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1. ਭੂਹਿਕਾ : 

 ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੂੰ ਆਰਹਥਕ ਹਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਨਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਹਸੱਟਾ ਿੂੰਹਨਆ ਜਾਦਂਾ ਿੈ। ਹਜਿੇਂ ਹਕ ਹਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਚ ਆਰਹਥਕ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ

ਆਉਂਦੀਆ ਂਿਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਿਧਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗਾ ਹਕ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਆਰਹਥਕ ਹਿਕਾਸ ਆਪਸ ਹਿੱਚ ਸੂੰਬੂੰਧ ਰਖੱਦ ੇ

ਿਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੂੰ ਤਾਂ ਆਰਹਥਕ ਹਿਕਾਸ ਦਾ ਇੂੰਜਣ ਿੀ ਿੂੰਹਨਆ ਜਾਦਂਾ ਿੈ। ਪਰੂੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਠੀਕ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਇਸਦ ੇਹਸੱਟੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦ ੇ

ਰੂਪ ਹਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੂੰ ਹਿਲਦ ੇਿਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਿਕਹਸਤ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਗਲੱ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥ ੇਅਧੱੀ ਤੋਂ ਹਿਆਦਾ ਜਨਸੂੰਹਖਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਿੱਚ ਰਹਿੂੰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ 

ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਆਦਾ ਸਿੱਹਸਆ ਨਿੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਸਦ ੇਉਲਟ ਹਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾ ਂਹਿੱਚ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਾਸ ਹਿਆਦਾ ਿੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆ ਂਦੀ ਿੀ 

ਿੱਡੀ ਸਿੱਹਸਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਹਜਸ ਨੂੂੰ ਯੂ.ਐਨ.ਿੈਹਬਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੂੰਕਹਿਆ ਂਹਿੱਚ ਿੀ ਦਰਸਾਇਆ ਿੈ।  

ਟਬੇਲ 1: ਸੂੰਸਾਰ ਦ ੇਹਿਹਭਨ ਆਰਹਥਕ ਦਸ਼ੇਾ ਂਦੀ ਕ ਲੱ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤ ੇਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆ ਂਦੀ ਜਨਸੂੰਹਖਆ: 

(ਹਿਹਲਯਨ ’ਚ) 
ਦਸ਼ੇ ਕ ਲੱ ਜਨਸੂੰਹਖਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਸੂੰਹਖਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆ ਂਦੀ 

ਜਨਸੂੰਹਖਆ  

ਸੂੰਸਾਰ 6134.000 2926.000 924.000 

ਹਿਕਹਸਤ ਦੇਸ਼ 1194.000 902.000 54.000 

ਹਿਕਾਸਸ਼ੀਲ 4940.000 2022.000 870.000 

ਅਲਪ ਹਿਕਹਸਤ 685.000 179.000 140.000 

ਭਾਰਤ 1025.096 285.608 158.418 

(ਸਰੋਤ: ਯੂ.ਐਨ.ਿੈਹਬਟਟੇ, 2001) 

ਉਪਰਲੇ ਟੇਬਲ 1 ਤੋਂ ਇਿ ਸਪਸ਼ੱਟ ਿ ੂੰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਿਕਹਸਤ ਅਤੇ ਅਲਪ ਹਿਕਹਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਹਿੱਚ ਤਾ ਂਇਸਦੀ ਬਿ ਤ ਘੱਟ ਸਿੱਹਸਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ 

ਹਕਉਂਹਕ ਹਿਕਹਸਤ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਿਧੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਅਲਪ ਹਿਕਹਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਹਿੱਚ ਹਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਬਿ ਤ 

ਘੱਟ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾ ਂਿੱਲ ਪਰਿਾਸ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰੂੰਤੂ ਹਜਿਿੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਹਥਕ ਪਰਗਤੀ ਿੱਲ ਿੱਧ ਰਿੇ ਿਨ। ਉੱਥ ੇਇਸਦੀ ਹਿਆਦਾ ਸਿੱਹਸਆ ਪਾਈ 

ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜੋ ਹਕ ਉਪਰਲੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦਸ਼ੇਾਂ ਹਿੱਚ ਬਸਤੀਆ ਂਹਿੱਚ ਰਹਿਣ ਿਾਲੀ ਜਨਸੂੰਹਖਆ 870 ਹਿਹਲਅਨ ਿੈ ਜੋ ਹਿਕਹਸਤ 

ਦੇਸ਼, ਹਜੱਥ ੇ54 ਹਿਲੀਅਨ ਿੈ ਤੋਂ ਬਿ ਤ ਹਿਆਦਾ ਿੈ। ਭਾਰਤ ਿੀ ਹਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾ ਹਿੱਚੋਂ ਿੈ। ਇੱਥ ੇਿੀ ਬਸਤੀਆਂ ਿਸਨੀਕਾ ਂਦੀ ਸੂੰਹਖਆ ਬਿ ਤ ਹਿਆਦਾ ਿੈ। 

ਸੂੰਖਪੇ:  ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹਕਸੇ ਿੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਹਥਕ ਹਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਿਿੱਤਿਪੂਰਨ ਹਚੂੰਨਹ ਿ।ੈ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸਿੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਉਿ ਦੇਸ਼ ਆਰਹਥਕ ਹਿਕਾਸ 

ਹਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਦਾ ਿ ੈਪਰੂੰਤੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖੋਜ ਪਰਚ ੇਹਿੱਚ ਿੈਂ ਭਾਰਤ ਹਿੱਚ ਗਲਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਿ ੋਰੇਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬ ਰੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਅਹਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

ਅਸਫਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਹਸੱਟਾ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਿ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੋਜ ਪਰਚ ੇ ਹਿੱਚ ਿੈਂ ਇਸ ਨੂੂੰ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰਧ ਿਧਦੀ 

ਆਬਾਦੀ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਾਸ, ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਿਸਾਹਿਕ ਿਰਗੀਕਰਨ, ਰਸਿੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਿੀ ਰ ਿਗਾਰ ਆਹਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿ।ੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿੈਂ 

ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਿਧਦੀ ਜਨਸੂੰਹਖਆ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਂਦ ੇਿੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਘੱਟਦ ੇਯੋਜਨਾਤਿ ਖਰਚੇ ਦਾ ਿੀ ਅਹਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਇਲਾਿਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਭੂੰਨ-ਹਭੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਹਿੱਹਚ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਿੀ ਹਦੱਤਾ ਿ ੈਅਤ ੇਅੂੰਤ ਹਿੱਚ ਇਸ ਸਿੱਹਸਆ ਨੂੂੰ ਸ ਲਝਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਸ ਝਾਅ ਿੀ ਹਦੱਤ ੇਦੇ ਿਨ।  
 

ਿ ੱਖ ਸ਼ਬਦ: ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਜਨਸੂੰਹਖਆ, ਆਰਹਥਕ ਹਿਕਾਸ, ਬਸਤੀਆਂ, ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਸਕੀਿਾਂ ਨੀਤੀ ਸ ਝਾਅ । 
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ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਹਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਬਸਤੀ ਧਾਰਣੀ ਭਾਰਤ ਹਿੱਚ ਿੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਸੂੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਿੱਡੀਆ ਂਬਸਤੀਆਂ ਸਾਰ ੇਹਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦਸ਼ੇਾਂ ਹਿੱਚ ਿੀ 

ਪਾਈਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਿਨ ਇਿਨਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਿੇਠ ਹਲਖ,ੇ ਟੇਬਲ 2, ਅਨ ਸਾਰ ਿੈ ਜੋ ਯ.ੂਐਨ.ਿੈਹਬਟੇਟ, 2003 ਦ ਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। 

ਟਬੇਲ 2: ਸੂੰਸਾਰ ਦੀਆ ਂਿਡੱੀਆ ਂਬਸਤੀਆ:ਂ 

ਬਸਤੀਆ ਂਦ ੇਨਾ ਂ ਦਸ਼ੇ 

- ਧਾਰਿੀ ਿ ੂੰਬਈ, ਭਾਰਤ 

- ਕਾਈਬੇਰਾ ਨਰੌਬੀ, ਕੀਨੀਆ 

- ਹਿਲਾ-ਈ-ਸੇਲਿੇਡਰੋ ਲੀਿਾ, ਪੀਰ ੂ

- ਓਰੂੰਗੀ ਕਰਾਚੀ, ਪਾਹਕਸਤਾਨ 

- ਆਸ਼ਾਈਿਾਨ ਈਿਾ, ਘਾਨਾ 

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਆਿਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾ ਂ1951-61 ਦੇ ਦਿਾਕੇ ਹਿੱਚ ਹਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹਪੂੰਡਾ ਂਹਿੱਚ ਰਹਿਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 

ਖੇਤੀਬਾਿੀ ਨਾਲ ਜ ਿੇ ਿਨ। ਹਫਰ 1961 ਹਿੱਚ ਿਰੀ ਕ੍ਾਂਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਹਿੱਚ ਰ ਝਾਨ ਬਹਣਆ ਹਰਿਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੂੰਜ ਸਲਾਨਾ 

ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦ ੇ ਹਿਕਾਸ ਿੱਲ ਹਧਆਨ ਹਦੱਤਾ ਹਕਉਂਹਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਧਾਨ ਿੂੰਤਰੀ ਪੂੰਹਡਤ ਜਿਾਿਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਿ ਿੂੰਨਣਾ ਸੀ ਹਕ 

ਉਦਯੋਗਾਂ ਦ ੇਹਿਕਾਸ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਹਥਕ ਹਿਕਾਸ ਅਸੂੰਭਿ ਿੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੂੰਹਖਆ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਿੱਧ ਰਿੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਗ ਿਾਰਾ 

ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਿੋ ਹਰਿਾ ਸੀ। ਹਫਰ ਭਾਰਤ ਹਿੱਚ ਉਦਯੋਹਗਕ ਰ ਿਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਹਥਕ ਹਿਕਾਸ ਿਹਧਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚੂੰਗ ੇਰ ਿਗਾਰ ਦੀ ਉਿੀਦ ਹਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾ ਂਹਿੱਚ 

ਪਰਿਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1991 ਹਿੱਚ ਿੱਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ. ਐਿ.ਐੱਫ ਦੀ ਨਿੀਂ ਆਰਹਥਕ ਨੀਤੀ ਨੂੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹਜਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਚ ਹਿਦੇਸ਼ੀ 

ਕੂੰਪਨੀਆਂ ਿੀ ਆ ਕੇ ਹਨਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆ ਂਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾ ਂਹਿੱਚ ਰ ਿਗਾਰ ਿਹਧਆ ਪਰੂੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰਾ ਂਹਿੱਚ ਪਰਿਾਸ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿਿਦੂਰਾ ਂਦੀ ਪਰੂਤੀ ਉਿਨਾ ਂਦੀ 

ਿੂੰਗ ਤੋਂ ਹਿਆਦਾ ਿੋਈ ਹਜਿੇਂ ਕੀ ਟਡੋਾਰ ੇਨੇ ਿੀ ਆਪਣੇ ਗਰੂੰਥ ਿਾਡਲ ਹਿੱਚ ਦੱਹਸਆ ਿੈ ਹਕ ਰ ਿਗਾਰ ਦੀ ਉਿੀਦ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਾਸ ਿੱਧਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾਲ-

ਨਾਲ ਿੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰ ਿਗਾਰੀ ਹਿੱਚ ਿੀ ਿਾਧਾ ਿ ੂੰਦਾ ਿੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਿੱਚ ਪਰਿਾਸ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾ ਂਦੀ ਿੂੰਗ ਕਰਦੇ ਿਨ ਪਰੂੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਨੂੂੰ ਲੈ ਕੇ 

ਪਰਭਾਿਿੀਣ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਰੂਤੀ ਘੱਟ ਿ ੂੰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਿਿੀਨਾਂ ਦੀਆ ਂਅਸਾਧਾਰਨ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰ ਿਗਾਰ ਲੋਕਾ ਂ ਕੋਲ 

ਬਸਤੀਆਂ ਹਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਿੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਿੀਂ ਿ ੂੰਦਾ। 

ਆਰਹਥਕ ਹਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾ ਂਹਿਚੱ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ਭਾਰਤ ਦੀ ਿੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹਦਨ ਪਰਤੀ ਹਦਨ ਿਧਦਾ ਿੀ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਭਾਤਰੀ ਜਨਗਣਨਾ, 2011 ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਿੱਚ ਰਹਿਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂ

ਦੀ ਆਬਾਦੀ 377.1 ਹਿਹਲਅਨ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਅਨ ਿਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ ਹਕ ਇਿ 2030 ਤੱਕ 600 ਹਿਹਲਅਨ  ਿੋ ਜਾਿੇਗੀ। ਿਧਦੀ ਿੋਈ 

ਜਨਸੂੰਹਖਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਹਸਆ ਦਾ ਿ ੱਖ ਪਹਰਣਾਿ ਿਾਤਾਿਰਣ ਹਿੱਚ ਿੱਧ ਹਰਿਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਿੈ ਜੋ ਹਕ 21ਿੀਂ ਸਦੀ ਹਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ 

ਿੱਡੀ ਚ ਣੋਤੀ ਿੈ। ਸਟਾਕਿੋਲਿ ਇਨਰਹਟਟਟੂਟ ਆਫ ਇਨਵਇਰਨ੍ਿਫਟ ਸਟਡੀਿ ਨੇ ਇਿ ਅਨ ਿਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿੈ ਹਕ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ ਦੋ-

ਤੀਿਾਈ ਜਨਸੂੰਹਖਆ ਨੂੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਿਿਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਬਿ ਤ ਿੀ ਗੂੰਦੇ ਿਲਾਤਾਂ ਹਿੱਚ ਰਹਿੂੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ 

ਨਾਸ਼ਕ ਹਬਿਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਜਨਿ ਹਦੂੰਦ ੇਿਨ ਹਜਿੇਂ ਹਕ HIV-AIDS ਜੇਕਰ ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਿੀ ਚੱਲਦਾ ਹਰਿਾ ਤਾ ਂਹਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਯ.ੂ ਐੱਨ ਦੇ ਹਿਲੇਹਨਅਿ 

ਹਡਿੇਲਪ੍ਿਨ੍ਟ ਟੀਹਚਆ ਂਨੂੂੰ ਸਾਧਣਾ ਅਸੂੰਭਿ ਿੋ ਜਾਿੇਗਾ।  

ਿਿਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 

ਿਿਦੂਰਾਂ ਦੀ ਿੂੰਗ  ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਦੀ ਿੂੰਗ 

ਬੇਰ ਿਗਾਰੀ  ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਥਾਰ 
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2. ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਰਿਖੇਣ: 

ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਿੇਂ ਹਿੱਚ ਖੋਜਾਰਥੀਆ ਂਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਨੂੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਚਾਰ ਹਦੱਤ ੇਿਨ। 

ਟੂੰਗਰੀ (1968) ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਹਿੱਚ ਇਿ ਅਹਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਕ ਜਨਸੂੰਹਖਆ ਦੀ ਤੇਜ ਿਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਿੱਡ ੇਪੱਧਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਾਸ ਿੀ ਸ਼ਹਿਰਾ ਂ

ਹਿੱਚ ਤੀਬਰ ਭੀਿ, ਬੇਰ ਿਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹਕੱਲਤ ਦ ੇਿ ੱਖ ਕਾਰਨ ਿਨ ਹਕਉਂਹਕ ਿਧੀਆ ਰ ਿਗਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਪੂੰਡਾ ਂਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਿੱਚ ਿਿਦੂਰਾ ਂਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਿਨਾਂ 

ਦੀ ਿੂੰਗ ਨਾਲੋਂ  ਕਾਫੀ ਿੱਧ ਜਾਦਂੀ ਿੈ ਹਜਸਦੇ ਹਸੱਟ ੇਿਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾ ਂਹਿੂੰਚ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਿ ੂੰਦਾ ਿੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆਂ ਬਸਤੀਆ ਂਨੂੂੰ ਖ਼ਤਿ ਕਰਨ ਹਿੱਚ 

ਪਰਭਾਿਿੀਣ ਿਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਖਤਿ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਸਤੀਆ ਂਦ ੇਸ ਧਾਰ ਿੱਲ ਲੱਗੀ ਿੋਈ ਿੈ।  

ਭਟੱ (1972) ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਹਿੱਚ 1941-65 ਦੇ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਗਣਨਾ ਦ ੇਅੂੰਕਹਿਆ ਨੂੂੰ ਿਰਤਕੇ ਗ ਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਿਦਾਬਾਦ ਹਿੱਚ ਿੱਧ ਰਿੀ 

ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਹਸਆ ਦਾ ਅਹਧਐਨ ਕੀਤਾ। ਿਨ ੱਖੀ ਪੂੂੰਜੀ ਹਿੱਚ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਤੇ ਹਨਿੇਸ਼ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨਿੇਸ਼ ਿੂੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਇਸਦਾ ਉਸ 

ਿਨ ੱਖ ਦੀ ਹਸਿਤ ਅਤੇ ਕ ਸ਼ਲਤਾ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪਰਭਾਿ ਿ ੂੰਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਹਿੱਚ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਦੇ ਹਿਕਾਸ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਿਾਲੇ, ਕਾਰਕ, ਹਜਿੇਂ ਹਕ ਿਿੀਨਾਂ ਦੀਆ ਂ

ਕੀਿਤਾਂ ਹਿੱਚ ਿਾਧਾ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਿਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਿਤਾਂ ਹਿੱਚ ਿਾਧਾ ਅਤੇ ਿਿੀਨਾਂ ਦਾ ਹਕਆਸ, ਿਧ ਰਿੇ ਸਨ ਹਜਸਦੇ ਹਸੱਟੇ ਿਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ 

ਉਤਪਤੀ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਸੱਹਖਆ ਕੇਂਦਰ ਨੂੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾ ਂਦੀ ਸਿੱਹਸਆ ਿੱਲ ਸੂੰਗੀਨ ਹਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਢ ਕਿੇਂ ਸ ਝਾਅ ਲੱਭਣੇ 

ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।  

ਹਸਿਿ ਅਤ ੇਕਰ ਪਨੱਨ (2002) ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਹਿੱਚ ਘੱਟ ਆਿਦਨ ਿਰਗ ਨੂੂੰ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਿ ਿਾਇਆ ਕਰਿਾਉਣ ਹਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਅਸਫਲ 

ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਿੈ। ਉਿਨਾ ਂਨੇ ਇਿ ਿੀ ਿਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਕ ਸਰਕਾਰ ਕੇਿਲ ਹਿਭਾਹਜਤ ਪਰੋਗਰਾਿ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਿਾ,ਂ ਹਜਿੇਂ ਹਕ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਸਕੀਿ 

ਫੌਰ ਇਨ੍ਡਸਟਰੀਅਲ ਿਰਕਰ, ਸਕੀਿ ਫੌਰ ਲੋ ਇਨ੍ਕਿ ਗਰ ਪੱ ਆਹਦ, ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਹਦੂੰਦੀ ਿੈ ਪਰ ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰੇਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਸੂੰਹਖਆ ਦੀ ਲੋਿ ਅਨ ਸਾਰ 

ਬਿ ਤ ਘੱਟ ਿ ੂੰਦੀ ਿੈ ਹਜਸਦ ੇਹਸੱਟ ੇਿਜੋਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਿ ੂੰਦੀ ਿੈ।  

ਕ ਿਾਰ ਅਤ ੇਅਗੱਰਿਾਲ (2008) ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਹਿੱਚ ਿੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਦ ੇਗਿਾਲੀਅਰ ਹਿਲਹੇ  ਦ ੇ 486 ਿਾਊਿਹੋਲਡ ਦਾ ਪਰਾਇਿਰੀ ਸਰਿੇ ਕਰਕੇ ਿੱਧ 

ਰਿੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਹਸਆ ਦਾ ਅਹਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਦਾ ਿ ੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਸਤੀਆਂ ਹਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਰ ਿਗਾਰੀ 

ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਹਧਐਨ ਕਰਨਾ ਿੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿੋਰ ਹਦੱਤਾ ਹਕ ਿੱਧਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਾਸ ਿੀ ਿਧਦੀਆ ਂਬਸਤੀਆਂ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹਿੱਚ ਹਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹਦਿਾਿੀ ਤੇ ਕੂੰਿ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਅਨ ਸੂਹਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧ ਰੱਖਦੇ ਿਨ। ਇਿਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹਿੱਚ 

2004-05 ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਅਨ ਸਾਰ 79% ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ ਜਾਦਂੀ ਿੈ।  

ਅਰਬਨ ਪਾਿਰਟੀ ਹਰਪਰੋਟ (2009) ਨੇ ਇਿ ਅਨ ਿਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿੈ ਹਕ 2030 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਿੱਚ ਰਹਿਣ ਿਾਲੀ ਜਨਸੂੰਹਖਆ 31.21 (ਭਾਰਤੀ 

ਜਨਗਣਨਾ, 2011) ਤੋਂ ਿੱਧ ਕੇ 41% ਿੋ ਜਾਿੇਗੀ। ਉਸ ਸਿੇਂ ਹਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਿੱਚ ਕੇਂਦਹਰਤ ਿੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਥਾਰ ਿਧਗੇਾ। 

ਬਸਤੀਆਂ ਹਿੱਚ ਰਹਿਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਰਸਿੀ ਕੂੰਿਾਂ ਹਿੱਚ ਲੱਗੇ ਿੋਣਗ।ੇ ਹਜਿਨਾਂ ਹਿੱਚ ਘੱਟ ਿਿਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਡਰ ਬਹਣਆ ਰਿੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 

ਿਿੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਿਤਾਂ ਹਿੱਚ ਿਾਧਾ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਿੋਰ ਹਿਸਥਾਰ ਿੋਿੇਗਾ।  

 

3. ਿ ਖੱ ਉਦਸ਼ੇ: 

ਇਿ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਦ ੇਿੇਠ ਹਲਖ ੇਿ ੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਿਨ:  

1. ਿੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਾਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਿੋ ਰਿੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਹਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। 

2. ਬਸਤੀਆ ਂਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦ ੇਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। 

3. ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਦ ੇਸੂੰਬੂੰਧ ਦਾ ਅਹਧਐਨ ਕਰਨਾ। 

4. ਬਸਤੀਆ ਂਦੀ ਸਿੱਹਸਆ ਨੂੂੰ ਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢ ਕਿੇਂ ਨੀਤੀ ਸ ਝਾਅ ਦਣੇਾ। 

 

4. ਅੂੰਕਿ ੇਅਤ ੇਹਿਧੀ : 

ਇਿ ਖੋਜ ਪਰਚਾ ਹਿਆਦਾਤਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਅੂੰਕਹਿਆ ਤੇ ਆਧਾਹਰਤ ਿੋਿੇਗਾ ਜੋ ਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਿਪਲ ਸਰਿੇ ਓਰ੍ਗਹਨਐਏਜੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਪ੍ਲੈਹਨੂੰਗ 

ਕਹਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਰਬਨ ਹਡਿੇਲਪ੍ਿਨ੍ਟ ਹਰਪਰੋਟ, ਰਹਜਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੂੰਡੀਆ ਅਤੇ ਿੋਰ ਢ ਕਿੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਇਿਨਾਂ ਅੂੰਕਹਿਆਂ ਦਾ 
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ਉਹਚਤ ਹਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢ ਕਿੀਂ ਹਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਕ ਉੱਪਰ ਹਦੱਤ ੇਿੋਏ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿ ਤਾਬਕ ਢ ਕਿੇਂ ਸ ਝਾਅ 

ਹਦੱਤ ੇਜਾ ਸਕਣ। 

ਟਬੇਲ 3: ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 

ਸਾਲ  ਕ ਲੱ ਜਨਸੂੰਹਖਆ 

(ਲਖੱਾ ਂ‘ਚ) 

ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ 

(ਪਰਤੀਸ਼ਤ ’ਚ) 

ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 

(ਪਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਚ) 

ਕਸਹਬਆ ਂਦੀ ਹਗਣਤੀ 

1951 3610.88 82.7 17.3 2043 

1961 4392.34 82 18 2365 

1971 5481.59 80.1 19.9 2590 

1981 6833.29 76.7 23.3 3378 

1991 8464.21 74.3 25.7 4689 

2001 10287.37 72.2 27.8 5161 

2011 12105.69 68.8 31.2 7935 

(ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ, 2011) 

 ਉੱਪਰ ਹਦੱਤ ੇਟੇਬਲ 3 ਅਨ ਸਾਰ ਆਬਾਦੀ ਿਜੋਂ ਭਾਰਤ ਹਿੱਚ ਸੂੰਸਾਰ ਹਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੀ 2.4 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਿਿੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਿਾ 

ਕੀਤਾ ਿੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਿਜੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦ ਨੀਆ ਦੀ ਕ ੱਲ ਆਬਾਦੀ ਹਿੱਚ 17 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਿੈ। ਭਾਰਤ ਹਿੱਚ ਆਿਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਜਨਸੂੰਹਖਆ ਿਿੱਤਿਪੂਰਨ ਸਿੱਹਸਆ ਨਿੀਂ ਸੀ ਹਕਉਂਹਕ ਜਨਿ-ਦਰ ਅਤੇ ਿੌਤ ਦਰ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਿੀ ਸਨ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਥਾਰ ਿੋਣ 

ਕਾਰਨ ਿੌਤ ਦਰ ਰ ਕ ਗਈ ਪਰੂੰਤੂ ਜਨਿ ਦਰ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਰਿੀ ਹਜਸ ਨਾਲ 1980 ਤੱਕ ਜਨਸੂੰਹਖਆ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਿੱਡੀ ਚ ਣੌਤੀ ਬਣ ਚ ਕੱੀ ਸੀ। ਇਸ 

ਲਈ ਿੱਧਦੀ ਜਨਸੂੰਹਖਆ ਨੂੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਰਿਾਰ ਹਨਯੋਜਨ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਨੂੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਪਰੂੰਤੂ ਅੱਜ 

ਿੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 121 ਕਰੋਿ ਿੈ ਜੋ ਹਕ ਇੱਕ ਿ ੱਖ ਚ ਣੋਤੀ ਬਣ ਚ ਕੱੀ ਿੈ।  

  ਭਾਰਤ ਿੀ ਦ ਨੀਆ ਦ ੇ ਹਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਹਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ ਹਜੱਥੇ ਆਰਹਥਕ ਹਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਿੱਧ ਹਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰ ਿਗਾਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾ ਂਿੱਲ 

ਪਰਿਾਸ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। 1951 ਹਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਕ ੱਲ ਜਨਸੂੰਹਖਆ ਦਾ 17.3 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਿ ਣ ਿੱਧ ਕੇ 31.2 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਿੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਿ ਿੀ 

ਅਨ ਿਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ ਹਕ 2030 ਤੱਕ ਇਿ ਿੱਧ ਕੇ 41% ਿੋ ਜਾਿੇਗੀ ਇਸਦ ੇਿ ੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਹਥਉਰੀਆ ਹਿੱਚੋਂ ਪਤੱਾ ਚੱਲਦੇ ਿਨ 

ਹਜਿੇਂ ਅਰਬਨ ਬਾਇਸ ਹਥਊਰੀ (ਹਲਪਟਨ, 1984) ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਿੈ ਹਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂ ਿੇਟਰੋਪਹੋਲਟਨ ਖੇਤਰ ਪਖੱ ਹਿੱਚ ਿ ੂੰਦੀਆ ਂਿਨ ਇਸ ਲਈ 

ਿਧੀਆ ਰ ਿਗਾਰ ਦੀ ਉਿੀਦ ਹਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਜਨਸੂੰਹਖਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਿੱਚ ਪਰਿਾਸ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹਥਊਰੀ ਆਫ ਇਕਨਾਹਿਕ ਹਡਪੇਨ੍ਡਨ੍ਸੀ 

(ਹਲਡੋਗਰ, 1975) ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਿੈ ਹਕ ਹਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨਿੇਸ਼ ਨੇ ਹਕਸਾਨਾ ਂਦੀ ਉਪਲਬੱਧ ਿਿੀਨ ਨੂੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਿਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਿੱਲ ਪਰਿਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਿਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਭਾਰਤ ਹਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਿੱਧਦੀ ਜਨਸੂੰਹਖਆ ਦਾ ਅਨ ਿਾਨ ਿੱਧ ਰਿੀ ਕਸਹਬਆ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਤੋਂ ਿੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੋ ਹਕ 

1951 ਹਿੱਚ 2043 ਸਨ ਅਤੇ 2011 ਹਿੱਚ ਿੱਧ ਕੇ 7935 ਿੋ ਗਏ ਿਨ ਹਕਉਂਹਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਿੱਚ ਿਿੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਿਤਾ ਂਹਿਆਦਾ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਿਾਊਹਸੂੰਗ 

ਦੀ ਘੱਟ ਪੂਰਤੀ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਬਸਤੀਆ ਂਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਸਹਬਆ ਂਤੋਂ ਿੀ ਸ਼ ਰੂ ਿ ੂੰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਾਸ ਨੂੂੰ ਬਸਤੀਆ ਂਦ ੇਗਠਨ ਦਾ ਿ ੱਖ ਕਾਰਨ ਿੀ 

ਿੂੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  

ਟਬੇਲ 4: ਭਾਰਤ ਹਿਚੱ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਦਾ ਹਿਿਸਾਹਿਕ ਿਰਗੀਕਰਨ: 

(ਪਰਤੀਸ਼ਤ ’ਚ) 

ਜਨਗਣਨਾ ਸਾਲ  ਪਰਾਇਿਰੀ  ਸਕੈੂੰਡਰੀ  ਟਕ ਸ਼ਰੀ ਕ ਲੱ   

1951 72.1 10.7 17.2 100 

1961 71.8 12.2 16.0 100 

1971 72.2 11.2 16.7 100 

1981 68.8 13.5 17.7 100 

1991 66.8 12.7 20.5 100 
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2001 56.7 17.5 25.8 100 

2011 51.1 22.4 26.5 100 

(ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਗਣਨਾ, 2011) 

 ਉੱਪਰ ਹਦੱਤ ੇ ਿੋਏ ਟੇਬਲ 4 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਿੱਚ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਦ ੇ ਹਿਿਸਾਹਿਕ ਿਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਿੈ। 

ਆਿਾਦੀ ਦੇ ਸਿੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਆਦਾਤਰ ਜਨਸੂੰਹਖਆ ਅਨਪਿਹ ਅਤੇ ਅਕ ਸ਼ਲ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਹਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਿੀ ਕੇਂਦਹਰਤ ਸੀ ਜੋ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਪਤਾ 

ਚੱਲਦਾ ਿੈ ਹਕ 72.1% ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੂੰਹਖਆ ਖੇਤੀਬਾਿੀ ਹਿੱਚ ਲੱਗੀ ਿੋਈ ਸੀ। 1961-65 ਹਿੱਚ ਿਰੀ ਕ੍ਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਾਇਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹਿੱਚ ਜਨਸੂੰਹਖਆ 

ਲਗਭਗ ਇਕ ੋਹਜਿੀ ਿੀ ਰਿੀ। ਪਰੂੰਤੂ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਉਦਯੋਗਾ ਂਦਾ ਹਿਕਾਸ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਰਹਥਕ ਹਕ੍ਆਿਾਂ ਿੱਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰ ਿਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹਿੱਚ 

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਿੱਚ ਪਰਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ੇਪਰੂੰਤੂ ਹਨਰਿਾਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦ ੇਖੇਤਰਾ ਂਹਿੱਚ ਹਜਸ ਹਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਕ ਸ਼ਲ ਜਨਤਾ ਰ ਿਗਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਉਸ ਸਿੇਂ 

ਨਕਾਰਾਤਿਕ ਹਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇ ਖਿਹ  ੇਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਖੇਤਰ ਹਿੱਚ 1991 ਤੱਕ 12.7 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਸੂੰਹਖਆ ਿੀ ਲੱਗੀ ਿੋਈ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1991 

ਹਿੱਚ ਨਿੀਂ ਆਰਹਥਕ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟਰਸ਼ਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿਆਦਾ ਹਿਕਾਸ ਿੋਇਆ ਜੋ ਹਕ ਹਸਰਫ਼ ਕ ਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਿਹ  ੇਹਲਖ ੇਲੋਕਾ ਂਨੂੂੰ ਿੀ ਰ ਿਗਾਰ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਸੀ ਿੈ ਪਰੂੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਚ ਹਿਆਦਾ ਅਧ-ਕ ਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਕ ਸ਼ਲ ਲੋਕ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਰ ਿਗਾਰ ਨਾ ਹਿਲ ਸਹਕਆ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹਿੱਚ ਇਿਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾ ਂ

ਨੇ ਬੇਰ ਿਗਾਰੀ ਦੀ ਸਿੱਹਸਆ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਹਿਿਸਥਾ ਲੇਬਰ ਇਨਟੇਹਨ੍ਸਿ ਦੇ ਪਿਾਅ ਨੂੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਹਪਟਲ 

ਇਨਟੇਹਨ੍ਸਿ ਿੱਲ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਕਹਿਣਾ ਹਬਲਕ ਲ ਿੀ ਗਲਤ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗਾ ਹਕ ਭਾਰਤ ਹਿੱਚ ਬਸਤੀਆ ਂ ਦ ੇ ਗਠਨ ਦਾ ਿ ੱਖ ਕਾਰਨ 

ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਰਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਿੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਿੀ ਹਸਰਫ਼ 22.4 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਖੇਤਰ ਹਿੱਚ ਰ ੱਝ ੇ ਿੋਏ ਿਨ ਜੋ ਹਕ 

ਪਰਾਇਿਰੀ (51.1 ਪਰਤੀਸ਼ਤ) ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ (26.5 ਪਰਤੀਸ਼ਤ) ਤੋਂ ਬਿ ਤ ਘੱਟ ਿਨ। 

ਟਬੇਲ 5: ਰਸਿੀ ਅਤ ੇਗਰੈ-ਰਸਿੀ ਰ ਿਗਾਰ ਦੀ ਬੌੌ੍ਰਡ ਸਕੈਟਰ ਿੂੰਡ (2004-05): 

(ਪਰਤੀਸ਼ਤ ’ਚ) 

2004-05 ਆਯਹੋਜਤ ਖਤੇਰ ਅਣ-ਆਯਹੋਜਤ ਖਤੇਰ  

ਖਤੇਰ ਰਸਿੀ  ਗਰੈ-ਰਸਿੀ ਰਸਿੀ ਗਰੈ-ਰਸਿੀ 

ਖੇਤੀਬਾਿੀ  0.76 0.99 0.00 56.75 

ਹਨਰਿਾਣ 1.21 2.10 0.10 8.33 

ਗੈਰ-ਹਨਰਿਾਣ 0.53 1.45 0.00 4.42 

ਸੇਿਾਿਾ ਂ 4.48 1.89 0.19 16.80 

ਕ ੱਲ 6.98 6.43 0.29 86.30 

ਟਬੇਲ 5.1: ਰਸਿੀ ਅਤ ੇਗਰੈ-ਰਸਿੀ ਰ ਿਗਾਰ ਦੀ ਬੌੌ੍ਰਡ ਸਕੈਟਰ ਿੂੰਡ (2011-12): 

(ਪਰਤੀਸ਼ਤ ’ਚ) 

2011-12 ਆਯਹੋਜਤ ਖਤੇਰ ਅਣ-ਆਯਹੋਜਤ ਖਤੇਰ  

ਖਤੇਰ ਰਸਿੀ  ਗਰੈ-ਰਸਿੀ ਰਸਿੀ ਗਰੈ-ਰਸਿੀ 

ਖੇਤੀਬਾਿੀ  0.06 0.16 0.00 48.69 

ਹਨਰਿਾਣ 1.48 2.79 0.06 8.28 

ਗੈਰ-ਹਨਰਿਾਣ 0.69 3.77 0.01 7.18 

ਸੇਿਾਿਾ ਂ 5.62 2.72 0.22 18.29 

ਕ ੱਲ 7.84 9.43 0.29 82.43 

(ਸਰੋਤ: ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ ਦ ੇਸਤਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੂੰਕਿੇ) 
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 ਉਪਰਲੇ ਟੇਬਲ 5 ਅਤੇ 5.1, 2004-2012 ਹਿੱਚ ਆਯਹੋਜਤ ਅਤੇ ਅਣ-ਆਯਹੋਜਤ ਖੇਤਰ ਹਿੱਚ ਰਸਿੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਿੀ ਰ ਿਗਾਰ ਨੂੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ 

ਿੈ। ਆਯੋਹਜਤ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਿ ੂੰਦਾ ਿੈ ਹਜਸ ਹਿੱਚ ਰ ਿਗਾਰ ਸ ਰੱਹਖਅਤ ਿ ੂੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਅਣ-ਆਯੋਹਜਤ ਹਿੱਚ ਰ ਿਗਾਰ ਸ ਰੱਹਖਅਤ 

ਨਿੀਂ ਿ ੂੰਦਾ ਪਰਾਈਿੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਹਧਤ ਿ ੂੰਦਾ ਿੈ ਉੱਪਰ ਹਦੱਤ ੇਿੋਏ ਟਬੇਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਿ ੂੰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਿਆਦਾਤਰ ਰ ਿਗਾਰ ਦ ੇਿੌਕੇ ਅਣ-ਆਯਹੋਜਤ 

ਗੈਰ-ਰਸਿੀ ਖੇਤਰ ਹਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਦਂ ੇਿਨ। 2004-05 ਹਿੱਚ ਲਗਭਗ 87 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਰ ਿਗਾਰ ਅਣ-ਆਯੋਹਜਤ ਹਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਤੇ ਹਸਰਫ਼ 12 

ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯੋਹਜਤ ਹਿੱਚ। ਅਗੱੇ ਅਣ-ਆਯੋਹਜਤ ਖੇਤਰ ਹਿੱਚ ਿੀ ਗਰੈ-ਰਸਿੀ ਹਿੱਚ ਅਹਧਕਤਿਕ ਰ ਿਗਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹਕ 86 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 

ਸੀ। 2012 ਹਿੱਚ ਚਾਿੇ ਇਿ 86 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 82 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਿੋ ਹਗਆ ਪਰੂੰਤੂ ਹਫਰ ਿੀ ਇਿ ਅਹਧਕਤਿ ਿੈ। ਗੈਰ-ਰਸਿੀ ਰ ਿਗਾਰ ਹਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 

ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਡਰ ਬਹਣਆ ਰਹਿੂੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਹਿੱਚ ਿਿਦੂਰੀ ਦਰ ਿੀ ਬਿ ਤ ਹਿਆਦਾ ਘੱਟ ਿ ੂੰਦੀ ਿੈ। ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਿੱਧਦੀਆ ਂ

ਕੀਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਨੂੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਬਿ ਤ ਿ ਸ਼ਹਕਲ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਹਜਸਦ ੇਫਲਸਰੂਪ ਸ਼ਹਿਰਾ ਂਹਿੱਚ ਬਸਤੀਆ ਂਦਾ ਗਠਨ ਿ ੂੰਦਾ ਿੈ। ਅਰਬਨ 

ਪਾਿਰਟੀ ਹਰਪੋਰਟ (2009) ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ 40 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂੰਸਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿਸਥਾਰ ਬਸਤੀਆਂ ਹਿੱਚ ਿੀ ਿ ੂੰਦਾ ਿੈ। ਹਜਸ ਹਿੱਚ ਸਿਾਹਜਕ-ਆਰਹਥਕ 

ਅਸਿਾਨਤਾਿਾ ਉਤੇਜਕ ਿ ੂੰਦੀਆ ਂਿਨ। ਗੂੰਦਗੀ ਦਾ ਿ ੱਖ ਸਰੋਤ ਿੀ ਬਸਤੀਆ ਂਦਾ ਹਿਸਥਾਰ ਿੈ ਜੋ ਹਬਿਾਰੀਆ ਂਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਿ ੱਖ ਕਰਨ ਿਨ। 

ਟਬੇਲ 6: ਬਸਤੀਆ ਂਹਿਚੱ ਰਹਿਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਜਨਸੂੰਹਖਆ 

ਸਾਲ ਜਨਸੂੰਹਖਆ (ਹਿਹਲਯਨ ‘ਚ) 

2011 93.1 

2012 95 

2013 96.9 

2014 98.8 

2015 100.8 

2016 102.7 

2017 104.7 

 (ਸਰੋਤ: ਹਰਪਰੋਟ ਆਫ ਕਿੇਟੀ ਆਨ ਟਲਿ ਟਟਹਟਸਹਫਕ੍ਸ) 

 ਉੱਪਰ ਹਦੱਤ ੇਗਏ ਟੇਬਲ 6 ਨੇ 2011 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਿਧਦੀ ਿੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਹਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਅੂੰਕਹਿਆ ਂਦਾ 

ਹਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਇਿ ਿਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਭਾਰਤ ਹਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਹਸਆ ਨੂੂੰ ਖ਼ਤਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜਿਿੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂ

ਗਈਆਂ ਿਨ ਉਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਭਾਿਿੀਣ ਰਿੀਆਂ ਿਨ ਹਜਸ ਕਾਰਨ ਬਸਤੀਆ ਂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿੱਧੀ ਿੈ ਜੋ 2011 ਹਿੱਚ 93.1 ਹਿਹਲਅਨ ਸੀ ਤੋਂ 

ਿੱਧ ਕੇ 2017 ਹਿੱਚ 1047 ਹਿਹਲਅਨ ਿੋ ਗਈ ਿੈ।  

ਟਬੇਲ 7: ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਅਤ ੇਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿਕਾਸ ਦ ੇਖਤੇਰ ਦਾ ਯਜੋਨਾਤਿਕ ਖਰਚ: 

(ਹਿਹਲਯਨ ਰ ਪਏ ’ਚ) 

ਪੂੰਜ ਸਲਾਨਾ ਯਜੋਨਾ ਕ ਲੱ ਖਰਚ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਅਤ ੇਸ਼ਹਿਰੀ 

ਹਿਕਾਸ ਦ ੇਖਰਚ 

ਕ ਲੱ ਹਿਚੱ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿਸੱਾ 

ਪਹਿਲੀ  20688 488 2.1 

ਦੂਜੀ 48000 1200 2.5 

ਤੀਜੀ 85765 1276 1.5 

ਚੌਥੀ 157788 2702 1.7 

ਪੂੰਜਿੀਂ 394262 11500 2.9 

ਛੇਿੀਂ 975000 24884 2.6 

ਸੱਤਿੀਂ 1800000 42295 2.6 

ਅੱਠਿੀਂ 4341000 105000 2.3 
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ਨੌਿੀਂ N.A. 158800 2.4 

ਦਸਿੀਂ  N.A. 405000 N.A. 

ਹਗਆਰਿੀਂ N.A. 368700 N.A. 

(ਸਰੋਤ: ਪਲੈਹਨੂੰਗ ਕਹਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿਹਨਟਨਰੀ ਆਫ ਅਰਬਨ ਹਡਿੇਲਪ੍ਿਨ੍ਟ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) 

 ਉਪਰ ਹਦੱਤ ੇਿੋਏ ਟੇਬਲ 7 ਤੋ ਇਿ ਅਹਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਿੈ ਹਕ ਕ ੱਲ ਯੋਜਨਾਤਿਕ ਖਰਚੇ ਹਿੱਚ ਿਰ ਪੂੰਜ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਹਿੱਚ ਿਧਾ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ 

ਪਰੂੰਤੂ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿਕਾਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕ ੱਲ ਹਿੱਚ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ ਜੋ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹਿੱਚ 2.1, ਕ ੱਲ ਹਿੱਚ ਪਰਤੀਸ਼ਤ 

ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1.7 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌਥੀ ਯੋਜਨਾ ਹਿੱਚ ਸੀ ਿ ਣ ਭਾਰਤ ਹਿੱਚ ਹਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੀ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿਕਾਸ ਦ ੇ

ਖਰਹਚਆ ਂਦਾ ਕ ੱਲ ਹਿੱਚ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹਸਰਫ਼ 2.4 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦ ੇਲਗਭਗ ਿੈ ਜੋ ਹਕ ਬਿ ਤ ਘੱਟ ਿੈ। ਇਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਿਾਊਹਸੂੰਗ ਦ ੇਪਰਤੀ ਘੱਟ ਨੀਤੀਆ ਂਨੂੂੰ 

ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਭਾਰਤ ਹਿੱਚ ਜਨਸੂੰਹਖਆ ਦੀ ਿਧਦੀ ਦਰ ਤੇ ਿੂੰਡ ੇਪੱਧਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਾਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਦ ੇ ਘੱਟ 

ਯੋਜਨਾਤਿਕ ਖਰਚਾ ਿੀ ਬਸਤੀਆ ਂਦੀ ਸਿੱਹਸਆ ਦ ੇਪੈਦਾ ਿੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਿੱਡਾ ਕਾਰਨ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਦੀ ਸਿੱਹਸਆ ਤੇ ਹਧਆਨ ਦੇਣਾ ਬਿ ਤ ਿਰੂਰੀ 

ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਿਨ ੱਖ ਦੀ ਹਿੂੰਦਗੀ ਹਿੱਚ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਦੀ ਿਿੱਤਿਪੂਰਨ ਭੂਹਿਕਾ ਿੈ।  

 

ਟਬੇਲ 8: ਭਾਰਤ ਦ ੇਹਤੂੰਨ-ਹਤੂੰਨ ਰਾਜ ਹਿਚੱ ਬਸਤੀਆ ਂਦੀ ਜਨਸੂੰਹਖਆ ਦਾ ਕ ਲੱ ਹਿਚੱ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿਸੱਾ: 

ਰਾਜ 2001 ਹਿਚੱ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿਸੱਾ 2011 ਹਿਚੱ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿਸੱਾ 

ਿਿਾਰਾਸ਼ਟਰ 22.9 18.1 

ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼ 12 15.6 

ਪੱਛਿੀ ਬੂੰਗਾਲ 8.9 9.8 

ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ 11 9.5 

ਤਾਹਿਲਨਾਡੂ 8.1 8.9 

ਿੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ 7.2 8.7 

ਕਰਨਾਟਕ 4.5 5 

ਰਾਜਸਥਾਨ 3.0 3.2 

ਛਹਤਸਗਿਹ 2.1 2.9 

ਹਦੱਲੀ 3.9 2.7 

ਗ ਜਰਾਤ 3.8 2.6 

ਿਹਰਆਣਾ 3.2 2.5 

ਉਡੀਸਾ 2.1 2.4 

ਪੂੰਜਾਬ 2.8 2.2 

ਹਬਿਾਰ 1.6 1.9 

ਿੋਰ ਰਾਜ 3.1 3.8 

(ਸਰੋਤ: ਪਰਾਇਿਰੀ ਸੇਨ੍ਸਸ ਐਬਸਟੈੌ੍ਕਟ ਫੌਰ ਸਲਿ, 2011 ਓਹਫਸ ਆਫ ਰਹਜਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਸੇਨ੍ਸਸ ਕਹਿਸ਼ਨਰ, ਇੂੰਡੀਆ) 

 ਉਪਰਲੇ ਟੇਬਲ 8 ਤੋਂ ਇਿ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਿੈ ਹਕ ਭਾਰਤ ਦ ੇ ਹਭੂੰਨ-ਹਭੂੰਨ ਰਾਜਾ ਂ ਹਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂੰਹਖਆ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਹਿਆਦਾ 

ਉਦਯੋਹਗਕ ਹਿਸਥਾਰ ਿਾਲੇ ਰਾਜ ਹਜਿੇਂ ਿਿਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਿੀ ਬੂੰਗਾਲ, ਤਾਹਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਹਿੱਚ ਹਿਆਦਾ ਬਸਤੀਆ ਂਪਾਈਆ ਂ

ਜਾਂਦੀਆ ਂਿਨ। ਜੇਕਰ ਇਿਨਾਂ ਦਾ ਜੋਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਤਾ ਂਇਿਨਾ ਂਰਾਜਾ ਂਹਿੱਚ ਿੀ 63 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਬਸਤੀਆ ਂਪਾਈਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਿਨ ਹਕਉਂਹਕ ਇਿਨਾ ਂਰਾਜਾ ਂਹਿੱਚ 

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨਿੇਸ਼ ਹਿਆਦਾ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਰ ਿਗਾਰ ਦੀ ਉਿੀਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿਆਦਾ ਪਰਿੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਿਨਾਂ ਰਾਜਾ ਂਲਈ ਇਿ ਿੀ ਕਹਿਣਾ 

ਗਲਤ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗਾ ਕੀ ਇਿਨਾ ਂਹਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਬਸਤੀਆ ਂਨੂੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਭਾਿਿੀਣ ਨੀਤੀਆ ਂਿਨ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ ਿੀ ਸਿੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 

ਖੇਤੀ ਪਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹਜਿੇਂ ਪੂੰਜਾਬ ਿਹਰਆਣਾ ਆਹਦ ਹਿੱਚ ਬਸਤੀਆ ਂਦੀ ਹਿਆਦਾ ਸਿੱਹਸਆ ਨਿੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 2011 ਹਿੱਚ ਕ ੱਲ ਜਨਸੂੰਹਖਆ ਦ ੇਪਰਤੀਸ਼ਤ 
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ਹਿੱਸੇ ਅਨ ਸਾਰ ਪੂੰਜਾਬ ਹਿੱਚ ਕੇਿਲ 2.2 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਿਹਰਆਣੇ ਹਿੱਚ 2.5 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਬਸਤੀਆਂ ਪਾਈਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹਜਿਿੇ ਰਾਜ 

ਹਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਹਪਛਿੇ ਿੋਏ ਿਨ ਉਥ ੇਿੀ ਹਿਆਦਾ ਬਸਤੀਆਂ ਨਿੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਜਿੇਂ ਹਕ ਹਬਿਾਰ ਹਿੱਚ ਹਸਰਫ 1.9 ਪਰਤੀਸ਼ਤ, ਉਡੀਸਾ ਹਿੱਚ 2.4 

ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਛਹਤਸਗਿਹ ਹਿੱਚ 2.9 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਬਸਤੀਆ ਂਪਾਈਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। 

 

5. ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਸਕੀਿਾ:ਂ 

ਭਾਰਤ ਹਿੱਚ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਦੀ ਸਿੱਹਸਆ ਨੂੂੰ ਿੱਲ ਕਰਨਾ ਲਈ 1970 ਹਿੱਚ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਹਡਿਲੇਪਿੈਂਟ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਿੇਂ ਹਿੱਚ ਇਸ ਸਿੱਹਸਆ ਨੂੂੰ ਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਿਾਂ ਬਣਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਹਜਨਹਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਿੇਠ ਹਲਖ ੇਅਨ ਸਾਰ ਿੈ। 

ਟਬੇਲ 9: ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਸਕੀਿਾ:ਂ 

ਸਕੀਿ ਸਾਲ  ਉਦਸ਼ੇ 

1) ਸਕੀਿ ਆਫ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੇਲਟਰ 

ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ  

1990 ਇਸਦਾ ਿ ੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ ਰ ਿਗਾਰ 

ਿ ੱਿਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇ ਤਾ ਂਹਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾ ਂਹਿੱਚ ਉਿਨਾ ਂ

ਦੀ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਹਿੱਚ ਸ ਧਾਰ ਿੋ ਸਕੇ।  

2) ਸਕੀਿ ਆਫ ਇਨਫਸਟਕਚਰ 

ਹਡਿੇਲਪਿਨਟ ਇਨ ਿੈਗਾ ਹਸਟੀਿ 

1993-94 ਭਾਰਤ ਦ ੇਿੇਟਰੋਪਾਹਲਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾ ਂਹਜਿੇਂ ਿ ੂੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ, ਹਦੱਲੀ 

ਦੇ ਹਿੱਚ ਬਸਤੀਆ ਂਦਾ ਸ ਧਾਰ ਿੋ ਸਕੇ।  

3) ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਲਿ ਹਡਿੇਲਪਿਨਟ 

ਪਰੋਗਰਾਿ 

1996 ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆ ਂਦਾ ਹਿਕਾਸ ਕਰਨਾ 

4) ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਫਾਰ ਓਲ ਬਾਇ 2022 2015 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਿੱਚ ਿਾਜਬ ਕੀਿਤਾਂ ਤੇ 2022 ਤੱਕ ਹਰਿਾਇਸ਼ 

ਿ ਿੱਈਆਂ ਕਰਿਾਉਣ 

5) ਪਰਧਾਨ ਿੂੰਤਰੀ ਅਿਾਸ ਯੋਜਨਾ  2015 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਹਿੱਚ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਦੀਆਂ ਸ ਹਿਧਾਿਾਂ ਪਰਧਾਨ 

ਕਰਿਾਉਣਾ 

 ਭਾਰਤ ਹਿੱਚ ਬਸਤੀਆ ਂਇੱਕ ਬਿ ਤ ਿੱਡੀ ਸਿੱਹਸਆ ਿੈ ਪਰੂੰਤੂ ਉੱਪਰਲੇ ਟੇਬਲ 9 ਤੋਂ ਇਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿ ੂੰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਿਾਊਹਸੂੰਗ ਨੂੂੰ ਲੈ ਕੇ 

ਬਿ ਤ ਘੱਟ ਸਕੀਿਾਂ ਬਣੀਆ ਂਿਨ ਜੋ ਇਸ ਸਿੱਹਸਆ ਦੇ ਿੱਧਣ ਦਾ ਿੀ ਇਕੱ ਕਾਰਨ ਿੂੰਹਨਆ ਜਾਦਂਾ ਿੈ।  

 

6. ਨੀਤੀ ਸ ਝਾਅ: 

ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਦੀ ਸਿੱਹਸਆ ਨੂੂੰ ਦੇਖਦੇ ਿੋਏ ਇਸ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਹਿੱਚ ਿੇਠ ਹਲਖ ੇਨੀਤੀ ਸ ਝਾਅ ਿਨ:  

 ਪਰੋ ਪ ਅਰ (ਗਰੀਬਾਂ ਪੱਖੀ) ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾ ਂਦੀ ਸਿੱਹਸਆ ਦਾ ਿੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਤਾ ਂਜੋ ਹਕ 

ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਹਕਉਂਹਕ ਗਰੀਬੀ ਿੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਹਸਆਿਾਂ ਦਾ ਿੂਲ ਕਾਰਨ ਿੈ।  

 ਿਾਇਕ੍ੇ-ਕੇ੍ਹਡਟ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੱਹਦਅਕ ਅਤੇ ਿੋਕੇਸ਼ਨਲ ਹਸਲਖਾਈ ਨੂੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਕ ਬੇਰ ਿਗਾਰੀ ਘੱਟ ਸਕੇ ਅਤੇ 

ਬਸਤੀ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾ ਂਦ ੇਭੌਹਤਕ ਅਤੇ ਸਿਾਹਜਕ ਿਾਲਾਤਾਂ ਹਿੱਚ ਸ ਧਾਰ ਆ ਸਕੇ।  

 ਹਜਿਿੇ ਕਾਰਕ ਬਸਤੀਆ ਂਦੀ ਉੱਤਪਤੀ ਲਈ ਹਿੂੰਿੇਿਾਰ ਿਨ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਅਹਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਹਕ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦ ੇ

ਉਹਚਤ ਢੂੰਗ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗ ੂਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

 ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਿ ਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਤੇ ਿੀ ਲਗਾਿ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਕ ਲੋਕ ਿਾਜਬ ਕੀਿਤਾ ਂਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ।  

 ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਿਿੀਨਾਂ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਿੀ, ਜੋ ਿਿੀਨਾ ਂਦੀ ਕੀਿਤਾ ਂਿਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਨ, ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।  

 ਿੱਡੀਆਂ-ਿੱਡੀਆ ਂਿਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਪਰੋਰੇਸ਼ਨਾ ਂਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਿ ੱਿਈਆ ਕਰਿਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।  

 ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਹਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਿੋਮ੍ਟਾਉਨ ਹਿੱਚ ਿੀ ਰ ਿਗਾਰ ਹਿਲਜ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਿੱਚ 

ਪਰਣਾਿ ਘੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਸਤੀਆ ਂਦੀ ਸਿੱਹਸਆ ਿੱਡ ੇਪੈਿਾਨੇ ਤੇ ਿੱਲ ਿੋਿੇਗੀ।  
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 ਖੇਤੀਬਾਿੀ ਤੇ ਹਨਿੇਸ਼ ਿਧਾਇਆ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਕੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੋਿੇਂ ਿੱਧਣ ਹਜਸ ਨਾਲ ਹਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਿਦਨ ਹਿੱਚ 

ਿਾਧਾ ਿੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਾਸ ਘੱਟੇ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਿ ੱਢਲੀਆ ਂਸ ਹਿਧਾਿਾਂ ਹਜਿੇਂ ਕੀ ਬੈਂਹਕੂੰਗ, ਆਿਾਜਾਈ ਦ ੇਸਾਧਨ, ਿਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਹਦ ਹਪੂੰਡਾਂ ਹਿੱਚ ਿੀ ਹਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।  

 

7. ਹਸਟੱ ੇ: 

 ਅੂੰਤ ਹਿੱਚ ਇਸ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਇਿ ਹਸੱਟਾ ਹਨਕਲਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਹਥਕ ਹਿਕਾਸ ਲਈ ਿਧੀਆ ਿੂੰਹਨਆ ਜਾਦਂਾ ਿੈ ਜੇਕਰ ਇਿ 

ਹਧਆਨ ਨਾਲ ਸੂੰਚਾਹਲਤ ਿੋਿੇ। ਪਰੂੰਤੂ ਭਾਰਤ ਹਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਿ ੱਖ ਕਾਰਨ ਿਾਊਹਸੂੰਗ ਦੀ ਹਿਆਦਾ ਿੂੰਗ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦੀ ਹਕੱਲਤ 

ਕਾਰਨ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰ ਿਗਾਰੀ ਹਿੱਚ ਿਾਧਾ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਬਸਤੀ ਿਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹਸਿਤ ਉਤੇ ਬ ਰਾ ਅਸਰ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ ਜੋ 

ਹਕ ਦੇਸ਼ ਦ ੇਸਿ ੱਚੇ ਹਿਕਾਸ ਹਿੱਚ ਰ ਕਾਿਟਾਂ ਿਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਹਿਆਪਕ ਪਰਗਤੀ ਿੱਲ ਹਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਿਰਰੂਤ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 

ਕਸਹਬਆਂ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਹਪਛਿੇ ਿੋਏ ਇਲਾਹਕਆਂ ਹਿੱਚ ਿ ੱਢਲੀਆਂ ਸ ਹਿਧਾਿਾ ਂਿ ਿੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਹਿਕਾਸ ਿੋ ਸਕੇ। 
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