शस्तषेऩ शे
प्राथशभक कायण अवरे तयी फदरत्मा ऩजान्म भानाभुऱे बूबाग वैर शोतो.
बस्
ू खरनाची जोखीभ ओऱखण्मावाठी आणण स्थातनक ल वयकायी प्रार्धकयणाॊवश वला
वॊफॊर्धताॊच्मा वर्क्रम वशबागाने नागयीकाॊभध्मे जागरूकता तनभााण कयण्माचा दृजष्टटकोन
अवाला. ऩूला चेतालणी प्रणारीवश बूस्खरन वॊलेदनाषभ षेत्र ओऱखरे जाले आणण मा
अवुयक्षषत बूबागावाठी जोखीभ ऩरयभाण अभ्माव रागू केरा जाऊ ळकतो, जेणेकरून
आऩत्कारीन प्रततवादाच्मा फाफतीत शी भादशती भशत्त्लऩूणा ठरू ळकेर. बूस्खरनाची जोखीभ
कभी कयण्मावाठी आणण इभायती आणण यदशलाळाॊच्मा वयु क्षषततेची शभी अवण्मावाठी तवेच
ऩमाालयणीम प्रणारी तनमॊबत्रत कयण्मावाठी इभायत फाॊधणी ल तऩावणी प्रणारी

प्रबालीऩणे

लाऩयरी जाली. वलकावाच्मा गयजा ऩूणा कयण्मावाठी फाॊधरेर्लमा लातालयणातीर लाढते धोके
आणण अतनजश्चतता रषात घेऊन आयाखडा वलकशवत करून प्रबावलतऩणे अॊभरफजालणी कयणे
आलश्मक आशे .
मा ळोधतनफंधावाठी अभ्मावरेरे वंदबिग्रंथ
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तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

आततर्थम लास्तवु लद्मेच्मा भाध्मभातून ऐततशाभवक वंलधिन
(भशायाष्रातीर गि-र्कल्ल्मांवाठीचे धोयण)
िॉ. ऩयाग गोलधिन नायखेिे
प्राध्माऩक

बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तवु लद्मा भशावलद्मारम, ऩण
ु े
ळलियी दे ळऩांिे
वलद्मार्थानी,

वंषेऩ :

कॉरेज ऑप इॊजजनीअरयॊग ऩण
ु े

प्रस्तत
ु वॊळोधनात्भक तनफॊध भशायाष्टरातीर गड-र्कर्लर्लमाॊचे वॊलधान ल जतन करून ऩमाटन स्थऱाॊभध्मे

कवे ऩरयलततात केरे जाऊ ळकते माची वक
ु यता आणण वॊबाव्म तोरन
ू घेण्माव भदत कयतो. तथाकर्थत
अभ्माव षेत्रातीर ऩमाटनाभध्मे अवणाऱ्मा वभस्मा, भमाादा ल वॊबाव्म वभजून बाली वलकावाठी ऩामा

यचरा जाऊ ळकतो. अळा प्रकायच्मा अभ्मावाद्लाये ऩमाालयण ऩमाटनावाठीच्मा कामाऩद्धती ल भागादळाक
तत्ले वच
ु लन
ू ऩमाटन उद्मोगात लाढ शोऊ ळकते. जागततकीकयण आणण भादशती तॊत्रसान षेत्रात लाढ

झार्लमाभऱ
ु े प्रलाळाॊची ऩमाटन कयण्माची षभता लाढरी आशे , ल त्माभऱ
ु े ऩमाटनातीर वलकाव कामांना
खऩ
ू लाल शभऱत आशे. ऐततशाशवक काऱाऩावन
ू भशायाष्टरातीर जलऱऩाव ३५० गड वॊयषणाथा उबे

अवन
ू , मा गडाॊभध्मे ऩमाटनाचे उच्च वॊबाव्म आशे, जे वॊलधानाद्लाये वलकशवत शोण्माची ळक्मता
फाऱगतात.

१. प्रस्तालना
काशी षेत्राॊभध्मे ऩमाटन कामा व्मलवाम म्शणून खऩ
ू प्रबालळारी अवन
ू , ते आर्थाक, वाभाजजक,

वाॊस्कृततक आणण ऩमाालयणवलऴमक अळा लैवलध्मऩण
ू ा दृजष्टटकोनातन
ू स्लीकायरे जाते. अनेकदा वलकाव
कामा ल अशलाराॊभध्मे आर्थाक आणण वाभाजजक ऩरयभाणाॊलय बय दे ऊन ऩमाालयणवलऴमक भद्
ु दे दर
ु क्षा षत

केरे जातात. मा भऱ
ु े ऩमाालयण आणण ऩमाटन मा दोन घटकाॊभधीर वभतोरऩणा याखणे शे अतनलामा
ठयत आशे. ऩमाालयणाच्मा भाध्मभातन
ू च आऩणाव वलशळष्टट षेत्रातीर ऩमाटन वलस्तायाचे धोयण प्राप्त
शोऊ ळकते ल वलळेऴ भमाादा भाॊडर्लमा जाऊ ळकतात. अळा प्रकाये ऩमाटनाभऱ
ु े ऩमाालयणाची तनकृष्टटता

शोण्माची वॊबालना कभी शोते, ल ऐततशाशवक स्भायकाॊचे वॊलधान दे खीर वाध्म शोते. ऩमाालयण वष्टृ टी
ऩमाटनाचे स्लरूऩ फदरण्माव ऩरयणाभी ठयते ल त्माच प्रकाये ऩमाटनाचा प्रबाल ऩमाालयणालय ऩडताना

ददवतो. फशुतेक लेऱा ऩमाटनाचा ऩमाालयणालय नकायात्भक ऩरयणाभ ददवन
ू मेतो, भात्र कोणत्माशी
षेत्रातीर ऩमाटनाचा वलस्ताय तेथीर ऩमाालयणाच्मा दजाा ल लैशळष्टठ्मऩण
ा ल
े य अलरॊफन
ु त
ू अवतो. म्शणन
ू च
भशायाष्टरातीर गड-र्कर्लर्लमाॊचे जतन कयणे - भात्र ऩमाटन उद्मोगारा नव्शे , तय याज्माचा आर्थाक,
वाभाजजक, वाॊस्कृततक आणण ऩमाालयणवलऴमक दजाा दे खीर वध
ु ायण्माव उऩमक्
ु त ठरू ळकते.
भशायाष्टर शे षेत्रपऱ ल रोकवॊख्मेच्मा दृष्टटीने बायतातीर ततवये याज्म आशे. बायतातीर ऩजश्चभी
र्कनायऩ्टीलय जस्थत, भशायाष्टर शे याज्म वभद्
ृ ध दशयलऱ अवरेर्लमा कोकण कडाॊजलऱ लवरेरे आशे.
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ऩजश्चभी घाट ल वह्मािी ऩलातयाॊगाॊना बफरगन
ू अवरेर्लमा वदाशरयत ल ऩणाऩाती ऩरयवयाभध्मे अनेक
र्गरयस्थाने आणण जराळम आढऱतात. भशायाष्टरातीर वलदबा प्रदे ळ, घनदाट जॊगरावोफतच ३५० गडर्कर्लर्लमाॊचे वद्
ु धा घय आशे . वभि
ु ाच्मा तयॊ ग राटा, डेक्कन चे भव
ु ऱधाय ऩाऊव-लाये ल वम
ू ााच्मा

ताऩत्मा प्रदीप्त र्कयणाॊना वाभोयॊ जाऊनशी ह्मा र्कर्लर्लमाॊची उदात्त तटफॊदी आताशी कणखयऩणे उबी
आशे.
बायतातीर कुठर्लमाच बागात एलढी प्रपुर्लरता, लैऩर्ल
ु म ल वलवलधता फशुतेकच ददवन
ू मेत.े कधी भरु
ु डजॊजजया र्कॊ ला वल
ु णादग
ु ा वायखे फेटालय लवरेर,े लवई च्मा र्कर्लर्लमावायखे वभि
ु ाचे यषक अवरेरे, तय
तोयणा र्कॊ ला यामगडावायखे वह्मािीच्मा भध्मबागात जस्थत - शे वला ऐततशाशवक स्थाऩत्मे त्माॊच्मा

नागभोडी लऱणाच्मा शबॊती ल गोराकाय फरु
ु ज घेऊन जणू याजदॊ ड आणण भक
ु ु ट ऩादशर्लमावायखेच ददवन
ू
मेतात.

आजकारच्मा काऱात ऩमाटन शा एक प्रभख
ु उद्मोग शोताना ददवत आशे. स्थातनक रोकाॊना योजगाय ल
वयकायरा वलदे ळ वलतनभमाची वॊधी शभऱते. १९८९ वारी जलऱऩाव १३ राख ऩयदे ळी ऩमाटकाॊनी

बायतारा बेट ददरी. १९९० भध्मे मा आकड्मात ५.३ टक्क्माॊनी (५.३%) लाढ झारी. बायताने स्थातनक

ऩमाटनाभध्मे दे खीर प्रगतीळीर वलकाव घडलन
ू आणरा. तवेच १९८९ भध्मे वभ
ु ाये ५ कयोड बायतीमाॊनी
जगबयातीर लेगलेगळ्मा दठकाणाॊना जाऊन वलदे ळ दौये घडवलरे.

भशायाष्टरातीर वला दठकाणे दे ळातीर इतय प्रभख
याज्म, ळशये ल उत्ऩादन केंिाॊना अत्मॊत मळस्ली
ु
लाशतक
ू व्मलस्थेने जोडरे गेरे आशे.

मा काऱात याज्मातीर गड-र्कर्लर्लमाॊचे वॊलधान कयण्माची गयज ददवन
मेत,े तय त्माच प्रभाणे
ू

नागरयकाॊची वलऩत्ती कभी कयण्मावाठी त्माॊना वशु ळक्षषत घडलन
योजगाय दे ण्माची आलश्मकताशी
ू
जाणलते. मा अडचणीचा उऩाम ळोधण्मावाठी वललाददत वलबागाच्मा लशनषभतेचा दशळोफ कयणे

दशतकायक ठयते. लाशनषभतेऩेषा अर्धक ऩमाटकाॊना वॊभती दे णाऱ्मा दठकाणी ऩमाटन काटे कोयऩणे

प्रततफॊर्धत केरे ऩादशजे - ज्माभऱ
ु े ऩमाटन स्थऱाॊचे ऩमाालयणवलऴमक, वाभाजजक ल आर्थाक घटक
वभतोरऩणे

जऩरे

जातात.

वभान

घटकाॊलयच

ऩमाटन

स्थऱाॊची

लशनषभता

ठयत

अवते.

ऩमाालयणवलऴमक दृजष्टटकोनातन
ू 'नैवर्गाक वॊवाधने ल ऩरयवॊस्थाॊची ऩमाटन वलस्तायारा आधाय दे ण्माची
षभता'

अळी

लशनषभतेची

व्माख्मा

भाॊडरी

जाते.

ळेरफी

(१९८९)

माॊनी

वलावाभान्म

बाऴेत

लशनषभतेरा 'एखाद्मा षेत्रातीर वाधनवॊऩत्तीचा अनक
ु ू र स्तय न ओराॊडता (भमााददत प्रकाये ) लाऩय
कयण्माजोगी ऩरयजस्थती वाॊबाऱणायी षभता' अवे नभन
ु ददरे आशे.
२. ऩमििन वलकाव

ऑक्वपोडा ळब्दकोळानव
ु ाय ऩमाटन मा ळब्दाची व्माख्मा 'आनॊदी दठकाणाचा अनब
ु ल घ्मामरा आरेर्लमा
ऩमाटकारा तनलाव ल वशाय्मक वेला दे ण्माचा व्मलवाम' अळा प्रकाये ददरी आशे . अळी अनेक कायणे
आशे त ज्माभऱ
ु े लाशनषभतेचा भशायाष्टरातीर ऩमाटनारा पामदा शोऊ ळकतो :
१. ऩमाटन स्थऱाॊभधीर मजभान वभद
ु ामारा नकायात्भक ऩरयणाभ ओऱखता मेण्माआधी ऩमाटन
लाढ आत्भवात कयणे ळक्म शोईर.
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२. ऩमाटकाॊना अन्न, तनलाव ल लाशतक
ू ववु लधाॊभध्मे उत्तभ दजााची वेला अनब
ु लता मेईर.

३. ऩमाटन ऩद्धतीचा मा दठकाणाॊच्मा कोणत्माशी षेत्रालय बाय नाशी मेणाय शे ऩाशता तनमोजन
कयणे ळक्म शोईर.

४. वादशत्म ल ताॊबत्रक ऩामाबत
ू ववु लधा ऊजाा फचत कामााभध्मे भदतीव मेऊ ळकतात; कचया वाप

केरा जाईर माची खात्री शोते ल स्थातनक ऩमाालयण जऩण्मावाठीच्मा उऩाममोजना दे खीर
आखर्लमा जाऊ ळकतात.

५. व्मलस्थाऩन वॊस्थाॊना स्थामी ऩमाटनावाठी ऩमाालयण ल वाभाजजकदृष्ट्मा इष्टट अवा ऩल
ू ता नधाारयत
धोयणाॊचा वॊच एकबत्रत आणण्मात वोऩे ऩडते.

गि-र्कल्ल्मांवाठी ऩमििन मोजना वलकभवत कयण्मालय वयकायचा वलचाय :
लताभानऩत्रातीर प्रकाशळत रोकभत न्मज
नेटलका च्मा रेखाप्रभाणे भशायाष्टरातीर गड-र्कर्लर्लमाॊच्मा
ू

शोणाऱ्मा वलकावकाभाॊफाफत गडप्रेभीॊकडून त्माॊचे भत जाणून घेण्मात आरे शोते, ज्माभध्मे लेगलेगळ्मा

बागाभधीर प्रलाळाॊनी त्माॊच्मा वच
ू ना ल शयकतीॊची भाॊडणी केरी. याज्मातीर ऩमाटन वलकाव
भशाभॊडऱाने मा वला वच
ू ना रषात घेऊन अनेक गडाॊना वलकशवत कयण्माचे काभ शाती घेतरे आशे. मा

रेखातन
ू अवे ददवन
ू मेते की केंिीम ऩयु ातत्ल वलबागाकडे ४७, तय याज्म ऩयु ातत्ल वलबागाकडे ५१
र्कर्लरे अवन
ू , ३३७ र्कर्लरे अलगॉकृत आशे त. मा र्कर्लर्लमाॊलय ऩमाटन मोजनाॊना लाल शभऱलन
ू दे ण्माचे
काभ चारू आशे . मा गड-र्कर्लर्लमाॊलय ऩमाटनावाठी ववु लधाॊची तयतद
ू अनेक कामद्माॊना ध्मानात ठे ऊन
केरी जात आशे. शे वला उऩक्रभ तनमभाॊचे दष ऩारन कयता वॊलधानाच्मा कामद्माॊप्रभाणे याफलरे जाणे
आलश्मक आशे, ज्माभऱ
ु े मा मोजनाॊना ऩण
ू ा कयण्मात फयाच कारालधी रागू ळकतो.
३. भशायाष्रातीर रोकवप्रम गि-र्कल्रे
अशभदनगय र्कल्रा : अशभदनगय र्कर्लरा शा भशायाष्टरातीर वलोत्कृष्टट यचरेर्लमा र्कर्लर्लमाॊऩक
ै ी एक

आशे. त्माचफयोफय, मा र्कर्लर्लमाची गणना बायतातीर अबेद्म र्कर्लर्लमाॊभध्मे केरी जाते. अशभदनगय
ळशयात लवरेरा शा र्कर्लरा वार १५५९ भध्मे फाॊधरा गेरा शोता.

अशभदनगय र्कर्लर्लमाचे शलाई दृश्म

188

तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

अशभदनगय र्कर्लरा : दृश्म ०१

अशभदनगय र्कर्लरा : दृश्म ०२

दौरताफाद र्कल्रा : औयॊ गाफाद ऩावन
ू १३ र्कभी च्मा अॊतयालय अवरेरा दौरताफाद गड अततळम बव्म
अवा ददवन
ू मेतो. शा र्कर्लरा दौरताफाद ळशयाचाच बाग आशे, ज्मारा ऩल
ू ॉच्मा काऱाभध्मे 'दे लर्गयी' मा

नालाने ओऱखरे जात अवत. वाधायणऩणे ६० पूटाॊच्मा उॊ चीलय उबा अवरेरा शा र्कर्लरा १२व्मा
ळतकाऩावन
ू अजस्तत्लात आशे .

स्रोत : Total Safari

दौरताफाद र्कर्लरा : दृश्म ०१

दौरताफाद र्कर्लरा : दृश्म ०२
ऩन्शाऱगि

: कोर्लशाऩयू शोऊन १९ र्कभी च्मा अॊतयालय ऩन्शाऱगड जस्थत आशे. बायतातीर डेक्कन

वलबागाभधीर वलाात भोठा ल रषणीम र्कर्लर्लमाॊच्मा मादीत ऩन्शाऱगडाची गणना शोत अवन
ू , शा
र्कर्लरा वभि
ु ऩातऱीशून ८५० भी उॊ चीलय जस्थत आशे.

स्रोत : AroundPune

स्रोत : Gosahin.com
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‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

ऩन्शाऱगड : दृश्म ०१
ऩन्शाऱगड

: दृश्म ०२

जंश्जया : जॊजजया र्कर्लरा भशायाष्टरातीर यामगड जजर्लह्मातीर भरु
ु ड मा नगयात आशे. खये ऩाशता, शा
फेट र्कर्लरा मा नगयात मेणाऱ्मा रोकाॊचे प्रभख
ु आकऴाण आशे अवे ददवते. काशी काऱावाठी भरु
ु ड शे

जॊजजया भधीर शवद्दी मा ळावकाची याजधानी शोती. नगयाच्मा वलस्ताय षेत्राच्मा आत २ र्कभी
अवरेरा शा र्कर्लरा बायतातीर अर्लऩ फेत र्कर्लर्लमाॊभध्मे वर्ू चफद्ध आशे.

जॊजजया र्कर्लर्लमाचे शलाई दृश्म

जॊजजया : दृश्म ०१

जॊजजया : दृश्म ०२

यामगि : यामगड शा बव्म र्कर्लरा यामगड जजर्लह्मात जस्थत आशे . ऩण्
ु माशून १२५ र्कभी दयू अवरेरा

शा र्कर्लरा ळशयातीर प्रभख
ु वशरीॊचा एक बाग आशे . यामगड शा र्कर्लरा एकेकाऱी छत्रऩती शळलाजी
भशायाज माॊच्मा याजधानीच्मा रूऩात १६७४ भध्मे प्रख्मात शोता.

यामगड : दृश्म ०१
यामगड : दृश्म ०२

भळलनेयी : बायतातीर अत्मॊत बव्म ल ऐततशाशवकदृष्ट्मा वॊऩन्न अळा र्कर्लर्लमाॊऩक
ै ी एक आशे .
भशायाष्टरातीर ऩण
ु े ळशयाऩावन
ू ९० र्कभी च्मा अॊतयालय शा र्कर्लरा जस्थत आशे. शळलाजी भशायाजाॊच्मा
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जन्भाआधीऩावन
ू शळलनेयी अजस्तत्लात आशे . ळशाजी भशायाजाॊच्मा ऩमालेषणाखारी शा र्कर्लरा फाॊधरा
गेरा शोता.

शळलनेयी : दृश्म ०१

शळलनेयी : दृश्म ०२

भवंशगि : ऩण
ै ी एक अवरेरा शवॊशगड ळशयी ऩरयवयाजलऱच जस्थत आशे. शा गड
ु े ळशयाच्मा आकऴाणाॊऩक
उॊ च डोंगयालय लवरेरा अवन
ू , बोलतारीच्मा बप्र
ू दे ळाऩावन
ू ७०० भी च्मा उॊ चीलय आशे. अर्धक उॊ चीलय
अवर्लमाभऱ
ु े शवॊशगड अततळम रोकवप्रम म्शणून जाणरा जातो.

शवॊशगड : दृश्म ०१

शवॊशगड र्कर्लर्लमाचे शलाई दृश्म
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‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

ऩुणे दयलाजा, शवॊशगड : दृश्म ०२

भवंधुदग
ु ि : भशायाष्टर याज्म तेथीर वभद्
ृ ध ऐततशाशवक लायस्मावाठी भानरे जाते. बायतात रढर्लमा

गेरेर्लमा अनेक बीऴण रढामाॊचा शा प्रदे ळ भक
ू वाषीदाय आशे. अवेच रढाईचे प्रतीक म्शणून शवॊधुदग
ु ा
शा र्कर्लरा जाणरा जातो. शा र्कर्लरा भशायाष्टरातीर शवॊधुदग
ु ा जजर्लह्मात जस्थत आशे.

स्रोत : ResearchGate

स्रोत : Indiamyworld

शवॊधुदग
ु ा र्कर्लर्लमाचे शलाई दृश्म

शवॊधुदग
ु ा : दृश्म ०१

स्रोत : Konkankatta.in

शवॊधुदग
ु ा : दृश्म ०२

४. वंलधिन नीतततत्त्ले आर्ण वंयचनात्भक ऩैरच
ूं े भशत्ल
४.१ वंलधिनाचे नीतततत्त्ले :
अनव
ु यण कयण्माजोगे आदळा तत्ल :
i.

ii.
iii.

इभायतीच्मा वॊयचनात्भक जस्थतीची कोणत्माशी प्रकायचा फदर र्कॊ ला शस्तषेऩ कयण्माऩल
ू ॉ नोंद

करून घ्माली, आणण शस्तषेऩ कयण्मादयम्मान लाऩयरेरे वादशत्म ल र्क्रमाॊचे दस्तऐलजीकयण कयाले.
मा प्रर्क्रमेभऱ
ु े केरेरा फदर ऩन्
ु शा ऩदशर्लमावायखा कयणे ळक्म शोते.

ऐततशाशवक ऩयु ाव्माॊना कोणत्माशी प्रकाये वत्मतेवाठी नष्टट कयणे, खोटे ठयलणे र्कॊ ला काढून टाकणे
अमोग्म ठयते.

कुठराशी शस्तषेऩ र्कॊ ला फदर र्कभान रयत्मा आलश्मक तेलढाच केरा ऩादशजे.
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iv.

कुठराशी शस्तषेऩ र्कॊ ला फदर तथाकर्थत वाॊस्कृततक भारभत्तेचा वौंदमाानब
ु ल, ऐततशाशवक ल
ळायीरयक अखॊडता मा ऩैरच
ूॊ ा अढऱ आदय कयता वॊचाशरत व्शाला.

कोणताशी प्रस्तावलत शस्तषेऩ ऩढ
ु ीर प्रभाणे केरा ऩादशजे :
i.

ii.

iii.

iv.
v.

vi.

ऩन्
ु शा ऩदशर्लमावायखे कयण्मे ळक्म शोईर अवे
बवलष्टमातीर फदरावाठी ऩल
ा जर्लऩत नवरेरे
ू क

वला ऩयु ाले काशी काऱानॊतय ऩयत शभऱण्माच्मा ळक्मतेत अडथऱा मेऊ नमे अवे
अर्धकात अर्धक वलद्मभान जस्थतीतीर इभायतीची वाभग्री दटकलन
ू ठे लरेरे

यॊ गाच्मा छटा, स्लबाललत्त
ॊ ाददत अवरे
ु ोत्तय ल प्रभाण शे वला घटक वव
ु ल
ृ ी, ऩोत, आकाय यचना, गण
ऩादशजेत. मा वगळ्माफयोफयच ते वशज ओळ्खण्मामोग्म अवरे ऩादशजे.

अनेक ऩैरच्
ूॊ मा दृष्टटीने तथाकर्थत इभायत ऩात्र ठयरी ऩादशजे, ज्माभऱ
ु े इभायत फशुळाखीम फनते.
४.२ वंलधिनाच्मा प्रर््मा :




मादी कयणे

प्रायॊ शबक तऩावणी

वतत दस्तऐलजीकयण

४.३ शस्तषेऩाचे िप्ऩे :








इभायतीच्मा बफघाडालय प्रततफॊध (तनजष्टक्रम वॊलधान)
जतन

एकत्रीकयण
जीणोद्धाय
ऩन
ु लावन

ऩन
ु रुत्ऩादन
ऩन
ु या चना

४.४ वंलधिन भल्
ू मे :
बालतनक भर्ल
ू मे :





आश्चमा
ओऱख

वातत्म

अध्माजत्भक ल प्रतीकात्भक

वाॊस्कृततक भर्ल
ू मे :








दस्तऐलजीक
ऐततशाशवक
ऩयु ातत्ल

वौन्दमाानब
ु वलक ल प्रतीकात्भक
स्थाऩत्म

ऩमाालयणीम

लैसातनक ल ताॊबत्रक
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उऩमोग भर्ल
ू मे :





कामाात्भक
आर्थाक

वाभाजजक
याजकीम

५. वाटशत्म लायवा :

नैवर्गाक वाभग्रीच्मा लाऩयालय आणण वॊलधानाच्मा तॊत्राॊचा प्रवाय कयण्मालय बय ददरी ऩादशजे.


तैरयं गात काढरेल्मा धचत्राचे वंलधिन :

वय
ू भ र्चत्र, काऩड, राकूड ल शजस्तदॊ तालयीर र्चत्रे, लस्त्रोद्मोगाचे नभन
ु े, शस्तशरणखत प्रती, ऩस्
ु तके,
छामार्चत्रे, चाभड्माच्मा लस्त,ू आणण इतय कराकृती ल लाॊशळक लस्त.ू


इभायतीचे ल ऩल
ू ोक्त षेत्राचे वलेषण :

शबवत्तर्चत्र ल इतय ऐततशाशवक फाॊधणीचे त्मातीर वॊलधान आलश्मकतेचा वलचाय करून दस्तऐलजीकयण,
ल मोग्म छामार्चत्रीकयण करून वलेषण ऩण
ू ा कयणे.


भबंतीलयीर धचत्रांचे वंलधिन :

याजलाडे, गड-र्कर्लरे, भॊददये ल इतय इभायतीॊभध्मे वाऩडरेरे उठालाचे शळर्लऩकाभ, कोयील काभ


वंग्रशारम ल खाजगी/ कॉऩोये ि वंग्रशाचे वलेषण :

लस्तच्
ूॊ मा जस्थती चे भर्ल
ू माॊकन कयणे, वॊलधान उऩचाय वाठलण ल प्रदळानाच्मा गयजेचा आढाला घेणे.


कराकृतींच्मा प्रततफंधधत वंलधिनावाठी प्रभळषण :

कराकृती ल ऩयु ातन लस्तच
ूॊ ी दरु
ु स्ती, जीणोद्धाय ल उऩचायात्भक वॊलधानावाठीचे प्रशळषण


प्रदळिन ल कामिळाऱांचे आमोजन :

वाॊस्कृततक भारभत्तेचे जतन कयण्माफाफत जागरूकता तनभााण कयणे.


ऩरयवंलादाचे आमोजन :

लायवा जतन कयण्मा वॊफर्ॊ धत ऩरयवॊलाद आमोजजत कयणे.


प्रकाळन :

वॊलधान, दस्तऐलजीत वलेषण, आमोजजत केरेरे ऩरयवॊलाद ल शाती घेतरेर्लमा प्रकर्लऩ वॊफर्ॊ धत प्रकाळन
कयणे.

६. प्रस्ताल ल चचाि :

ऩमाटन अनब
ु ल, ऩमाालयणीम प्रबाल आणण लशनषभतेची गयज मा वॊदबाात भादशती
६.१ वंळोधनात काढरेरे तनष्कऴि खारीर बागात स्ऩष्ि केरे आशे त :
A) ऩमििन अनब
ु ल :

अनेक प्रततवादकत्मांनी भशायाष्टरातीर ऩमाटन स्थऱाॊचा आनॊदीत उऩबोग घेतरा. मा ऩमाटकाॊनी

ळतनलाय-यवललाय र्कॊ ला व्
ु टीत मा स्थऱाॊना बेट ददरी. काशी प्रततवादकत्मांनी व्
ु टीखेयीजशी मा
स्थऱाॊना बेट ददरी. ऩमाटन स्थऱ रोकवप्रम अवर्लमाभऱ
ु े तेथे कामभ गदॊ ददवन
ू मेत.े
B) तनलाव ववु लधा :

ऩमाटन स्थऱाॊच्मा रोकवप्रमतेभऱ
ु े गदॊच्मा काऱात तनलाव व्मलस्था कयण्मात अडचण जाणलते. एका

वलेषणात अवे ददवन
ा मायी करून तनलावस्थानाभध्मे जागा आधीच याखील
ू आरे की ९८% ऩमाटक ऩल
ू त
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ठे लतात. ऩल
ा मायी करूनशी फये च ऩमाटक शॉटे र / तनलावस्थानाच्मा खोरीच्मा भाॊडणीलय अवॊतष्टु ट
ू त

अवताना ददवन
ू मेतात. कभी जागेत जास्तीत जास्त रोकाॊना वाभालन
ू घेण्मावाठी तनलावस्थानाॊभध्मे

आलश्मक भानकाॊऩेषा कभी ववु लधा ऩयु लर्लमा जातात. मा तनलावस्थानाॊभध्मे गदॊ शोऊन ऩमाटकाॊची
गैयवोम शोते. अळाच प्रकायच्मा गैयवोमीभऱ
ु े ८६% रोक तनलावस्थानाच्मा दजााफाफत नाखूऴ अवरेरे
आढऱरे, तय ज्मा ऩमाटकाॊनी लैमजक्तक फॊगर्लमाॊभध्मे तनलाव केरा ते ऩमाटन स्थऱाॊचा आनॊद घेताना
ददवरे.

C) लाशतक
ू वभस्मा :

वलेषणादयम्मान अवे तनदळानाव आरे की ळतनलाय-यवललाय च्मा आवऩाव फव ल रे न भध्मे ७९% गदॊ
ददवन
ू मेत.े फशुवॊख्मेत रोक ऩमाटन स्थऱाॊना एकतय स्लत्च्मा गाड्माॊनी, र्कॊ ला स्लत् व्मलस्था करून
घेतरेर्लमा गाड्माॊनी प्रलाव कयताना ददवन
ू आरे, ज्माभऱ
ु े मा स्थऱाॊभध्मे लाशतक
ू वभस्मा तनभााण
शोतात ल ऩमाटकाॊना गाड्मा ऩाका कयण्माव जागा कभी ऩडते.
D) ऩमािलयणवलऴमक ऩरयणाभ :

वलेषणाभध्मे बाग घेणामांऩक
ै ी अनेक प्रततवादकत्मांच्मा (८९%) अनब
ु लानव
ु ाय लाढत्मा ऩमाटनाभऱ
ु े

स्थऱाॊलय नकायात्भक ऩरयणाभ शोतीर अळी ळक्मता दळालरी; नलनलीन शॉटे र ल तनलावस्थानाॊकयता

जागा शभऱलण्मावाठी प्रचॊड भागणी अवन
ू , ऩमाटन स्थऱाॊच्मा ऩरयवयातीर लन आणण जॊगराॊची
अततक्रभणाभऱ
ु े अधोगती शोण्माची ळक्मता ऩमाटकाॊना लाटते. मा जॊगराॊच्मा अधोगतीभऱ
ु े नैवर्गाक

उजेरा शानी, लन्म जीलनाचे नक
ु वान ल ऩरयवयाचे वौंदमा कभी शोण्माची ळक्मता अवते. मा रोकाॊनी
अर्धक वळक्ततेने वाॊर्गतरे की असानाभऱ
ु े ल जागरूकतेच्मा अबालाभऱ
ु े स्थऱाॊभध्मे कचया वाठणे,

लामू ल जर प्रदऴ
ू ण शोण्माची ळक्मता लाढते. मा व्मततरयक्त भव
ु ऱधाय ऩालवाभऱ
ु े ऩमाटन स्थऱाॊभध्मे
(यामगड ल भाथेयान) भातीचा लयचा थय लाशून गेर्लमाभऱ
ु े शे काशी षेत्र ऩामाबत
ू ऩातऱीलय दठवऱ
ू ल
अजस्थय शोताना ददवत आशे त.

यामगडभध्मे आताच गडाचे काशी बाग कोवऱताना ऩादशरे जातात, ज्मा कायणाने गडाबोलतीर
वष्टृ टीवौंदमा ल ऩादचायी भागा नष्टट शोत आशे . स्थातनक वय
ू भ ऩमाालयणाचा दे खीर ऩमाटकाॊच्मा वतत
शोणाऱ्मा वशरीॊभऱ
ु े ळाॊतताबॊग शोताना ददवतो. भाथेयान भध्मे वलस्ताय प्रकर्लऩाॊच्मा नालाखारी

नकायात्भक ऩरयणाभ शोऊन नैवर्गाक वॊवाधनाॊचा नाळ आणण स्थातनक आददलावी जभातीॊचे ऩायॊ ऩरयक
सान शयलताना ददवते. स्थातनक जभातीॊभध्मे अळा प्रकर्लऩाॊच्मा नालाखारी शोणाये तनवगााचे ळोऴण

ऩाशता अवयु षततेची बालना लाढताना ददवते, जजथे ऩयॊ ऩया, फद्
ु र्धभत्ता, सान ल नैवर्गाक वॊवाधनाॊचे
व्मालवातमक नफ्मावाठी जप्त केरी जात आशे. वध्माच्मा जागततक वभद
ु ामाॊवाठी शा एक गॊबीय
र्चॊतच
े ा वलऴम आशे. ज्माचे प्रभख
ु ध्मेम ऩमाालयण अनक
ु ू र ऩमाटन प्रोत्वादशत कयणे आशे, अळा प्रळाॊत

षेत्र प्रलाव वबेनव
ु ाय (ऩॎशवर्पक एरयमा रॎ व्शर अवोशवएळन), ऩमाालयण अनक
ु ू र ऩमाटन वॊलधानाव ऩात्र
अवरेर्लमा षेत्राॊच्मा वलस्तायाभध्मे वशाय्मबत
ू ठयते आणण वलस्तायाची ऩातऱी ठयलण्माव भदतशी कयते.

वाॊस्कृततक ल ऩमाालयणीम नक
ु वान ऩमाटकाॊच्मा वॊख्मेभऱ
ु े नाशी तय ऩमाटनाची लाढ शाताऱण्मावाठी
ऩयु े वे वलचाय-धोयण नवर्लमाने शोत आशे. ऩमाालयणाची लशनषभता अर्धकतभ अवन
ू , ते रषणीम
ऩमाटनातीर लाढीचा वाभना करू ळकते, ऩयॊ तु त्मा षभतेचा लाऩय काऱजीऩल
ा
तनमोजजत ल
ू क
195

तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

व्मलस्थावऩत केर्लमानेच शोईर. त्माभऱ
ु े कोणत्माशी ऩमाटन प्रकर्लऩावाठी ऩमाालयणीम प्रबाल भर्ल
ू माॊकन
शी एक अवलबाज्म ऩामयी ठयते.
E) लशनषभतेचे ऩरयळीरन :

प्रत्मेक फाफतीत ऩमाटन स्थऱाच्मा लशनषभतेचा तऩळीरलाय अभ्माव कयणे गयजेचे आशे. एखाद्मा
ऩमाटन स्थऱाचा बफघाड शोऊ न दे ता जेलढ्मा जास्तीत जास्त रोकाॊना ततथे मेण्माची ऩयलानगी दे ता
मेईर, त्मा ऩमाटन वॊख्मेरा लशनषभता म्शणतात. आर्थाक आणण ऩमाालयणीमदृष्ट्मा ते स्थान

दटकलण्मावाठी आलश्मक अवरेर्लमा रोकाॊची इष्टटतभ वॊख्मा ते तनजश्चत कयते. भशायाष्टराने आऩर्लमा

रोकाॊच्मा गयजेनव
ॊ त अवा आदळा वलकाव
ु ाय आणण त्माच्मा वाभाजजक-वाॊस्कृततक लातालयणाळी वव
ु ग
स्लीकायरा ऩादशजे.

६.२ लैभळष्ट्म म्शणजे ऩमििन धोयण, कामदा ल वलकाव आर्ण ऩमििनावाठी अनोख्मा वेलांचा वभालेळ
अवू ळकतो :

कामदा ल कामदे ळीय यचना








वलद्मभान कामद्माॊचे ऩन
ु यालरोकन

आॊतययाष्टरीम वलोत्तभ वयाल ल कामद्मावलरुद्ध आदळा स्थाऩणे
नलीन कामदे ल तनमभ तमाय कयणे

बागधायकाॊळी वर्लराभवरत ल अॊभरफजालणीवाठी भदत
कामदे ळीय चौकटीची स्थाऩना आणण ऩन
ु यालरोकन

आॊतययाष्टरीम अर्धलेळन ऩन
ु यालरोकन आणण भान्मता

रलाद, भध्मस्थी, लाटाघाटी आणण वललादाॊचे तनयाकयण

अनऩ
ु ारन, वयु षा आर्ण जोखीभ व्मलस्थाऩन








कामदे ळीय आणण तनमाभक अनऩ
ु ारन तऩावणी, मोजना आणण कामाक्रभ
ऩमाटन वयु षेचा आढाला, मोजना आणण वर्लरा

जोखीभ व्मलस्थाऩन आढाला, मोजना आणण वर्लरा

बागधायक, वाभाजजक आणण ऩमाालयणवलऴमक र्चॊता
कामद्माची शळपायव आणण तनमभालरी भध्मे फदर
मोग्म ऩरयश्रभ

वभस्मातनलायण

ळावन, वंस्था आर्ण प्रळावकीम व्मलस्था







वालाजतनक आणण खाजगी षेत्रातीर ळावन आणण वॊस्था भजफत
ू कयणे
याष्टरीम ऩमाटन प्रळावनावाठी तनधीची व्मलस्था
नोंदणी, ऩयलाना ल भान्मता

व्माऩाय वॊघटना ल आचायवॊदशताॊवश स्लतनमभन
वयु क्षषतता ल जोखीभ व्मलस्थाऩन

गण
ु लत्ता आश्लावन प्रणारीवश शॉटे र/तनलावस्थान लगॉकयण
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ळाश्लतता आणण ऩमाालयण वॊयषणाची शभी

धोयण, तनमोजन आर्ण वलकाव







ऩमाटन धोयणे ल मोजना तमाय करून त्माॊची अॊभरफजालणी कयणे
तनमोजन ल वलकाव वर
ु बीकयण आणण भानके

ऩमाटन वॊफर्ॊ धत वलस्तत
े ी (भास्टय प्रॎ न) अॊभरफजालणी
ृ रुऩये ऴच

खाजगीकयण, वॊमक्
ु त उऩक्रभ, तनवलदा, खये दी आणण गत
ुॊ लणूक प्रोत्वाशन

व्मलशाय (वलक्री, खये दी, बाडेऩ्टी इ.) प्रकर्लऩाच्मा भर्ल
ू माॊकनावश मोग्म ऩरयश्रभ

टीडीझेड (ऩमाटन वलकाव षेत्र) आणण टीडीवी (ऩमाटन वलकाव भशाभॊडऱ) फयोफयच जशभनीचे
ळीऴाक ल प्रकर्लऩ यचना

व्माऩाय आर्ण प्रादे भळक वशकामि





प्रादे शळक व्माऩाय कयाय

प्रादे शळक कामद्माॊचा भेऱ घारणे

द्वलऩषीम आणण फशुऩषीम कयाय
आॊतययाष्टरीम प्रलावी लाशतक
ू

भळषण, प्रभळषण आर्ण षभता लाढलणे




शळषण

प्रशळषण ल षभता फऱकट कयणे
वॊळोधन आणण प्रकाळन

७. तनष्कऴि :
ऩमाटनारा वॊस्कृती, वभद्
ृ धी ल ळाॊततेचे लाशन शोण्मावाठी शानी वलना वॊलधान, अलशे रनेवलना वॊयषण
आणण वलध्लॊव केर्लमवलना तनभााण केरा ऩादशजे. ऩमाालयण ऩमाटनाभध्मे लशनषभता जाणन
ू घेण्माने

ऩमाालयणीम, वाॊस्कृततक ल आर्थाकदृष्ट्मा स्थातनक पामदे शोऊ ळकतात. ऩमाालयण ऩमाटनाचा अथा
"ऩमाालयणाचे वॊलधान ल स्थातनक रोकाॊचे कर्लमाण शोईर माची ळाश्लती घेणाऱ्मा नैवर्गाक षेत्राॊना
जफाफदाय प्रलाव" अवा आशे . आऩरे ध्मेम ऩमाटकाॊना भशायाष्टरातीर वलवलध गड-र्कर्लर्लमाॊचे नैवर्गाक,

ऐततशाशवक आणण वाॊस्कृततक लैशळष्ट्माॊची जाणील करून दे णे ल त्माचा आनॊद उऩबोगण्माव वक
ु य

कयणे आशे. त्माच लेऱी गडाॊची अखॊडता जऩन
ू ठे लणे ल स्थातनक वभद
ु ामाॊना आर्थाक वलकावाच्मा
वॊधीॊवाठी उत्तेजजत कयणे वद्
ु धा भशत्लाचे आशे.

खारीर गोष्िींची अंभरफजालणी केल्माने ऩमििनाच्मा ऩैरू भध्मे मेत्मा लऴाांत वध
ु ायणा शोऊ ळकते :
१. र्कल्ल्मांलय ऩामाबत
ू ववु लधांचा वलकाव : तनलावस्थान, खाद्माऩानगश
ृ , ळौचारम, भादशती केंि, इ.

वायख्मा वलवलध ऩमाटन ववु लधा ऩमाटन स्थऱाॊभध्मे वलकशवत कयणे. मा कायणावाठी, प्रस्तावलत
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प्रोत्वाशन धोयण ऩमाटन वॊफर्ॊ धत उऩक्रभ आणण ऩामाबत
ू ववु लधाॊच्मा वलकावात खाजगी बागीदायीरा
उत्तेजन दे ईर.

२. र्कल्ल्मांची प्रलेळमोग्मता ल लािे लयीर वोमीची वर
ु बता : भशायाष्टरातीर र्कर्लर्लमाॊकडे जाणाये भागा ल

यस्ते ओऱखन
ू नेभरे जाऊ ळकतात. मा यस्त्माॊच्मा मोग्मतेचे (लशनषभता, गण
ु लत्ता, इ.) भर्ल
ू माॊकन
करून ऩढ
ु ीर वलकावाठी वलचाय केरा जाऊ ळकतो. यस्त्माॊच्मा वलकावादयम्मान लाटे लयीर ववु लधा दे खीर
मोजर्लमा ऩादशजेत.

३. ऩमििन स्थऱांभध्मे वलकाव तनमंत्रण तनमभन : 'वलकाव तनमॊत्रण तनमभन' शी तनमभालरी गडाॊच्मा
ल बोलतारीच्मा ऩरयवयातीर वलकाव काभावाठी भागादळाक तत्ले म्शणन
ू काभ करू ळकते.
४. अततथीगश
ृ अथला 'फेि आर्ण ब्रेकपास्ि' मोजनेचे वळक्तीकयण : फेड आणण िेकपास्ट शी ववु लधा
दग
ा प्रदे ळातीर र्कर्लर्लमाॊलय (जजथे तनलावस्थान उऩरब्ध करून ददरे जाऊ ळकत नाशी) मेणाऱ्मा
ु भ
प्रलाळाॊवाठी उऩमक्
ु त ठयते, ल स्थातनक रोकाॊवाठी उत्ऩन्न तनभााण कयण्माव भदत कयते. ग्राभीण

जीलनळैरी फद्दर लाटणाये लाढते कुतश
ू र ल ग्राभीण ऩमाटनाच्मा आगभनाभऱ
ु े , फेड आणण िेकपास्ट
मोजनेचा ऩमाटकाॊना ल स्थातनक रोकाॊना राब शोण्माचे वॊबाव्म लाढते. ग्राभीण वय
ू भ वलत्तऩयु लठा
प्रकर्लऩाॊचा बाग शोण्मावाठी मा अततथीगश
ृ मोजनेचे वळक्तीकयण केरे जाऊ ळकते.

५. र्कल्ल्मांलय कयभणूक ववु लधा : तनलडक गड-र्कर्लर्लमाॊलय (व्मलशामातल
े य आधारयत) भर
ु ाॊचे खेऱ,

घोडेस्लायी, प्रकाळ ल ध्लनी प्रदळान वायख्मा भनोयॊ जन ववु लधाॊची व्मलस्था केरी जाऊ ळकते. कयभणक
ू
ल भनोयॊ जन ववु लधाॊची तयतद
ू केर्लमाने एक-ददलवीम प्रलाळाॊऩेषा याशणाऱ्मा प्रलाळाॊभध्मे लाढ शोऊ
ळकते.

६. वालिजतनक खाजगी बागीदायी : वलशळष्टट गडाॊची नेभणूक करून त्माॊच्मा फाफतीत वालाजतनक

खाजगी बागीदायीची ळक्मता ओऱखरी जाऊ ळकते. मा र्कर्लर्लमाॊवाठी वॊलधान मोजना तमाय केर्लमा
जाऊ ळकतात.
७. वांस्कृततक ऩमििन : भशायाष्टराच्मा वभद्
ृ ध वॊस्कृती आणण ऩयॊ ऩये चे वलशळष्टट ऩैरू ओऱखून माॊना
याज्मातीर ऩमाटनाचा अवलबाज्म बाग म्शणून प्रोत्वादशत केरे जाऊ ळकते. याज्माच्मा रोककराॊची

ओऱख करून त्माॊना प्रोत्वाशन ददरे जाऊ ळकते आणण र्कर्लर्लमाॊलय रोकनत्ृ म ल वॊगीत कामाक्रभ
आमोजजत केरे जाऊ ळकतात.

८. रोककरा : भशायाष्टरात अनेक वलळेऴ शस्तकरा आशे त; वयकाय वलवलध र्कर्लर्लमाॊलय शस्तकरा

उत्ऩादनाॊच्मा उऩरब्धतेची जफाफदायी शाती घेऊ ळकते, ज्माभऱ
ु े याज्मातीर शस्तकरा उद्मोगारा
चारना शभऱू ळकते.

९. भाटशती केंद्र : टूरयझभ ऩोटा र आणण ऑनराईन फर्ु कॊ ग प्रणारीच्मा दव्ु माॊवश ऩयस्ऩयवॊलादाच्मा
आधायालय ऩमाटनाची भादशती दे ण्मावाठी भशायाष्टर वयकाय भशत्लाचे वलभानतऱ, ये र्लले स्थानक, फव
स्थानक आणण गड-र्कर्लर्लमाॊलय भादशती र्कमोस्क/केंि तमाय करू ळकते.
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१०. जागरूकता तनभािण : ऩमाटनाचे भशत्त्ल, दौऱ्माचे वलवलध ऩमााम कवे ओऱखाले ल तनमोजन कवे
कयाले मा फयोफयच प्रफद्
ु ध ऩमाटक कवे व्शाले माफद्दर रोकाॊभध्मे जागरूकता तनभााण केरी ऩादशजे.
माभध्मे वयु षा आणण ऩमाालयणवलऴमक जागरूकता तनभााण कयणे दे खीर वभावलष्टट अवू ळकते.
वंदबि
१. ऩस्
ु तके :
Conservation and Preservation Of Heritage Structures
२. स्थरलणिकोळ :
Structural Aspects Of Historical Buildings (2004) - Gazetteer of Sri Venkateswara College Of
Architecture.
Forts of Maharashtra e Maharashtra Tourism Development Corporation.
३. लतिभानऩत्रातीर रेख :
िोकमत न्यू ज ने र्िकट मधीि 'लडसेंबर पयंत ३३७ अिगीकृत लकल्ल्ां चा आराखडा' िे ख

******************************
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लास्तक
ू रा व्मलवामातीर आव्शाने
आर्कि. वलजमकुभाय फाऱावाशे फ ऩलाय
लास्तवु लळायद, प्राध्माऩक

भयाठा वलद्मा प्रवायक वभाजाचे काॉरेज आॉप आर्काटे क्चय, नाशळक
इ भेर :vijaypawar.cans@gmail.com

वायांळ:
२१व्मा ळतकाच्मा उदमाऩल
ु ॉच जगबय जागततकीकयणाचे लाये लाशू रागरे शोते. कम्मतु नझभच्मा
ऩतनानॊतय आणण यशळमाच्मा वलघटनानॊतय अभेरयका आणण यशळमा मा दोन फराढ्म भशावत्ताॊभधीर

शळतमद्
ु धशी वॊऩष्टु ठात आरे. त्माचा ऩरयणाभ मा भशावत्ताॊइतकाच वलकवनशळर दे ळाॊलय आणण
फाजायऩेठाॊलय झारा.
जग दशच एक भोठी फाजायऩेठ आशे अळीच वॊकर्लऩना ऩढ
ु े आर्लमाने वलाच षेत्रात ग्राशककेिी फाजायऩेठा
तमाय झार्लमा. म्शणजेच भागणी तवा ऩयु लठा कयणायी व्मलस्था शोम. लास्तक
ु रा व्मलवामशी मारा
अऩलाद उयरा नाशी. तवेच अततळम झऩा्माने लाढणाये अतनमॊबत्रत ळशयीकयण, रोकवॊख्मेचा वलस्पोट,
वव
ु ाट लेगाने आरेरी वॊगणक, दयु वॊचाय क्राॊती, जागततकीकयण माॊनी एकवलवाव्मा ळतकातीर जग
फदररे,

र्कतीतयी

कायणाॊनी

फदररेर

ग्राशभण

बागातरे

तो्माचे

अथाकायण,

लास्तक
ु रा

भशावलद्मारमाॊची लाढती वॊख्मा, वयकायी धोयणतनजश्चतीभध्मे लास्तवु लळायदाॊना ददरेरे अऩयु े भशत्ल
आणण वशबाग आणण गेरी दोन लऴा जगबयातीर कोवलडभऱ
ु े तनभााण झारेरी आऩत्तकाशरन ऩरयजस्थती
अळा र्कतीतयी कायणाॊभऱ
ु े बायतात आणण जगबयातशी लास्तक
ु रा वलऴमालय भोठ्मा प्रभाणात चाॊगरे
लाईट, दयु गाभी ऩरयणाभ झारे आशे त. त्माचाच ऩरयणाभ म्शणून मा व्मलवामारा ळशयी आणण ग्राशभण
बागात नलनलीन आव्शानाॊना वाभोये जाले रागते आशे .
भख्
ु म ळब्द : लास्तक
ु रा, व्मलवाम, जागततकीकयण, तॊत्रसान , आव्शाने
१. ऩरयचम:
शजायो लऴांऩल
ु ॉऩावन
ू च भानली उत्क्राॊतीइतकाच एकॊदयीतच जगबय लास्तक
ू रेचा भोठा इततशाव आशे.
भाणूव

तनवगातनशभात गश
ु ाॊभधून फाशे य ऩडून वभश
ु ाने याशु रागरा आणण ऊन, लाया, ऩाऊव, जॊगरी

जनालये माॊऩावन
ू वॊयषणाथा तनलामााची तनशभाती करु रागरा तेव्शाऩावन
ू च लास्तक
ु रा मा करेचा उगभ
झारा अवे म्शणता मेईर.
ऩढ
ु े वॊलादाची बाऴा, तॊत्र, ळस्त्रे वलकशवत झारी तळीच ळेतीवाठी आणण लास्तु तनशभातीवाठी अलजाये ,

तॊत्रे आणण वलसान वलकशवत झारे. दे ल, तनमॊता, वलधाता मा वॊकर्लऩनेच्मा जन्भावोफतच आणण बायतात
आमांच्मा आगभणानॊतय धभा, जाती मा वॊकर्लऩनाॊचाशी उदम झारा. त्माच वॊदबााने लेगलेगळ्मा
प्राथानास्थऱाॊची आणण वॊफर्धत लास्तच
ुॊ ी तनशभाती झारी. ऩयु ाणकाऱात वलश्लकभाा शे आद्म लास्तशु ळर्लऩी
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तय १६ व्मा ळतकात भशरक अॊफय आणण

शळलकाऱात दग
ु ता नशभातीत भोराची काभर्गयी कयणाये दशयोजी

इॊदर
आजऩमात प्रत्मेक कारखॊडात
ू कय शी लास्तक
ु रेतीर ठऱक नाले ऩढ
ु े मेतात. तेव्शाऩावन
ू
लास्तक
ू राळास्त्रारा वतत लेगलेगळ्मा आव्शानाॊना वाभोय जाला रागर. फदरत्मा काऱाप्रभाणे, वॊदबा,
दठकाण, तॊत्रसान ,ळैषणणक ऩरयबाऴा फदरर्लमा त्माचप्रभाणे मा व्मलवामावभोयची आव्शाने फदरत
गेरी.
२. लास्तक
ु रेचे भळषण आर्ण प्रभळषण:
१८५७ भध्मे आधी वरु
ु झारेर जे.जे. काॉरेज आॉप आटा व ् आणण १९१३ भध्मे वरु
ु झारेरे आर्काटे क्चय
शी खमाा अथााने १९व्मा ळतकात बायतात लास्तक
ू रा वलऴमाचे तॊत्रळद्
ु ध शळषण घेण्माची भश
ु ू ताभेढ

भानरी जाते. बिदटळ काऱात वरू
ु झारेर्लमा मा शळषणालय अथाातच ऩाश्चात्म शळषणऩद्धती, तॊत्रसान
आणण फाॊधकाभ वादशत्म-तॊत्र माॊचा प्रबाल शोताच आणण गेर्लमा ११० लऴाात तो कामभ यादशरा. उरट
जागततकीकयणाच्मा ये ्मात तो अभ्माव कयणे अऩरयशामा झारे.
भात्र बायतीम लास्तक
ू रा, फाॊधकाभ ऩद्धती-वादशत्म माॊचा अभ्माव, प्रचाय, प्रवाय त्मा तर
ु नेत कभी
झारा. अयोवलर अथा इजन्स्टटमट
े ेयी, शुनायळारा पाऊॊडेळन बज
ू ,ऩाॉडच
ु , रॉयी

फेकय वेन्टय केयऱ,

आमआमटी रुयकी माॊवायखे काशी वन्भानतनम अऩलाद लगऱता मा वलऴमालय वॊळोधन आणण लाऩय
कभीच झारा.
गेर्लमा ३० लऴाात दे ळबय लास्तक
ू रा भशावलद्मारमाॊची, वलद्माथ्मांची वॊख्मा झऩा्माने लाढरी.
त्माचफयोफय चाॊगर्लमा अनब
ु ली शळषकाॊचीशी गयज लाढरी. भात्र लास्तक
ु रा व्मलवामातरा ऩयु े वा अनब
ु ल
न घेता केलऱ ळैषणणक अशातच्
े मा जोयालय शळषक शोत मा षेत्रात दटकून यशाणामाा शळषकाॊभऱ
ु े प्रत्मष
अनब
ु लातन
ू आरेरे सान शभऱण्माऩावन
ू वलद्माथॉ लॊर्चत याशतात आणण वलद्माथ्मांच्मा वलाार्गण
षभताॊचा वलकाव अऩेक्षषत प्रभाणात शोत नाशी. ऩरयणाभी व्मलवामात उतयणामाा अळा अऩरयऩक्ल
लास्तक
ू ायाॊभऱ
ु े वॊलेदनळीरऩणे आणण दजाा याखून काभ शोणे अऩेषेप्रभाणे शोत नाशी. तवेच अळा
अऩरयऩक्ल प्रशळषणाथींभऱ
ु े व्मालवातमक लास्तक
ू ायाॊना अऩेक्षषत गण
ु लत्ता आणण वशबाग राबत नाशी.
त्माभऱ
ु े

लास्तक
ू रेच्मा शळषकाॊना प्रत्मष काभाचा अनब
ु ल अवणे आणण त्माॊनी शळषणावोफत

व्मलवामातशी वर्क्रम अवणे फॊधनकायक कयणे ल त्माॊना तवा लेऱशी उऩरब्ध करुन दे णे शे अततळम
गयजेचे आशे.
दयलऴॉ लास्तक
ू ायाॊची गतीने लाढणायी वॊख्मा आणण स्ऩधाा शे शी आव्शान आशे च. ऩण दे ळाच्मा
रोकवॊख्मेच्मा तर
ु नेत ती वॊख्मा कभीच आशे. भात्र भख्
ु मत्ले ळशयीबागातच शा व्मलवाम केंिीत
झाराम. ग्राशभण बागातशी लास्तक
ू ायाॊची गयज,भशत्ल आणण वशबाग अधोये णखत शोणे आलश्मक आशे.
आणण मालय आजशी ग्राभीण बागात वभाजाचे प्रफोधन शोणे अततळम आलश्मक आशे.. तवे झारे तयच
लास्तक
ु रा व्मलवामात मेणायी ऩढ
ु ची वऩढी अजुन वषभ आणण जफाफदाय शोण्माव भदत शोईर.
३. फदरते तंत्रसान :
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गेर्लमा ३० लऴाात वॊगणक आणण वॊऩकाक्राॊतीच्मा काऱात जग अजुन जलऱ आरे आणण ऩायॊ ऩारयक
शळषणऩद्धतीतशी फदर झारे. वॊगणक आणण वललीध स्लाॉप्टलेअयभऱ
ु े

दट स्लेअय, वेटव ् स्लेअय

कारफाह्म शोण्माच्मा भागाालय आशे त. ड्राईंग कयण्माच्मा ऩद्धतीऩावन
ू तय त्मातर्लमा वय
ु भ आणण
ववलस्तय भादशती/ तऩळीर माॊच्मात अभर
ु ाग्र फदर झारा आशे. आधी मेणामाा उऩकयणाॊच्मा आणण
इतयशी भमांदालय भात कयणे आता वशज ळक्म आशे . म्शणूनच, नलनलीन वाॉप्टलेअय शळकणे, वॊगणक
आणण वॊगणक प्रणारी आद्ममालत कयणे, फदरत्मा तॊत्रसानाळी जुऱलन
ू घेत ते आत्भवात कयणे शे
वगळ्मात भोठे आव्शान आज मा व्मलवामात आशे आणण तततकेच आलश्मक आशे.

४, अश्स्थय वयकायी धोयण आर्ण लास्तक
ू ायांचा अऩयु ा वशबाग:
अगदी १९५० ऩावन
ू जयी आऩण फतघतर तयी मा गोष्टटीची आऩर्लमारा प्रर्चती मेईर. चॊददगड,
गाॊधीनगयऩावन
ू तय आताच्मा नव्मा अभयालती मा आॊध्रप्रदे ळच्मा नलीन याजधानीऩमंत नलीन ळशयाॊची
तनशभाती झारी. कुठर्लमातयी भोठ्मा याजर्कम तनणामाची ऩरयणीती शे च आधतु नक ळशयतनशभातीभागचे
भशत्लाचे कायण ठयरे आरे. ऩॊजाफ शरयमाणा वलबाजनाभऱ
ॊ ाणा
ु े चॊददगड तय आॊध्रप्रदे ळ- तेरग
तनशभातीभऱ
ु े अभयालतीची तनशभाती आलश्मक झारी. भोदी वयकायच्मा कारखॊडात स्भाटा शवटी,
ऩॊतप्रधान आलाव मोजना, घय घय ळौचारमवाठी स्लच्छ बायत अळा भशत्लाकाॊषी मोजना वभोय
आर्लमा. भात्र लास्तक
े ाशी ळावन, काॉन्रक्टयव ्, अशबमॊते माॊचाच वशबाग आणण भशत्त्ल मा
ू ायाॊऩष
मोजनाॊभध्मे यादशरे आशे. एकुण तनणामप्रर्क्रमेत लास्तक
ू ायाॊचा वशबाग त्मा तर
ु नेत कभीच आशे..
फदरणामाा वयकायाॊप्रभाणे फदरणायी धोयण, कयप्रणारी, ववलाव टॉ क्व. जीएवटी माॊचेशी दयु गाभी
ऩरयणाभ आणण आव्शाने मा व्मलवामावभोय अवर्लमाचे आढऱून आरे आशे .
५. प्रभळक्षषत कायाधगयांचा अबाल:
लास्तक
ू रा व्मलवामात नेशभी बेडवालणायी वभस्मा म्शणजे प्रशळक्षषत भजयु , काभगायाॊचा अबाल आशे .
आऩर्लमाकडे तॊत्रस , लास्तक
ू ाय माॊना प्रशळक्षषत कयणामाा वॊस्था बयऩयू आशे त भात्र त्मा तर
ु नेत प्रत्मष
वाईटलय काभ कयणाये भजयु , काभगाय माॊना ळास्त्रळद्
ु ध प्रशळषण दे णामाा वॊस्था खऩ
ु कभी आशे त.
ऩयॊ ऩयागत ऩद्धतीनेच ते अनब
ु लातन
ू च शळकतात. अवा अवॊघटीत काभगाय खऩ
ु भोठ्मा वॊख्मेने मा
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षेत्रात आशे . भात्र अळा अकुळर, अप्रशळक्षषत काभगायाॊच्मा दर
ा ाभऱ
ु ष
ु े कधी कधी अऩघात शोतात
ज्माभऱ
ु े भारभत्तेचे नक
ु वान आणण जजलीतशानी शोते. त्माॊना वलम्माचे वॊयषण, आयोग्मवेला ह्माशी
ऩयु े ळा प्रभाणात शभऱत नाशीत. त्मा ळावनतनमभाॊची कडक अॊभरफजालणी शोणे गयजेचे आशे.
६. भ्रष्िाचाय आर्ण धोयण रकला.

बायतात वलाच षेत्रात फोकाऱरेरा भ्रष्टटाचाय शे वगळ्मात भोठे आव्शान आशे. फाॊधकाभ आणण
लास्तक
ु रा षेत्रशी मारा अऩलाद नाशी. खुऩ भोठी आर्थाक उराढार मा षेत्रात अवर्लमाने तततक्माच
प्रभाणात गन्
ु शे गायी आणण गड
ुॊ र्गयीशी मा षेत्रात फोकाऱरी आशे. वलळेऴता झऩा्माने वलकशवत शोणामाा
ळशयाॊभध्मे तनभााण झारेरे बभ
ु ार्पमा, आणण लाढती गन्
ु शे गायी दश वलकावारा भोठा अडथऱा ठयते आशे.
नगयऩाशरका, भशानगयऩाशरका आणण इतयशी वॊफर्धत वयकायी कामाारमाॊत लयलय वलाकाशी वयु ऱीत,
तनमभात ददवत अवरे तयी आर्थाक दे लाणघेलाणी शळलाम कुठरेशी व्मलशाय शोत नाशीत शी लस्तजु स्थती
आशे. फमााच कामाारमाॊभध्मे एक णखडकी मोजने वायखे उऩक्रभ याफलरे गेरे वला वॊफर्ॊ धत वयकायी काभे
तनधाारयत लेऱेत ऩण
ु ा व्शाली मावाठी लेगलेगळ्मा मोजना आखर्लमा गेर्लमा भात्र त्मा चौकटीऩशरकडे
चारणामाा भ्रष्टटाचायालय वॊऩण
ु ा ताफा शभऱलता आरेरा नाशी. वयकायी रार र्पतीचा कायबाय आणण
वललीध कायणाॊनी यें गाऱरेरी काभे शा माच धोयणरकव्माचा बाग म्शणाला रागेर.

लास्तक
ु रा

व्मलवामात मा वला गोष्टटीॊलय भात कयत ठयर्लमा लेऱेत आणण तनकऴाॊभध्मे काभ वॊऩलणे म्शणजे भोठे
आव्शान आशे.
७. जागततकीकयण:
गेर्लमा २५-३० लऴांभध्मे जागततकीकयणाच्मा प्रबालाने वॊऩण
ु ा जगालय चाॊगरा-लाईट ऩरयणाभ झारा आशे.
वॊगणक आणण वॊऩकाक्राॊतीभऱ
ु े जग जलऱ आरे. व्मलवामाच्मा वललीध टप्प्माॊलय भोठ्मा वॊधी तनभााण
झार्लमा. त्माचवोफत मा षेत्रातशी भोठी स्ऩधाा तनभााण झारी. दऱणलऱणाची वाधनेशी उऩरब्ध झार्लमाने
जगाच्मा कुठर्लमाशी कानाकोऩमाात काभ कयणे वशज ळक्म झारे. त्माभऱ
ु े जळी आऩर्लमावाठी वॊधी
उऩरब्ध झारी तवेच मा षेत्रातीर फशुयाजष्टरम कॊऩन्माॊचाशी भोठ्मा प्रभाणात शळयकाल झारा. त्माचा
ऩरयणाभ स्ऩधेत झारा.
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८. कामद्माचे अऩयु े वंयषण:
भऱ
ु ातच अजुनशी वभाजात लास्तक
ू ाय (Architect) नेभणुकीची आलश्मकता, त्माॊची कताव्मे आणण
जफाफदामाा मावॊफधी म्शणाली तेलढी जागरुकता नाशी. स्थाऩत्म अशबमॊते आणण लास्तक
ू ाय मातरा
पयकशी फमााच दठकाणी कऱत नाशी आणण त्माॊच्मा कामाातशी स्ऩष्टटता नवर्लमाने फमााचलेऱी
लास्तक
ू ायाॊनाशी अडचणीॊचा वाभना कयाला रागतो. लास्तक
ू रा षेत्रात स्थातनक ऩातऱीलय अशबमॊते
आणण ड्राप्वभन शे शी भोठ्मा प्रभाणात वर्क्रम आशेत आणण त्माॊच्मालय कुठरेशी कामदे शळय तनफंध
नाशीत. तवेच नोंदणीकृत लास्तक
ु ायाॊनाशी त्माभऱ
ु े कामदे ळीय वॊयषण आणण प्राधान्म दयलेऱी शभऱे रच
अवे नाशी.

९. COUNCIL OF ARCHITECTURE/ AIIA चे स्थातनक ऩातऱीलय भमािटदत अश्स्तत्ल आर्ण
मळ:
अगदी वरु
ु लातीऩावन
ू च फाॊधकाभ, इभायती आणण इतयशी ऩामाबत
ू ववु लधाॊच्मा काभात अशबमॊत्माॊचाच
प्रबाल यादशरा आशे. Architect act 1972 अॊतगात लास्तवू लळायदाॊची स्लतॊत्र वॊस्था आकायारा आरी.
त्माॊच्मा रयतवय नोंदणीची प्रणारी वलकशवत झारी. भात्र त्मानॊतयशी मा षेत्रातीर अशबमॊते आणण
कुठरीशी नोंदणी नवरेरे व्मालवातमक माॊच्मालय COA,IIA मा दोन्शी शळऴा वॊस्थाॊचे तनमॊत्रण, दफाल
प्रस्थावऩत शोऊ ळकरा नाशी. तवेच काशी कामदे ळीय प्रकयणे, अऩघात अळालेऱी मा वॊस्थाचे
लास्तक
ु ायाॊना कामदे ळीय आणण रयतवय वभथान आणण वशकामा शभऱणे अऩेक्षषत आशे. तवे प्रत्मेक लेऱी
शोतेच अवे नाशी. नलीन नोंदणी करुन लास्तक
ू ाय म्शणून मा व्मलवामात उतयणामाा लास्तक
ू ायाॊना
कामदे ळीय आणण व्मलवामावॊफधीत अजून प्रशळषण आणण भागादळानाची गयज आशे.
१०. कोयोना आऩत्तीकार आर्ण लास्तक
ु रा व्मलवामालयचा ऩरयणाभ:
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जानेलायी २०२० ऩावन
ू कोयोना आऩत्तीभऱ
ु े केलऱ बायतात नाशी तय जगबयातर्लमा फाॊधकाभ आणण
इतय व्मलवामाॊलय ऩरयणाभ झारा आशे. जागततक अथाव्मलस्थाच त्माभऱ
ु े वॊकटात आरी. रॉकडाऊन
नॊतय वगऱे च जनजीलन आणण व्मलवाम ठप्ऩ झार्लमालय ऩययाज्मातीर भजुयाॊचे अततळम शार झारे.
उऩावभायी आणण भशाभायी टाऱण्मावाठी भफ
ुॊ ई, ददर्लरीवायख्मा भशत्लाच्मा ळशयाॊभधून ऩययाज्मातीर
भजुयाॊचे भोठ्मा प्रभाणात स्थराॊतय झारे, फेयोजगायीची वभस्मा तनभााण झारीआणण र्कतीतयी
रोकाॊच्मा नोकऱ्मा गेर्लमा. भजूय नाशीत, फाॊधकाभ वादशत्माची तनभााण कामा थाॊफरे. त्माचा स्ऩष्टट
ऩरयणाभ फाॊधकाभ षेत्रालय झारा. बायतात भाचा २०२०च्मा राॉकडाऊननॊतय आणण गेरी २ लऴा वततच्मा
अतनजश्चततेभऱ
ु े मा व्मलवामालय दयु गाभी ऩरयणाभ झारेत. शे वद्मजस्थतीत वगळ्मात भोठे आलाशन
आशे. कदार्चत गेरी २ लऴा आॉनराईन शळषण घेणाये वलद्माथॉ जेव्शा लास्तक
ू रा व्मलवामात मेतीर
तेव्शा त्माॊच्मा गण
ु लत्तेलयआणण षभतेलय वद्
ु धा प्रश्नर्चन्श उबे याशाण्माचाशी धोका भोठा आशे.
तात्ऩमि :
१. लास्तक
ू रा मा वलऴमाचे ळास्त्र ळद्
ु ध प्रशळषण दे णामाा शळषण वॊस्थाॊभध्मे शळषकाॊची नेभणुक
कयताॊना ळैषणणक अशातव
े ोफतच व्मालवातमक अनब
ु ल अवणे फॊधनकायक अवाले.
२. तवेच भऱ
बायतीम तॊत्र, ऩद्धतीॊचा आणण अद्ममालत जागततक तॊत्रसानाचा लेऱोलेऱी
ु
अभ्मावक्रभात वभालेळ कयाला. त्मावाठी व्मालवातमक लास्तक
ू ायाॊची भदत घ्माली. ग्राशभण
बागातशी भशावलद्मारमे वरू
ु करुन त्मात स्थातनक फाॊधकाभ ळैरी, तॊत्रसान माॊचा वभालेळ
करुन प्रशळषणाची ववु लधा उऩरब्ध कयाली.
३. अनब
ु ली तस लास्तक
ू ायाॊच्मा वला वयकायी तनणामाॊभध्मे नेभणुका कयण्माचा आग्रश धयत मा
धोयणतनशभातीत ऩायदळाक ता आणण्माचा प्रमत्न कयाला.
४. कोयोनानॊतय वभाजजीलनात, जीलनळैरीत आणण व्मलवामात झारेर्लमा फदराॊचा अभ्माव,
वॊळोधन कयत भागादळाक तत्त्ले वलकशवत कयाली.
५. स्थातनक ऩातऱीऩमंत

COA

च्मा

भागादळाक

तत्लाॊची

अॊभरफाजालणी

शोण्माचा

आणण

लास्तक
ू ायाॊच्मा शक्काॊचे वॊयषण व्शाले म्शणून कवोळीने प्रमत्न कयाले. आणण मा वला
आव्शानाॊचा भक
ु ाफरा कयण्मावाठी वाभश
ु ीक, वॊघटनात्भक ऩातऱीलय प्रमत्न कयाले.
वंदबि:

Wikipedia architecture
https://www.re-thinkingthefuture.com/rtf-architectural-reviews/a4085-the-reality-ofarchitectural-practice-in-india/#google_vignette
https://www.coa.gov.in
www.google.com
https://www.nestseekers.com/
https://www2.deloitte.com/
**********************************
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स्लातंत्रोत्तय लास्तूकरा.
आर्कि. वलजमकुभाय फाऱावाशे फ ऩलाय
लास्तवु लळायद, प्राध्माऩक

भयाठा वलद्मा प्रवायक वभाजाचे काॉरेज आॉप आर्काटे क्चय, नाशळक
इ भेर: vijaypawar.cans@gmail.com
वायांळ:
भोशोनजोदयो, शडप्ऩा म्शणजेच शवॊधू वॊस्कृतीऩावन
ू बायतीम उऩखॊडातीर लास्तक
ु रेचा इततशाव वरु
ु
शोतो. नारॊदा, तषशळरा, अमोध्मा, द्लायका आणण शजस्तनाऩयू इथर्लमा लास्तच
ॊू े बग्न अलळेऴ शे

बायतातीर शजायो लऴांऩल
ु ॉच्मा लास्तक
ु रेची वाष दे त आशे त. त्माच ऩयॊ ऩये त इ.व.ऩल
ु ा काऱातीर भौमा
काऱ, फौद्धकारीन वाॊची, लेरुऱ, अजजॊठा इथरी जागततक लायवास्थऱे तवेच चारक्
ु म, वातलाशन,
मादल, वलजमनगय, भग
ु र आणण इॊग्रज वत्ताॊनी इथे याज्म केरे आणण त्मा प्रत्मेक याजघयाण्माने
आऩर्लमा रौर्ककारा, वाजेळा अळा लास्तच
ुॊ ी तनशभाती

केरी. बिटीळाॊनी १५० लऴा बायतालय याज्म केरे.

त्माॊच्मा व्माऩायी धोयणाॊचा बाग म्शणून भोठी रट
ु केरी. बायतारा फाजायऩेठ फनलरे. भात्र त्माच लेऱी
बायतात ऩोस्ट, ये र्लले, ताय, शळषण, कायखाने माॊची उबायणी केरी. ऩण
ा ् त्माॊची म्शणजेच गाॉर्थक
ु त
लास्तक
ु रेची ळैरी लाऩरुन त्माॊनी बायतातर्लमा वला प्रभख
ु ळशयाॊभध्मे अप्रततभ इभायती/ लास्तू फाॊधर्लमा.
१५ आॉगस्ट १९४७ भध्मे दे ळ स्लतॊत्र झारा, इॊग्रज गेरे भात्र लास्तक
ु रेचा शा अद्बत
ु खजजना आऩर्लमा
स्लार्धन करुन गेर.े त्मातीर एक भशत्लाची लास्तू म्शणजे तेव्शाचा व्शाइवयाॉम ऩॉरेव म्शणजेच आताचे
याष्टरऩती बलन.
एका अथााने स्लातॊत्रोत्तय लास्तक
ू रा म्शणजे वय एडलॊट र्लमदू टन माॊची वॊकर्लऩना अवरेर्लमा व्शाइवयाॉम
ऩॉरेव ते आर्का. वलभर ऩटे र माॊच्मा वेंरर जव्शस्टाऩमंतचा शा ७५ लऴांचा प्रलाव म्शणाला रागेर.
भख्
ु म ळब्द : स्लातॊत्र्म, लास्त,ू लास्तक
ु रा, जागततकीकयण , इततशाव
१. लास्तक
ु रा व्मलवामाचा इततशाव:
इ.व.ऩल
ु ा काऱातीर डोंगयऩाऴाणात कोयरेर्लमा लेरुऱ-अजजॊठ्माची रेणी, इजजप्तभधीर वऩयॉशभड, १६ व्मा
ळतकातीर ताजभशार, भॊददये , दग
ा
र्कर्लरे ते २१व्मा ळतकातर्लमा फज
ु भ
ु ा खशरपाऩमंत लास्तक
ु रा
ळास्त्रात झारेरी प्रगती अचॊबफत कयणायी आशे .
काऱावोफत आणण फदरत्मा तॊत्रसानावोफत लास्तक
ू राळास्त्राच्माशी कषा रुॊ दालत गेर्लमा. शजायो
लऴांऩल
ु ॉच्मा इभायतीॊचे एर्ककडे ऐततशाशवक लायवा म्शणून ळास्त्रळद्
ु ध ऩद्धतीने जतन
मा ळतकात वरु
ु अवताॊनाच गेर्लमा ३०-४० लऴाात फाॊधण्मात आरेर्लमा

कयण्माचे कामा

र्कतीतयी इभायती ह्मा नवलन

जागततक आश्चमा म्शणून नालारुऩाव आर्लमा आणण त्माभऱ
ु े लास्तक
ु राळास्त्र मा ळाखेचा ऩरयघ
वलस्तायरा गेरा. त्माच फयोफय मा व्मलवामावभोय नलनलीन आव्शाने उबी यादशरी.
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स्लतॊत्र

बायतात

गेर्लमा

७५

लऴाात

वरु
ु लातीरा

आर्का.

शर

काफणुा झअय

माॊच्मावायख्मा

ऩयदे ळी

लास्तक
ू ायाॊवोफत काभ करुन व्मलवामाची वरु
ु लात कयणामाा आर्का. फारकृष्टण दोळी, आर्का. अच्मत
ु

कानवलॊदे, आर्का. चार्लवा कोयीमा, आर्का. राॉयी फेकय, आर्का. शर्पज काॉन्रक्टय मा ऩदशर्लमा पऱीतर्लमा
लास्तत
ू साॊऩावन
ू प्रेयणा घेत तरुणाॊचा मा षेत्राकडे कर लाढरा. भात्र गेर्लमा ७५ लऴाात बायतात जवजळा
वॊधी तनभााण शोत गेर्लमा तळी नवलन आव्शाने वभोय आरी. त्मा आव्शानाॊची कायणे वॊदबा दयलेऱी
लेगलेगऱे यादशरे ऩण त्माॊचा लास्तक
ू रा व्मलवामालय तनजश्चत ऩरयणाभ झारा. त्मातरी भशत्लाची आणण
ठऱकऩणे जाणलणायी आव्शाने खारीरप्रभाणे२. स्लातंत्रऩल
ू ि काऱातीर लास्तक
ु रा:
बायतीम लास्तक
ु रेरा शजायो लऴांची ऩयॊ ऩया आशे . बायतीम लास्तक
ु रेच्मा इततशावाच्मा

वाषीदाय

अवरेर्लमा अळा र्कतीतयी लास्तू आजशी त्मा गतलैबलाची वाष दे त उभ्मा आशे त. त्मात लेरूऱ
अजजॊठ्माच्मा फौद्धकाशरन रेणी आशे त, अद्बत
ू शळर्लऩकरेचा नभन
ु ा अवरेरी खजुयाशो, कोणाका,
फदाभी, भदयु ाई, बत्रलें िभ इथरी भॊददये आशे त. याजस्थानभधरे याजलाडे, रखनऊच्मा शलेर्लमा, म्शै वयू
ऩॉरेव आजशी आकऴाणाची केंि आशे त. मादलकाशरन दे लर्गयी, ददर्लरीच्मा रारर्कर्लमाऩावन
ते
ू
यामगडावायख्मा फेराग र्कर्लर्लमाऩमात र्कतीतयी लास्तच
ूॊ ा उर्लरेख कयाला रागेर.
शलेरी, याजलाडे, गड, र्कर्लरे, भॊददये , भशळदी अळा र्कतीतयी प्रकायच्मा लास्तु त्मा त्मा कारखॊडातर्लमा
याजवत्ताॊच्मा आणण वभद्
ु रेचे दळान घडलतात.
ृ ध बायतीम लास्तक
भात्र १८१८ नॊतयच्मा ददडळे लऴाात म्शणजे बायत ऩण
ा णे इॊग्रजाॊच्मा अॊभरात आर्लमानॊतय त्माॊनी याज्म
ु ऩ
कयताॊना वगळ्मात आधी इथर्लमा वाधन-वॊऩत्तीची भोठ्मा प्रभाणालय रट
ु केरी. भशायाष्टरातर्लमा
भशत्लाच्मा वला र्कर्लर्लमाॊलय तोपा डागर्लमा, लाडे जाऱरे, लास्तच
ुॊ ी प्रचॊड नावधुव केरी. यामगड आणण
ळतनलाय लाड्मावायख्मा र्कतीतयी ऐततशाशवक लास्तू जाऱून नष्टट कयण्मात आर्लमा. इथरॊ फाॊधकाभ
वादशत्म आणण तॊत्र , शळषणऩध्दती, कामदे शे वगऱच तनमोजनफद्ध ऩद्धतीने त्माॊनी वॊऩलरॊ,
फदरलर आणण इथर्लमा त्मा काऱात फाॊधरेर्लमा वला लास्तभ
ुॊ ध्मे स्ऩष्टटऩणे त्माॊचीच ळैरी याफलरी.
आजच्मा छत्रऩती शळलाजी टशभानवच्मा लास्तऩ
ु ावन
ू ते ददर्लरीतीर व्शाईवयाॉम शाऊवऩमंत र्कतीतयी
लास्तू मा बिटीळनीतीची उदाशयणे आशे त.
३. स्लातंत्र्मोत्तय काऱातीर लास्तक
ु रा:
बायत म्शणजे पक्त गयीफी, वाऩ आणण गारुड्माॊचा दे ळ अव जे र्चत्र ऩाजश्चभात्म दे ळाॊत यॊ गलर जात
शोत ते गेर्लमा ७५ लऴाात ऩण
ु ा फदररे. तवेच बायताची ओऱख पक्त ताजभशार नाशी तय त्माशी
ऩल
ु ॉऩावन
ू शजायो लऴांऩावन
ू अजस्तत्लात अवरेर्लमा खजुयाशो, कोणाका, वाॊची,

ते भाभरीऩयु भच्मा

भॊददयाॊऩमंत अळा र्कतीतयी ऐततशाशवक लास्तू आशे त शे शी जगारा ऩटरे.
व्शाइवयाॉम शाऊवचे याष्टरऩती बलन झारे. १९५० नॊतय ळावर्कम ऩातऱीलय र्कतीतयी बिटीळकारीन,
ऐततशाशवक इभायतीॊचा वयकायी, प्रळावकीम कामाारमाॊवाठी उऩमोग वरु
ु झारा.
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दे ळाचे ऩदशरे ऩॊतप्रधान ऩॊडडत जलाशयरार नेशरुॊ च्मा उदायभतलादी धोयणाॊनव
ु ाय दे ळाची लाटचार वरु
ु
झारी.

ऩॊचलावऴाक

मोजनाॊच्मा

भाध्मभाॊतन
ू

नलीन

प्रळावकीम,

वयकायी,

ळैषणणक,

औद्मोर्गक

इभायतीॊची फाॊधकाभे वरु
ु झारी. नेशरुॊ च्मा धोयणाॊचा बाग म्शणजे त्माॊनी चॊददगडवायख्मा नलीन ळशय
तनशभातीवाठी

ऩाजश्चभात्म

लास्तवु लळायदाची

तनमक्
ु ती

करुन

खमाा

अथााने

स्लतॊत्र

बायतातीर

नलतनशभातीची भश
ु ू ताभेढ चॊदीगडऩावन
ू केरी.
भात्र ददडळे लऴाात फाॊधकाभ वादशत्म, ऩद्धती आणण तॊत्र मात खुऩ भोठा फदर झार्लमाने आता
वलकशवत शोणायी ळैरी आणण लास्तक
ू रेलय इॊग्रज याजलटीचाच प्रबाल यादशरा. भाती, चुना माॊच्माऐलजी
शवभें ट आणण रोखॊडाचा लाऩय लाढरा. गेर्लमा ७५ लऴाात भोठ्मा प्रभाणात

जॊगरतोड झार्लमाने

ऩायॊ ऩारयक बायतीम लास्तक
ू रेप्रभाणे राकडाचा लाऩय कभी शोत गेरा आणण ऩमाामी वादशत्माचा ऩयु ास्काय
आणण लाऩय वरु
े ाय ऩद्धती वॊऩर्लमाने लॊळऩयॊ ऩये ने शभऱणाये कुळर कायार्गय नाभळेऴ
ु झारा. फाया फरत
ू द
झारे. त्माभऱ
ु े अकुळर काभगायाॊची भोठी वभस्मा तनभााण झारी.
चॊददगड, गाॊधीनगय तनशभातीनॊतय स्लातॊत्रोत्तय लास्तक
ू रेची लेगऱी ळैरी वलकशवत झारी.
. ४. वयकायी धोयण:
PWD, Mhada, Cidco, MES, Town planning अळा र्कतीतयी वॊस्थाची स्थाऩना झारी आणण
त्माच्मा भाध्मभातन
ू वला प्रकायच्मा ळावर्कम, प्रळावकीम इभायतीॊची, लास्तच
ूॊ ी तनशभाती वरु
ु झारी.
त्माभऱ
ु े मा लास्तच्
ू मा ळैरी, यॊ गवॊगती आणण दाळातनक तत्लाॊभध्मे तोचतोच ऩणा र्कॊ ला वायखेऩणा
आरा. ऩढ
ॊ गात
ु े ऩॊतप्रधान इॊददया गाॊधीॊच्मा काऱात गरयफी शटालचा नाया दे त. इॊददया आलाव मोजनेअत
गरयफाॊवाठी घये शी फाॊधरी. २०१४ नॊतय ऩॊतप्रधान भोदीॊनी "ऩॊतप्रधान आलाव मोजना " मा भशत्लाकाॊषी
मोजनेअत
ॊ गात आर्थाकदृष्ट्मा दफ
ा घटकाॊवाठी घये फाॊधनीवाठी वयकायी वशाय्म दे णे वरु
ु र
ु केरे. वोफतच
स्लच्छ बायत अशबमान अॊतगात ळौचारमाॊवाठी वक्ती केरी. स्भाटा शवटी मोजनेचा तनधी खुऩ भमांददत
शोता. मोजना खुऩ भशत्लाच्मा शोत्मा ऩण अॊभरफजालणीच्मा ऩातऱीलय भ्रष्टटाचाय आणण इतयशी
कायणाॊभऱ
ु े अऩेक्षषत उद्ददष्टट वाध्म झारे अवे म्शणता मेणाय नाशी. काऱाच्मा ओघात तनगत
ुं लणक
ु ीच्मा
धोयणाभऱ
ु े खाजगी कॊत्राकदायाॊकडे वयकायी काभे गेरी आणण गण
ु लत्तेच्मा फाफतीत काशी लेऱा तडजोडी
झार्लमा.
५.. अतनमंत्रत्रत ळशयीकयण:
स्लतॊत्र बायताची लाटचार शी ऩॊतप्रधान नेशरुॊ च्मा उदायभतलादी धोयणाॊनव
ु ाय वरु
ु झारी. ऩाजश्चभात्म
वलचायवयणीचा ऩगडा त्माॊच्मालय शोताच. गाॊधीजी म्शणामचे,
" खेड्माकडे चरा..."
भात्र ऩरयजस्थती उरट झारी.
५०-६०च्मा दळकातच ळशयीकयणाची भश
ु ू ता भेढ योलरी गेरी. चॊददगड, गाॊधीनगय, नली भफ
ुॊ ई अळा नव्मा
ळशयाॊची ऩामाबयणी झारी. वगऱे उद्मोग धॊदे, ववु लधा, ऩामाबत
ू ववु लधा आणण वलकाव ळशयाॊबोलतीच
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केंदित यादशरा. योजगायावाठी खेडी ळशयाॊच्मा ददळेने तनघारी आणण ळशयी ववु लधाॊलयचा ताण लाढरा.
त्मातन
ू अनार्धकृत फाॊधकाभ, लस्त्मा, झोऩडऩ्मा, अततक्रभण माॊनी ळशय फकार शोत गेरी. इभायतीॊचा
वौदमावलऴमक वलचाय आणण अर्धकाय लास्तक
ू ायाॊकडे आशे ऩण शी फेपाभ अतनमॊबत्रत लाढ शे वद्
ु धा भोठ
आव्शान आशे.
६. औद्मोगीकयण :
भोठभोठ्मा उद्मोग धॊद्माॊची वरु
ु लात नेशरुॊ च्मा काऱात झारी. भोठभोठ्मा ळशयाॊरगत औद्मोर्गक
लवाशती उभ्मा यादशर्लमा. योजगाय उऩरब्ध झारे भात्र

त्मा प्रभाणात ऩयलडणामाा घयाॊची उऩरब्धता

नवर्लमाने फेकामदा लस्त्मा उभ्मा यादशर्लमा. ळशय फकार झारी. त्मा रोकवॊख्मेरा भर
ु बत
ू ऩामाबत
ू
ववु लधा आणण ऩयलडणायी घय दे ण शे वयकायवभोयच भोठ आव्शान शोत. अजूनशी त्मात म्शणाली तळी
ऩत
ा ा झारी नाशी. औद्मोगीकयणाभऱ
ु त
ु े लास्तक
ू ायाॊवभोय व्मलवामाचे एक नले षेत्र

तनभााण झारे.

त्मारा रागणायी जभीन, ऩाणी, लीज, यस्ते मा भर
ु बत
ू वेला उऩरब्ध करुन दे णे शे वद्
ु धा लास्तक
ु रा
षेत्रावभोय आव्शान म्शणाल रागेर.
७. लाढती रोकवंख्मा:
लाढती आणण अतनमॊबत्रत रोकवॊख्मा दश बायतावभोयची वगळ्मात भोठी वभस्मा आशे. कायण र्कतीतयी
गोष्टटी आणण वभस्माॊचे भऱ
मा रोकवॊख्मेच्मा वलस्पोटात दडरेरे आशे . कायण त्मा तर
ु
ु नेत घये ,
ऩाणी,लीज, यस्ते मा भर
ु बत
ू

ववु लधा उऩरब्ध नाशीत त्माॊची ऩत
ा ा कयणे शे भोठ आव्शान वयकाय
ु त

वभोय आशे. ऩॊतप्रधान आलाव मोजनेवायख्मा वयकायच्मा भशत्लाकाॊषी मोजनेत ग्राशभण बागात
लास्तक
ू ायाॊना वाभालन
ू न घेणे शे च भऱ
ु ी मोजनेच्मा शे तू आणण दजाालय भोठे प्रश्नर्चन्श उऩजस्थत कयते.
गठ
ुॊ े लायी वायख्मा मोजना शा त्माचा ऩढ
ु चा टप्ऩा म्शणाला रागेर.
८. अवलकभवत ग्राभभण बागाकिे दर
ि :
ु ष
स्लातॊत्र्मानॊतयच्मा ७५ लऴाात वलकावाचा भख्
ु म केन्िबफॊद ू ळशयातच यादशरा. योजगायतनशभातीवद्
ु धा
ळशयातच जास्त शोत यादशरी. त्मातर
ु नेत वयकायी

धोयणाॊची अनास्था, भजुयाॊची अनऩ
ू रब्धता आणण

फेबयलळाचा तनवगाच ळेतकमांच्मा आणण ळेतीच्मा दद
े ा कायणीबत
ु ाळर
ू ठयरी. लीज आणण ऩाणी मा
भर
ु बत
ू गयजाॊवाठी रोकाॊना झगडाले रागते आशे. त्माभऱ
ु े आर्का. राॉयी फेकय आणण इतयशी काशी
वन्भाननीम

अऩलाद

लगऱता

लास्तक
ू रा

शा

व्मलवाम

ळशयाॊऩयु ताच

भमााददत

यादशरा.

मा

व्मलवामावलऴमी आणण लास्तत
ू साॊच्मा आलश्मकतेवलऴमीची जागरूकता तनभााण कयणे शे अततळम
आलश्मक आशे. तळात वाभाजजक प्रततष्टठे च्मा चुकीच्मा कर्लऩनाॊभऱ
ु े ग्राशभणबागातशी ळशयाॊचे अनक
ु यण
कयत शवभें टची घय फाॊधरी जातामत. मा ग्राशभण बागातीर मा अतनमॊबत्रत फाॊधकाभाॊभऱ
ु े ग्राशभण
लास्तक
ु रेचा भोठा लायवा धोक्मात आरा आरे. आताच्मा वऩढीरा शा ऐततशाशवक लायवा वाॊबाऱणे,
जतन कयणे शे वद्
ु धा अलघड झारेम. त्माॊनी त्मा अलस्थेत गालाकडच्मा लाड्माॊभधीर वगऱे राकडी
वादशत्म वलकून, लाडे ऩाडून ळेतात एकतय स्रफची र्कॊ ला ऩत्र्माची घये फाॊधरी. भोडकऱीव आरेरे लाडे
आणण आजुफाजुची स्रॉ फची घये अवे अस्लस्थ कयणाये र्चत्र ग्राशभण बागात तमाय झारे आशे.
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९. जागततकीकयण :
१९९१ वारी ऩॊतप्रधान नयशवॊशयाल आणण तत्कारीन अथाभत्र
ॊ ी भनभोशनशवॊग माॊच्मा दयु दृष्टटीतन
ू बायताने
भक्
ु त अथाव्मलस्थेचा जस्लकाय केरा आणण गॉट कयायानॊतय खमाा अथााने जागततकीकयणाचे नले मग
ु वरु
ु
झारे.

आज

३०

लऴांनत
ॊ य

त्माचे

ऩरयणाभ

वभोय

आशे त.

त्माचा

चाॊगरा

लाईट

ऩरयणाभ

लास्तक
ू राषेत्रालयशी झारा. ऩयदे ळी फशुयाष्टरीम कॊऩन्माॊना बायतात काभ कयणे ळक्म झारे. इथर्लमा
लास्तवु लळायदाॊचे क्षषतीज वलस्तायरे. वॊगणक आणण दयु वॊचाय क्राॊती

नॊतय जग शे जणू एक भोठे खेडे

झारे. बायतातर्लमा वला भख्
ु म ळशयाॊभध्मे फशूभजरी इभायतीॊचा झऩा्माने वलस्ताय शोतोम. शवॊभेट,
काच, रोश, अॉर्लमशु भनीअभ अळा आधुतनक वादशत्मातन
ू जगबय काॉर्क्रटच्मा इभायतीॊचे घनदाट जॊगर

उबे यादशरे. वव
ु ाट लेगाने लाढणामाा ळशयाॊचा स्लत् चा आवा चेशया भात्र शयलरा. वगऱी ळशय आता
वायखीच ददवू रागरी आशे त. माच वलऴमालय वप्र
ु शवद्ध नाटककाय र्गयीळ कनााड माॊनी शरदशरेर्लमा
नाटकाचा भयाठीत अनल
ु ाद आणण प्रमोगशी झारा. " ऩण
ु े ळशय उणे "मा नालाने ते नाटक झारे. तय
खेड्मात स्रॉ फची घये शी प्रततष्टठे ळी जोडरी गेरी. त्माभऱ
ु े sustainable architecture शी र्कतीशी
भशत्लाची चऱलऱ अवरी

तयी ती अजुनशी खुऩ षीण आशे . ततरा फऱ दे ण्माची खयी गयज आशे.

फदरत्मा लास्तक
ू रेवोफत नलीन वभस्मा अडचणी आणण स्लातॊत्र्मशी आशे च. स्टॉ च्मु आॉप मन
ु ीटी आणण
अमोध्मेतीर बव्म याभभॊदीयावोफत वेंरर जव्शस्टावायख्मा नलीन लास्तु ह्मा नलीन बायताचा चेशया
ठयतीर अवे लाटते.
बवलष्टमातीर तळा जागततक दजााच्मा बव्म प्रकर्लऩाॊची मादी खुऩच भोठी शोईर.
तात्ऩमि :
स्लातॊत्रोत्तय बायतात इतय षेत्राॊइतकीच लास्तक
ु रा षेत्रातशी झऩा्माने प्रगती झारी. जागततक दजााच्मा
यदशलावी, ळैषणणक, औद्मोर्गक

इभायती, व्माऩायी वॊकुरे, वलभानतऱ, भर
ु बत
ु वेला, भशाभागा वगऱे

वलकशवत शोत आशे . भात्र त्मावोफत लाढते प्रदऴ
ू ण, भ्रष्टराचाय, अवयु क्षषतता आर्थाक वलऴभता माॊचाशी
वलचाय शोणे गयजेचे आशे. आऩर्लमा ऐततशाशवक लास्तक
ु रेऩावन
ू प्रेयणा घेऊन ऩमाालयणऩयु क वलकावाचा
नला वभतोर भागा जस्लकायणे शे च बायतावश वला वलकवनळीर याष्टराॊवाठी आलश्मक आशे.
गेरे दोन लऴा ज्मा कोवलड आऩत्तीभऱ
ु े वभाजात एकुणच जी अवयु क्षषततेची आणण अवलश्लावाची बालना
तनभााण झारीम,त्मातन
ू च धडा घेत लास्तक
ू रा षेत्र आणण एकुणच जीलनळैरीत कदार्चत खुऩ भर
ु बत
ू
फदर घडलण्माची गयज तनभााण शोण्माची ळक्मता आशे .
ऩमाालयाणाचा वभतोर याखन
ू झारेरा वलकाव शाच ळाश्लत प्रगतीचा याजभागा ठये र अवे लाटते.
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नगय तनमोजनातीर नलीन आव्शाने
तन्ली चारूशव टिऩणीव
वलद्माथॉ

श्री शळलाजी भयाठा कॉरेज ऑप आर्काटे क्चय , ऩण
ु े
वाॊप्रत काऱात लेगलान वरू
ु अवणाऱ्मा ळशयीकयणारा वलवलध आव्शानाॊना वाभोये जाले रागत
आशे . त्माभध्मे वाभाजजक , आर्थाक तवेच वलवलध ऩमाालयण वलऴमक फाफीॊचा वभालेळ शोतो .
नगयाॊचा वलकाव कयताना तेथीर भर
ू बत
ू गोष्टटीॊचा वलचाय कयणे गयजेचे ठयते .

बवलष्टमात ऩरयऩण
ू ा

नगयाॊची उबायणी कयणे माफाफत भोठे प्रश्नर्चन्श उबे यादशरे आशे . अश्मा आणीफाणी च्मा ऩरयजस्थती
भध्मे नव्मा वत्र
ु ाॊची अॊभरफजालणी कयणेच मोग्म ठये र . वाभान्म

भाणवाच्मा वला गयजा ऩण
ू ा

कयणाऱ्मा नगयाॊचे तनभााण कयणे वध्मा काऱाची गयज झारेरी आशे .
नगये लवलताना भख्
ु म भद्
ु दा रषात घ्माला रागतो तो म्शणजे स्त्रोत . नगये

लवर्लमा नॊतय

व्मलशामा शोण्मा वाठी ऩाणी , अन्न , ऊजाा माॊवायख्मा वॊवाधनाॊची आलश्मकता अवते . ळशयाॊचा
वलस्ताय झार्लमा भऱ
ु े
ऩयॊ तू तयीशी

उऩरब्ध ऩाणरोट षेत्रे , ळेतजभीन कभी शोऊन उजे ची भागणी लाढू रागते .

अनेक नगये वॊवाधनाॊचा कभी अवरेरा वाठा लाढत्मा रोकवॊख्मेऩमंत ऩोशोचवलण्माकरयता

वॊघऴा कयताना ददवतात , ऩरयणाभी र्कत्मेक दठकाणी ऩाणी टॊ चाई वायख्मा बमानक वभस्मेरा तोंड
द्माले रागत आशे . मा गोष्टटीॊ व्मततरयक्त , नगयाॊच्मा अतनमशभत लाढी भऱ
ु े दशयव्मा जागाॊची
कभतयता बावू रागरी आशे . ऩरयणाभी वऩ
ु ीक जशभन कभी शोत गेर्लमा भऱ
ु े अन्नधान्माच्मा र्कभती
लाढून तनम्न आर्थाक स्तयातीर रोकाॊना पटका फवू ळकतो .
वध्मा रोकवॊख्मेच्मा लाढरेर्लमा दफालाभऱ
ु े नागयी ववु लधा अऩऱ्ु मा ऩडत आशे त , यस्ते
तनमोजनळन्
ू म अवन
ू अरुॊ द आशे त . यस्त्माॊच्मा अवभभीत आखणी भऱ
ु े अनेक वभस्माॊना तोंड द्माले
रागत आशे . काटकोनात न फाॊधरेर्लमा यस्त्माॊभऱ
ु े ळशयाची एकूणच वॊयचना बफघडत आशे . लाढत्मा
लाशतक
ु ीभऱ
ु े

यस्ता रुॊ दीकयण , भशाभागांची ऩन
ु फांधणी , ऩर
ू आळा अनेक प्रकर्लऩाॊना वरु
ु लात केरी

आशे . यस्त्माॊची यखडरेरी काभे , जागोजागी चारू अवरेरी उड्डाणऩर
ू , भेरो माॊची काभे , फॊद
ऩडरेरी अलैध फाॊधकाभे मा वभस्माॊभऱ
ु े भोठ भोठे अऩघात घडून मेत आशे त . अनेक ददलव फाॊधकाभ
यखडून यादशर्लमा भऱ
ु े प्रलाळाॊची कोंडी शोत आशे .
१९९१ – २००१ च्मा दयम्मान २० दळरष ऩेषा अर्धक रोकानी वलवलध ळशयाॊभध्मे स्थराॊतय
केरे . स्थराॊतरयत रोकवॊख्मेचा वलाात भोठा दफाल ळशयाच्मा भध्मलतॉ जजर्लह्माॊभध्मे जाणलरा . अळी
अनेक भोठी ळशये चुॊफकावायखे काभ कयतात , माभऱ
ु े च र्कत्मेक ळशये आकायारा मेतात . ददर्लरी ,
भफ
ुॊ ई , चेन्नई , फॊगऱूय इत्मादी ळशये आवऩाव च्मा बागातीर रोकाॊच्मा भोठमा प्रभाणालय झारेर्लमा
स्थराॊतयाभऱ
ु े ऩावयरेरी ळशये आशे त . त्माचप्रभाणे भोठमा ळशयाच्मा प्रलावाच्मा अॊतयालयीर छोटी
ळशये आणण गाले दे खीर तनलावी कायणाॊवाठी वलकशवत केरी जात आशे त . अश्मा प्रकाये ळशये
वातत्माने लाढत चाररी आशे त आणण काशी

बागाॊभद्धे ळेजायच्मा अनेक ळशयाॊची उऩनगये जलऱ
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मेऊन भोठा ळशयी ऩ्टा तनभााण शोत चाररा आशे आणण भौर्लमलान ळेतजशभनीची र्कॊ भत भोजून शा
वलस्ताय चारू आशे . ळेतजभीतनॊची जागा यस्ते , भशाभागा , ये र्लले माॊना ददर्लमाने बवलष्टमात अन्नधान्मा
वाठी वलक्राऱ ऩरयजस्थतत तनभााण शोईर अवे भरा लाटते .
ळशयाॊभध्मे योजगायाची वॊधी भोठमा प्रभाणालय उऩरब्ध अवर्लमाने छोटमा खेडमाॊभधून
ळशयाभध्मे भोठमा प्रभाणालय स्थराॊतय ददवन
ू मेते . वातत्माने लाढणाऱ्मा रोकवॊख्मेभऱ
ु े भर
ु बत
ू
ववु लधाॊची टॊ चाई बावू रागते . अचानक लाढरेर्लमा रोकवॊख्मेभऱ
ु े जागेची कभतयता तनभााण शोते त्माच
प्रभाणे झोऩडऩ्टमाची फेवभ
ु ाय लाढ झार्लमाभऱ
ु े नागयी वलकावारा अडथऱा तनभााण शोतो . अतनमशभत
लाढत जाणाऱ्मा झोऩडऩ््माॊभऱ
यचना बफघडते . गदॊभऱ
ु े नगयाची भऱ
ू
ु े ळशयी बागात घयाॊच्मा
कभतयतेची तीव्र वभस्मा तनभााण शोते. शी वभस्मा वलळेऴत: अळा ळशयी बागात अर्धक तीव्र अवते
जजथे फेयोजगाय र्कॊ ला अर्लऩयोजगाय स्थराॊतरयताॊचा भोठा ओघ अवतो ल ज्माॊना आवऩावच्मा बागातन
ू
ळशयाॊभध्मे प्रलेळ केर्लमालय याशण्मावाठी जागा नवते .
बायतातीर ळशयी बाग जलऱजलऱ नेशभीच अऩऱ्ु मा आणण अकामाषभ वाॊडऩाणी ववु लधाॊनी त्रस्त
अवतात. नगयऩाशरकाॊना बेडवालणायी वॊवाधनाॊची कभतयता आणण ळशयाॊची अनर्धकृत लाढ शी मा
दमनीम जस्थतीची दोन प्रभख
ै ी केलऱ ३५ – ४०
ु कायणे आशे त. ळशयी रोकवॊख्मेऩक

टक्के रोकाॊना

वाॊडऩाणी प्रणारीचा वलळेऴार्धकाय आशे . फशुताॊळ ळशयाॊभध्मे जुन्माच भर्तनवायण लादशन्मा

आशे त

ज्माॊची मोग्म काऱजी घेतरी जात नाशी. अनेकदा त्मा भर्तनवायण लादशन्मा तट
ु तात र्कॊ ला त्मा
ओवॊडून लाशत अवतात. फशुतेक ळशयाॊभध्मे वाॊडऩाण्मालय प्रर्क्रमा कयण्मावाठी मोग्म व्मलस्था ददवन
ू

मेत नाशी आणण तो जलऱऩाव नदीत (ददर्लरीप्रभाणे) र्कॊ ला वभि
ु ात (भफ
ुॊ ई, कोरकाता आणण चेन्नई
प्रभाणे) लाशून जातो, ज्माभऱ
ु े जरस्रोत प्रदवू ऴत शोतात. त्माचप्रभाणे कचया व्मलस्थाऩन शी वभस्मा
वध्मा भोठ्मा प्रभाणालय बेडवालत आशे . वलकशवत शोणाऱ्मा नगयाॊभद्धे ददलवबयात वचणाऱ्म कचया

वाठलण्मावाथी डजम्ऩॊग ग्राऊॊड वद्
ु धा उऩरब्ध शोणे दयु ाऩास्त झारे आशे . तवेच कचऱ्मालय आधारयत
प्रकर्लऩ उबे कयण्मात वद्
ु धा वयकायची उदावीनता ददवन
ू मेते .
वाभान्मत् ऩमाालयणीम वभस्माॊभध्मे ऩयु , लादऱ , बक
ू ॊ ऩ अश्मा गोष्टटीॊचा वभालेळ शोतो .
ळशयाच्मा बौततक यचना ल रोकवॊख्मेच्मा घनतेभऱ
ु े अवे धोके वॊबलतात ल अनेकदा जीवलत ल वलत्त
शानी ची ऩरयजस्थतत उद्बलते . अतनमशभत अश्मा लाढत गेरर्ल
े मा ळशयाॊभद्धे ऩालवाचे ऩाणी तनचया
शोण्मावाठी जागा यादशरेरी नवर्लमाने भशाऩयू वायख्मा वभस्मा उद्बलतात . वन ् २०२१

च्मा

ऩालवाळ्मात कोकणाभधीर भशाड ल र्चऩऱूण वायख्मा नगयात वावलत्री ल लशवष्टटी मा नद्माॊना
आरेर्लमा भशाऩयू ाभऱ
ु े दोन्शी ळशयाॊची झारेरी लाताशत अकह्मा भशायाष्टराने अनब
ु लरी . अश्मा
ऩमाालयणीम धोकमाॊऩावन
ू ळशयारा रलर्चक फनलणे शे ळशय प्रार्धकायणाॊ वाभोयीर भोठे आव्शान आशे
आणण त्माकडे तातडीने रष दे ण्माची गयज उद्बलत आशे .
ळशयी बागाॊभध्मे वध्मा एका भोठमा आव्शानारा वाभोये जाले रागत आशे ते म्शणजे भेरो
फाॊधकाभ .नलीन तॊत्रसानाचे जवे पामदे आशे त त्माचप्रभाणे दष्टु ऩरयणाभ वद्
ु धा बोगाले रागत आशे त .
भेरो फाॊधकाभा लेऱी जागोजागी खोदकाभ केरे जाते त्माभऱ
ु े लाशतक
ू कोंडी वायख्मा वभस्मा तनभााण
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शोतात . खोदकाभ चारू आशे तेथून ऩमाामी भागा काढरा जातो ऩण तो तततकावा वोईस्कय नवर्लमाने
चाय चाकी लाशनाॊवाठी प्रलाव कयणे अलघड ऩडत आशे , माचे जीलॊत उदाशयण म्शणजे वध्मा ऩण्
ु मातीर
भॊडई मेथे चारू अवरेरे भेरो फाॊधकाभ . त्माचप्रभाणे प्रत्मेक कुटुॊफा भध्मे वयावयी २ लाशने अवर्लमाने
यशदायी लाढत आशे ऩरयणाभी नागरयकाॊना भोठमा प्रभाणात चाय चाकी ल दच
ु ाकी ऩार्कंग ची वभस्मा
त्राव दे त आशे . लाशतक
ू कोंडीच्मा वभस्मेने बायतातीर जलऱजलऱ वला ळशये त्रस्त आशे त. ळशयाचा
आकाय लाढत अवताना लाशतक
ु ीच्मा वभस्मा लाढत जातात आणण अर्धक जदटर शोतात. भेरो चे
फाॊधकाभ चारू अवताना लऴाानल
ु ऴे उबी अवरेरी झाडे तोडण्मात मेत आशे त त्माभऱ
ु े ऩमाालयणाचा
भोठमा प्रभाणात ऱ्शाव शोत आशे . ती झाडे ऩन्
ु शा रालण्मात मेतीर अवे आश्लावन तय ददरे जाते भात्र
तवे कुठे च ददवन
ू मेत नाशी .
अश्मा प्रकाये वलकवनळीर नगये अनेक वभस्माॊभध्मे गयु पटरेरी आशे त . मा वभस्माॊभधून
भागा काढण्मावाठी जजर्लशा , याज्म ल केंि वठयलरून अत्मॊत तनमोजनफॊध प्रमत्न कयण्माची गयज आशे
. झोऩडऩ्टी ऩन
ु लावन , वाॊडऩण्माचा मोग्म तनचया ,लाशतक
ु ीच्मा तनमभाॊची कठोय अॊभरफजालणी ,
नलीन फाॊधकाभे ठयरेर्लमा लेऱेत ऩण
ू ा कयण्मावाठी आलश्मक अवे तनमभ , प्रत्मेक लस्तीऩमंत
वऩण्मामोग्म ळद्
ु ध ऩाण्माचा ऩयु लठा त्माचप्रभाणे नगयाॊभधीर लाशनतऱाॊची वॊख्मा लाढलणे अवे काशी
उऩाम आऩण अॊभरात आणू ळकतो .
नगयाॊलयीर वलवलध वभस्माॊभऱ
ु े ळशयाॊची शोणयी ओढाताण कभी कयण्माचा एक प्रबाली उऩाम
म्शणजे ळशयात मेणाया फेयोजगयाॊचा रोंढा कभी कयणे शा आशे , त्मावाठी गाला गालाॊतन
ू योजगाय
तनशभाती करयता ऩयु े श्मा वॊधी उऩरब्ध करून दे णे त्माचप्रभाभणे राघउ
ु द्मोग , गश
ृ ोद्मोग माॊलय अर्धक
रष केंदित कयणे मोग्म ठये र . तरुण लगाारा स्लमॊउद्मोग वरू
ु कयण्मात भागादळान ल भदत कयणे मा
फाफी भशत्ल ऩण
ू ा ठयतीर .
अश्मा नागयी वलकावात अडथऱा ठयणाऱ्मा वलवलध आव्शानाॊलय भात कयण्मावाठी वज
ु ाण
नागरयक म्शणून आऩण स्थातनक स्लयाज्म वॊस्था ल ळावन व्मलस्था मा वगळ्माॊनी एकबत्रत ऩणे
प्रमत्न कयणे गयजेचे ठये र.

**********************************
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त्रालणकोय वंस्थानकारीन लास्तक
ु रा - ऩद्भानाबऩयु भ याजलािा
अनज
ु ा र्कळोय जोगदे ल
लास्तवु लळायद

इॊटॎक बत्रलेंिभ
वायांळ

केयऱातीर स्थातनक लास्तळ
ै ी ‘Indigenous gable
ु र

style’ मा नालाने ओऱखरी जाते.

शी

लास्तक
ु रा वलकशवत शोताना तनयतनयाळ्मा याजलटीॊचा मालय प्रबाल ऩडत गेरा ल प्रत्मेक दठकाणची

स्लतॊत्र ळैरी उदमाव आरी. 'त्रालणकोय' शे केयऱच्मा दक्षषणेतीर प्रभख
याज्म शोते. त्मा याजलटीत
ु
फाॊधरेरा 'ऩद्भनाबऩयु भ याजलाडा' म्शणजे केयऱातीर लास्तळ
ै ीचा वलोच्च बफॊद ू वभजरा जातो. शा
ु र

याजलाडा बायतातीर वलांत जुन्मा याजलाड्माॊऩक
ै ी एक आशे. याजलाड्माचा भर
ू बत
ू आयाखडा ऩायॊ ऩारयक

केयऱी ऩद्धतीच्मा घयाप्रभाणेच आशे . केयऱातीर घये म्शणजे एक लास्तू वभश
ू अवतो, ज्माच्मा

यचनेभध्मे इभायती आणण भोकऱे आलाय माॊच्मातीर वॊरग्नता ऩाशामरा शभऱते. इथे भातव
ृ त्ताक
ऩद्धती अवर्लमाभऱ
ु े कुटुॊफातीर ज्मेष्टठ स्त्रीचे तनलावस्थान म्शणजे मा वभश
ू ातीर केिबफॊद ू अवन
ू

त्माबोलती इतय वला इभायतीॊची यचना केरेरी अवते. ऩद्भनाबऩयु भ याजलाड्माच्मा अभ्मावाभापात

मेथीर लास्तळ
ै ीतीर तनमोजन कौळर्लम ल यचनेतीर तॊत्रे माॊना वभजन
ु र
ू घेण्माचा प्रमत्न केरा आशे .
त्माचवोफत वभश
ु ातीर प्रभख
ु लास्तच
ूॊ ी यचना ल फाॊधणी माची चचाा ळोधतनफॊधात केरी आशे.
१. वलऴमप्रलेळ

१.१ त्रालणकोय याज्माचा इततशाव

भशायाजा भातंडलभाा माने इ. व. १७२९ योजी 'लेनाड' मा भध्ममग
ु ीन याज्माचे 'त्रालणकोय'च्मा याजलटीत

रुऩाॊतय केरे. त्माच्मा नेतत्ृ लाखारी 'त्रालणकोय' शे दक्षषण बायतातीर एक ळजक्तळारी याज्म म्शणून
ओऱखरे जाऊ रागरे. केयऱचा दक्षषण बाग ल त्माऩरीकडीर तशभऱनाडू याज्माचा काशी प्रदे ळ अवा
एकूण २६०० चौ.र्कभी. बाग शा त्रालणकोय याजाॊच्मा अर्धऩत्माखारी शोता. 'ऩद्भनाबऩयु भ' शी त्माॊची

याजधानी शोती. शे याजे स्लत्रा ऩद्भनाबस्लाभीचे दाव भानत ल त्माचे वेलक ह्मा नात्माने वला

याज्मकायबाय ऩाशत अवत. इ व. १७९५ ऩावन
ू ऩद्भनाबऩयु भ ऐलजी बत्रलेंिभ मेथे याजधानी शरलण्मात
आरी.

१.२ लास्तळ
ै ी:
ु र

केयऱातीर स्थातनक लास्तळ
ै ी शी दक्षषण बायतात प्राभख्
ु र
ु माने आढऱणाऱ्मा िवलडळैरीऩेषा तनयाऱी

आशे. माचे भख्
ु म कायण म्शणजे केयऱच्मा बब
ू ागारा दक्षषण बायताऩावन
ू लेगऱे कयणाये ऩजश्चभ घाट.
वरु
ु लातीच्मा काऱात भरफाय र्कनायऩ्टी आणण ताशभऱनाडूचा प्रदे ळ मात ऩजश्चभ घाटाॊभऱ
ु े जास्त
वॊऩका मेऊ ळकरा नाशी. त्माभऱ
ु े िवलड ळैरीच्मा प्रबालाखारी पायवे न याशता स्लतॊत्रऩणे मेथीर
लास्तक
ु रा वलकशवत झारी. तवेच भवार्लमाॊच्मा व्माऩायाभऱ
ु े मेथीर रोकाॊचा दक्षषण आशळमाई दे ळाॊळी

वॊफध
ॊ आरा, त्माभऱ
ु े तेथीर लास्तक
ु रेची छाऩशी इथर्लमा इभायतीॊलय ददवते. लवाशत मग
ु ानॊतय मेथीर
लास्तल
ूॊ य मयु ोऩीम ळैरीचा दे खीर प्रबाल आढऱतो.
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मा प्रदे ळातीर

उष्टण ल दभट शलाभान आणण ६ ते ८ भदशने अवणाया जोयदाय ऩाऊव माॊना

अनव
ु रून तवेच स्थातनक ऩातऱीलय उऩरब्ध अवरेरे वादशत्म लाऩरून इथर्लमा इभायतीॊची यचना केरी
गेरी. िवलड लास्तळ
ै ीतीर बव्मता जयी मात नवरी तयीशी अत्मॊत वफ
ु र
ु क फाॊधणी ल राकडातीर
उत्कृष्टट कोयीलकाभ माभऱ
ु े ह्मा लास्तू आकऴाक ददवतात.

मेथीर लास्तळ
ै ीलय प्राचीन लास्तळ
ु र
ु ास्त्राचा प्रबाल अवन
ू प्रत्मेक लास्तव
ू एक स्लतॊत्र आत्भा

आणण व्मजक्तभत्ल अवते अवे भानरे जाते. इथर्लमा बागात राकूड भफ
ु रक अवर्लमाभऱ
ु े फाॊधकाभात
शबॊती, लावे, तऱ
ु मा, छत इत्मादी वलांवाठी राकडाचा लाऩय शोत अवे. इभायतीॊचे लावे ल तऱ
ु माॊवाठी
भख्
ु मत्ले वागाचे राकूड लाऩयरे जाते. तय दाये - णखडक्मा र्कॊ ला कोयीलकाभावाठी पणवाच्मा झाडाचे
राकूड, ज्मारा स्थातनक बाऴेत 'प्राल'

अवे

म्शणतात, त्माचा लाऩय केरा जातो. माचफयोफय योझलड
ू ,

आईन ल अन्जीरी मा झाडाॊचे राकूड दे खीर लाऩयरे जाते. इभायतीचा चौथया (अर्धष्टठान) फाॊधण्मावाठी
जाॊबा र्कॊ ला ग्रानाईट दगड लाऩयरा जाई. ऊन-ऩालवाऩावन
ू वॊयषण शभऱाले मावाठी इभायतीॊच्मा फाजूॊना
आच्छाददत व्शयाॊडा अवतो.

‘Taccu ळास्त्र' – वत
ा ् केयऱात वलकशवत
ु ायकाभवलसान, शे अनेक लऴांच्मा अनब
ु लातन
ू ऩण
ू त

झारेरे ळास्त्र आशे. वजील झाडाॊना तोडून त्माॊचे राकूड लाऩयरे जाते, म्शणून त्मा राकडारा दे खीर
स्लत्चे आमष्टु म आशे अवे भानतात. लास्तभ
ु धीर यदशलाश्माॊना अनक
ु ू र आणण आजूफाजूच्मा ऩरयवयारा
वव
ॊ त अळी यचना कयाली अवे मा ळास्त्रात वाॊर्गतरे आशे.
ु ग
२. वलऴम भांिणी - ऩद्भनाबऩयु भ याजलािा
२.१ इततशाव

ऩजश्चभ घाटाच्मा 'लेरी' मा टे कड्माॊच्मा ऩामथ्माळी, एका र्कर्लर्लमाच्मा आतीर बागात शा याजलाडा
फाॊधरेरा अवन
ू वभ
ु ाये ६.५ एकय इतका माचा वलस्ताय आशे . लेनाडचा याजा इयाली लभाा माने इव.

१६०१ योजी याज्मातीर ग्राभीण बागात एक भशार फाॊधरा. नॊतय इव. १७२९ भध्मे ऩद्भनाबऩयु भ शी
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त्रालणकोयची याजधानी झारी, तेव्शा शा याजलाडा प्रळावनाचे भख्
ु म केंि फनरा. तत्कारीन याजा भातंड
लभाा माने अनेक नव्मा लास्तच
ूॊ ी फाॊधणी केरी. त्माभऱ
ु े ऩल
ू ॉ अवणाऱ्मा तनलावी लास्तफ
ूॊ योफयच
प्रळावकीम लास्तच
ॊू ी ऩण बय ऩडून याजलाड्माचे एका वलस्तारयत लास्तव
ु भश
ु ात रुऩाॊतय झारे.
याजलाडा ताशभऱनाडू याज्मात अवरा तयीशी मेथीर भारकी शक्क केयऱ वयकायकडे आशे त.

वध्मा शा

२.२ भातव
ृ त्ताक ऩद्धती ल त्माचा लास्ततु नमोजनालयीर ऩरयणाभ

मेथीर प्रथेनव
ु ाय याज्मकत्माा भशायाजाच्मा फदशणीचा भर
ु गा शा याज्माचा उत्तयार्धकायी शोत अवे.
त्माच्मा फदशणीरा 'भशायाणी' वॊफोधरे जाई. मेथे भशायाजा ल भशायाणी माॊची स्लतॊत्र तनलावस्थाने

आशे त. भशायाणीचे तनलावस्थान शी मेथीर वलांत जुनी लास्तू आशे. शा याजलाड्माच्मा तनमोजनातीर
केंिबफॊद ू अवन
ू , मेथीर वलांत खाजगी वलबाग आशे . याजाचा भशार वालाजतनक वलबागाळी जोडरेरा
आशे.

थाई को्टायभ'

२.३ तनमोजन ल षेत्र तनश्चचती (झोतनंग)

बोलतारच्मा तनवगाावोफत जोडरे जाईर अळा प्रकाये इभायतीॊचे आमोजन कयणे, शे मेथीर लास्तक
ु रेचे
भख्
ु म लैशळष्ट्म आशे. आलायाॊच्मा भाध्मभातन
ू ते वाध्म कयता मेत,े त्माभऱ
ु े मा वभश
ू ात इभायती ल
रशान भोठी आलाये माॊचा वयु े ख भेऱ फघामरा शभऱतो. खाजगी बागारा वालाजतनक बागाऩावन
ू लेगऱे
कयण्मावाठीवद्
ु धा

आलायाॊचा

लाऩय

केरा

आशे .

'थाई

को्टायभ'

म्शणजे

याजकत्माा

याणीच्मा

भशाराबोलती वभश
ू ातीर इतय वला इभायतीॊची यचना केरी आशे. माभध्मे तनयतनयाऱे भशार, भॊददये ,

याजऩरयऴद, भॊत्रारम, कचेयी अळा वलवलध प्रकायच्मा लास्तच
ूॊ ा वभालेळ शोतो. वला लास्तू लेगलेगळ्मा
काऱात फाॊधर्लमा गेर्लमाभऱ
ु े प्रत्मेकाच्मा ळैरीभध्मे एक
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तनयाऱे लैशळष्ट्म ददवन
ू मेत.े
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वभश
ू ाच्मा भध्मलतॉ बागात याजा-याणी ल कुटुॊफातीर इतय व्मक्तीॊची तनलावस्थाने आशे त. माॊचा
आयाखडा वाधायणऩणे चौकोनी र्कॊ ला आमताकृती आशे . वभश
ू ातीर उत्तय, ऩजश्चभ ल दक्षषण ऩयीघातीर
फाजूव वालाजतनक वलबाग आशे. मा तीन वीभाॊऩाळी अनक्र
ु भे भॊत्रारम, ळस्त्रागाय ल बोजन वबागश
ृ शे
वलबाग आशे त.

माॊचा आयाखडा रॊफ आमताकृती अवन
ू मा इभायती म्शणजे compound wall चा एक

बाग आशे त. वभश
ू ाच्मा ऩजश्चभेकडीर बागात स्लागतकष, याजऩरयऴद, नाटकळाऱा, नलयात्री भॊडऩ अळा
वालाजतनक लास्तच
ूॊ ा वभालेळ शोतो. भॊत्रळारा ल बोजनवबागश
ृ लगऱता इतय वला वालाजतनक वलबाग शे

तऱभजर्लमालय अवन
ू कॉरयडॉयद्लाया एकभेकाॊना जोडरे गेरे आशे त. याजभशार ल खाजगी तनलावस्थाने

शी लयच्मा भजर्लमालयीर कॉरयडॉय र्कॊ ला जजन्माद्लाये एकभेकाॊना जोडरी आशे त. तऱभजर्लमालय
वालाजतनक वलबाग आणण त्माच्मालय खाजगी तनलाव शी मेथीर तनमोजनातीर

ऩल
ू ााऩाय चारत आरेरी

ऩद्धत आशे. अळाप्रकाये खाजगी ल वालाजतनक बागाॊभध्मे थेट वॊफध
ॊ न याशता केलऱ दृश्म वॊफध
ॊ
(visual connection) याशतो.

इभायतीॊना जोडणाया जजना-ऩदशरा भजरा

इभायतीॊना जोडणाये कॉरयडॉय-तऱभजरा
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२.४ लास्तळ
ै ीतीर प्रभख
ु र
ु लैभळष्ट्मे :

२.४.१ दशु े यी छत यचना (Double roof system) -

इभायतीॊची उतयती छऩये शा इथर्लमा फाॊधणीतीर

लचास्ल याखणाया घटक आशे . वततच्मा ऩालवाचा वाभना कयताना ऩालवाचे ऩाणी चटकन लाशून जाले
म्शणून ह्मा छऩयाॊचा कोन शा नेशभीऩेषा जास्त म्शणजे ४५ अॊळ ठे लरा जातो, त्माभऱ
ु े छऩयाॊची उॊ ची
जास्त अवते.

व्शयाॊड्मावाठी तनयाऱे छत न फाॊधता वॊऩण
ू ा इभायतीरा झाकणाये एक भोठे छत अवते.

अनेकदा शबॊतीच्मा उॊ चीऩेषा मा छऩयाॊचीच उॊ ची जास्त अवर्लमाभऱ
ु े प्रथभदळानी शी उतयती छतेच

नजये त बयतात. छताभऱ
ु े शभऱणाऱ्मा जादा उॊ चीचा पामदा करून घेण्मावाठी भधर्लमा जागेत राकडी
भाऱा (attic) फाॊधतात.

अळाप्रकाये त्मा रयकाम्मा जागेचा लाऩय तय शोतोच, ऩण दोन छताॊभऱ
ु े

खारच्मा भजर्लमारा उष्टणतेऩावन
ू दशु े यी वॊयषण शभऱते. भाळ्मातीर जागेरा प्रकाळ शभऱाला ल शला

खेऱती याशाली म्शणून तेथे dormer ऩद्धतीच्मा बत्रकोणी णखडक्मा अवतात. स्थातनक बाऴेत त्माॊना
'भख
ु प्ऩ' अवे म्शटरे जाते. फऱ्माच दठकाणी मा भख
ु प्ऩालय फाॊधकाभ ऩण
ू ा झार्लमाची तायीख नभद
ू

केरेरी ददवते, तवेच मालय उत्कृष्टट कोयीलकाभ केरेरे अवते. इथर्लमा ऩायॊ ऩारयक लास्तळ
ै ीभध्मे इतय
ू र
दठकाणी जयी कोयीलकाभाव लाल कभी अवरा तयीशी ती कवय ह्मा भख
ु प्ऩभ
ू ऱ
ु े बरून काढरी जाते.

त्माभऱ
ु े इभायतीॊचा दळानी बाग जयी वाधा ददवत अवरा तयीशी त्माॊच्मा भख
ु प्ऩलय नषीकाभाचे
उत्तभोत्तभ नभन
ु े ऩाशामरा शभऱतात. ऩद्भानाबाचा ऩाॊचजन्म ळॊख शी त्रालणकोय वॊस्थानाची याजभि
ु ा
आशे, काशी भख
ु ाप्ऩलय ती कोयरेरी फघामरा शभऱते.
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२.४.२ वोऩानभ (Sopanam) ऩद्धतीच्मा र्खिक्मा-

आच्छाददत व्शयाॊड्माबोलती मा णखडक्मा अवतात. नेशभीच्मा णखडक्माॊऩष
े ा माॊची यचना तनयाऱी अवते.
मा णखडक्माॊना 'एव' आकायाचे उबे भेम्फवा अवन
दोन भेम्फवा भध्मे आडव्मा राकडी ऩ््मा
ू

रालरेर्लमा अवतात. राकडी ऩ््माॊच्मा जाऱीभऱ
ु े शला थॊड याशते ल आतीर बागाव एकाॊतशी शभऱतो.
ह्मा णखडक्माॊची प्रोपाईर ततयऩी अवते. माभधे काशी दठकाणी उघड फॊद कयता मेणाऱ्मा झडऩा
अवतात.

३ वभश
ु ातीर प्रभख
ु लास्तू

३.१ ऩिीऩयू ( भख्
ु म प्रलेळद्लाय) , ऩभ
ु ख
ु भ ( स्लागतकष) ल भणी भेद (घड्माऱाचा भनोया):

भॊददय वभश
ू ाच्मा वरु
ु लातीरा जवे गोऩयु अवते, त्माचप्रकाये घयारा ‘ऩडीऩयू ’ अवते. याजलाड्माच्मा
ऩजश्चभेव ऩडीऩयू अवन
ू तेथून आत गेर्लमालय 'ऩभ
ु ख
ु भ' आशे.

ऩभ
ु ख
ु भ शा वभश
ू ाचा दळानी बाग

अवर्लमाभऱ
ु े मालय नषीकाभाचे उत्तभ नभन
ु े ऩाशामरा शभऱतात. माच्मा भॊडऩालय लेरफ्
ु टी आणण भकय
प्रषेऩण अवरेरी कभान आशे, त्माच्मा फाजूच्मा brackets लय ळस्त्रधायी घोडेस्लाय कोयरे आशे त.

ऩभ
ु ख
ु भच्मा आतीर फाजूव योझलड
ू चे छत अवन
ू , त्मालय ग्रीड प्रकायची नषी ल वद
ुॊ य पुरे कोयरेरी
आशे त. मेथे एकूण ९० पुरे कोयरेरी अवन
ू प्रत्मेकाचे डडझाईन तनयाऱे आशे.

ऩभ
ु ख
ु भच्मा डाव्मा

फाजूव घड्माऱाचा भनोया आशे. ऩालवाऩावन
घड्माऱाचे वॊयषण व्शाले म्शणून तेथे रशानवा,
ू

आच्छाददत राकडी वज्जा आशे . त्मारा नषीदाय खाॊफ आणण जाऱीदाय कठडे आशेत. यचनेतीर वलरषण
ळैरीभऱ
ु े शा भनोया म्शणजे याजलाड्माच्मा फ्रॊट एरीव्शे ळन भधीर केंिबफॊद ू आशे.

३.२ भंत्रळारा - याजऩरयऴद

स्लागतकाषाच्मा लयच्मा भजर्लमालय भॊत्रळारा आशे. त्मारा यॊ गीत अभ्रकाच्मा णखडक्मा अवन
ू ,

वबागश
ू एक क्टा आशे, त्मारा 'चारुऩदी'
ृ ाच्मा फाजूनी वोऩानभ णखडक्मा आशे त. णखडक्माॊना रागन
म्शटरे जाते. भॊत्रळारेलय पुराॊची नषी अवरेरे योझलड
ू चे छत आशे. मा खोरीतीर गडद काळ्मा यॊ गाचे
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ल गऱ
ु गऱ
ु ीत अवे फ्रोअरयॊग प्रशवद्ध आशे. Oxide, नायऱाची कयलॊटी, अॊड्माची टयपरे माॊवायख्मा
घटकाॊच्मा शभश्रणातन
ू शे फ्रोरयॊग तमाय जात अवे. शे केयऱी लास्तक
ु रेतीर ऩायॊ ऩारयक तॊत्र आशे.

३.३ थाई कोट्िायभ

दभ
ु जरी 'थाई को्टायभ' शी मेथीर वलांत ऩयु ातन लास्तू आशे. १६ व्मा ळतकात लेनाडच्मा याजाने शा

भशार फाॊधरा. को्टायभची यचना ऩायॊ ऩारयक 'नारके्ट' प्रकायची आशे. 'नारके्ट' म्शणजे भध्मबागी
भोकऱे

अॊगण अवन
ू त्माच्मा चायशी फाजूरा खोर्लमा अवतात. लास्तच्
ू मा दोन्शी भजर्लमाॊच्मा वला

फाजूव आच्छाददत व्शयाॊडा आशे, तेथे वोऩानभ णखडक्मा आशे त.

मा लास्तच्
ू मा नैऋत्म बागात 'एकाॊत

भॊडऩ' मा नालाची रशानळी खोरी आशे. अप्रततभ कोयीलकाभ अवरेरे राकडी छत आणण पणवाच्मा

राकडातीर स्तॊब मावाठी एकाॊत भॊडऩ प्रशवध्द आशे . थाई को्टायभच्मा ऩल
ू ेरा स्लमॊऩाकघय, खाजगी
बोजनगश
ृ , स्नानगश
ृ आणण तराल आशे . व्शयाॊड्माद्लाये शे वला बाग को्टायभरा जोडरे आशे त.
को्टायभच्मा ईळान्मेव उऩरयका भशरका आशे.

222

तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

३.४ उऩरयका भभरका (याजाचा भशार)

भातंड लभाा मा याजाने इव. १७४५ योजी मा वभश
ू ातीर वलांत उॊ च लास्तच
ू ी फाॊधणी केरी. माची यचना

वभश
आग्नेम आशळमातीर फौध्द लास्तळ
ै ीवोफत वाधम्मा
ू ातीर इतय इभायतीॊऩेषा शबन्न अवन
ू
ू र
दळावलणायी आशे. मा लास्तभ
ू ध्मे कोऴागाय, याजाचा तनलाव ल अभ्माशवका आशे . वलाात लयच्मा

भजर्लमालय याजघयाण्माचे दे लघय अवन
ू त्मालय ऩॎगोडाऩद्धतीचे छत आशे . छतारा आधाय दे ण्मावाठी ल
कोळागायाच्मा यषणावाठी म्शणन
ू खारच्मा भजर्लमाॊच्मा शबॊती अर्धक जाड आशे त.

शी चाय भजरी

लास्तू म्शणजे मा वभश
ू ाचा 'दृश्म' (visual) केंिबफॊद ू आशे. त्रालणकोयकारीन फाॊधकाभ ळास्त्रातीर प्रगत
तॊत्रसान माच्मा फाॊधणीत ददवन
ू मेत.े
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३.५ नलयात्री भंिऩ

वॊऩण
ा णे ग्रनाईटभध्मे फाॊधरेरी शी लास्तू मा वभश
ै ीतीर एकभेल लास्तू आशे.
ू ऩ
ू ातीर िवलड लास्तळ
ु र

वेभी-ओऩन स्रक्चय अवरे तयीशी फाजच्
ू मा इभायतीॊभऱ
ु े मारा एक प्रकायचे enclosure प्राप्त झारे
आशे. मेथीर एकवॊध दगडी खाॊफ वलजमनगय लास्तळ
ै ीळी वाधम्मा दाखलतात.
ु र
वयस्लती दे लीचे

माच्मा एका टोकाळी

भॊददय आशे . त्रालणकोय याजलटीत नलयात्रीच्मा काऱात दक्षषण बायतातीर ददग्गज

कराकाय मेथे आऩरी करा वादय कयत.
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३.६ इंद्र वलराव आर्ण रक्ष्भी वलराव

स्थातनक लास्तक
ु रा आणण मयु ोऩीम ळैरी माॊचा वॊगभ अवणायी शी दोन अततर्थगशृ े आशे त. मातीर इॊि
वलराव १८ व्मा ळतकात मयु ोऩीम भान्मलयाॊवाठी फाॊधरेरी शलेरी आशे . माचे स्केर ल ऩरयभाण इतय

लस्तऩ
ूॊ ेषा तनयाऱे आशे. मेथीर व्शयाॊड्माभध्मे टस्कन ऩद्धतीचे खाॊफ आशे त. तवेच इथर्लमा भजर्लमाॊची
उॊ ची वभश
ॊू मा तर
ू ातीर फाकीच्मा लास्तच्
ु नेने अर्धक आशे , त्माभऱ
ु े शी लास्तू बव्म ददवते.
ईळान्मेकडीर 'रयभी वलराव'

इॊग्रजाॊच्मा काऱात फाॊधरेरी लास्तू अवन
ै ी
ू वभश
ू ातीर नव्मा लास्तऩ
ूॊ क

एक आशे. वभोयच्मा फाजूव ऩोचा आशे. माची धाटणी एखाद्मा फॊगर्लमाप्रभाणे आशे .

३.७ वालिजतनक वलबागातीर लास्तू

मेथीर वालाजतनक वलबागातीर भॊत्रारम, प्रळावकीम कचेयी, बोजनळाऱा इ लास्तू वाध्मा ऩण प्रळस्त
आशे त. माॊच्मा यचनेत उऩमक्
ु तऩणालय बय ददरा आशे. भॊत्रारमाच्मा लयच्मा भजर्लमालय अॊफायी भख
ु प्ऩ

नालाचा एक नषीदाय वज्जा आशे . भख्
ु म यस्त्मालयीर शभयलणूक ऩाशण्मावाठी याजा त्माचा लाऩय कयत
अवे.

त्रालणकोयचे याजे धाशभाक अवर्लमाभऱ
ु े त्माॊच्मा याजलटीत अन्नदानारा खूऩ भशत्ल शोते. त्मावाठी
दभ
ु जरी बोजनळाऱे त प्रत्मेक भजर्लमालय वभ
ु ाये

१०००

रोक भालू ळकतीर अळी ७२ X ९ भीटय

आकायाची दोन वबागश
ृ े फाॊधण्मात आरी. त्मा रुॊ दीरा आधाय दे ण्मावाठी छतालय भोठ्मा आकायाच्मा
राकडी तऱ
ु मा आशे त.
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तनष्कऴि

थाई को्टायभ ऩावन
ू वरु
ु झारेरी तनशभाती ऩद्भानाबऩयु भ याजलाडा ह्मा भोठ्मा लास्तू वभश
ू ाऩमंत
मेऊन थाॊफरी.

याजलाड्माचा वलस्ताय टप्प्माटप्प्माने झारा अवरा तयीशी आधीच्मा लास्तन
ूॊ ा वलचायात

घेऊनच नलीन लास्तच
ूॊ ी मोजना केरी आशे. त्माफयोफय वौंदमा ल उऩमक्
ु तता मा दोन्शी फाफी रषात
घेऊन इभायतीॊची यचना कयण्मात आरी आशे . लास्तच
ॊू ी भर
ु बत
ू ळैरी एकच अवरी तयीशी प्रत्मेकाच्मा

यचनेत एक तनयाऱे ऩण ऩाशामरा शभऱते त्माभऱ
ॊ त अवन
ु े शा वभश
ू वव
ु ग
ू शी नीयव (monotonous)

लाटत नाशी. राकडातीर अप्रततभ कराकुवयीभऱ
ु े प्रत्मेक लास्तर
ू ा एकप्रकायचे रालण्म (elegance)
प्राप्त झारे आशे.

प्रत्मेक built ल unbuilt जागेचे अजस्तत्ल अफार्धत ठे ऊन वलांचा ऩरयऩण
ू ा भेऱ

घातरेरा ऩाशामरा शभऱतो.

इथर्लमा दय एक कोनातन
ू लास्तू आणण अॊगण माॊचे एक तनयाऱे अलकाळ

(space) ऩशामरा शभऱते, शीच मा मोजनेतीर भेख आशे. ऩढ
ु े काम ददवणाय आशे माचा थाॊगऩत्ता रागू
ळकत नाशी ल शे surprise element मा वभश
ू ारा एका तनयाळ्मा उॊ चीलय घेऊन जाते.
वंदबि

- वाटशत्म



Masterpieces of Indian Architecture, Satish Grover

Cultural Heritage Listing of Neyyattinkara, INTACH Trivandrum

- Internet Sources
•

ARCHITECTURE STUDENT'S CORNER: PADMANABHAPURAM PALACE
(arkistudentscorner.blogspot.com)

•
•

Padmanabhapuram Palace Architecture,Kerala - Architect Boy

Padmanabhapuram Palace, Architectural Wonder of the World

*******************************
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जैन लास्तक
ु रेतीर कोयीलकाभाचा एक अभ्माव
िॉ. ऩयाग गोलधिन नायखेिे
प्राध्माऩक

बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तवु लद्मा भशावलद्मारम, ऩण
ु े
वप्रमांका आनंद चाऩेकय
लास्तवु लळायद

बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तक
ु रा भशावलद्मारम, ऩण
ु े
बायतातीर भशान लास्तक
ु रेच्मा नभन्
ु माॊभध्मे जैन लास्तशु ळर्लऩाचा गणती कयता मेईर. जैन धाशभाक
श्रद्धा आणण लास्तक
ु रा ह्माॊच्माफद्दर अगोदय फये च वॊळोधन झारे आशे. शा वॊळोधन तनफॊध जैन
दे लऱाॊभधून अवरेर्लमा कोयीलकाभाचा उद्दे ळ आणण त्माॊचा धभााळी अवणाया वॊफध
ॊ वभजून घेण्माचा
प्रमत्न कयतो. दशॊद ू भॊददयाॊच्मा तर
ु नेत जैन भॊददयाॊभधे
कोयीलकाभाचे

लास्तशु ळर्लऩातीर ल यचनात्भक घटकाॊभधीर

प्रभाण जास्त आशे . कोयीलकाभावाठी वॊगभयलयाचा लाऩय केरा जात अवे. ह्मा

कोयीलकाभारा फये च भशत्ल प्राप्त आशे. कोयीलकाभात तीथांकाय , वलवलध दे लता , , ऩाश्ल ऩज
ू ास्थान ,
,पऱे , , लनस्ऩती, ,प्राण्माॊचे आकाय, , शत्ती अळा अनेक प्रकायच्मा नषीकाभाचा वभालेळ आशे . फौद्ध
धभााप्रभाणे जैन धभा बायताफाशे य ऩवयरा नवर्लमाने जैन धभाातीर अदशॊवेची भादशती पाय प्रबालळारी
ठयरी नाशी. फशुतेक जैन भॊददये तीथांकयाॊना वभवऩात केरी आशे त आणण भॊददयाॊभध्मे त्माॊना र्चबत्रतशी
केरे आशे. जैन शा ळब्द "जजना" ऩावन
ू वाधरा आशे . जजना शे एका तीथांकयाॊचे म्शणजेच धाशभाक

गरू
ु ॊ चे नाल शोते. दशॊद ू धभााप्रभाणे जैन धभाात दे ल नाशी. त्माऐलजी दे लतेवभान अवणाये धाशभाक गरु
ु
आशे त.
वच
ू नाक ळब्द : कोयीलकाभ, जैन लास्तक
ु रा, भॊददये
प्रस्तालना:
बायतातीर भशान जैन भॊददये याजस्थान, भशायाष्टर आणण कनााटक ह्मा याज्माॊभध्मे आशे त. वला
दे लऱाॊभध्मे जैन धभा, , भॊददयाॊची यचना माॊची भादशती, त्माचफयोफय जैन धभााचे लैशळष्टठ्म ल लेगऱे ऩण
कोयीलकाभातन
ू वाकायण्मात आरे आशे . जैन धभाात ळाॊती, अदशॊवा ल उऩावना ह्मा भर्ल
ू माॊना पाय
भशत्ल आशे . दे लऱाॊभधीर कोनाडे, कभानी, खाॊफ, शळखय ह्माॊलय कोयरेरी शळर्लऩे, तीथांकायाॊचे यषण
कयणाऱ्मा दे लताॊचे दळान घडलतात.
भॊददयाॊभधीर कराकुवय, , शळर्लऩे आणण फाॊधरेरी लास्तू शे नेशभी त्मा धभाातीर रूढी आणण श्रद्धा
अधोये णखत कयत अवतात. दे लऱाॊभधीर कोयीलकाभावाठी रागणाये कुळर काभगाय, , त्माॊना रागणाया
लेऱ आणण उॊ ची वादशत्म शे बायतलऴााच्मा इततशावातीर बयबयाट आणण वभद्
ु ा
ृ धीच्मा काऱाच्मा खण
आशे त. वॊगभयलय शा अततळम र्कभती आणण नाजक
ू ऩणे शाताऱण्माचा दगड आशे . फायीक कोयीलकाभ
कयण्मावाठी वॊगभयलय अततळम उत्तभ.
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ळके १०३२ भध्मे अफू ऩलातालय फाॊधरेरी ददरलाडा आणण वलभरा लवशी शी बायतातीर ऩदशरी जैन
भॊददये आशे त. वलभरा लवशी भॊददय ऩदशरे तीथांकाय आददनाथ ह्माॊना वभवऩात केरे आशे. १५०० गलॊडी
ल १२००० काभगाय एलढा रलाजभा अवन
ू दे खीर ह्मा भॊददयाचे फाॊधकाभ व्शामरा तब्फर १४ लऴे
रागरी. फऱ्माच प्राचीन लास्तू ,प्रचॊड बव्म,

आशे त. त्माॊचे फाॊधकाभ कयण्मावाठी तॊत्रसानाच्मा अबाले

ऩष्टु कऱ भेशनत आणण लेऱ खचा झारे आशे त. तयी शा तनफॊध जैन भॊददयाॊभधीर कोयीलकाभाचा भशत्ल
वभजून घ्मामरा प्रमत्नळीर आशे. काशी कथा वाॊगतात की काभगायाॊना त्माॊनी जभवलरेर्लमा वॊगभयलयी
बश्ु माच्मा प्रभाणात भजुयी ददरी जात अवे. कायण जेलढा जास्त बव
ु ा तेलढे जास्त कवफाचे
कोयीलकाभ. जैन लास्तक
ु रा शी गश
ु ा, ,छोटी गाले आणण भॊददयाॊभधून ऩाशामरा शभऱते. एका भॊददयाच्मा
आलायात फऱ्माच रशान रशान दे लऱाॊचा वभालेळ अवतो.
वभऩिकता :
जैन धभा शा जगातर्लमा भशत्लाच्मा प्राचीन धभांऩक
ै ी एक आशे. ह्मा धभााचे लैशळष्टठ्म त्माच्मा
दे लऱाभधीर वद
ुॊ य फायीक कोयीलकाभाॊभधून ददवन
ू मेत.े सानाचे प्रतीक अवरेरे कभऱ पूर फऱ्माच
जैन भॊददयाॊभध्मे आढऱून मेत.े शे पूर वला जैलवष्टृ टी भधीर अॊधाय नाशीवा कयते अवे भानरे जाते.
म्शणूनच जैलवष्टृ टीचा उगभ भानर्लमा जाणाऱ्मा कभऱ पुरारा जैन भॊददयाॊभधीर कोयीलकाभ ल
शळर्लऩाकृतीॊभध्मे भशत्लाचे स्थान आशे. कभऱ भध्माऩावन
ू फाशे य उभरते. ऩयु ाणकथा आणण त्माॊच्मा

कोयरेर्लमा दे खाव्माॊभधून दै ली ळक्ती आणण तीथांकयाॊचे वॊयषक अवणाऱ्मा मष र्कॊ ला मक्षषणीॊचे दळान
घडते. याजशॊ वालय स्लाय अवरेर्लमा तीथांकायाॊबोलती उडणाये गॊधला अवे दे खालेशी कोयरे गेरे आशे त.
शत्तीच्मा शळर्लऩाकृती भधून यषण ल आदय शे गण
ु दळालरे गेरे आशे त. घभ
ु टीभध्मे ध्मानस्थ

फवरेरे

तीथांकाय शे शी एक वाभान्मत् आढऱणाये शळर्लऩ. तीथांकयाॊच्मा लषस्थऱालय एक श्रीलत्व कोयरेरे
ददवते. वला भशासान शे रृदमात अवते ह्माचे ते प्रतीक आशे. तीथांकय वलवलध आवने कयताना कोयरे
आशे त आणण प्रत्मेक भि
ु े रा लेगऱा अथा प्राप्त आशे . काशी दे खाव्माॊभध्मे तीथांकाय स्लत्कडीर सान
वला जीलाॊना त्माना वभजणाऱ्मा बाऴेत दे त आशे त. ऩळऩ
ु षी आणण लनस्ऩती ह्माॊचे

केरेरे कोयीलकाभ

वला वजीलाॊभधीर वॊफध
ॊ ल त्माॊच्मातीर वभानता दळालते. जैन धभाातीर शळकलण वलांना आत्भवात
कयण्मावाठी खुरी आशे अवा वॊदेळ वगळ्मा कोयीलकाभातन
ू ददरा गेरा आशे. जैनाॊचे भानणे आशे की
तीथामात्रेरा जाऊन बक्ताॊचे भन ऩवलत्र

शोते ल त्माॊच्मा आमष्टु मातरे द्ु ख कभी शोते. दे लऱाॊभधर्लमा

कोयीलकाभाचे ळाॊत, वद
ुॊ य रूऩ फघन
ू भन्ळाॊती राबते आणण बक्त वाकायात्भकतेवश ऩढ
ु ची लाटचार
कयतात. अळा प्रकाये शळर्लऩकरा ल कोयीलकाभातन
ू जैन धभाातीर श्रद्धा प्रततबफॊबफत झारी आशे.
वाटशत्म आर्ण तंत्रसान :
फाॊधकाभावाठी दगड भफ
ु रक प्रभाणात उऩरब्ध अवर्लमाने भॊददयाॊच्मा फाॊधणीरा गती शभऱारी.
वलावाधायणऩणे वॊगभयलय शा

दगड कोयीलकाभावाठी लाऩयरा जात अवे. रशान अलजाये लाऩरूनशी

कोयता मेणे आणण दगडारा तडे ना जाता केलऱ फायीक बव
ु ा ऩडणे ह्मा गण
ु धभांभऱ
ु े वॊगभयलय
कायार्गयाॊच्मा ऩवॊतीव उतयरा. र्कॊ र्चत ऩायदळाक अवर्लमाने वॊगभयालयरा एक प्रकायची चकाकी अवते
ज्माभऱ
ु े त्मालय केरेरे काभ अर्धक उठालदाय ददवते ल ऩाशणाऱ्माच्मा भनारा तप्ृ त कयते. फयीच जैन
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भॊददये टे कड्माॊलय र्कॊ ला डोंगयभाथ्मालय अवर्लमाने भारलाशतक
ू ीवाठी शत्तीॊचा लाऩय केरा जात अवे.
राकूड, दगड र्कॊ ला रोखॊडाच्मा छो्मा तछन्नीच्मा वाशाय्माने कायागीय कोयीलकाभ कयत अवत. नाजूक
अवरा तयी वॊगभयलय बक्कभ आणण दटकाऊ दगड आशे. जैन भॊददयाॊत कोयीलकाभ नवरेरा
वॊगभयलयाचा एकशी तक
ु डा, एकशी कोऩया ददवत नाशी. वलात्र फायीक नषीकाभ, वद
ुॊ य कोयीलकाभ
नजये व ऩडते. शे कोयीलकाभ कयणाऱ्मा कायार्गयाॊना वोभऩयू म्शणतात. दशॊद ू ऩयु ाणातीर लास्तक
ु ाय
वलश्लकभाा ह्माॊचे ते लॊळज शोते अवे भानरे जाते. तीच नषी तेलढ्माच कवफीने ऩन्
ु शा ऩन्
ु शा काढणे शे
कायार्गयाॊवाठी खये कवोटीचे काभ शोते.
टदरलािा भंटदय, अफू ऩलित, याजस्थान, बायत
अफू शे याजस्थानातीर एकभेल थॊड शलेचे दठकाण आशे . शे ततथर्लमा वलवलध जैन भॊददयाॊवाठी प्रचशरत
आशे. केंिस्थानी अवरेरे भॊददय चायशी फाजूॊनी खाॊफाॊनी लेढरे

आशे. वला दे लऱाॊभध्मे वलभरा लवशी

वलाात जुने आशे. ह्मा दे लऱाचा कऱव आतर्लमा फाजूने वभकेंिी ऩद्धतीने

गोरघभ
ु टाच्मा आकायात

फाॊधण्मात आरा आशे . ह्मा भॊददयात चोवलवीऩट नालाची, २४ तीथांकयाच्मा शळर्लऩाकृती अवरेरी एक

शळरा दे खीर आशे. भॊददयातीर कोनाडे आददनाथाॊच्मा जैन बक्ताॊफयोफयची शळर्लऩे, ऩरयकय र्कॊ ला
श्रीमॊत्राची आकृती माॊनी वळ
ु ोशबत आशे त. आददनाथाॊच्मा भत
ू ॉरा एका घभ
ु टीत वलयाजभान आशे, ल

त्माॊच्मा डोक्मालय एक छत्री उबी केरी आशे . भत
ू ॉच्मा खारी भनष्टु मजन, प्राणी अवे कोयीलकाभ केरे
आशे. शे कोयीलकाभ भॊददयाच्मा फाॊधकाभावाठी रागरेरे प्राणी आणण भनष्टु मफऱ ह्माॊची ठे लरेरी आठलण
ह्माचे प्रतीक अवू ळकते. जन्भ, स्लप्न, वोशऱे , वलधी अवे ळब
ु प्रवॊग छतालय र्चतायरे आशे त. काशी
भॊददयाॊच्मा छतालय ऩयु ाणकथाॊचे दळान घडते. उदाशयणाथा, एका भॊददयात काशरमाभदा न शा श्रीकृष्टणाचा
ऩयाक्रभ र्चतायण्मात आरा आशे . नेशभनाथ तीथांकाय शे श्रीकृष्टणाचे बाऊ शोते अवे भानरे जाते.
तनवगावष्टृ टी, ऩळऩ
ु षी माॊना कोयीलकाभ भशत्लाचे स्थान आशे . त्माॊना ळाॊतीचे प्रतीक भानरे गेरे आशे .
ददरलाडा मेथीर जैन भॊददयाॊभध्मे केरेरे फये च कोयीलकाभ शे दै नदॊ दन जीलन ल वॊस्कृतीचे दळान घडलते.
वाटशत्म वभारोचन
डॉ अरका जैन माॊनी शरदशरेरा "जैन धभा आणण अफू ऩलात मेथीर ददरलाडा भॊददयाॊच्मा वलभरा लवशी
भॊददयातीर भतू ताळास्त्राभधीर अभत
ू ा दल
ु ा" शा वॊळोधन तनफॊध जैन धभा ल भतू ताळास्त्र ह्मालय बाष्टम
कयतो. ह्मा तनफॊधात भॊददयातीर वला लैशळष्टठ्माॊचा फायकाईने अभ्माव कयण्मात आरा आशे. जैन श्रद्धा
आणण भॊददयातीर शळर्लऩाकृतीॊळी त्माॊचा अवरेरा वॊफध
ॊ वलस्तारयत करून वाॊगण्मात आरा आशे. वलभरा
लवशी भॊददयाभध्मे कोयण्मात आरेरे रेख, नषीकाभ आणण शळर्लऩे ह्माभधून तीथांकायाच्मा शळकलणीचा
प्रत्मम मेतो. ह्माभध्मे दे लता, मष ह्माचफयोफय दै नदॊ दन जीलन, लनस्ऩती, प्राणी ह्माफद्दरशी भादशती
आशे. भॊददयाच्मा भतू ताळास्त्राभध्मे ते फाॊधरे गेर्लमाचा काऱ ल इततशाव माॊचाशी वभालेळ आशे.
यॉफटा डेर फोराटा ह्माॊनी शरदशरेरा "भोषाच्मा ळोधात : बायतातीर जैन करा" शा वॊळोधन तनफॊध
जैन लास्तक
ु रेतीर शळर्लऩे ल कराकृती ह्माॊच्माफद्दर भादशती दे तो. वॊफर्ॊ धत र्चत्रकरा बन्वाऱी

करेकळन्व कडून शभऱलरी आशे आणण तनफॊध शा एका वॊग्रशारमातीर प्रदळानातन
ू घेतरा गेरा आशे .
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ह्मा र्चत्राॊभधून जैनाना

इततशावात र्कती भोठे स्थान शोते शे ददवन
ू मेत.े जैन धभागरु
ु , म्शणजे २४

जजनाॊना, दे लतेप्रभाणे भशत्ल प्राप्त झारे आशे. जैन धभााने ळाकाशाय ल अदशॊवा ह्माॊचे भशत्ल अधोये णखत
करून वाॊर्गतरे आशे. काशी कराकृतीॊभधून अवे ददवन
ू मेते की दशॊद ू ल जैन रोकाॊभधे ऩळश
ु त्मा शे एक
भशत्लाचे लादाचे कायण ठयरे.
दे ऊ रागरे.

तीथांकय सानाचे वाधक फनरे आणण जनतेरा जैन धभााची शळकलण

काशी तीथांकाय वॊगीत, नत्ृ म, करा, कॊु बायकाभ शळकलत अवत. जैन शळर्लऩाकृतीॊभध्मे

नेशभी जजना, दे लता, त्माॊचे बक्त, ह्माचफयोफय नैवर्गाक नयमाॊचा वभालेळ अवतो.
अनभ
ु ान:

लयीर अभ्मावानव
ु ाय जैन भॊददयाॊभधून अवरेरे कोयीलकाभ शे त्मा धभाातीर शळकलणी, ,रूढी,, तनवगा,
जीलन ह्मालय बाष्टम कयतात अवा तनष्टकऴा काढता मेईर. जैन भॊददयाॊना त्माॊच्मालयीर ह्मा
कोयीलकाभाभऱ
ु े एक लेगऱे ऩण प्राप्त झारे आशे . जैन भॊददये वस्
ु थावऩत दठकाणी लवरेरी, लैवलध्मऩण
ू ा
कामाषभता अवणायी वयु े ख लास्तशु ळर्लऩे आशे त. शी भॊददये केलऱ धाशभाक कामांवाठी नव्शे तय
रोकाॊभधीर वव
ॊ ादावाठीशी तततकीच भशत्लाची आशेत. कोणतेशी लचास्ल न दाखलता भॊददयाचे प्रचॊड
ु ल
आलाय ल त्मातीर नषीकाभ एक ळाॊत, प्रवन्न अनब
ु त
ू ी दे तात. जैन भॊददयाॊभध्मे फऱ्माच दठकाणी
बग्ननाॊचा लाऩय केरा गेरा आशे. ह्माचा प्रत्मम शळखय, जाळ्मा, कोयीलकाभ ह्मा भधून मेतो. कोयरेरे
रेख, र्चत्रकरा, शळर्लऩॊ आणण प्राचीन लास्तू शाच ऩयु ाणकाऱाफयोफय अवरेरा आऩरा दल
ु ा आशे. ह्माॊच्मा
शळलाम जुन्मा वॊस्कृती फद्दर काशीशी अॊदाज फॊधने भोठे कठीण काभ शोते. ह्मा कोयीलकाभाॊभधून
प्राचीन काऱातर्लमा रोकाॊनी त्माॊच्मा आमष्टु माफद्दरच्मा वॊकर्लऩना भाॊडर्लमा आशे त.

*******************************
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परिण ऐततशाभवक लास्तक
ु रेचा लायवा
प्रेभयाज यणलये

वलदमाथॉ द्वलतीम लऴा फी. आका,

डॉ. डी. लाम. ऩाटीर कॉरेज ऑप आर्काटे क्चय, आकुडॉ, ऩण
ु े
Email - premrajranaware5543@gmail.com
प्रा. स्नेशा ळभाि

वशाय्मक प्राध्माऩक,

डॉ. डी. लाम. ऩाटीर कॉरेज ऑप आर्काटे क्चय, आकुडॉ, ऩण
ु े
E-mail: snehasharma.dypcoa@gmail.com

गोऴलाया :
वॊफर्ॊ धत परटणच्मा लास्तक
ु रेच्मा इततशावाची आणण लैशळष्टटमाॊची छामार्चत्रण, ये खाकृती ल

भजकूय स्लरुऩात भद्
ॊु मा लास्तक
ु दे वद
ू भाॊडणी केरेरी आशे. लास्तच्
ु रेचा ल स्थातनक लास्तक
ु रेचा
अभ्मवाव शा प्रत्मषरयत्मा लास्तन
ॊु ा बेट दे ऊन केरेरा आशे. परटणचे नाईक - तनफाॊऱकय याजघयाणे ल
नाईक - तनफाॊऱकय चॎ येटेफर दे लस्थान रस्ट माॊच्माळी प्रत्मष भर
ु ाखत घेलन
ू परटण ळशयाचे ल
लास्तच
ॊु े ऐततशाशवक भशत्ल जाणन
ू घेण्माचा प्रत्मन केरा आशे. तयी परटण ळशयाच्मा ऐततशाशवक
लास्तक
ु रा षेत्रात प्रकाळीत व्शाले शाच मा रेखाभागीर भख्
ु म उद्दे ळ आशे.
भख्
ु म ळब्दालरी :
बिटीळ आणण भयाठा लास्तक
ु रा, स्थातनक लास्तक
ु रा, मयु ोऩीमन आटा डेको, वलेषण
प्रस्तालना :

छत्रऩती शळलाजी भशायाजाॊची वावयू लाडी, थोयर्लमा भशायाणी वाशे फ वईफाई माॊचे भाशे य, छत्रऩती
वॊबाजी भशायाजाॊचे आजोऱ तवेच फडोदा नये ळ प्रताऩशवॊश भशायाज माॊचे आजोऱ अळा ऐततशाशवक
आठलणीॊनी वाष दे णाये परटण ळशय भशायाष्टरायाज्मातीर वाताया जजर्लशमाभध्मे जस्थत आशे. परटणचे
नाईक- तनफाॊऱकय घयाणे शे वलाात जुने भयाठे

याजघयाणे भानरे जाते. जलऱजलऱ 13 व्मा

ळतकाऩावन
ू चा इततशाव परटण वॊस्थनारा राबरा आशे. ळशयाची कामाप्रणारी ळैषणणक, वाॊस्कृततक,

वाभाजजक ल याजकीम षेत्राभध्मे अग्रेवय आशे . भशानब
ु ल ऩॊथाॊची दक्षषण काळी अवे दे णखर परटणरा
ओऱखरे जाते.
उत्कृष्टट लास्तक
ु रेचा नभन
ु ा अवरेरा नेत्रददऩक अवा भध
ु ोजी भनभोशन याजलाडा मेथीर

ऩमाटनाचे भख्
ु म आकाऴण आशे. जगबयातन
ू कायागीय फोरालन
ू मा याजलाडमाचे फाॊधकाभ कयण्मात आरे
मा लास्तच
ु ा काशी बाग शा 145 लऴे जुना तयी काशी बाग शा 110 लऴे जुना अवन
ु आजतागामत
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उत्तभरयत्मा जऩणूक केरेरा आशे. प्राचीन भॊददयाॊभध्मे जफेश्लय भॊददय, नागेश्लय भॊददय, श्रीयाभ भॊददय
तवेच तनॊफाऱकय याजलाडा मा लास्तू स्थातनक लास्तक
ु े राचा नभन
ु आशे त.
परटण मेथीर ऐततशाशवक लास्तव
ॊ बाात लास्तक
ु द
ु रा षेत्रात ऩयु े वे शरखाण झारेरे नाशी.
त्माभऱ
ु े स्थातनक, ऐततशाशवक लास्तक
ु रेचा आढाला घेण्मावाठी परटण ळशयाची तनलड कयण्मात आरी.
1) उद्दे ळ
मा ळोध तनफॊधकाचा भख्
ु म उद्दे ळ म्शणजे परटणच्मा ऐततशाशवक ल स्थातनक लास्तक
ु रेचा आढाला
घेऊन त्माची भादशती मा रेखाद्लाये वॊऩण
ू ा लास्तक
ु रा षेत्राभध्मे प्रकाळीत कयणे शा शोम.
2) ळोधकामाऩध्दती :
परटणच्मा लास्तक
ु रेच्मा इततशावाचा ळोध अभ्माव कयण्मावाठी परटण मेथीर वलवलध ऩयु ातणकारीन
लास्तन
ुॊ ा

प्रत्मषरयत्मा

बेट

ददरी

तनयीषण

ल

छामार्चत्रण

वलेषण

ऩध्दतीने

लास्ततु नमोजन,

लास्तक
ु रेची, लास्तक
ु े रेची लैशळष्टटमे आणण फाॊधकाभाच्मा ऩध्दती माॊचा अभ्माव केरा. तेथीर नाईक तनॊफाऱकय याजघयाणे, नाईक तनॊफाऱकय चॎ येटेफर रस्ट ल स्मातनक रोकाॊळी प्रत्मष वॊलाद वाधून
लास्तच
ुॊ ा इततशाव वभजून घेतरा.
3) भादशती वॊकरन ल वलेषण :
3.1) भध
ु ोजी भनभोशन याजलाडा :

छामार्चत्रण क्र- 1
स्त्रोत : रेखकाद्लाये घेतरेरे छामार्चत्रण
बिटीळ आणण भयाठा लास्तक
ु रा ऩध्दतीचा उत्कृष्टट नभन
ु ा अवरेरा भध
ु ोजी भनभोशन याजलाडा

ददभाखात परटणभध्मे उबा आशे. परटण वॊस्थानाचे 24 ले भशायाज श्रीभॊत भध
ु ोजीयाल जानोजीयाल
नाईक- तनफाॊऱकय माॊनी शा याजलाडा 36,778,42 चौ.पुट षेत्रपऱात फाॊधरा आशे . याजलाडा शा दोन
बागात, वलवलध दोन ऩध्दतीने फाॊधरा. त्माभधीर जुना बागत शा 22 भाचा 1881 ते 6 भे 1875
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भध्मे dभयाठा लास्तक
ु रा ऩध्दतीने फाॊधण्मात आरा. नलीन बाग शा 28 ऑगस्ट 1909 ते 12
जानेलायी 1911 भध्मे बिटीळ लास्तक
ु रा ऩध्दतीने फाॊधण्मात आरा.
याजलाडमात दव
ॊ ृ ालन चौक, भद
ु या चौक, दे लीचा चौक, तऱ
ु ळी लद
ु ऩाक खाना, ऩाग्माॊना चौक
आशे गर
ु ाफी शॉर ्, दयफाय शॉर, भरु
ु ची शॉर, शभखावे, डामतनॊग शॉर अळा फैठकीच्मा खोर्लमा अवन
ू
एकूण 24 ळमनगश
ृ े आशे त रयभी टे येव, टॉलय शूजूय ऑर्पव, जाभदाय खाना, नगाय खाना अवेशी बाग

आशे त. भध
ु ोजी भशायाजाॊनी तमाय करुन घेतरेरे बिटीळ ऩध्दतीचे उत्कृष्टट दजााचे नषीकाभ अवरेरे
राकडी पतनाचय आजशी वजु स्थतीत आशे.

शत्तीखाना, नगायखाना, यथखाना, ददलाणखाना, ऩोळाळखाना, ऩागा मा लास्तद
ु े खीर याजलाडमात
अवाऩाव आशे त काऱाच्मा ओघात शत्तीखाना ल ऩागा ल इभायती नाभळेऴ झार्लमा आशे त. ऩल
ु ेरा गेस्ट
शाऊव शोते. ते वध्मा वाताया जजर्लशा फॉकेच्मा ताब्मात आशे त. त्माॊच्मा ळेजायी तरु
ु ॊ ग आणण त्माॊच्मा
ऩरीकडीर फाजूव शळलाजी लाचनारमाची इभायत आशे. ऩल
ू ॉ मा लाचनारमाच्मा शूजूय रामियी म्शटरे
जात अवे.

फांधकाभाचे वाटशत्म :
दगड, वागाचे इभायती राकूड, फाॊधकाभ चुना, वलटा, भातीची कौरे इत्मादी.
याजलाडा लास्तु मोजना

तऱभजरा

ऩदशरा भजरा
वॊकर्लऩनात्भक आकृती क्र 1 ल 2

जुना इभायत :

स्त्रोत : रेखकाचे काढरेरी आकृती

दे ल घय आणण गत
ु बम
ू ाय
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छामार्चत्रण क्र 2

छामार्चत्रण क्र 3

स्त्रोत : रेखकाद्लाये घेतरेरे छामार्चत्रण

दे लघय शे वागलाणी राकडाच्मा जाऱीचे फनलरेरे आशे शे जलऱजलऱ 5 भी 7 भी भाऩाचे आशे .
त्माच्माभागे

गप्ु त

बम
ु ाय

दे खीर

आशे.

जे

वध्
ु दावॊगी

आणीफाणीच्मालेऱी

याजलाडमातन
ू

फाशे य

ऩडण्मावाठी तमाय कयण्मात आरे शोते शे दक्षषण ददळेरा अवणाऱ्मा फाणगॊगा नदीर्कनायी खुरे व्शामचे.
3.1.1) दे लीचा चौक आणण ओवयी :

छामार्चत्रण - 4

स्त्रोत : रेखकाद्लाये घेतरेरे छामार्चत्रण

छामार्चत्रण - 5

याजलाडमाच्मा ऩदशर्लमा जुन्मा चौकाच्मा बोलतारी दक्षषणेरा 7 भी ऩजश्चभेरा 3.5 भी आणण उत्तये रा
6.5 भी रुॊ दीची ओवयी आशे. मा ओवयीभध्मे भशायाज वाभान्म रोकाॊना बेटत अवे. रशान स्लरुऩातीर
न्मामातनलाडे

माच

चौकात

केरे

जामचे.

ऩजश्चभेरा

अवणाऱ्मा

दयलाज्मातन
ू

आत

गेर्लमानॊतय

उजव्माफाजर
ू ा स्रे ट फ्राईट ऩध्दतीचा जजना आशे . शा याजाचा खाजगी जजना वरु
ु ची शॉरभध्मे घेऊन
जातो. ओवयी वॊऩण
ा णे रार यॊ गाच्मा गारीच्माने भाखरेरी आशे. अळा बव्म ओवयीतन
ू ऩ
ू शला खेऱती
याशण्मावाठी ऩल
ू ॉकडे शबॊतीभध्मे 3 पुट खोर णखडकी ददरेरी आशे.
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छामार्चत्रण क्र 6

स्त्रोत : रेखकाद्लाये घेतरेरे छामार्चत्रण
भदशराॊना ओवयीतीर ल दे लीच्मा चौकातीर कायबाय ऩाशण्मावाठी भदशरा कषातीर णखडक्माॊची जाऱी
शी वागलाणी राकडाऩावन
ू तमाय केरेरी आशे. मा जाऱीचे भख्
ु म लैशळष्टटमे म्शणजे फाशे यीर व्मक्तीने
अगदी जलऱून आत ऩादशरे तयी आतीर गोष्टटी ददवू ळकत नाशीत भात्र आतन
ू फाशे यचे अगदी स्ऩष्टट
ऩाशता मेत.
ये खाकृती क्र. 1

भयाठा लास्तक
ु रा ऩध्दतीची णखडकी
स्त्रोत : रेखकाद्लाये काढरेरे ये खाकृती
तऱ
ु ळीच चौक :

छामार्चत्रण क्र- 7

स्त्रोत: रेखकाद्लाये घेतरेरे छामार्चत्रण

छामार्चत्रण क्र- 8

तऱ
ॊ ृ ालन आशे.
ु ळी चौक, शा भदशराॊवाठी खावगी चौक अवे. माच्मात दगडाभध्मे कोयरेरे तऱ
ु ळी लद
चौकाबेलती भद
ु ऩाकखाना, ळमनगश
ृ े , वाठलणीची खोरी, स्नानगश
ृ े ल ळौचारमे आशे त.
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वरु
ु ची दयफाय :
मा दयफायाभध्मे याजवबा शोत अवे. दशॊदली स्लयाज्माच्मा थोयर्लमा भशायाणी अथाात परटणच्मा नाईकतनॊफाऱकय घयाण्माच्मा याजकन्मा श्रीभॊती वईफाई याणीवाशे फ माॊचे तैर यॊ गवॊगतीव वाकायरेरे
व्मक्तीर्चत्र दयफायात रालण्मात आरेरे आशे.

छामार्चत्रण क्र- 9

छामार्चत्रण क्र- 10

छामार्चत्रण क्र- 11

स्त्रोत : रेखकाद्लाय घेतरेरे छामार्चत्रण
दयफाय जलऱजलऱ 6.5 भी रुॊ द ल 15.7 भी राॊफ आशे . मा दयफायारा रागन
ू 1.9 भी रुॊ दीची जागा
आशे. दोन प्रकायच्मा नषीभध्मे कोयीलकाभ केरेरे एकूण 16 वागलाणी स्तॊब दयफायाभध्मे अवन
ू
दयफायाचे छत शे वध्
ु दा राकडी आशे . दयफायाची जभीन र्चखरभातीची आशे ल ती रार यॊ गाच्मा
गारीच्माने आच्छादन केरेरी केरी.

छामार्चत्रण क्र- 12

छामार्चत्रण क्र- 13

छामार्चत्रण क्र- 14 ( र्चखर भातीची जशभन )

स्त्रोत : रेखकाद्लाये घेतरेरे छामार्चत्रण
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शभखावे शॉर :

मा शॉरच्मा उऩमोग खाव रोकाॊच्मा ऩाशुणचायावाठी आणण वर्लरा भवरतीवाठी शोत अवे.

मेथीर वला पतनाचय आणण झोऩाऱा चाॊदीचा आशे . वलवलध यॊ गातीर र्क्रस्टर झुॊफयाॊनी आणण ळोबेच्मा
शॊ डमाॊनी शा शॉर वजलरेरा आशे मेथीर शबॊतीलय तैर यॊ गवॊगतीभध्मे ये खाटरेरी ऩल
ा ाॊची र्चत्रे ऩशामरा
ु ज
शभऱतात.
नवलन इभायत
दयफाय शॉर :

दयफाय शॉरभध्मे वागलाणी राकडात नषीकाभ केरेरी कऩाटे , टे फर खुच्माा तवेच भोठमा आकायचे
आयवे अतीळम वफ
ु क आशे त. मयु ोवऩमन आटा डेको ऩध्दतीचे वोन्माचा भर
ु ाभा ददरेरे छत छताचे
नषीकाभ, उॊ च आणण रुॊ द टमड
ु य कभानी णखडक्मा आणण भध्मबागी अवरेरी 3 झुॊफय शे मा शॉरचे
प्रभख
ु आकऴाण आशे .

छामार्चत्रण क्र .18

छामार्चत्रण क्र - 19

स्त्रोत : रेखकाद्लाये घेतरेरे छामार्चत्रण
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छामार्चत्रण क्र 20 (मयु ोवऩमन आटा डेको ऩध्दततचे वोनमाचा भर
ु ाभा ददरेरे नक्षषकाभ) छामार्चत्रण क्र
21 ( पतनाचय )
स्त्रोत : रेखकाद्लाये घेतरेरे छामार्चत्रण
िमि
ु य कभानी र्खिकीची लैभळष्िमे :
णखडकीतीर अॊतफाजूरा आणण फाशमफाजूरा दोन ऩध्दतीचली दाये आशे त.
फाशम फाजूची दाये "केवभेट " ऩध्दतीने अवन
ू त्माभध्मे वऩलऱमा आणण यॊ गाच्मा काचा

फवलण्मात

आर्लमा आशे त. त्माभधून मेणाया प्रकाळ दयफायारा त्माची लेगऱीच ओऱख दे तो.
शा प्रकाळ तनमॊत्रीत कयण्मावाठी अॊतयबागात " रव्ु शटा " ऩध्दतीची दाये फवलण्मात आरी आशे.

छामार्चत्रण क्र 22

ये खाकृती क्र. 2

स्त्रोत : रेखकाद्लाये काढरेरी ये खाकृती ल छामार्चत्रण
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3.1.2) डामतनॊग शॉर :
16 आवनषभता अवरेरा डामतनॊग शॉर शा नलीन इभायतीच्मा ऩदशर्लमा भजर्लमालय दक्षषण ददळेव
जस्थत आशे. मा शॉरचा ऩजश्चभ दयलाजा याजलाडमाचा जुन्मा बागाचा जोडरेरा आशे. माच्मा छठताचे
दे ळीर नषीकाभ वोन्माचा भर
ु ाभा दे ऊन वजलरेरे आशे .

छामार्चत्रण क्र- 23
स्त्रोत : रेखकाद्लाये घेतरेरे छामार्चत्रण
राकडी जजना :

यामझय - 0.17 भी .
रे ड - 0.25 भी
रुॊ दी - 1.2 भी.

छामार्चत्रण क्र 24. (जजना)
स्त्रोत : रेखकाद्लाये घेतरेरे छामार्चत्रण
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ऩॉईिे ि कभान :

छामार्चत्रण क्र. 25
स्त्रोत : रेखकाद्लाये घेतरेरे छामार्चत्रण
ये ाभन लास्तक
ु रा ऩध्दतीची अथालतऱ
ुा ाकाय कभान

छामार्चत्रण क्र. 26
स्त्रोत : रेखकाद्लाये घेतरेरे छामार्चत्रण

छामार्चत्रण क्र 27
स्त्रोत : रेखकाद्लाये घेतरेरे छामार्चत्रण
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कोरयभळमन ऩधतीचे भख्म स्तंब :

ये खाकृती क्र . 3
स्त्रोत : रेखकाद्लाये काढरेरी ये खाकृती

स्थातनक लास्तक
ु रा
परटणभधीर ळक्र
ु लाय ऩेठ, भायलाड ऩेठ, तेर्लरी गर्लरी ल कृष्टणभॊददया ळेजायीर लवाशत मा

वलाात जुन्मा लवाशती आशे त. मेथीर स्थातनक रोकाॊचा भख्
ु म व्मलवाम व्माऩाय, ळेती ल ळेतीलय
आधारयत उदमोग कयणे शा शोता ऩल
ू ॉ स्थातनक रोकाॊनी शलाभानाचा ऩमाालयणाचा अभ्माव करुन आणण
ळेतीतीर टाकाऊ घटक ल उऩरब्ध नैवर्गाक वाधन वाभग्र
ु ीचा लाऩय करुन घयाचे फाॊधकाभ केरे.

ये खाकृती क्र . 4
स्त्रोत : रेखकाद्लाये काढे रेरी ये खाकृती
फांधकाभ तंत्र :
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वागाचे फाॊधकाभ राकूड, दगड, भाती, गव्शाची कुवऱे , ळेण आणण फाॊधून ठे लणाऱ्मा घटकाॊभध्मे
गऱ
ु ल चुना अळा वला फाॊधकाभ वादशत्माॊऩावन
ू 3 भजरी ऩमंत इभायती फाॊधण्मात आर्लमा ज्मा एक
ळतकाशून अर्धक लऴे बक्कभऩणे उभ्मा आशे त.

ये खाकृती क्र 5
स्त्रोत : रेखकाद्लाये काढरेरी ये खाकृती
इभायत फाॊधणीवाठी वलाप्रथभ जशभन तमाय कयण्मात आरी. त्मानॊतय राकडी चौकटीचा
वाॊगाडा बक्कभऩणे उबा कयण्मात आरा. शबॊत तमाय कयण्मावाठी राकडी ऩटमाॊची पुरी ऩध्दतीने
चौकटीभध्मे भाॊडणी केरी त्माॊच्माभध्मे भाती, ळेण, गऱ
ु , गव्शाची कुवऱे आणण ऩाणी माॊचे एकबत्रतऩणे
शभश्रण तमाय करुन शरऩण्मात आरे. वलळेऴत :

लयच्मा भजर्लमाचा बाय ऩेरण्मावाठी तऱभजर्लमाच्मा

शबॊती दगडाने जलऱजलऱ 3 पुट रुॊ द फाॊधण्मात आर्लमा. इभायतीच्मा प्रकाय शा " रोअड फेअरयॊग "
ऩध्दतीचा आशे.
जुन्मा काऱातीर लास्तु ऱ्
वदयची लास्तु शी 2 भजरी 98 लऴे जुनी आशे. लास्तु शी व्मलवामावाठी रागणायी जागा वलचायात
घेलन
ू ल कटुॊफावाठी रागणायी जागा वलचायात घेलन
ू भोजरी आशे . तऱभजर्लमाच्मा शबॊतीचे 3.5 पुट
रुॊ द दगडी फाॊधकाभ आशे. ऩदशर्लमा आणण दव
ु ऱ्मा भजर्लमाच्मा शबॊती 2.5 पुट रुॊ द अवे वलटाचे फाॊधकाभ
आशे.
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लास्तु मोजनेची लैभळष्िमे :
लास्तच
ु ा दश्रनी बाग शा ऩजश्चभ ददळेरा आशे .
तऱभजरा व्मलवामावाठी गयज रषात घेलन
ू मोजरेरी आशे.
ऩदशर्लमा भजर्लमात फैठक खोरी, स्लमॊऩाकखोरी, दे लघय, कुटुॊफखोरी आणण स्नानगश
ृ ल ळौचारम शे वला
मोजरेरे आशे.

दव
ु ऱ्मा भजर्लमात ळमनगश
ृ े ल गच्ची मोजरेरी आशे.

आकृती क्र. 1, 2 ल 3

भंटदय लास्तक
ु रा:

स्त्रोत : रेखकाद्लाये काढरेरी आकृती

जागेचलय भंटदय :
शे प्राचीन स्भायक 1958 च्मा 24 व्मा प्राचीन स्भायके आणण ऩयु ातत्लीम स्थऱे ल अलळेऴ
अर्धतनमभान्लमे याष्टरीम भशत्लाचे म्शणन
ू जाशीय कयण्मात आरेरे आशे मा भॊददयाचे फाॊधकाभ शे
ऩण
ा णे दगड कोरुन केरेरे आशे. ऩयु ातत्ल वलबागाच्मा शे ऩरयषणाद्लाये शे भॊददय वभ
ु ऩ
ु ाये 1200 लऴे जुने
अवे घोवऴत केरे आशे .
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श्रीयाभ भंटदय :
मा भॊददयाची स्थाऩना ळके 1696 भध्मे वगण
ु ाभाता नाईक - तनॊफाऱकय माॊनी केरी. शे भॊददय भयाठा
लास्तक
ु रेचे उत्तभ उदाशयण आशे. दगडाभध्मे कोयरेरी श्रीयाभ, वीता, रयभण आणण शनभ
ु ान माॊची
वफ
ु क भत
ु ॉ भॊददयाचे आकऴाण आशे .

चौकोनी आकायाचे स्तॊब, प्रत्मेक दोन स्तॊबाॊभधीर रोकडी कोयीलकाभ केरेरी कभान, राकडी
कोयीलकाभ केरेरे इव्श फोडा शी फाशम भॊडऩाची भख्
ु म लैशळष्टटमे आशे त. फाशम भॊडऩाचे छाताचा आतीर
बाग राकडाचा अवन
ा णे दगडाभध्मे केरेरे
ु फाशे यीर बाग शा कौरारु आशे. भॊददयाचे फाॊधकाभ ऩण
ु ऩ
आशे.
तनष्कऴि :
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परटण ळशयातीर लास्तक
ु रा ळैरीचा इततशाव आणण लैशळष्टटमे रषात घेता मेथे " लास्तक
ु रा
षेत्रातीर स्भायक बेट अभ्माव " ऩमाटनारा प्रोत्वाशन शभऱाले. आजच्मा आधतू नक मग
ु ाभध्मे मा
लास्तक
ु रा

ळैरीचा

वलवय

ऩडु

नमे

म्शणून

जास्तीत

जास्त

रोकाॊभध्मे

वजध्मजस्थतीरा जवे मा लास्तच
ुॊ े वॊलधान शोत आशे. तवेच बवलष्टमातशी व्शाले.
वलळेऴ आबाय -:
भा. ना. श्रीभॊत याभयाजे नाईक - तनॊफाऱकय
(वबाऩती, वलधान ऩरयऴद, भशायाष्टर याज्म )
भा श्रीभॊत यघन
ू ाथयाजे नाईक - तनॊफाऱकय
(चेअयभन, कृऴी उत्ऩन्न फाजाय वशभती, परटण )
भा. श्रीभॊत वॊजीलयाजे नाईक - तनॊफाऱकय
(भा. अध्मष, जज.ऩ. वाताया )
भा. श्रीभती शळलाॊजरीयाजे नाईक - तनफाॊऱकय
( वदस्मा . जज. ऩ वाताया )
भा.श्रीभॊत वलश्लजजतयाजे नाईक - तनॊफाऱकय
( वबाऩती, ऩॊचामत वशभती, परटण )
ल नाईक - तनफाॊऱकय चॎ येटेफर दे लस्थान रस्ट, परटण

****************************
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जनजागत
ृ ी

व्शाली.
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भगयऩट्िा भविी, ऩण
ु :े एक वलिवभालेळक िाउनभळऩ
१. अनज
ू ा भळंदे

वलद्माथॉ, भास्टय ऑप अफान अॉड रयजजनर प्रॉ तनॊग,एभ आई टी स्कूर ऑप आर्काटे क्चय, ऩण
ु े
२. िॉ भळल्ऩा नागाऩयू कय,

प्राध्माऩक , एभ आई टी स्कूर ऑप आर्काटे क्चय, ऩण
ु े
वंषेऩ
गेर्लमा दळकाभध्मे लऴाारा २ कोटी मा दयाने बायताची रोकवॊख्मा २० कोटीॊनी लाढरी आशे .
ह्मा रोकवॊख्मा लाढीच्मा क्रभानेच बायतातीर ळशयाॊची वॊख्माशी ह्मा दयम्मान ५०० ऩावन
ू ते ७३००
ऩमंत लाढरी आशे. ह्मा एकूण रोकवॊख्मा लाढीभध्मे ५०% ऩेषा जास्त लाढ शी ळशयी बागात झारेरी
आशे. ह्माची प्रभख
ु कायणे ळशयातीर वध
ु ायरेर्लमा याशणीभानाचा दजाा ल ळैषणणक उऩरब्ध ववु लधा शी
शोत.
तो जैवलक वलकाव योखण्मावाठी, बायताच्मा वला प्रभख
ु याज्माॊभध्मे टाउनशळऩ धोयण (ऩॉशरवी) याफलरे
जात आशे, जी आज काऱाची गयज आशे . अळा प्रकायच्मा टाऊनशळऩ वलकशवत कयण्मावाठी याज्म
वयकाय खाजगी वलकवक (रयमर इस्टे ट) षेत्रारा प्रोत्वाशन दे त आशे, ज्माभध्मे वयु क्षषतता, यस्त्माॊची
दे खबार आणण प्रळावन माॊची काऱजी घेणे शी वलकावकाची जफाफदायी अवते. नलीन तॊत्रसान वलऴमी
कर्लऩना तनभााण कयणे ल ऩमाालयण वॊलधान शे प्रभख
उद्दे ळ अवरेर्लमा ह्मा टाऊनशळऩ स्भाटा ल
ु
इॊटेशरजॊट ळशयी केंिे म्शणन
ू वलकशवत शोऊ ळकतात.
ळशयीकयणाभऱ
ु े तनभााण झारेर्लमा वभस्मा आणण त्मालयचे ळक् म अवणाये व्मलशारयक उऩाम,
टाऊनशळऩ वलकाव ल त्माचे भशत्त्ल, आणण अळा प्रकायचा वलकाव ळास्लत ळशये तनभााण कयण्मावाठी
कळा ऩद्धतीने कयता मेईर शे वच
ु लण्माचा प्रमत्न मा ळोधतनफॊधात कयण्मात आरा आशे . तवेच ऩण
ु े
ळशयातीर भगयऩ्टा शवटी शी वलावभालेळक टाउनशळऩ एक उदाशयण म्शणून मा ळोधतनफॊधात वादय
केरी आशे .
भख्
ु म ळब्द: टाऊनशळऩ धोयण, खाजगी वलकवक, ळशयी केंिे , वलावभालेळक
ऩरयचम
ळशये शी उद्मोगधॊदे ल इतय वेला षेत्राची गयज ऩण
ू ा कयतात, तय ग्राभीण (गाले) बाग शा ळेती
ल इतय वशमोगी उऩक्रभाॊची गयज ऩण
ू ा कयतो. म्शणन
ू ळशये शी वलकवनळीर अथाळास्त्राची केंि म्शणन
ू
वलकशवत शोत आशे त. फाजायऩेठाॊचा शोणाया वलस्ताय, आॊतययाष्टरीम वशाय्म ल भदत, जागततकीकयण
ह्मा वलांभऱ
ॊ ी अवणाऱ्मा वभस्माशी
ु े ळशयीकयणाचा लेग लाढत आशे, आणण त्माच फयोफय त्मावॊफध
लाढत आशे त. अकारी शोणाया ळशयाॊचा वलस्ताय, मोग्म तनमोजनाचा ल त्मावाठी रागणाऱ्मा ऩल
ा मायीचा
ू त
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अबाल, त्मा अनऴ
ॊ ाने मेणायी आव्शाने ल ऩरयणाभ मा वला कायणाॊभऱ
ु ग
ु े ळशयाची शोणायी अतनमॊबत्रत लाढ
शी अर्धक प्रभाणात गॊबीय शोत आशे . वलकवनळीर ल आश्लावक अथाव्मलस्थेभऱ
ु े बायतावायख्मा दे ळात
वलवलध प्रकायच्मा वॊधी भोठ्मा प्रभाणात उऩरब्ध आशे त. ळशयीकयणाची वॊधी, आव्शाने ल ऩरयणाभ
जाणून घेण्मावाठी त्माचा नेभका अथा ल कायणे वभजून घेणे भशत्त्लाचे आशे .
ळशयीकयणाचा बायतीम ळशयालय शोणाया ऩरयणाभ
ळशयीकयण शी एक आर्थाक ल वाभाजजक र्क्रमा अवन
ू त्माभऱ
ु े काभगाय शे ळेती उद्मोगाकडून
अर्धक उत्ऩादक षेत्राकडे, ळशयाॊकडे आकवऴात शोतो. ह्मारा आऩण ळशयी बागात शोणाये रोकवॊख्मेचे
केंिीकयण अवेशी म्शणू ळकतो. एकीकडे ळशयाॊभध्मे रोकवॊख्मेचे केंिीकयण शोत अवताना, दव
ु यीकडे
भोठ्मा प्रभाणालय घडाभोडी ल गत
ुॊ लणूक शोत आशे. त्माभऱ
ु े ळशयाॊची वॊख्माशी लाढत आशे . ग्राभीण
बागातन
ू भोठ्मा ळशयाॊकडे रोकवॊख्मा स्थराॊतरयत शोत अवर्लमाभऱ
ु े मा भोठ्मा ळशयाॊची ऩरयजस्थती
बफकट शोत आशे . ह्मा स्थराॊतरयत रोकाॊना घय, ऩाणी, लीज ऩयु लठा ह्मा प्राथशभक गयजा शी भोठी
ळशये मोग्म प्रभाणात ऩयु लू ळकत नाशीत. त्माभऱ
ु े वाभाजजक ल आर्थाक अवभानता लाढीव रागत
अवन
ू वभाजाभध्मे वॊघऴा, गन्
ु शे ल वाभाजजकता लाढत आशे. एकतपी ल अतनमॊबत्रत ळशयीकयणाभऱ
ु े
ऩमाालयणाचा ल ळशयातीर गण
ु लत्तेचा शी दजाा खारालत आशे . वद्मजस्थतीत, बायताच्मा वलकावावाठी ल
वभद्
ू ा तनमोजन आणण व्मलस्थाऩन मा गोष्टटीॊची खऱ्मा
ृ धीवाठी आऩर्लमारा ळाश्लत, आर्थाक, नावलन्मऩण
अथााने गयज आशे.
ह्मा वॊदबाात एक भशत्त्लाचे तनयीषण अवे आशे की, केलऱ ळशयी रोकवॊख्मा ळशयीकयणाचा लेग
लाढलू ळकत नाशी. त्मावाठी ळशयी रोकवॊख्मा लाढीचा दय शा ग्राभीण रोकवॊख्मा लाढीच्मा दयाऩेषा
जास्त अवणे आलश्मक आशे . त्माभऱ
ु े ळशयी- ग्राभीण रोकवॊख्मा लाढीचा पयक शा ळशयीकयण प्रर्क्रमेत
अततळम भशत्त्लाचा आशे. ग्राभीण बागात उऩरब्ध नवरेर्लमा योजगायाॊच्मा वॊधी ल ऩामाबत
ू ववु लधाॊचा
अबाल ह्माभऱ
ु े रोकाॊना ळशयी बागात स्थराॊतय कयाले रागते. वद्मजस्थतीत, आऩरी ळशये ह्मा
स्थराॊतयाभऱ
ु े लाढरेर्लमा रोकवॊख्मेरा ऩयू क अळा ववु लधा ऩयु लण्माव वषभ नाशीत.
ळशयी वलकाव आर्ण िाउनभळऩ
‘बाली वऩढ्माॊच्मा गयजा ऩण
ू ा कयण्मावाठी षभतेळी तडजोड न कयता वध्माच्मा वऩढीच्मा गयजा
ऩण
ू ा कयणे ‘ शी ळाश्लत वलकावाची व्माख्मा आशे. ळशयी बागात ५०% ऩेषा जास्त वलकाव शोत
अवर्लमाकायणाने शे बाग वाभाजजक प्रगती, वेला ल उत्ऩादकतेची भशत्त्लाची केंिे फनरी आशे त. म्शणन
ू
वॊऩण
ू ा बायतातीर ळशयी वलकावाभध्मे ळाश्लतता मेण्माच्मा दृष्टटीने ‘इको- शवटी भास्टय प्रॎ तनॊग’ वाठी
वाधने

वलकशवत

कयण्माची

तातडीने

गयज

आशे.

लाढत्मा

रोकवॊख्मेफयोफयच

वतत

शोणाऱ्मा

ळशयीकयणाभऱ
ु े १ दळरषाशून अर्धक रोकवॊख्मा अवरेर्लमा वभ
ु ाये ६० ते ७० ळशयाॊची तनशभाती २०३०
लऴााऩमंत शोण्माची ळक्मता आशे. गेर्लमा ५ लऴाात केंि वयकायने ळैषणणक ऩरयवय, वलळेऴ आर्थाक षेत्र
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ल नलीन टाउनशळऩ मा गोष्टटीलय फये च रष केंदित केरे आशे. खाजगी फाॊधकाभ षेत्रानेशी भोठे प्रकर्लऩ
वलकशवत कयण्माव वरु
ु लात केरी आशे . आज बायतातीर फऱ्माच याज्माॊभध्मे टाऊनशळऩ प्रकर्लऩ याफलरे
जात आशे त. याज्म वयकायशी अळा टाऊनशळऩ प्रकर्लऩावाठी खाजगी फाॊधकाभ व्मलवाम षेत्रारा
प्रोत्वाशन दे त आशे . मा नलीन टाऊनशळऩ स्भाटा ल वलकवनळीर ळशयी केंिे म्शणून वलकशवत केरे जाऊ
ळकतात.
वलावभालेळक टाऊनशळऩ म्शणजे एक स्लमॊऩण
ू ा टाउनशळऩ, जी ऩयलानाधायक वलकवक अथला
कॊऩनीने तनमोजजत ल वलकशवत केरेरी अवते. ह्माभध्मे याशणाऱ्मा रोकाॊचे काभाचे ल याशण्माचे दठकाण
एकाच बागात अवन
ू वला प्रकायच्मा ववु लधा तनमभानव
ु ाय ऩयु लरेर्लमा अवतात. टाऊन शळऩ शी एक
वाभद
ु ातमक लवाशत आशे. ‘काभाच्मा दठकाणी चारत जाता मेणे’ ल ‘कुटुॊफारा आलश्मक अवणाऱ्मा
ळाऱा, रुग्णारमे, दक
ु ाने, भनोयॊ जनाचे ऩमााम शे घयाऩावन
ू जलऱच उऩरब्ध अवणे’ अळा वॊकर्लऩनेलय
टाऊनशळऩ ची यचना आधारयत आशे. ऩण
ु े ळशयातीर ऩदशरी टाउनशळऩ ‘भगयऩ्टा शवटी’ शी ह्मा
वॊकर्लऩनेचे ल वलावभालेळक माचे एक उत्तभ उदाशयण आशे.
भगयऩट्िा भविी: वलिवभालेळक िाउनभळऩ
भगयऩ्टा शवटी शी एक

वलावभालेळक शवटी अवन
ू , माचा तनलावी वलकाव खाजगी

वलकावकानी केरेरा आशे आणण शा वलकाव ३० ते ४० शजाय रोकवॊख्मेरा वाभालन
ू घेतो. शी टाउनशळऩ
४३० एकय भध्मे ऩवयरेरी आशे आणण माभध्मे आॊतययाष्टरीम ऩातऱीच्मा ववु लधा उऩरब्ध केरेर्लमा
आशे त. मा टाऊनशळऩभध्मे औद्मोर्गक षेत्र, ळाऱा, तनलावी स्थान, शॉजस्ऩटर, ळॉवऩॊग भॉर, शॉटे र्लव,
ये स्टॉयॊ ट, आणण भनोयॊ जनाची जागा अळा वख
ु ववु लधा उऩरब्ध आशे त. मा वला वख
ु ववु लधाॊना उत्तेजन
दे णाये १२० एकयचे वभद्
ृ ध दशयलीगाय दशयलऱ आशे.
वेक्टय लाईज प्रॎ तनॊग अवन
ू मा टाऊनळीऩचा भध्मलतॉ कोय २५ एकय चा अवन
ू तो एक
टे क्नॉरॉजी ऩाका आशे. माभध्मे बौततक ऩामाबत
ू ववु लधा, इतय वला ववु लधा, यस्ते, ऩमाालयण वेला,
वामकर अथला जॉर्गॊग रॎ क,मोग्म प्रकाये कचऱ्माची वलर्लशे लाट रालणे, वोरय लॉटय दशदटॊग शवजस्टभ,
ड्रेनेज आणण शवलेज शवस्टीभ, ये न लॉटय शालेजस्टॊ ग, जनये टय फॎकअऩ, टे शरपोन एक्वचें ज, ऩालय वफ
स्टे ळन, ऩार्कंग, फव स्टॉऩ इत्मादी ववु लधा आशे त. भगयऩ्टा शवटी भध्मे अवे एकूण २० नागरय
वलकाव षेत्रे आशे त.
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५. भगयऩ्टा शवटी भास्टय प्रॎ न
आधुतनक वलकाव आर्ण तनमोजन
आधतु नक धोयण ( ऩॉशरवी ) ‘रॎ ण्ड ऩर
ू ीॊगच्मा’ वशाय्माने प्राथाशभक भारकी शक्क शा

भऱ
ू

भारकाकडेच यादशरा. त्माभऱ
ु े वॊऩण
ू ा वलकावाभध्मे वगळ्माॊनी वशबाग घेऊन ततथरे ऩॉशरवी वलऴमी
आणण प्रकर्लऩ वलऴमी तनणाम घेतरे. भऱ
ू भारक त्माॊच्मा जशभनीळी जोडरेरे यादशरे आणण त्माॊची
जीलनळैरी वध
ु ायरी. भारक पक्त ळेतकयी नवन
ू उद्मोजक झारे.
भगयऩ्टा शवटीचा वलकाव ६ दळरष चौ.पुट व्मालवातमक कामाारमे, गेर्लमा दळकातीर आमटी
फभ
ू , नलीन ळशय तनभााण कयण्मावाठी बफझनेव डेजस्टनेळन, ज्मावाठी आवऩावचे तनलावी वलकाव दोन
ळाश्लत झारा. प्रस्ताल, एक आयाभदामक याशणीभानाचा प्रमत्न केरेर्लमा आणण चाचणीलय आधारयत
आशे त.
ऩदऩथाॊच्मा अशबमाॊबत्रकीभध्मे मतु नव्शवार डडझाईनच्मा वलवलध ऩैरच
ॊू ा वभालेळ करून मा
यस्त्माच्मा कडेरा अवरेर्लमा ऩादचायी भागांच्मा डडझाइनलय उत्कृष्टट डडझाइचा बय दे ण्मात आरा आशे.
शे भगयऩ्टा ळशयातीर पूटऩाथचा अर्धक चाॊगरा आणण अर्धक प्रबाली लाऩय वतु नजश्चत कयते, जे
तरुण, लद्
ु भाची दे खबार कयतो
ृ ध, वषभ आणण अऩॊगाॊवाठी आयाभदामक आशे. भगयऩ्टा मा ऩदानक्र
आणण त्माचा आदय कयतो त्माभऱ
ु े प्रत्मेक नागरयकारा आजूफाजूच्मा दशयलाईत वशज प्रलेळ शभऱतो
आणण प्रत्मषात लाऩयर्लमा जाणाय्मा आणण प्रळॊवनीम रॉ डस्केवऩॊगचा उऩमोग शोतो.
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२. वेंरर ऩाका ल प्रळॊवनीम रॉ डस्केवऩॊग
पूटऩाथ आणण रॉ डस्केवऩॊग ऩेव्शवा कटआउ्ववश डडझाइन केरेरे आशे त, जे जशभनीत ऩाणी
ळोऴन
ू घेण्माव भदत कयतात. ऩष्टृ ठबागाचे षेत्रपऱ लाढलण्मावाठी उत्खनन केरेर्लमा ऩथ्
ृ लीच्मा फाशे य
दढगाये तमाय केरे जातात ज्माभऱ
ु े अर्धक ऩाणी धायणा शोते. कॊऩाऊॊडभध्मेशी ऩालवाचे ऩाणी लाशून
जाण्माऐलजी ळोऴरे जाण्मावाठी काॉर्क्रटीकयण कयण्माऐलजी इॊटयरॉर्कॊ ग ब्रॉक्व फवलरे आशे त. शे
ऩथ्
ू र ऩातऱी लाढलण्माव भदत
ृ लीच्मा शबजलण्माच्मा र्क्रमेरा भदत करून, ऩयू जस्थती योखून आणण बज
कयते, जे ऩन्
ु शा एकदा बयऩयू नैवर्गाक ऩाणी ऩयु लठ्मावश लनस्ऩतीॊना भदत कयते, दशयलऱ लाढलते
आणण भगयऩ्टा ळशयातीर ताऩभान थॊड ठे लते.

३. कॊऩाऊॊडच्मा फाजच
ू े इॊटयरॉर्कॊ ग ब्रॉक्व

४. यस्त्माॊच्मा फाजच
ू े पूटऩाथ आणण

रॉ डस्केवऩॊग ऩेव्शवा
वलजेची फचत कयण्मावाठी भगयऩ्टा शवटी वौय ऊजेचा लाऩय वोराय लॉटय शीदटॊग ऩॎनेरद्लाये
कयते, आॊघोऱीवाठी ऩाणी गयभ कयण्मावाठी वम
ू ााऩावन
ू मेणायी उजाा अडलते. शे अॊततभ लाऩयकत्मांचे
बफर दे खीर कभी कयते. ४०० टन ऩेषा जास्त घयगत
ु ी आणण व्मालवातमक कचया, कचया आणण कचया
दय भदशन्मारा वलरग कयण्माचा ऩमाालयणऩयू क वयाल केरा जातो ज्मातन
ू २८० टन जैल वलघटनळीर
कचया गाॊडूऱ आणण जैल-कॊऩोजस्टॊ गवाठी लाऩयरा जातो.
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भगयऩ्टा शवटी भध्मे एक वाॊडऩाणी प्रर्क्रमा प्रकर्लऩ आशे, ज्मालय प्रततददन ०.५ दळरष शरटय
प्रर्क्रमा केरी जाते, आणखी ३ दळरष-शरटय षभता प्रततददन ऩण
ू ा शोण्माच्मा भागाालय आशे आणण
नजीकच्मा बवलष्टमात आणखी १.५ दळरष शरटय प्रततददन. मेथीर ऩाणी फागकाभावाठी लाऩयरे जाते.

५. इभायतीलयीर वोरय लॉटय शीटवा

६. फामो गॎव प्राॊट –कचया वलरीगीकयण प्रकर्लऩ

तनष्कऴि
भगयऩ्टा शवटी आऩर्लमा अतत-तणालग्रस्त ळशयाॊभध्मे जीलनाचा एक नलीन भागा तमाय
कयण्माचा प्रमत्न कयते – मोग्म ऩमाालयण तनमॊत्रण, चाॊगरे याशणीभान, आधुतनक ळैषणणक प्रणारी
आणण वॊऩण
ू ा वयु क्षषततेवश अत्माधुतनक काभकाजाच्मा ऩरयजस्थतीलय बय दे ऊन, नेटलका वभद
ु ामारा
प्रोत्वाशन दे त.े उत्तभ दजााचे लातालयण, चारण्मामोग्म ळशय आणण वलांवाठी वलावभालेळक ळशयाची
यचना माभऱ
ु े शे तनयोगी ळशय इतके मळस्ली आशे.
थोडक्मात, टाउनशळऩ प्रकर्लऩ गश
ृ खये दीदायाॊद्लाये वोमीस्कय आणण अत्मॊत ऩवॊतीचे अवतात
कायण ते चाॊगर्लमा प्रकाये ऩरयबावऴत याशण्माची आणण कयभणुकीची जागा, व्मालवातमक जागा आणण
याशणीभानाच्मा अर्धक चाॊगर्लमा दजााचे लचन वभावलष्टट कयतात.
वंदबि
Pallavi Tak Rai on “Townships for sustainable cities” in International Conference on
Emerging Economies – Prospects and Challenges (ICEE-2012) Procedia – Social
and Behavioral Sciences 37

( 2012 ) 417 – 426

Ravindra H.Sarnaik “Self Sustainable Township” Vol. 2 Issue 1 February 2013
International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET) ISSN:
2319 – 1058
Jayprakash Chadchan and R. Shankar “Emerging Urban Development Issues in the

Context of Globalization”
Institute of Town Planners, India Journal 6 – 2, 78-85, April – June 2009.
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इभायत फांधकाभात लाऩायात मेनाये िाकाऊ प्राश्स्िक.
रेखक :- प्रणल आनंद वाऱंु के
चौथे लऴा,. B.Arch

श्री शळलाजी भयाठा वोवामटीज कॉरेज ऑप आर्काटे क्चय, .
1. ऩरयचम:फदररेरी जीलनळैरी आणण अवलयतऩणे लाढणायी रोकवॊख्मा माभऱ
ु े ग्राशकानॊतयच्मा प्राजस्टक
कचऱ्माच्मा प्रभाणात रषणीम लाढ झारी आशे . प्रॎ जस्टक वाभग्रीचा जगातीर लावऴाक लाऩय 1950
भध्मे वभ
ु ाये 5 दळरष टनाॊलरून अरीकडच्मा काऱात वभ
ु ाये 100 दळरष टन इतका लाढरा आशे ,
ऩरयणाभी प्राजस्टक कचया तनशभातीच्मा प्रभाणात रषणीम लाढ झारी आशे . मा कचऱ्माऩैकी, एक
भशत्त्लऩण
ू ा बाग ऩन
ु लााऩय केरा जातो ऩयॊ तु फशुवॊख्म ऩोस्ट-ग्राशक प्राजस्टक कचया, जवे की ळॎम्ऩू वॎळ,े
कॎयी-फॎग, नामरो ऩॎक, दध
ू , प्राजस्टकच्मा फाटर्लमा आणण ऩाण्माचे ऩाऊच इत्मादी. प्राजस्टकची भोठी
वभस्मा म्शणजे त्माचे वलघटन. प्राजस्टक शे ऩॉशरभय यवामनाॊनी फनरेरे अवते आणण ते नॉनफामोडडग्रेडफ
े र अवतात. माचा अथा प्राजस्टक ऩथ्
ृ लीलय ठे लर्लमालय त्माचे वलघटन शोणाय नाशी. प्रॎ जस्टक
शे रलर्चक, भजफत
ू आणण कठोय अवरे तयी अततळम उऩमक्
ु त वादशत्म लाऩयर्लमानॊतय ते कचया फनते
आणण ते शला आणण जभीन प्रदवू ऴत कयतात. ऩन
ु लााऩय म्शणजे वॊबाव्म उऩमक्
ु त वाभग्रीचा अऩव्मम
टाऱण्मावाठी नलीन उत्ऩादनाॊभध्मे लाऩयर्लमा जाणाऱ्मा टाकाऊ वाभग्रीलय प्रर्क्रमा कयणे. इभायत
उद्मोगात ऩमाालयणऩयू क, कभी र्कभतीचे आणण शरके फाॊधकाभ वादशत्म लाऩयण्माच्मा रोकवप्रमतेत लाढ
झार्लमाभऱ
ु े ऩमाालयणारा पामदा करून तवेच बौततक गयजा आणण त्माॊची भानके याखून शे कवे वाध्म
कयता मेईर माचा ळोध घेण्माची गयज तनभााण झारी आशे . इभायतीॊभध्मे प्राजस्टकच्मा फाटर्लमाॊचा
भशाऩाशरकेचा कचया म्शणन
ू लाऩय कयणे, मा उत्ऩादनाची प्रभख
ु आणण वकायात्भक लैशळष्ट्मे आणण
इभायतीभध्मे त्माचा लाऩय केर्लमाने शोणाये पामदे तऩावणे शा मा ऩेऩयचा उद्दे ळ आशे . फाटरीच्मा
ऩॎनेरवश लीट, शवयॎशभक आणण काॉक्रीट ब्रॉक मावायख्मा काशी फाॊधकाभ वादशत्माच्मा लैशळष्ट्माॊची
तर
ु ना कयण्माचा दे खीर शे तू आशे .
2. बायतातीर प्रॅ श्स्िक कचऱ्माच्मा तनभभितीची वध्माची ऩरयश्स्थती:प्रॎ जस्टक आणण त्माची उत्ऩादने आऩर्लमा दै नदॊ दन जीलनात भशत्त्लाची बशू भका फजालतात आणण आजशी
आऩरी उऩजस्थती दळालत आशे त. 20 व्मा ळतकातीर तथाकर्थत आश्चमाकायक उत्ऩादन, ज्माचा
ऩरयणाभ म्शणून जागततक स्तयालय प्रचॊड प्रभाणात उत्ऩादन झारे. मन
ु ामटे ड नेळन्व एन्व्शामनाभेंट
प्रोग्राभच्मा अशलारानव
ु ाय, जगबयात दयलऴॉ ४०० दळरष टन शवॊगर-मज
ू प्राजस्टक

कचया तमाय

शोतो. ( एकूण प्राजस्टक कचऱ्माच्मा 47 टक्के) अवा अॊदाज आशे की जगबयात उत्ऩाददत केरेर्लमा
एकूण प्राजस्टकऩैकी केलऱ 9% प्राजस्टकचा ऩन
ु लााऩय शोतो.
वलावाधायणऩणे, प्राजस्टकचे वॊऩण
ू ा वलघटन शोण्मावाठी 450 लऴांचा कारालधी रागतो. वला तनकृष्टट
वभस्मा अवन
ू शी त्माचे अनेक पामदे आशे त दे खीर, आणण त्माॊच्माकडे अनेक ऩमाालयणीम लैशळष्ट्मे
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आशे त. आम्शी आभच्मा डडझाइनभध्मे लाऩयत अवरेर्लमा अनेक तॊत्राॊभध्मे प्राजस्टक उत्ऩादनाॊचा
रजयमत लाऩय वभावलष्टट अवतो.
3. प्राश्स्िक कचया ऩावन
ु वलिा फनलन्माच्माऩद्धती-:3.1प्राजस्टक भटे रयअर्लवचे वॊकरन :-

कायखान्माॊचा कचया आणण रुग्णारमातीर कचया आणण उद्मोगाॊचा कचया तवेच खाद्मऩदाथांची
ऩॎकेजेव आणण प्राजस्टकच्मा फाटर्लमाॊभधून प्राजस्टकचे वादशत्म गोऱा केरे जाले, शे एरडीऩीई
प्राजस्टक प्रकायात मेईर.
3.2प्राजस्टकचे फॎर्चॊग :लीट तमाय कयण्मावाठी वाभग्रीचे भोजभाऩ फॎर्चॊग म्शणतात. वादशत्म गोऱा केर्लमानॊतय आम्शी
प्रॎ जस्टकचे प्रकाय लेगऱे कयतो आणण वॊकशरत केरेर्लमा वादशत्मातीर इतय कोणताशी कचया काढून
टाकतो आणण दशा नभन्
ु मातीर ऩाण्माचा अॊळ जऱण्मावाठी ऩढ
ु े जातो का ते तऩावतो.
3.3कचया प्राजस्टक जाऱणे :फॎर्चॊग ऩण
ू ा झार्लमानॊतय प्राजस्टक कचया जाऱण्मावाठी नेण्मात आरा ज्माभध्मे प्राजस्टकच्मा वऩळव्मा
एकाभागन
ू एक कॊटे नयभध्मे टाकर्लमा जातात आणण वलतऱण्माव ऩयलानगी ददरी जाते. शे फॊद बाॊड्मात
केरे जाईर कायण वलऴायी लामू लातालयणात वोडू नमेत. शे 90-110 अॊळ वेंटीग्रेड ताऩभानात अवेर.
3.4शभवऱणे:वलटाॊवाठी एकवभान आणण भजफत
ु ीच्मा तनशभातीवाठी वाभग्रीचे शभश्रण आलश्मक आशे . शभश्रण शे
वतु नजश्चत केरे ऩादशजे की लस्तभ
ॊ तता आशे . वाधायणऩणे,
ु ान एकवॊध, एकवभान यॊ ग आणण वव
ु ग
शभश्रणाचे दोन प्रकाय अवतात, शाताने शभवऱणे आणण माॊबत्रक शभश्रण. मा प्रकर्लऩात, आम्शी शात
शभवऱण्माचा अलरॊफ केरा. जोऩमंत एका शभश्रणाच्मा प्रभाणात प्राजस्टकची लीट तमाय कयण्मावाठी
आलश्मक अवरेरी वॊऩण
ू ा प्राजस्टक वाभग्री त्मात जोडरी जात नाशी. नॊतय शे प्राजस्टकचे िल कडक
शोण्माआधी रॉलेर लाऩरून ऩण
ा णे शभवऱरे जातात. शभश्रण अततळम रशान वेदटॊग वऩळव्मा
ू ऩ
वलतऱरेर्लमा अलस्थेत चारू आशे त; त्मात नदीची लाऱू जोडरी जाते. जोडरेरी लाऱू शभर्श्रत लेऱ आशे .
त्माभऱ
ु े शभश्रण प्रर्क्रमेरा जास्त लेऱ रागू नमे.
3.5भोजर्लडॊग:मोग्म शभश्रण ऩण
ू ा झार्लमानॊतय आम्शी शभश्रण आलश्मक वाच्मात ठे लतो. मा प्रकर्लऩाॊभध्मे आम्शी
वाभान्म वलटाॊचे आकाय लाऩयतो. 2 ददलवाॊनी वाच्मातीर लीट काढून टाका आणण नॊतय क्मयु ीॊग कया.
3.6उऩचाय:-
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भोजर्लडॊगनॊतय चाचणी नभन
ु े 24 तावाॊच्मा कारालधीवाठी कोयडे कयण्माची ऩयलानगी शोती. नभन
ु े
क्मरु यॊग टॉ कभध्मे ठे लण्मात आरे आणण 28 ददलवाॊच्मा कारालधीवाठी फये शोऊ ददरे .
4. फांधकाभ षभता:मा फाटर्लमाॊनी फाॊधरेर्लमा शबॊती वलटाॊनी फाॊधरेर्लमा शबॊतीॊऩेषा शरक्मा आशे त आणण त्माभऱ
ु े मा इभायती
बक
ू ॊ ऩारा चाॊगरा प्रततवाद दे ऊ ळकतात. प्रत्मेक फाटरीभध्मे वादशत्म बयण्माच्मा कॉम्ऩॎक्ळनभऱ
ु े,
प्रत्मेक फाटरीचा रोड वलरूद्ध प्रततकाय लीटच्मा तर
ु नेत 20 ऩट जास्त अवतो. फाटरीच्मा शबॊतीरा
एक आदळा शबॊत फनलणाया दव
ु या घटक म्शणजे स्लत्रा आधाय दे णायी भारभत्ता म्शणजे फाटर्लमा
एकभेकाॊलय कुयकुयीत ठे लर्लमा जातात.
5. मोग्म उष्णतेवफ
ं ध
ं ीचे लतिन:उष्टणतेच्मा दे लाणघेलाणीऩावन
मा ऩॎनर्लवच्मा इन्वर
ू
ु ेळनवाठी, नावलन्मऩण
ू ा उऩाम म्शणजे प्रत्मेक
फाटरीरा तीन थयाॊनी बयणे. फाटरीचा ऩढ
ु चा आणण भागचा बाग लाऱू आणण कॉम्ऩॎक्ट ये लने बयरा
ऩादशजे आणण फाटरीचा भधरा बाग कॉका र्कॊ ला राकडाच्मा कणाॊनी बयरा ऩादशजे. कॉकारा अबेद्म
इन्वर
ु ेळन भानरे जाते जे शवरेंडयच्मा बागाॊभध्मे फाटरी आणण काच अलयोर्धत कयण्मावाठी लाऩयरे
जाते. कॉकाच्मा जागततक एकूण उत्ऩादनाऩैकी वभ
ु ाये 60% फाटरीच्मा टोप्मा म्शणून लाऩयर्लमा जातात
आणण लाऩयर्लमानॊतय ते टाकून ददरे जातात जे मा ऩॎनर्लवभध्मे ऩन
ु लााऩय केरेरे उत्ऩादन म्शणून
लाऩयरे जाऊ ळकतात जे चाॊगरे आणण ऩरयणाभकायक काभ करू ळकतात. ऩॎनर
े तमाय कयण्मावाठी,
इजच्छत स्थानावाठी तमाय केरेरी वलवलध वाभग्री लाऩयरी जाऊ ळकते. ऩण एक चाॊगरा ऩरयणाभ
कायणीबत
वादशत्म र्चखर आशे . फाटर्लमाॊभधीर तछिे बयण्मावाठी आणण वौंदमा लाढलण्मावाठी
ू
र्चखराचा लाऩय एकतय खाज म्शणून केरा जाऊ ळकतो र्कॊ ला भाती आणण राकडाच्मा कणाॊचे शभश्रण
केरे जाऊ ळकते.
6. तनष्कऴि:प्राजस्टक शा एक प्रकायचा अऩघटनळीर कचया भानरा जातो, भग तो प्राजस्टक फाटर्लमा र्कॊ ला इतय
प्राजस्टक कचया. त्माभऱ
ु े शा वलचाय फदरण्मावाठी आणण तनभााण कयण्मावाठी अदटकाऊ ऩमाालयण मा
प्राजस्टक कचया फाॊधकाभ म्शणून लाऩयरे जाऊ ळकते तनमशभत फाॊधकाभ वादशत्माऐलजी वादशत्म.
प्राजस्टकवायख्मा ळाश्लत लाऩयावश नावलन्मऩण
ू ा वादशत्माचा लाऩय वलोत्तभ ळोधण्मावश फॉटर्लवचे फये च
पामदे अवू ळकतात प्रदे ळाच्मा ऊजेच्मा लाऩयाभध्मे उन्नतीकयण, कभी कयणे, मोग्म वॊयचनाची
स्थाऩना कयणे.इभायतीभधीर लतान जवे की शरक्मा लजनाच्मा वॊयचनेरा कायणीबत
ू ठयणे आणण
तात्ऩयु त्मा वभजर्लमा जाणाऱ्मा इभायती फाॊधण्मावाठी प्रकर्लऩात दे खीर रागू केरे जातीर.

**********************
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भंटदय स्थाऩत्म - बायतीम दृश्ष्िकोन
िॉ. उज्ज्लरा आनंद ऩऱवर
ु े
प्राचामा,
भयाठलाडा शभत्र भॊडऱ कॉरेज ऑप आर्काटे क्चय, ऩण
ु े
ऩरयचम:
बायतीम भॊददय शे जगबयात बायतीम लास्तक
ु रेचा ऩयभोच्च बफॊद ू भानरे जाते, ज्माची जगबयात
बायतीम वॊस्कृतीचा आत्भा म्शणून ओऱख आशे . बायताच्मा इतय वला स्थाऩत्म लायळाॊऩक
ै ी भॊददये
बायतीम वॊस्कृतीच्मा स्थाऩत्माच्मा अशबव्मक्तीतीर वलाात प्राचीन स्लरूऩाॊऩक
ै ी एक आशे त
तॊजालये तीर फश
ॊ ृ ालन मेथीर भॊददये , काळी मेथीर
ु नेश्लयभधीर शरॊगयाजाचे भॊददय, लद
ृ दीश्लय , बल
वलश्लनाथ भॊददय , द्लायका , खजुयाशो मेथीर भॊददयाॊचा वभश
ू रोकाॊच्मा जीलनाळी तनगडीत आशे . शे
स्ऩष्टटच

आशे

की,

मा

भॊददयाॊच्मा

वलशळष्टट

स्लरूऩाच्मा

फाॊधणी

भागे

आणण

वॊयचनात्भक

प्रकटीकयणाऩरीकडे एक कायण शोते. भॊददयाची यचना प्रदे ळानव
ु ाय शबन्न अवरी तयी त्माचा गाबा
वलवलध ळास्त्राॊभध्मे वाऩडतो, ज्माच्मा आधाये दे लताॊचे स्लरूऩ, त्माळी तनगडीत वलधी आणण त्मानव
ु ाय
जागेची यचना कारानरू
ु ऩ शोत गेरी. इवलीवनाच्मा 5 ते १३ व्मा ळतकाऩमंत बायतातच नाशी तय
आग्नेम आशळमा भधीर कॊफोडडमा (कॊफज
ु ), थामरॊड (श्माभ), राओव (रल दे ळ), फारी आणण दक्षषण ऩल
ू ा
आशळमातीर इतय बाग माॊवायख्मा इतय दे ळाॊभध्मेवद्
ु धा बायतीम भॊददये प्रचशरत झारी. तेथीर
भॊददययचना शा वद्
ु धा एक वभद्
ृ ध स्थाऩत्माचे द्मोतक आशे .

आकृतत 1- कैराव भॊददय, लेरूऱ

आकृतत 3- शरॊगयाज भॊददय, बुलनेश्लय

आकृतत 2- गॊगा आयती, काळी

आकृतत 4- शभनाषी अम्भन भॊददय, भदयु ाई
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मा वगळ्मा र्क्रमाकराऩाच्मा भऱ
ु ाळी एकच वत्र
ू ददवते जे स्थाऩतीॊनी शवद्धाॊतारा प्रमोगात
आणण्मावाठी लाऩयरे. शी ऩायॊ ऩारयक सानप्रणारी, ऩस्
ु तके आणण दस्तऐलजीकयणाच्मा ऩाश्चात्म
वलद्लानाॊच्मा अभ्मावात दर
ु क्षा षत झारेरी ददवतात.
काराॊतयाने, सानाचा त्माच्मा व्मालशारयक अॊभरफजालणीळी अवरेरा दल
ु ा शयलरा. त्माभऱ
ु े जे काशी
वादशत्म आणण दस्तऐलजीकयण १८व्मा आणण १९ व्मा ळतकात तनभााण झारे, ते प्राभख्
ु माने पक्त दृश्म
तथ्माॊच्माआधाये वलकवीत शोत गेरे. ऩढ
ु े बायतीम अभ्मावकाॊनी शे च वत्र
ू अलरॊफर्लमाभऱ
ु े भॊददयाॊकडे
फघण्माचा आणण त्माचा अभ्मावाचा दृजष्टटकोन शा पक्त काऱ, याजकीम घयाणे आणण लय लय ददवू
ळकणाऱ्मा लैशळष्ट्माॊकडे बय दे णाया झारा. आज, कारगणना, ळैरी इत्मादीॊलय रष केंदित करून
बायतीम कराॊचा एकाॊगी अभ्माव केरा जातो. माचे प्रभख
कायण म्शणजे उऩरब्ध वादशत्म शे
ु
बायतातीर बिदटळ याजलटीत ऩाश्चात्म रेखकाॊनी शरदशरेरे आणण प्रकाशळत केरे आशे , जजथे ऩायॊ ऩरयक
सानाकडे ऩण
ा णे दर
ा
झारेरे आशे . ह्मा कायणाभऱ
ू ऩ
ु ष
ु े आजशी बायतीम भॊददय स्थाऩत्म अभ्माव
कयताॊना भॊददयाॊची भर
ू बत
ू भादशती ऩाजश्चभात्म दृष्टटीकोनातन
ू ऩादशरी जाते. भॊददयाॊच्मा फाॊधकाभाभागीर
तत्त्लसान/वलसानाचा कोणताशी वलचाय लगऱून केलऱ दृश्मभान वॊयचनेऩयु ते स्ऩष्टटीकयण भमााददत कयणे,
भॊददयाॊचे लणान आणण वलश्रेऴण कयण्माची शी ऩद्धत फशुवॊख्म वलद्लानाॊनी व्माऩकऩणे अलरॊफरी आशे .
भॊददय लास्तक
ु रा वभजन
ू घेण्मावाठी वलांगीण ऩद्धतीवश भॊददयाॊचे यवग्रशण कयण्मावाठी
"बायतीम" दृजष्टटकोन अवण्माची गयज प्रस्थावऩत कयणे शे मा रेखाचे उद्ददष्टट आशे . भॊददयाॊच्मा
वलांगीण अभ्मावावाठी, ऩायॊ ऩारयक सान प्रणारीच्मा ऩाश्लाबभ
ू ीलय त्माॊचा अभ्माव कयणे आणण ऩाश्चात्म
रेखकाॊनी स्थावऩत केरेर्लमा भागादळाक तत्त्लाॊच्मा ऩरीकडे जाणाये आर्धबौततक ऩैरू वभजन
ू घेणे
भशत्त्लाचे आशे .
भंटदयांवाठी ऩाचचात्म दृष्िीकोन:
बिटीळ काऱात, भॊददयाच्मा लास्तच
ू े भर्ल
ू मभाऩन कयण्मावाठी भोठ्माप्रभाणात वादशत्म प्रकाशळत
झारे. बायतीम ऩायॊ ऩारयक ळास्त्राॊच्मा सानाच्मा अबालाभऱ
ु े , भॊददयाॊच्मा फाॊधकाभाच्मा तत्त्लसानाच्मा
आकरनाकडे दर
ा
करून मा भॊददयाॊचे स्ऩष्टटीकयण केलऱ दृश्मभान वॊयचनाॊऩयु ते भमााददत ठे लन
ु ष
ू
अततळम लयलयच्मा ऩद्धतीने स्ऩष्टट केरे गेरे. शी ऩद्धत फशुवॊख्म वलद्लान भॊददय लास्तक
ु रा वभजून
घेण्मावाठी अलरॊफत शोते.
आणखी एक भोठा अडथऱा म्शणजे ज्मा काऱातीर कोणतीशी कागदऩत्रे उऩरब्ध नाशीत, त्मा
टप्प्मातीर बायतीम इततशावावलऴमी शरणखत भादशतीचा अबाल. जेम्व पग्मव
ुा न 1910 भध्मे प्रकाशळत
झारेर्लमा त्माॊच्मा ‘दशस्री ऑप इॊडडमन अॉड ईस्टना आर्काटे क्चय‘ मा ऩस्
ु तकात म्शणतात – “बायतीम

ऩुयातन लास्तूभ
ॊ ध्मे यव तनभााण कयण्माची वलाात भोठी अडचण शी मा लस्तुजस्थतीतून उद्बलते की,
भुशम्भदाॊच्मा आक्रभणाऩूलॉ बायतारा मोग्मरयत्मा कोणताशी इततशाव नाशी. 13 व्मा ळतकात. घटनाॊचा
क्रभ, मुद्धे ऩुयाणाॊतून घेता मेतीर, ऩण जी ऐततशाशवक दस्तऐलज नाशी. फौद्ध वादशत्म ऐततशाशवक
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तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
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घटनाॊचा रेखाजोखा दे ते आणण ते ऐततशाशवक नोंद म्शणून घेतरे जाऊ ळकते.” ते ऩढ
ु े म्शणतात की
'दक्षषण बायतीमाॊना कोणतीशी आकाॊषा नव्शती, त्माॊच्माकडे अवा कोणताशी इततशाव नव्शता की ज्माकडे

ते अशबभानाने भागे लऱून ऩाशू ळकतीर आणण त्माॊचा धभा शा अळुद्ध आणण अऩभानजनक

पेदटशवझभ शोता. अळा अलस्थेतून पाय बव्म र्कॊ ला आकऴाक काशीशी फाशे य ऩडणे अळक्म आशे .” त्माॊचा
अवा वलश्लाव शोता की - " िवलड भॊददये शे त्माॊच्मा उबायणीच्मा लेऱी अऩघाताने झारेरे बागाॊचे एक
आकजस्भक एकत्रीकयण आशे त, मोजनेशळलाम त्माॊचे फाॊधकाभ केरे गेरे आणण ज्माॊनी त्माभुऱे त्माच्मा
वॊधानवलऴमीची कोणतीशी भादशती वाॊगता मेत नाशी”….” "भॊददये फाॊधण्माची वॊऩूणा भेशेनत दश

केलऱ

याजाच्मा लैबलाची प्रदळान कयण्माॊवाठी कयण्मात आरेरे काभ शोते, कायण याजाॊचा ळेतीतून जभा
केरेरा ऩैवा खचा कयण्माचा दव
ु या भागा नव्शता."
अळा तत्वभ वलधानाॊलरून त्माॊची प्राचीन बायतीम याजकीम आणण वाभाजजक ऩरयजस्थतीकडे
फघण्माची उदावीनता ददवते. तीच ऩढ
ु े त्माॊच्मा भॊददयाच्मा वलश्रेऴणात फघामरा शभऱते. जेम्व
पग्मव
ुा नने तत्कारीन बायतात प्रचॊड प्रलाव केरा आणण वला भॊददयाॊचे र्चत्र आणण ये खाटनाॊच्मा रूऩात
दस्तऐलजीकयण केरे शोते, पक्त त्मात त्मा यचना कळा प्रकाये वभजर्लमा जातात आणण तनयीषणे केरी
जातातह्मावाठी जे भद्
ु दे भाॊडरे ते पक्त दृश्म लैशळष्ट्माॊचा आधाय घेऊन भाॊडरे. ऐततशाशवक दृष्ट्मा
त्माॊचे काभ भशतलाचे आशे च. त्माॊची वलश्रेऴणाची ऩद्धत ऩढ
ु े अनेक वलद्लानानी जळीच्मा तळी
लाऩयरी. जेम्व पग्मव
ुा नच्मा मा ऩस्
ु तकाचा वॊदबा अनेक लऴे इततशावकायाॊनी ददरा.
ऩवॉ िाउन वायखा रेखकशी त्माॊच्मा “इॊडडमन आर्काटे क्चय (फौद्ध आणण दशॊद)ू ” मा ऩस्
ु तकात
मा भॊददयाॊचे लणान कयण्माच्मा ऩद्धतीऩावन
ू वलचशरत शोत नाशी ऩण थोडे ऩढ
ु े जाऊन तो बायतीम
भॊददयाॊच्मा "आध्माजत्भक" ऩैरच
ू ा उर्लरेख करून तो वाॊगतो की- “फाॊधकाभ करेचा भूरबूत उद्दे ळ,

रोकाॊच्मा प्रचशरत धाशभाक जाणीलेचे ठोव स्लरूऩात प्रतततनर्धत्ल कयणे शा शोता. शे भन खडक, लीट
र्कॊ ला दगडाच्मा वॊदबाात वाकायरेरे आशे”.
माच काऱात, इततशावकाय ई.फी. शॎलेर (1920) माॊनी आऩर्लमा ऩस्
ु तकात- बायताचा इततशाव शा
अजून थोडा भागे नेऊन आमा बायतात आर्लमाऩावून ते अकफयाच्मा भृत्मूऩमंत आशे अवे म्शटरे आशे .

“लेगलेगळ्मा धाशभाक वलचायधायाॊचा वॊफध
ॊ आणण त्माचा याजकीम प्रणारीलय शोणाय प्रबाल शे भशत्लाचे
अवून तततके अचूकऩणे दाखलणे भशत्त्लाचे आशे, कायण याजकायणारा धभााऩावून लेगऱे करून बायताचा
खया इततशाव अवू ळकत नाशी." त्माॊनी "भानवळास्त्रीम" दृजष्टटकोनाचा ऩैरू वभोय ठे लरा आशे “ज्मालय
आमा याजकीम व्मलस्था आधारयत शोती ती प्रदे ळातीर लास्तशु ळर्लऩ र्क्रमाकराऩाॊलय प्रबाल टाकते. “ अवा
वलचाय त्मा काऱात क्राॊततकयाच म्शणाला रागेर.
लयीर वला अभ्मावकाॊनी, भॊददय फाॊधण्माभागीर अथाावलऴमी अनशबस अवण्माभऱ
ु े
शळखय, ऩीठ, वॊधान, माॊवायख्मा वॊयचनात्भक घटकाॊचे तनयीषण केरे.

केलऱ स्तॊब,

वगळ्मात भशत्लाचे म्शणजे

त्माॊनी मा वगळ्माचे भर्ल
ू मभाऩन ग्रीक आणण योभन लास्तक
ु रेच्मा भानकाॊलय- जे त्माॊच्मावाठी
ळास्त्रीमदृष्ट्मा

अचक
ू

शोते-त्माॊच्माळी

तर
ु नात्भकरयत्मा
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केरे. ऩाश्चात्म

वलद्लानाॊनी

मात

प्राच्म

तॊत्रशळषण वलबागीम कामाारम , ऩुणे ल बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लास्तुवलद्मा भशावलद्मारम ऩुणे आमोजजत ,
‘याज्म स्तयीम लास्तुकरा भयाठी ऩरयऴद’ , २७/२/२०२२

वादशत्मारा “भादशतीचा खया स्रोत” भानरा नाशी. गेर्लमा १००० लऴाातीर वलवलध आक्रभणाभऱ
ु े शरणखत
ऩयु ाव्माॊची शानी झारी अवर्लमाभऱ
ु े आणण ज्मा वाधनाॊना ऩाजश्चभात्म वलद्लान प्रभाण भानीत तवे
वादशत्म उऩरफद्ध नवर्लमाभऱ
ु े , त्माॊच्मा अभ्मावारा भमाादा आर्लमा.
भंटदयांच्मा बायतीम तत्त्लसानाचा आढाला:
बायतीम कराप्रकायाॊचे तत्त्लसान लैददक काऱाऩमंत जाते जेथे वला तत्त्ले लेगलेगळ्मा ऩयु ाणाॊभधून
प्रस्थावऩत केरी गेरी. ऩढ
ु ीर काऱात भॊददये ऩथ्
ृ लीलयीर लैजश्लक ळक्तीचे दृश्म प्रतततनर्धत्ल कयणायी
लास्तू म्शणून वभजरी गेरी. मा तनलावस्थानाचा

अर्धऩती (दे ल), आऩर्लमा ऩत्नीवश आर्धबौततक

ऩलाताच्मा शळखयालय वलयाजभान आशे अवे म्शणतात, शळखयाॊच्मा लतऱ
ुा ाने लेढरेरे आशे; ज्माभध्मे दै ली
ळक्ती शळखयालय आऩरे तनलावस्थान घेत.े ह्मात त्माॊचे स्थान शे त्माॊच्मा ददळा आणण ऩदानक्र
ु भात
वाऩेष भशत्लानव
ु ाय त्माॊच्मा जागा घेतात. मा आर्धबौततक ऩलातारा भशान भेरु - भशाभेरू म्शणतात,
शा वलचाय भॊददयाॊची भऱ
ू वॊकर्लऩना आशे . तॊजालयच्मा फशृ दे श्लय भॊददयात शे मोग्मरयत्मा दाखलरे आशे .
ओयवातीर 11व्मा ळतकातीर लास्तवु लळायद याभचॊि कौराचया माॊनी म्शटर्लमाप्रभाणे “तो,
तनभााता (वलश्लकभाा), भोजभाऩ आणण वॊख्मेनव
ु ाय वलश्लाची मोजना भाॊडतो, तो भॊददय फाॊधण्माचा नभन
ु ा
आशे. जो त्माच्मा लेगलेगळ्मा व्मक्तीभध्मे, लास्तवु लळायद, ऩज
ु ायी आणण शळर्लऩकायात एकरूऩ शोतो. शे
भॊददयरूऩी छोटे वलश्ल, वलळार वलश्लाच्मा प्रतततनर्धत्ल कयते, ज्माचा तो एक बाग आशे . शे वम
ू ााच्मा
प्रलावाच्मा आणण ग्रशाॊच्मा शारचारीॊच्मा वॊफध
ॊ ाप्रभाणे ऩथ्ृ लीच्मा जस्थतीळी जऱ
ु रे ऩादशजे.
दशॊद ू तत्त्लसान िह्भा (तनभााता), वलष्टणू (तायणकताा) आणण शळल (वॊशायक) मा तीन भशत्त्लाच्मा
दे लाॊबोलती र्पयते. वलश्लाचे यषणकताा आणण वॊशायक शे वलष्टणू आणण शळल माॊची वलवलध रूऩे आशे त. मा
प्रत्मेकाची बशू भका वभजन
ू घेण्मावाठी भर
ू बत
ू लैजश्लक तत्त्ले वभजन
ू घेणे भशत्त्लाचे आशे . काऱाच्मा मा
तत्त्लसानाचे प्रकटीकयण कॊफोडडमामेथीर अॊगकोय लाट भॊददयात ददवन
ू मेत.े

आकृतत 5 : फश
ृ दे श्लय भॊददय, तॊजोय

आकृतत 6: अॊगकोय लाट

बायतीम दृश्ष्िकोन:
आय. नागस्लाभीi माॊच्मा ‘फश
ु तकात ते म्शणतात र्क ृ दे श्लय टे म्ऩर- पॉभा आणण शभतनॊग' मा ऩस्
भॊददय शे ऩथ्
ृ लीलयीर लैजश्लक ळक्तीचे दृश्म प्रतततनर्धत्ल आशे . आर्धबौततक ऩलातारा भशान भेरु259
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भशाभेरू- म्शणतात, जे तॊजालयच्मा फश
वॊकर्लऩना फनलते. प्राचीन बायतीम
ू
ृ दीश्लय भॊददयाची भऱ
वादशत्मात भेरू आणण त्माच्मा लेढरेर्लमा शळखयाॊफद्दर उर्लरेख केरेरे वला वादशत्म बौततक भॊददयात
वभावलष्टट केरे आशे , ज्मारा तो दक्षषणभेरू म्शणून वॊफोधत अवत. मा भॊददयात, फाॊधकाभ कयणाया
याजायाजा चोऱ माॊनी मा भॊददयात दोन भशत्त्लाच्मा धातच्
ू मा प्रततभा - "भशाभेरु वलटॊ कय" आणण "दक्षषण
भेरु वलटॊ कय" ठे ऊन मा वॊकर्लऩनेलय आधारयत अशबऴेक केरा. भेरू, एक ऩौयाणणक ऩलात वोन्माचा ऩलात
आशे अवे म्शटरे जाते. त्माच्मा स्लबालाप्रभाणेच, याजयाजाने त्मा काऱातीर वलाात उॊ च भॊददय फनलन
ू
त्मारा वोन्माने भढलरे शोते. शातात धनष्टु म आणण फाण अवरेर्लमा लयच्मा स्तयाॊलयीर प्रततभा शे
अवॊख्म रुि आशे त ज्माॊना

ळत-रुि म्शणतात, ज्माॊना लयच्मा अलकाळात गोराकाय र्पयतात आणण

वम
ू ााच्मा र्कयणाॊचे प्रतततनर्धत्ल कयतात अवे म्शटरे जाते, जे मा भॊददयाचे लैशळष्ट्म आशे . मा भॊददयात
ऩॊच-िाह्भणाॊची ऩाच रूऩे- तत्ऩरु
ु ऴ, अघोय, वद्मोजात, लाभदे ल ल

इळान, ह्माॊची व्मजक्तलैशळष्ट्मे

शळर्लऩकरेच्मा रूऩात दे खीर र्चबत्रत केरी आशे त.

Figure

7

शळखय, Figure

फश
ृ दे श्लय भॊददय, तॊजालय फश
ृ दे श्लय
तॊजालय

8

शळखय,

Figure 9: फश
ृ दे श्लय भॊददय, तॊजालय

भॊददय,

गबागश
ृ ाच्मा चायशी फाजूॊना दाये ददरेरे आशे त आणण त्माची उॊ ची त्माच्मा रुॊ दीच्मा दप्ु ऩट आशे, शळखय
‘भेरू’ प्रकायच्मा भॊददय लास्तक
ु रेच्मा वला आलश्मकता ऩण
ू ा कयतो.

शळलाच्मा इतय अशबव्मक्तीॊना

आमध
ु -ऩरु
ु ऴ द्लायऩार म्शणन
ू वर्ू चत केरे जाते.
बायताच्मा स्थाऩत्माच्मा इततशावात शे प्रथभच आढऱते र्क, नत्ृ माचे १०८ कणा जे शळलाच्मा
अलकाळातीर लैजश्लक नत्ृ माचे प्रतततनर्धत्ल कयणाये नत्ृ म शळर्लऩे मा भॊददयात बयताच्मा नाटमळास्त्रात
ददरेर्लमा अनक्र
ु भाचे काटे कोयऩणे ऩारन कयतात.
मा ऩरयवयातीर इतय अनऴ
ु र्ॊ गक भॊददये शी नॊतयच्मा काऱातीर वलधी आणण ऩयॊ ऩयाॊनव
ु ाय नॊतयच्मा
याजाॊनी भॊददयात जोडरी आशे त.
भात्र माच भॊददयाचे लणान कयताॊना ऩाजश्चभात्म अभ्मावक ददवणाऱ्मा लैशळष्ट्माच्मा अथााऩमंत
ऩोचताना ददवत नाशीत. ते मा भॊददयाचे लणान, त्माॊच्मा वॊधानावलऴमी, त्माचा अचूक आमताकृती आकाय,
नॊदीभॊडऩ इ. चे स्थान मा फद्दर फोरतात. ऩण इतय फायीक तऩशळरात ते शळयत नाशीत. पग्मव
ुा न
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च्मा भते, नॊदीभॊडऩ शा ऩण
ू ा वॊधानाच्मा भधेच आर्लमाभऱ
ु े तो मा भॊददयातीऱ अडथऱा आशे ! त्माभऱ
ु े
त्मातीर अथा, ल त्माभागचा वलचाय शा कुठे शी त्माॊच्मा वलश्रेऴणात ददवत नाशी.
तनष्कऴि:
कवऩरा लात्स्मामन माॊनी करातत्लकोऴ मा ऩस्
ु तकात म्शटरे आशे - बायतीम कराॊचा भोठ्मा प्रभाणात
एकाॊगी अभ्माव केरा गेरा आशे , ज्माभध्मे ऩाश्चात्म भताॊप्रभाणे कारगणना आणण ळैरीगत
वलश्रेऴणालय जास्त बय दे ण्मात आरा आशे . वलवलध इततशावकाय, रेखक, वलद्लान, भानललॊळळास्त्रस
आणण इतय वॊफर्ॊ धत अभ्मावकाॊनी त्माॊच्मा-त्माॊच्मा अभ्माववलऴमाॊप्रभाणे लैमजक्तक दृष्टटीकोनातन
ू
भॊददयाॊचा अभ्माव केरा आशे , ऩयॊ तु स्लतॊत्रऩणे. करा, अथा आणण इतय वलऴमाॊभधीर वॊफध
ॊ -मा प्रश्नाॊकडे
तर
ु नेने कभी रष ददरे गेरे आशे . वादशत्म आणण करा दोघाॊना वभान न्माम दे ऊन माॊचा ऐततशाशवक
अभ्माव क्लर्चतच एकबत्रतऩणे केरे गेरे आशे त. भॊददय फाॊधणीच्मा वॊऩण
ू ा प्रर्क्रमेची गत
ुॊ ागत
ुॊ रषात
घेता, भॊददये फाॊधण्माची प्रर्क्रमा आणण ‘अथा’ वभजून घेणे भशत्त्लाचे आशे .
ज्मा ऩायॊ ऩारयक सानारा अनव
ु रून केलऱ बायतातच नव्शे तय जगाच्मा इतय बागाॊतशी वलाात
भशत्त्लाची भॊददये फाॊधरी गेरी, ते वभजन
ू घेणे वलांगीण अभ्मावाच्मा दृष्टटीने आलश्मक आशे .
बायतीम वाभाजजक आणण ऩायॊ ऩरयक ऩद्धतीत ळास्त्रातीर सान ऩढ
ु ीर वऩढ्माॊकडे शस्ताॊतरयत
केरे गेर,े ज्माभध्मे मा तत्त्लाॊची जदटरता वभजून घेण्माची ऩद्धत वलकशवत झारी शोती, ज्माभऱ
ु े
स्थाऩतीॊचा एक लेगऱा वॊघ तमाय झारा. तत्त्लसान आणण त्माचा व्मालशारयक उऩमोग माॊच्मातीर दल
ु ा
कारानरू
ु ऩ गशाऱ झारा आशे, ज्माभऱ
ु े भॊददयाॊचे वभग्रऩणे अभ्माव ल यवग्रशण कयणे कठीण आशे .
भॊददयाॊच्मा अभ्मावावाठी ऩाश्चात्म रेखकाॊनी स्थावऩत केरेर्लमा भागादळाक तत्त्लाऩेषा लेगळ्मा प्रकाच्मा
भागादळाक तत्लाची गयज आशे ल ती ऩद्धत वलकशवत कयण्माव लाल आशे . मात वलाार्धक बय
आर्धबौततक ऩैरच
ू े आकरन वलकशवत कयण्मालय रष केंदित कयणे आलश्मक आशे.
भॊददय स्थाऩत्माचा वभग्र अभ्मावाची बायतीम ऩध्दत म्शणजे प्राच्म वादशत्म आणण व्मालशारयक
उऩमोग वभजून ळास्त्र आणण प्रमोग माॊचे आकरन करून घेणे. भॊददयाॊचे तत्त्लसान, कराकृती,
प्रततभाळास्त्र, शळर्लऩे, प्राचीन वादशत्म आणण अगदी प्रगट शोण्माचा भागाशी; वलद्मभान यचना आणण
वलळार ऩायॊ ऩारयक वादशत्म माॊच्मा भदतीने कयणे शा दृष्टटीकोन वलकशवत कयणे शे स्थाऩत्माच्मा
वलश्रेऴणावाठी उऩमोगी शोईर.

मा अभ्मावाची ददळा बायतीम वॊस्कृतीच्मा -वलं वलाात्भकभ ्- (वला

काशी वॊऩण
ा ळ
े ी वॊफर्ॊ धत आशे ) - मा तत्लातन
ू त
ू वशज वभजू ळकते, जो लास्तक
ु रेतन
ू प्रकट शोतो.
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अंतगित वजालिीभध्मे यं गवंगतीचा बभू भका
वऩमऴ
ु टदरीऩकुभाय अग्रलार
"तत
ृ ीम लऴा लास्तवु लदमा,

बायतीम करा प्रवारयणी वबेचे लावतवु लदमा भशावलदमारम, ऩण
ु े
7057585191, piyushdagrawal02@gmail.com

गोऴलाया
अॊतगात वजालट शी एक करा आशे जी व्मक्तीच्मा व्मजक्तभशत्लारा एकबत्रत कयते, त्माॊच्मा आॊतरयक
स्लाबालाचे भशत्लऩण
ू ा प्रतततनर्धत्ल तमाय कयते, अॊतगात वजालट शा एक कोया कागद आशे . ज्मालय
आऩण राकूडकाभ, शवयॎशभक्व आणण काचेच्मा फायीकखायीक गोष्टटीवश यॊ ग जोडतो. वला डडझाइन
व्मालवातमकाॊवाठी यॊ ग शा एक भशत्लाचा घटक आशे. भाटे र (1995) म्शणतात की यॊ ग रोकाॊच्मा
भानशवक आणण ळारययीक जस्थतीलय ऩरयणाभ कयतात. शा ळोधतनफॊध अॊतगात वजालटीभध्मे भख्
ु मत:
यॊ गवॊगतीच्मा भशत्लालय रष केदित कयते ृ अॊतगात वजालट कयताना लाऩयण्मावाठी वलवलध यॊ ग आणण
यॊ गवॊगती माॊचा अभ्माव कयणे शे मा ळोधतनफॊधाचे उददष्टट आशेृ यॊ ग शवॊध्दात आणण यॊ गवॊगती माॊचा

अभ्माव कयणे आणण लेगलेगऱमा यॊ गाभऱ
ु े तनभााण शोणाऱ्मा वलवलध बालना आणण भनाचा कर
ओऱखणे शे मा ळोधतनफॊधाचे उददष्टट आशे त ृ वादशत्म ऩन
ु यालरोकनातन
ू दय्ु मभ भादशती वॊकरन मा
ऩध्दती लाऩयरेरमा आशे त अभ्मावाची भमाादा आणण व्माप्ती केलर तनलावी इभायतीलय केंदित आशे.
अॊतगात वजालटीत कोणते यॊ ग कुठर्लमा बागात अनक
ु ू र आशे त शे ळोधणे इजच्छत ऩरयणाभ आशे.
वच
ू नकळब्द
यॊ ग, तनलावी इभायत, यॊ ग शवध्दाॊत

ऩरयचम
अॊतगात

वजालट

शे

अॊगबत
ू

लातालयणाचा

घटक

दळालते

जे

कामाात्भक,

वौदमाातम्क

आणण

भानवळास्त्राॅीम दृष्टटीने जागेच्मा लाऩयकत्मांना प्रबावलत कयते. यॊ गाभध्मे बालना आणण वलचायप्रर्क्रमा
मा दोन्शीलय प्रबाल टाकण्माची ऊजाा अवते. यॊ गाभध्मे तीन भर
ू बत
ू सानात्भक गण
ु धभा आशे त.
छटा,

वॊऩष्टु कता

आणण

शरकीऩण

(शॊ ट

आणण

ऩॉईटॊ य

2011)

यॊ गाची

छठटा

शी

यॊ गाची
दृश्मभान

वलजच्छन्नर्कयणाभधीर तॊयगराॊफीचा अबत
ू ऩल
ू ा वॊलादक आशेृ वॊऩक्
ु ता यॊ गाच्मा तीव्रतेचे यॊ गाच्मा तीव्रतेचे

र्कॊ ला ळध्
ु दतेचे लणान कयते, तय शरकीऩणा काऱमा र्कॊ ला ऩाॊढऱ्मा यॊ गाच्मा वाऩेष उऩजस्थतीनव
ु ाय
फदरते.
1. यं ग भवध्दांत :
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यॊ ग शवध्दाॊत यॊ ग चक्राऩावन
ू प्राप्त शोतो. शे एक अवे ळास्त्र आशे की ज्माभऱ
ु े आऩर्लमारा यॊ गवॊगती
आणण यॊ ग मोजना माॊचा अॊदा मेतो. मोग्म यॊ ग तनलडणे आलश्मक फनते कायण यॊ गछटा भनजस्थतीलय
प्रबाल टाकू ळकतात, काभाप्रती यव लाढलू ळकतात आणण एखादमा व्मक्तीचे वलचाय मालयवध्
ु दा
ऩरयणाभ करु ळकतात. यॊ ग भानली भानवळास्त्र आणण बालनाॊभध्मे भोठमा प्रभाणात बशू भका
फजालतात. अॊतगात वजालटीभध्मे लाऩयण्मावाठी 7 भर
ु बत
ू यॊ ग शवॊध्दात आशे त:
1.1 यॊ गचक्र
यॊ गचक्राभध्मे शे वभावलष्टट आशे.
प्राथशभक यॊ ग, दय्ु मभ यॊ ग, तत
ृ ीमक यॊ ग
1.2. यॊ ग मोजना
यॊ ग ् चक्राद्लाये लावऴाक वॊमोजनाची तनशभाती यॊ ग मोजना म्शणून ओऱखरी जाते. यॊ ग मोजनाॊची उदाशयणे
खारीरप्रभाणे आशे त:
1. भोनोक्रोभॎदटक : वभान यॊ ग छटे ऩावन
ू वलवलध टोन.
2. वभान यॊ ग मोजना : यॊ ग चक्रालय एकभेकाॊच्मा ळेजायी अवणाये यॊ ग.
3. रामडडक : यॊ ग चक्रालय वभान अॊतयालय अवरेर्लमा यॊ गछटा.
4. ऩयू क : शे चक्राच्मा वलरुध्द फाजूॊचे यॊ ग आशे त.
5. टे राडडक : दशु े यी यॊ गाचे रुऩे यॊ ग चक्रालय वभान यीतीने वलतरयत केरेरे आशे त.
6. वलबाजजत ऩयू क : यॊ ग चक्राच्मा वलरुध्द टोकाॊलय अवणायी शी दोन यॊ ग आशे त.

यॊ ग चक्र

1.3

यॊ ग मोजना

यॊ ग ताऩभान

उष्टण यॊ ग :वऩलऱे , रार
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ळीत यॊ ग, तनऱा, दशयला
1.4 यॊ ग वॊमोजन
ऩाॊढऱ्मा इतय कोणत्माशी यॊ गात तीन प्राथशभक लणाक्रभीम यॊ ग (रार, दशयला र्कॊ ला तनऱा ) जोडर्लमान
यॊ ग वॊमोजन तमाय शोते. वॊमोजन तमाय कयण्माभध्मे प्राथशभकऩावन
ू , दय्ु मभ आणण तत
ृ ीमक यॊ ग
म्शणजेच यॊ ग चक्राचा वभालेळ शोतो.
1.5 यॊ गाचे भनौलैसातनक प्रबाल
रार, वऩलऱा, नारयगी, माॊवायखे उष्टण यॊ ग अनेकदा प्रेभ, उत्कटता, याग आणण आनॊदाळी वॊफर्ॊ धत
अवतात. तनऱा आणण ऩाॊढया मावायखे ळीत यॊ ग ळाॊतता आणण ळाॊततेळी वॊफर्ॊ धत आशे त आणण त्माॊचा
ळाॊत प्रबाल आशे .

यॊ ग ताऩभान

यॊ ग शभवऱ

1.6 यॊ ग वॊदबा
यगाच्मा वॊदबाानव
ु ाय वलवलध ऩरयजस्थतीभध्मे यॊ गाचे लेगलेगऱे अथा आशे त, यॊ ग वलवलध बालना आणण
बालनाचा उतेजजत करु ळकतात आणण वलवलध वॊदबााभध्मे शबन्न ऩरयणाभ दे ऊ ळकतात.
1.7 यॊ ग शभवऱ
अॊतगात वजालटीचा मोजक र्कॊ ला यचनाकाय मा नात्माने घयारा वद
ुॊ य फनलू ऩाशत अवताॊना, यॊ गवॊगती,
यॊ ग मोजना आणण प्रत्मेक भऱ
ू यॊ गाच्मा आर्धक छटा कळा शभऱाव्मात शे जाणन
ू घेणे अत्मालश्मक
आशे. यॊ गाचे भानवळास्त्र शा प्रत्मेक यॊ ग एखादमा व्मक्तीच्मा भनजस्थतीलय, वॊसानात्भक कामे,
वॊजन
ा ळीरता आणण लैचारयक षभतेलय कवा ऩरयणाभ कयतो माॊचा शवध्दाॊत आशे .

2. अंतगित वजालिीत लेगलेगऱमा यं गांची बभू भका
मेथे यॊ गाची मादी आशे जी वाभान्मक अॊतगात वजालटीभध्मे लाऩयरी जातात आणण त्माॊचा भानली
भनालय काम ऩरयणाभ शोतो:
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रार - रार यॊ ग शा वलाात उत्वाशी यॊ ग आशे जो वॊऩण
ा णे बालनाॊचे प्रतततनर्धत्ल कयतो, रार यॊ गाच्मा
ू ऩ
गडद छटा अवो र्कॊ ला शरक्मा छटा अवो. ते प्रेभ आणण वौशादा ऩण
ू ा लातालयण तनभााण कयतात. फैठक
खोरीभध्मे लाऩयर्लमाव, त्माॊच्मा वला छटाॊभध्मे रार यॊ ग भैत्रीरा प्रेयणा दे तो आणण वॊबाऴण उत्तेजजत
कयतो, रार यॊ ग याग आणण वड
ू ाच्मा बालनाॊना दे खीर प्रेरयत कयतो. म्शणूनच भानली बालना वॊतशु रत
कयण्माची ऩाॊढमाा र्कॊ ला र्पकट तऩर्कयी वायख्मा ळाॊत यॊ गाच्मा टोनवश ते एकत्र कयणे चाॊगरे आशे.
तऩर्कयी - तऩर्कयी वॊलेदनाॊना आयाभ दे त,े कदार्चत थोडे जास्त, ज्माभऱ
ु े तनजष्टक्रमता आणण रयमाॊची
कभतयता अवते, दव
ु यीकडे दोरामभान वालरी आणण इतय नैवर्गाक यॊ गछॊ टाच्मा वॊमाजेनाव, तऩर्कयी
यॊ ग रलर्चकता आणण वयु क्षषतेचे प्रतीक आशे , अॊतगात वजालटीभध्मे तऩर्कयी ळाॊतततत लातालयण तमाय
कयण्मावाठी भफ
ु रक प्रभाणात लाऩयरा जातो. शा यॊ ग भोशक अवरा तयी त्मात उदावीनता तनभााण
कयण्माची प्रलत्त
ृ ी आशे . म्शणून आऩण शे वऩलऱे , ऩाॊढये , रार, दशयले आणण नलरयॊगी माॊवायख्मा आनॊदी
यॊ गावश एकत्र केरे अवर्लमाचे वतु नजश्चत कयामरा शले.

नारयगी - आणखी एक ठकत दोरामभान यॊ ग म्शणजे नाॊरयगी आशे. नाॊरयगी आणण त्माच्मा वला छटाॊचा
भाणवालय वकायात्भक प्रबाल ऩडरो. नाॊयगी यॊ गाचे दयू चे टोन, जवे की वोनेयी यॊ ग वॊऩत्ती आणण
वभध्
ृ दीचे प्रतततनर्धत्ल कयते. नारयॊगी वाभान्मक ळमनकषाॊभध्मे उत्तभ प्रकाये लाऩयरा जातो कायण
त्माभऱ
ु े यॊ गाचे नकायात्भक ऩरयणाभ कभी शोतात.

वऩलऱा - वऩलऱा यॊ ग प्रकाळ आणण आनॊदाचा प्रबाल ऩवयलतो, वऩलऱा दे खीर फध्
ु दी आणण वभध्
ृ दीळी
वॊफर्ॊ धत आशे. कायण वोनेयी यॊ गाळी त्माचा जलऱचा वॊफध
ॊ भानरा जातो. अॊतगात वजालटीभध्मे
स्लमॊऩाकघय, बोजन कष आणण स्नानगश
ृ ाॊवाठी वऩलऱा यॊ गा शळपायवीम आशे .
तनऱा : अॊतगात वजालटीवाठीच्मा यॊ ग परकाभधीर वलाात ळाॊत यॊ गाऩैकी एक म्शणजे तनऱा यॊ ग आशे,
यॊ गाच्मा भनोलैसातनक प्रीॅाॅालाॊच्मा वॊदबाात, तनऱा भनारा आयाभ दे तो आणण शदमगती, चमाऩचाम,
यक्तदाफ आणण उच्च यक्तदाफ कभी कयतो, तनऱमा यॊ गाचा जरीम छटा, वलळेऴत आकाळी तनऱा आणण
शरका तनऱा, माॊचा भनालय, उऩचायात्भक प्रबाल अवतो, तनऱा शा एकभेल यॊ ग आशे ज्माभध्मे
वकायात्भक प्रबालाॊची श्रेणी आशे आणण भानवालय थोडा र्कॊ ला नकायात्भक प्रबाल ऩडत नाशी, तम्
ु शी
ळमनकषाभध्मे आणण बोजन कषात शरका आणण गडद तनऱा यॊ ग दे खीर लाऩरु ळकता.
काऱा - काऱा यॊ ग नेशभीच अष्टटऩैरत्ु ल आणण अशबजातऩणावश फतघतरा जातो. भनोलैसातनक
दृजष्टटकोनाॊतन
ू वॊऩण
ू ा काऱी खोरी उदावतनता लाढलू ळकते.
याखाडी - याखाडी यॊ ग शा आणखी एक तटस्थ यॊ ग आशे जो अशबजात आणण ळैराळी अत्मॊत वॊफर्ॊ धत
आशे. काशी रोकाॊना यॊ ग तनयाळजनक लाटतो. तथावऩ, दोरामभान यॊ गवॊगतीवाठी याखाडाॅी यॊ गाचा
वॊतर
ु क म्शणून लाऩय केरा जाऊ ळकतो. प्रत्मषात, याखाडी लेगलेगऱमा रोकाॊभध्मे लेगलेगऱमा
बालनाॊना आॊभत्रण दे त.े याखाडी यॊ गाच्मा वलवलध छटा काशी रोकाॊवाठी ळाॊत प्रबाल टाकू ळकतात, तय
इतयाॊना नैयाश्मात आणतात.
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ऩांढया - ऩाॊढया यॊ ग वालाबत्रक वॊतर
ु क आशेृ जयी वलजच्छन्नर्कयणाभधीर वला यॊ ग भर
ू त: ऩाॊढमाा यॊ गात

उगलरे अवरे तयी अॊतगात वजालटीभध्मे ऩाॊढया यॊ ग एक भशत्लऩण
ू ा यॊ ग मोजना म्शणून काभ कयतो.
आमव्शयीवायख्मा ऩाॊढऱ्मा यॊ गाच्मा लेगलेगऱमा छटा आशे त: ज्माचा भोठमा प्रभाणालय शबॊती, एगळेर
आणण फऱ्माच गोष्टटीवाठी आदळा यॊ ग म्शणून लाऩय केरा जातो. र्पकट तऩर्कयी यॊ ग वॊमोजन, यॊ ग
मोजनावाठी उऩमक्
ु त ठयरे ऩयॊ तु तयीशी ऩाॊढऱ्मा यॊ गऩटटीलय

चाॊगरे कामा कयते. ऩाॊढया यॊ ग ळाॊतता

आणण ळाॊततेळी वॊफर्ॊ धत आशे. ळमनकष, स्थानगश
ृ , स्लमॊऩाकघय, फैठक खोरी, बोजन कष मावश
घयाच्मा कोणत्माशी बागात तम्
ु शी ऩाॊढया यॊ ग लाऩरु ळकता र्कॊ ला तम्
ु शी वॊऩण
ू ा भारभत्तेत ऩाॊढया यॊ ग
लाऩरु ळकता.
तनयीषणे
भानव ळास्त्रसाॊच्मा भतानव
ु ाय यॊ ग रोकाॊच्मा वलशळष्टट बालनाॊळी वॊफर्ॊ धत अवू ळकतात. अॊतगात
वजालट कयताना कोणते ऩरयणाभ आणण काम शे जाणून घेणे पाय भशत्लाचे आशे. बालना वलशळष्टट
यॊ गाभऱ
ु े तनभााण शोतात. रार वलाात उष्टण यॊ गाऩैकी एक म्शणून खू उत्तेजक आशे , ऩॊयतु मा यॊ गाभऱ
ु े
त्रावदामक आणण त्रावदामक वॊलेदना शोऊ ळकतात. त्मा कायणास्तल शा यॊ ग ळमनकषाॊवाठी र्कॊ ला
वलश्राॊतीवाठी तनमोजजत खोर्लमाॊवाठी मोग्म नाशी. तनऱा यॊ ग प्राभख्
ु माने स्ऩष्टटता, वव्ु मलस्था आणण
ळाॊततेची बालना उत्तेजजत कयतो, शा यॊ ग वलळेऴत अभ्मावावाठी उऩमक्
ु त आशे . तवेच ळमनकषावाठी
वध्
ु दा शा एक चाॊगरा ऩमााम आशे कायण तो ळाॊतता आणण ळाॊततेची बालना उत्तेजजत कयतो.
वऩलऱा यॊ ग आळालाद आणण वकायात्भक दृजष्टटकोन उत्तेजजत कयतो, तवेच तो ताण तणालाची
ऩरयजस्थती ऩण तनभााण करु ळकतो. म्शणूनच त्मारा दव
ु ऱ्मा ळाॊत बालना दे णाऱ्मा यॊ गावोफत लाऩयणे
मोग्म अवते. दृश्मभान वलजच्छन्नर्कयणाभध्मे शा वलाात आनॊददामक यॊ ग भानरा जातो. नारयॊगी शा यॊ ग
उत्तेजक यॊ ग आशे . शे यॊ ग दृष्टमदृष्टटमा जागा वलस्तत
ृ

करु ळकतात आणण तनलावी इभायतीच्मा वला

खोर्लमाभॊध्मे फायीक वायीक तऩळीर मावाठी लाऩयरे जाऊ ळकतात. दशयला शा तनवागाचा यॊ ग आशे . ळाॊत
आणण टलटलीत आशे . शा यॊ ग उऩचायात्भक आशे. र्पकट दशयला शा वलजच्छन्नर्कयणाभधीर वलाात
आयाभदामी आणण ळाॊत यॊ ग आशे. काऱा शे वला यॊ गाचे शभश्रण आशे जे ऩण
ा णे ळोऴरे जाते. शे ळक्ती
ु ऩ
यशस्म आणण भर्ल
ू मच
ू े प्रतीक आशे. शा यॊ ग शभत्रत्लशीन आणण अगम्म आशे .
दव
ु यीकडे ऩाॊढया, तनदोऴाऩणा, ळध्
ु दता, वत्म आणण ळाॊततेचे प्रतीक आशे . ते स्लच्छ, आयोग्मदामी आणण
वख
ु दामक लातालयण तनभााण कयते. ऩाॊढऱ्माभध्मे वलजच्छन्नर्कयणाच्मा वला यॊ गाचा वभान वभतोर
अवतो, जो वला यॊ गाच्मा वकायात्भक आणण नकायात्भक दोन्शी ऩैरच
ूॊ े प्रतततनर्धत्ल कयतो, ऩाॊढया फेज
आणण याखाडी यॊ ग ळमनकषभध्मे आणण फैठक खोरीभध्मे, स्लमॊऩाकघयात आणण स्नानगश
ृ ाभध्मे
लाऩयरा जाऊ ळकतो.
तनष्कऴि
ळतकानळ
ु तके यॊ गाच्मा छटा, यॊ गवॊगती आणण यॊ ग मोजनेचा अभ्माव केरा गेरा आशे. जयी यॊ ग आणण
भानवळास्त्राफददर अनेक शभथक आशे त. तयीशी त्माॊचा आऩर्लमा भनजस्थतीलय आणण उत्ऩादकतेलय
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शोणाया ऩरयणाभ अकाटम आशे . डडझाइन आणण लास्तवु लदमेच्मा जगात यॊ ग भशत्लऩण
ू ा बशू भका
फजालतात, ते जागेच्मा वलवलध उऩमोगाॊळी वॊफर्ॊ धत आशे त आणण त्माॊचा भानली जीलनालय भोठा प्रबाल
ऩडतो, डडझइनळी वफॊर्धत व्मक्तीॊना यॊ गाच्मा वलवलध प्रबालाफदर भादशती अवणे आलश्मक आशे.
एखादमा व्मक्तीच्मा दै नदॊ दन जीलनात तनलावी इभायत भशत्लाची बशू भका फजालतात, आऩण ज्मा
जागेलय याशतो त्मा जागेची यचना एखादा व्मक्तीलय तनजश्चत प्रबाल टाकते, मोग्म कामाात्भक उऩाम
आणण पतनाचयच्मा तनलडीव्मततरयक्त, अॊतगात वजालटीभध्मे अॊभरात आणरेरे यॊ ग वॊऩण
ू ा छाऩ फदरू
ळकतात. तवेच, जागेचा उद्दे ळ मोग्म यॊ गाची तनलड ऩरयबावऴत करु ळकतो, अळाप्रकाये वलवलध यॊ गाॊचा
लाऩय तनलाव इभायतीच्मा ददलव आणण यात्रीच्मा जागाॊळी जुऱलन
ू घेतरा ऩादशजे.
श्रेमतनदे ळ
शा ळोधतनफॊध शरदशताना डॉ,अशबजजत नातू आणण डॉ ऩयाग नायखेडे माॊनी केरेरमा भागादळानाफदर
रेखक आबाय भानू इजच्छतो,
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