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ःव�न ह�रत नगर�चे 

डॉ. सु. �व. रानडे 

 
असावे संुदर आपुले गाव असे ू�येकालाच वाटत असते. परंतु आता खेडेगाव काय �कंवा शहर काय, दो ह! 

�ठकाणी राहणाया लोकां%या &'ीने हे एक दरापाःतु  ःव*न बनले आहे. 

वाढ�या औ.ौगीकरणामुळे मो2या शहरातील लोकसं3या झपा5याने वाढत आहे. या लोकसं3येचा ताण 

शहरातील िनवास7यवःथा, रःते, पाणीपुरवठा, वीज यासार3या पायाभूत सु�वधांना सहन करणे अश=य झाले 

आहे. शहरातील बहतेकु  सव> मोक?या जागा, बAडांगणे, बागा व जु या इमारती यां%याजागी न7या टोलेजंग 

इमारती उDया रहात आहेत.  

 

एका जु या एक मजली इमारती%या जागी बहमजलीु  इमारत झाली तेथ ेराहणाया लोकांची सं3या �क�येक 

पट!नी वाढते. साहEजकच �यांची पाFयाची गरज �याचूमाणात वाढते. माऽ पाणीपुरव2याचा नळ मोठा करता 

येत नाह!. कारण तो शहरा%या पाणीपुरवठा 7यवःथेतील एक छोटा भाग असतो. �यामुळे मो2या 7यासाचा 

नळ बस�वला तर! पाणीपरुवठा वाढू शकत नाह!. जी गो' पाFयाची तीच सांडपाणी वाहनू  नेणाया गटारांची वा 

नळांची. पाणी पुरव2यासाठI बोअर वेल, टाकA व पंपाची 7यवःथा करता येते माऽ तयार होणारे सांडपाणी 

शहरा%या मलजल 7यवःथेत सोडणे बहधाु  श=य होत नाह!. कचरा संकलनाचीह! वेगळ! 7यवःथा करावी 

लागते. न7या इमारतीं%या �कंमती अिधक असJयाने �यात राहणाया लोकांचे जीवनमानह! उ%च असते. 

�यां%याकडे ःकूटर व मोटार वाहने असतात. �यासाठI वाहनतळाची 7यवःथा करावी लागते. रः�यावर!ल 

वाहतुकह! वाढते. रःता अिधक Kंद व जाःत �टकावू करावा लागतो. अिधक �वजेची गरज भाग�वFयासाठI 

उ%च दाबा%या तारा व शॅ ःफ़ाम>र बसवावे लागतात. 
 

एका इमारती%या बाबतीत असे होत असेल तर शहरात �ठक�ठकाणी अनेक इमारतींचे असे Kपांतर झाJयास 

शहराची सव> सु�वधा यंऽाणाच कोलमडून पडते. यािशवाय अनेक जु या इमारती पाडFयाचे वा नवीन 

बांधFयाचे काम चालू असJयाने शकांची वाहतूक, जुने नवे बांधकाम सा�ह�य व कामगारवःती यांचाह! ताण 

शहर 7यवःथेवर पडतो. शहरातील लोकसं3या वाढते तशी जीवनावँयक वःतूची गरजह! वाढते. ती 

पुर�वFयासाठI मोठI दकानेु , मॉल यांचीह! �यात भर पडते. करमणूक व इतर सुखसोयीह! आहे �या जागेत 

िनमा>ण केJया जातात. पPरणामी शहराचे मुळचे Qप न' होऊन �याला कांबAट%या जंगलाचे Qप येते.  

पूवSचे खेडेगाव Tहणजे एक रTय,  िनसगा>%या साE नUयात असणारे वसतीःथान असायचे. गावा%या 

ूवेशVाराशी कमान, गावा%या मUयभागी एक देऊळ, वड, िचचं वा �पंपळा%या झाडाखाली असणारा क5टा,  चार 

गJJया वःती, बाजूला एक ओढा, आEण सभोवताली पसरलेली शेती आEण मळे. रःते साधेच असले तर! 

आपले वाटायचे. साUया दगडा-मातीची वा कुडाची घरेदेखील �वलYण सुखद असायची. गावातील माणसे, 
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�यांचे �वचार व 7यवहार एका घ5ट �वणीत गुंफ़Jयासारखी एकसंध वाटायची. पारंपाPरक जऽा हे गावाचे 

आकष>ण असायचे. आता या खेडेगावाचे Qप पार पालटले आहे. शहर! संःकृतीचे आघात �यावर झाले आहेत. 
 

पूवSचे शहर Tहणजे खेडेगावातJया लोकांना आकष>ण असायचे. मो2या आकष>क इमारती, Kंद व ःव%छ रःते, 

बागा, बAडांगणे, सरकार! कचेया, वाचनालय व शाळा- कॉलेज%या देखFया इमारती, नद! असेल तर Kंद बांधीव 

घाट, घाटावर!ल देवळे, साव>जिनक सभांसाठI खास पटांगणे, एक ना दोन. आ2व\या%या बाजारासाठI वा नाटक- 

िसनेमा पाअFयासाठI खेडेगावातील लोक शहरात यायचे. 
 

पहाटेपासून मUयराऽीपयत̂ �दवसा%या �व�वध कालखडंांत िनसग> �व�वध Kपे धारण कर!त असतो. पहाटेचे दंव, 

उष:कालची लाली, पYांचे कूजन, उमल�या फ़ुलांचे ताटवे, दपारचेु  ऊन, संUयाकाळचा गार वारा आEण राऽी 

आकाशातील नYऽांचा मनमोहक नजारा या गो'ींना शहरातील माणूस पारखा झाला आहे. या नैसिग>क 

सुखकारक गो'ीऎवजी दरदश>नवर!लू  आभासी &ँयांवर �याला समाधान मानावे लागत आहे. कृ�ऽम वायुवीजन 

व ूकाशयोजना तसेच अयोbय घरबांधणी व अतंग>त सजावट यामुळे घरातील ूदषFह!ू  वाढले आहे. 

रः�यावQन पायी चालणायाला  गदc, गdगाट, ूद�षतू  हवा, सांडपाFयाची दलदल, कचयाचे ढ!ग यातून  माग> 

काढावा लागत आहे. तर वाहन वापरणायाला शॅ�फ़क जॅम, वेगात चालणार! वाहने व धोकादायक 

खाचखळbयांचे रःते व पाकeग समःयांना सामोरे जावे लागत आहे. वfृ 7यgAंना सुरEYतपणे �हंडFयासाठI 

रःते नाह!त. �वरंगु?यासाठI बागा नाह!त. मुलांना खेळFयासाठI मो=?या जागा वा बAडांगणे नाह!त. 
 

यावर काह!च उपाय नाह! का? सव>सामा य माणसाचे संुदर शहराचे ःव*न हे ःव*नच राहणार का? पया>वरणाची 

आपण काळजी घेतली व �या ूमाणे गहृरचना व शहररचना करFयाचा िनhय केला तर हे ःव*नह! स�य 

ठQ शकेल. आपJया सुखी जीवनासाठI व आपJया भावी �पiयांसाठI हे अ�यावँयक आहे. 
  
 
  


