
இந்திய நகரங்களைத் திட்டமிடுவது யார்? இந்திய நகர்ப்புறத் திட்டமிடலின் 
முரண்பாடுகள் 

மேத்யூ இடிகுல்லா 

அண்மேயில் சென்மை நகரம் செள்ளத்தில் ெிக்கியமதப் ம ால 
இந்தியாெின் ச ருநகரங்கள் ச ரும் சநருக்கடியில் 
ெிக்கும்ம ாசதல்லாம் இந்தியாெில் நகர்ப்புறத் திட்டேிடலின் 
“ஏடாகூடோை” தன்மே ெிொதத்துக்கு உள்ளாெது ெழக்கம். 
நகர்ப்புறத் திட்டேிடலும் அதன் அேலாக்கமும் இந்தியாெின் 
நகரங்கள் "செயல் டாேல் முடங்கு"ெதற்காை காரணோக 
அறிெிக்கப் டுெது ெழக்கம் என் தால், இந்தியாெின் தற்ம ாமதய 
நகர்ப்புறத் திட்டேிடலின் மெர்கமள ஆராய்ெது முக்கியம். 
இந்தியாெில் நகர்ப்புறத் திட்டேிடலின் நிறுெைம்ொர் 
கட்டமேப்ம ப்  ற்றி முக்கியோை ெில மகள்ெிகமள நாம் எழுப்  
மெண்டும்: நகரத்மதத் திட்டேிட அதிகாரம் யாருக்கு உள்ளது? 
இந்தியாெின் நகர்ப்புறத் திட்டேிடல் ெட்டங்களும் 

செயல்முமறகளும் ஏன் இப் டி ெடிெமேக்கப் ட்டுள்ளை? 

இந்தியாெின் அரெியலமேப்புத் திட்டத்தில், நகர்ப்புறத் திட்டேிடல் என் து 
மதர்ந்சதடுக்கப் ட்ட உள்ளூர் அரொங்கங்களின் செயல் ாடாக இருந்தாலும், இந்திய 
நகரங்களின் திட்டேிடல் நமடமுமறகள் முதன்மேயாக ோநில அரொங்கத்தின் கீழ் உள்ள 
அதிகாரெர்க்கத்தின் அமேப்புகளால் மேற்சகாள்ளப் டுகின்றை. இந்தக் கட்டுமரயில், இந்த 
முரண் ாட்டிற்காை காரணங்கமளயும் அடிப் மடமயயும் கண்டறிய முயல்கிமறன். 
நகர்ப்புறத் திட்டேிடமலயும் “முன்மைற்ற”த்மதயும் நகர்ப்புற அரெியலிலிருந்து 
ெிலக்கிமெக்கும் காலைியத் தர்க்கம் எவ்ொறு இன்மறய இந்தியாெிலும் திட்டேிடல் 
செயல்முமறகளின் ேீது சதாடர்ந்து செல்ொக்கு செலுத்திெருகிறது என் மத எடுத்துக் 
காட்டுெதற்காக நகர்ப்புறத் திட்டேிடலுக்காை அமேப்புகளின் மெர்கமளத் மதடிச் 
செல்கிமறன். காலாெதியாை இத்தமகய திட்டேிடல் முமறமயப்  ின் ற்றுெதால் இந்திய 
நகரங்களுக்கு ஏற் டும் தாக்கங்கமளயும் ஆராய்கிமறன். 

 
திட்டமிடுவதற்கான அதிகாரம் 

கிராேப்புற, நகர்ப்புற உள்ளாட்ெி அரொங்கங்கள் "சுயாதிகாரமுள்ள அமேப்புக”ளாகச் 
செயல் ட அதிகாரம் அளிக்கும் ெமகயில். 1992இல் அரெியலமேப்புச் ெீர்திருத்தங்கள் (73ெது 
ேற்றும் 74ெது திருத்தங்களின் ெடிெத்தில்) மேற்சகாள்ளப் ட்டை. இமதயடுத்து 
இந்தியாெின் உள்ளூர் நிர்ொக அமேப்பு முக்கியோை ோற்றத்திற்கு உள்ளாைது. 74ஆெது 
திருத்தம், ச ாருளாதார மேம் ாடு, ெமூக நீதி ஆகியெற்றுடன் 12ஆெது அட்டெமணயின் 
கீழ்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள அம்ெங்களுக்காை திட்டங்கமளயும் உருொக்கிச் 
செயல் டுத்துெதற்காை அதிகாரங்கமளத் மதர்ந்சதடுக்கப் ட்ட நகராட்ெிகளுக்கு 
ெழங்குகிறது. நகர்ப்புறத் திட்டேிடல், நிலப்  யன் ாட்மட ஒழுங்கு டுத்துதல், ச ாருளாதார, 
ெமூக ெளர்ச்ெிக்காை திட்டேிடல் ஆகியமெ 12ஆெது அட்டெமணயில்  ட்டியலிடப் ட்ட 
முதல் மூன்று கூறுகளாகும்.மேலும், 10 லட்ெத்திற்கும் அதிகோை ேக்கள்சதாமக சகாண்ட 
ச ருநகரங்கள், ச ருநகரத் திட்டேிடல் குழுமெ (MPC) உருொக்க மெண்டும் என் மத 
74ஆெது திருத்தம் கட்டாயோக்குகிறது. மதர்ந்சதடுக்கப் ட்ட உள்ளாட்ெிப்  ிரதிநிதிகள் இந்தக் 
குழுெின் உறுப் ிைர்களில் மூன்றில் இரண்டு  ங்காெது இருக்க மெண்டும். உள்ளாட்ெி 
அமேப்புகள் தீட்டும் திட்டங்கமள உள்ளடக்கி ச ருநகரப்  குதிக்காை திட்டங்கமள இந்தக் 
குழு உருொக்க மெண்டும். ஆக, ச ரியசதாரு  குதிக்காை திட்டத்மதத் தயாரிக்கும் 
ச ாறுப்ம க் சகாண்ட ச ருநகரத் திட்டேிடல் குழுவுடன் இமணந்து நகர்ப்புறத் 
திட்டேிடமல மேற்சகாள்ளும் ச ாறுப்ம த் மதர்ந்சதடுக்கப் ட்ட நகராட்ெிகளுக்கு 
அரெியலமேப்புச் ெீர்திருத்தங்கள் ெழங்குகின்றை. 

இருப் ினும், நகராட்ெி அரொங்கம் அல்லது ச ருநகரத் திட்டேிடல் குழுெிற்குப்  திலாக, 
இந்தியாெின் ச ரும் ாலாை ச ரிய நகரங்களில் ோநில அரொங்கத்தின் கட்டுப் ாட்டில் 
உள்ள மேம் ாட்டு ஆமணயங்கமள நகர்ப்புறத் திட்டேிடல்  ணிமய முதன்மேயாக 
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மேற்சகாள்கின்றை. மேம் ாட்டுப்  ணிகளுக்காை ஆமணயங்கள் உள்கட்டமேப்பு மேம் ாடு, 
ெடீ்டு ெெதித் திட்டங்கள், நகர்ப்புறத் திட்டேிடல் ஆகியெற்றுக்குப் ச ாறுப் ாை 
ெட்டப்பூர்ெோை முகமேகளாக இருக்கின்றைர். இமெ அதிகாரெர்க்கத்மதச் மெர்ந்தமெ. 
இெற்றில் ேக்களால் மதர்ந்சதடுக்கப் ட்ட உள்ளூர்  ிரதிநிதிகள் யாரும் இருப் தில்மல. 
உள்ளூர் அரொங்கத்திற்குப்  தில் கூறும் ச ாறுப்பும் இெற்றுக்கு இல்மல. தில்லி மேம் ாட்டு 
ஆமணயம் அல்லது ச ங்களூர் மேம் ாட்டு ஆமணயம் ம ான்ற இந்த முகமேகள், 10-20 
ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற நகரம் முழுமேக்குோை நிலப்  யன் ாட்மடயும் 
மேம் ாட்மடயும் ஒழுங்கு டுத்துெதற்காை "ெிரிொை திட்டங்கமள "த் (master plans) 
தயாரிக்கின்றை. 

திட்டமிடல் அளமப்புகைில் காலனிய வவர்கள் 

இந்தியாெில் நகர்ப்புற திட்டேிடல் என் து உள்ளூர் ஜைநாயகத்திடேிருந்து 
 ிரிக்கப் ட்டுள்ளது. இந்த முரண் ாடு நீண்ட ெரலாற்மறக் சகாண்டது. 1896இல்  ம் ாமயத் 
தாக்கிய  ிமளக் மநாமயச் ெோளிப் தற்காக  ிரிட்டிஷ் காலைித்துெ அரசு 
திட்டேிடுெதற்காை நிறுெைங்கமளயும் ெட்டங்கமளயும் உருொக்கியது. இதிலிருந்துதான் 
இந்தியாெின் தற்ம ாமதய நகர்ப்புறத் திட்டேிடல் அமேப்பு சதாடங்கியது. 
ஆங்கிமலயர்களால் கட்டமேக்கப் ட்ட இந்திய நகரங்கள் ச ரும் ாலும் ஆங்கிமலயர்களால் 
ஆக்கிரேிக்கப் ட்ட "மகாட்மட"  குதிக்கும் இந்தியர்கள் ொழ்ந்த "பூர்ெகீ" நகரத்திற்கும் 
இமடமயயாை சதளிொை  ிரிெிமையுடன் இரட்மட நகரங்களாகச் செயல் ட்டை.  ிமளக் 
சதாடங்கும்ெமர, ஆங்கிமலயர்கள் தாங்கள் ொழ்ந்த கன்மடான்சேன்ட்  குதிமயயும் 
அமதசயாட்டிய குடிேக்கள்  குதிகமளயும் நிர்ெகிப் திமலமய  ிரதாைோக அக்கமற 
செலுத்திைார்கள். ஆைால்,  ிமளக்  ம் ாயின் ேக்கள்சதாமகயில் சுோர் 6 
ெிழுக்காட்டிைமரப்  லிொங்கி, நகரத்தின் ெணிகத்மத முடக்கிய  ிறகு, ஒட்டுசோத்த 
நகரத்மதயும் ஒழுங்கு டுத்த மெண்டிய அெெியத்மதக் காலைிய அரொங்கம் உணர்ந்தது. 

 ம் ாய் முன்மைற்ற அறக்கட்டமள (Bombay Improvement Trust) 1898இல் உருொக்கப் ட்டது. இது 
 ிரிட்டிஷ் இந்தியா முழுெதும் நிறுெப் ட்ட  ல்மெறு அறக்கட்டமளகளுக்கு முன்மைாடியாக 
ோறியது. மநாய்கள்  ரவுெமதத் தடுக்கும் மநாக்கத்துடன், மநரடித் திட்டேிடல், புதிய 
சதருக்கமள அமேத்தல், ெடீுகள் கட்டுதல், சநரிெலாை இடங்களில் சநரிெமலக் குமறத்தல் 
ஆகியமெ இந்த அறக்கட்டமளயின் ச ாறுப் ில் ெந்தை. "உள்ளூர்"  குதிகளில் இருக்கும் 
கூடுதலாை ேக்கள்சதாமக, சுகாதாரேற்ற சூழல்கள் ஆகியமெமய  ிமளக்  ரவுெதற்கு 
முக்கியக் காரணம் என்று காலைிய அரொங்கம் கருதியது. எைமெ, குடிமெப்  குதிகமள 
இடித்து அெற்மற மேம் டுத்துெதற்காை "ெிறப்புரிமே" அதிகாரங்கமள அறக்கட்டமளக்கு 
ெழங்கியது. 

நகர மேம் ாட்டு அறக்கட்டமளகள்  ின்ைர் கல்கத்தா, லக்மைா, கான்பூர், அலகா ாத், சடல்லி, 
ச ங்களூர் ம ான்ற  ிரிட்டிஷ் கட்டுப் ாட்டில் உள்ள  ல்மெறு நகரங்களில் 
நிறுெப் ட்டை.1882ஆம் ஆண்டு  ிரிட்டிஷ் மெஸ்ராய் ரிப் ன்  ிரபு செளியிட்ட உள்ளூர் 
தன்ைாட்ெி அதிகாரத்தின் ேீதாை தீர்ோைத்திற்குப்  ிறகு  குதியளவு  ிரதிநிதித்துெ 
அமேப்புகளாக ோறிய முைிெி ல் ோநகராட்ெிகளுக்கு இமணயாகவும் தன்ைாட்ெி உரிமே 
சகாண்டமெயாகவும் இந்த அறக்கட்டமளகள் செயல் ட்டை. மதர்ந்சதடுக்கப் ட்ட 
நகராட்ெிகளின் தமலயடீு இல்லாேமலமய காலைிய அதிகாரெர்க்கம் நகர்ப்புற மேம் ாட்மட 
ெழிநடத்துெமதயும்  ஒழுங்கு டுத்துெமதயும் இத்தமகய அறக்கட்டமளகளின் செயல் ாடு 
உறுதி செய்தது. நகர மேம் ாட்டு அறக்கட்டமளகள் ெளர்ச்ெிக்காை அதிகார மேயங்களாக 
ோறிய நிமலயில் நகர்ப்புறத் திட்டேிடமலயும் நகர மேம் ாட்மடயும் உள்ளூர் 
அரெியலிலிருந்து ெிலக்கிமெக்கும் நமடமுமறயாைது காலைிய ஆட்ெியின் ேர ாகத் 
சதாடர்கிறது.  

ெளர்ச்ெிக்காை ச ாறுப் ிலுள்ள அமேப்புகளுக்காை அதிகாரம் இத்தமை ஆண்டுகளில் 
கூடியிருக்கிறது. இந்நிமலயில் உள்ளாட்ெி அமேப்புகளுக்கு அதிகாரங்கமள ெழங்குெதன் 
மூலம் அதிகாரப் ரெமலச் செயல் டுத்த அரெியல் ெட்ட ரீதியாக மேற்சகாள்ளப் டும் 
முயற்ெிகளால் ஏற்சகைமெ அரசு நிர்ொக அமேப் ில் அழுத்தோகப்  திந்துள்ள 
அதிகாரெர்க்கத்தின் அதிகாரக் கட்டமேப்புகமள அகற்ற முடியெில்மல. 74ெது திருத்தம் 



நிமறமெற்றப் ட்டுக் கிட்டத்தட்ட முப் து ஆண்டுகள் ஆகியும், நகர்ப்புறத் திட்டேிடல் 
ேற்றும் மேம் ாட்டுக்காை அமேப்புகமள நிர்ெகிக்கும் ெட்டங்களில் ஜைநாயக ரீதியாகத் 
திட்டேிடும் செயல்முமறகமளக் சகாண்டுெருெதில் ச ரிய ோற்றங்கள் எதுவும் 
நிகழெில்மல. நகர்ப்புறத் திட்டேிடல் சதாடர் ாை ோநிலச் ெட்டங்களில் ச ரும் ாலாைமெ 
ஒன்றிய அரெின் ோதிரி நகரம், 1960இன் நாட்டுப்புறத் திட்டேிடல் ெட்டம் ஆகியெற்றின் 
அடிப் மடயிமலமய சதாடர்ந்து செயல் டுகின்றை. இந்தச் ெட்டம் 1947ஆம் ஆண்டின் 
 ிரிட்டிஷ் நகர ேற்றும் நாட்டுப்புறத் திட்டேிடல் ெட்டத்திலிருந்து ச றப் ட்டது. இந்தச் 
ெட்டங்கள் மேயப் டுத்தப் ட்ட அதிகாரத்மதயும் மேலிருந்து கீமழ என்னும் முமறயிலாை 
திட்டேிடல் அமேப்ம யும் ெழங்குகின்றை. உள்ளூர் அரொங்கத்திடேிருந்து துண்டிக்கப் ட்ட 
செயல்முமற இது. ச ாதுேக்களின்  ங்மகற்புக்காை ெழிகள் இதில் ேிகவும் குமறொமெ 
உள்ளது. 

விரிவான திட்டமிடலின் (மாஸ்டர் பிைான்) வளரயளறகள் 

இந்திய நகரங்கள் ஆங்கிமலயர்களிடேிருந்து ச ற்ற  மழய திட்டேிடல் முமறமயத் 
சதாடர்ந்து  ின் ற்றுகின்றை. ஆைால், இங்கிலாந்திமலா இந்த முமற அடிமயாடு 
ோற்றியமேக்கப் ட்டுள்ளது. உலகின் ச ரும் குதி ேிகவும் உயிமராட்டமுள்ள திட்டேிடல் 
செயல்முமறகளுக்கு ோறியுள்ள நிமலயில், இந்தியாெில் திட்டேிடல் அமேப் ாைது 
நகரத்தின் எந்தசொரு ெளர்ச்ெிமயயும் குமறந்த ட்ெம் மகாட் ாட்டளெிலாெது தீர்ோைித்து 
ஒழுங்கு டுத்தும் திட்டோக "ோஸ்டர்  ிளா”மை மெத்திருக்கிறது. ோநிலத் திட்டேிடல் 
ெட்டங்களின் டி, ோஸ்டர்  ிளான் என் து ச ரும் ாலும் நிலப்  யன் ாட்மடயும் 
கட்டிடங்கமளயும் ஒழுங்கு டுத்துெதற்காை இடம் ொர்ந்த கருெியாகமெ செயல் டுகிறது. 
இந்தத் திட்டத்தில் ம ாக்குெரத்து அல்லது சுற்றுச்சூழல் ம ான்ற முக்கியத் துமறகள் 
இமணக்கப் ட மெண்டிய அெெியேில்மல. ெில புதிய ோஸ்டர்  ிளான்கள் செய்ய 
முமைெது ம ால, இந்தத் துமறகள் திட்ட ஆெணத்தில் மெர்க்கப் ட்டாலும், அத்தமகய 
ெிதிகள் ெட்டப்பூர்ெோகப் டெில்மல. எைமெ, திட்டேிடுதலின் கெைக்குெிப் ாைது 
நகரத்மதக் குடியிருப்பு, ெணிகம், சதாழில்துமற என் ை ம ான்ற  ல்மெறு ஒற்மறச் 
செயல் ாட்டு ேண்டலங்களாகக் கறாராகப்  ிரித்து அணுகும் ந்மடமுமற இன்ைமும் 
சதாடர்கிறது.  

இத்தமகய இறுக்கோை ேண்டல ஒழுங்குமுமற அடிப் மடயிலாை திட்டேிடல் 
அமேப் ாைது,  ன்முகத்தன்மேயின் நகர்ப்புற ெடிெம், ெரலாற்று ரீதியாகக் கலமெயாை 
 யன் ாட்டில் உள்ள இடங்களின் ோறு டும் தன்மே ஆகியெற்மறக் சகாண்ட இந்தியாெின் 
நகர்ப்புற யதார்த்தங்கமள அதிகம் கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்ெதில்மல. இதன் ெிமளொக, 
இந்திய நகரங்களில் ம ாடப் டும் திட்டத்திற்கும் யதார்த்தத்தில் செளிப் டும் 
செயல் ாட்டிற்கும் இமடமய ச ரும் முரண் ாடுகள் காணப் டுெதில் ெியப் மடெதற்கு 
ஒன்றுேில்மல. திட்டேிடும் செயல்முமறயிமலமய ச ாதிந்துள்ள "மதால்ெி"யின் தெிர்க்க 
இயலாத தன்மே, திட்டேிடல் ஒழுங்குமுமறகளுக்குப்  ல்மெறு ெமகயாை ெிதிெிலக்குகள் 
ஏற் டவும் திட்டேிடல் ேீறல்கமள ேன்ைிக்கும்  ல்மெறு "முமறப் டுத்தல்" திட்டங்கமள 
அறிமுகப் டுத்தவும் அனுேதிக்கிறது. எைமெ, இந்திய நகரத்தின் ேீது திணிக்கப் டும் நெைீ 
 குத்தறிவு ொர்ந்த ெிரிொை திட்டேிடல் அமேப்பு உள்ளடீற்றதாக ஆக்கப் டுகிறது. இந்த 
ெிமளவு அமேப் ின் தெறுதலால் அல்லாேல் அமேப் ின் இயல் ிைாமலமய ஏற் டுகிறது 
என்று சொல்ல இடேிருக்கிறது. 

மேத்யூ இடிகுல்லா ச ங்களூரில் ெெிக்கிறார். அஸிம்  ிமரம்ஜி  ல்கமலக்கழகத்தின் 
சகாள்மக ேற்றும் ஆளுமகத் துமறயின் ெருமகதரு ஆெிரியர். நகர்ப்புறப்  ிரச்ெிமைகள் 
குறித்துச் ெட்டம் ேற்றும் சகாள்மகொர் ெிெகாரங்களின் சுமயச்மெயாை ஆமலாெகர். 
 


