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        : 

 भूमी अथायत िमीन ही एक नैसर्गगक साधन सुंपत्ती आह.े मानिाच्या मूलभूत गरिा या भूमी अथायत 

िबमनीशी सुंबबधत असून मानिी िीिन यािर अिलुंबून आह.े मानिाच्या बिबिध गरिा भागबिण्यासाठी िबमनीचा 

िापर केला िातो. यात प्रामुख्याने शेती, उद्योग, िाहतूक ई. काये भूमीचा िापर करून केल ेिातात. भूमी उपयोिन 

कृबि भूगोलातील एक महत्िपणूय सुंकल्ह्पना आह,े भूमीच्या प्रकार ि स्िरूपानुसार मानिी बिकास झालेला आढळतो. 

भूमीचा उपयोग योग्य प्रकारे झालेल ेअसल्ह्यास तथेील सामाबिक, आर्गथक ि साुंस्कृबतक बिकास सुद्धा चाुंगल्ह्या प्रकारे 

झालेला असतो.  एखाद्या प्रदेशाचा बिकास तेथील भूमी उपयोिन कसे आह ेयािर अिलुंबून असत.े भूमी उपयोिन 

स्थल ि काल परत्िे बभन्न असलेल ेआढळून येत.े भूमीचा कालपरत्िे बदलेल े ददसून येत.े िबमनीचा िो भाग कृबि 

साठी िापरला िातो त्यास कृबि भूमी, कृबि साठी नसलले ेह ेअकृबिक िमीन म्हणनू त्याचा उल्ह्लेख केला िातो. 

एखाद्या प्रदेशातील भूमी उपयोिन कसे झालेले आह ेह ेपाहताना एकूण क्षेत्र, िनाखालील क्षेत्र, कृबि खलील क्षेत्र, 

कृबिसाठी उपलब्ध नसलले ेक्षेत्र, लागिडीखाली नसलले ेक्षेत्र आबण पडीत क्षेत्र याचा बिचार केला िातो.  

 

भारतात िनाखालील क्षेत्र २२.५२ % आह,े कृबि 

साठी उपलब्ध नसललेे क्षेत्र १०.२० %, पडीत क्षेत्र 

८.३० % , लागिडीखाली नसलेल ेक्षेत्र ९.२९ % ि 

एकूण बपकाखालील क्षेत्र ४६.०७ % आह.े बबदर 

बिल्ह्यात िनाखालील क्षेत्र ५.११ % आह,े कृबि 

साठी उपलब्ध नसललेे क्षेत्र ७.७० %, पडीत क्षेत्र 

८.१७ % , लागिडीखाली नसलेल ेक्षेत्र ८.२० % ि 

एकूण बपकाखालील क्षेत्र ७०.८२ % आह.े    

          : 

 बबदर बिल्ह्याचे स्थान महाराष्ट्र, कनायटक ि 

तेलुंगाणाच्या सीमेलगत असनू याचा अक्षिृत्तीय 

बिस्तार १७०३१’ उत्तर अक्षितृ्त ते १८०२३’ उत्तर 

अक्षिृत्त असा आह,े तर रेखािृत्तीय बिस्तार ७६०४५’ 

पूिय रेखािृत्त त े ७७०३९’ पूिय रेखािृत्त असा आह.े  

बबदर बिल्ह्हा कोरडिाहु बिल्ह्हा म्हणून ओळखला 

िातो. बबदर बिल्ह्यात सरासरी ८८६ मी.मी. पियन्य 

होते. बबदर बिल्ह्हा आर्गथक दषृ्ट्या मागास बिल्ह्हा 

म्हणून ओळखला िातो. बबदर बिल्ह्यातील बहुताुंश 

लोक शतेी व्यिसायाशी बनगडीत आहते. बबदर 

बिल्ह्यातील भूमी उपयोिनाचा पररणाम तथेील 

आर्गथक बिकासािर झालेला आढळून येतो.  

                           : 

 सुंशोधन क्षेत्रातील भूमी उपयोिनाचा 

अभ्यास दयु्यम स्त्रोताचा आढािा घेण्यात आला आह.े 

बबदर बिल्ह्यातील बिल्ह्हाबधकारी कायायलय ि बिल्ह्हा 

साुंबख्यकी कें द्रात प्रत्यक्ष िाऊन माबहती िमा 

करण्यात आली. त्याचप्रमाणे २००१ ते २०११ च्या 

िनगणनेचा अभ्यास करण्यात आला. 

  सदर शोध बनबुंध बबदर बिल्ह्यातील भूमी 

उपयोिनािर आधाररत आह े ि हा शोधबनबुंध या 

सुंदभायतच मयायददत असून त्यासाठी २००१ ते २०११ 

या ििायच्या कालािधीची माबहती सुंशोधाुंनासाठी 

बनिड करण्यात आली आह.े    
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                                     एकूण बपकाखालील क्षेत्र 

        भूमी उपयोिन काययक्षमता =    -------------------------------------x १०० 

                                      बनव्िळ बपकाखालील क्षेत्र 

िरील सूत्राचा िापर करून भूमी उपयोिन काययक्षमता काढण्यात आला आह.े 

        : 

1) बबदर बिल्ह्यातील भूमी उपयोिनाचा अभ्यास 

करण े

2) बबदर बिल्ह्यात भूमीचे उपयोिन मानिी 

बिकासासाठी केला िातो. 

3) बबदर बिल्ह्यात भूमीचे उपयोिनात बदल झाललेा 

आह.े 

      : 

1) बबदर बिल्ह्यातील भूमी उपयोिनाचा अभ्यास 

करण े

2) बबदर बिल्ह्यातील भूमी उपयोिन मानिी 

बिकासासाठी कसा झाला याचा अभ्यास करण.े 

3) सुंशोधन क्षेत्रातील भूमी उपयोिनात कसे बदल 

झाले आहते याचा अभ्यास करणे. 

4) बबदर बिल्ह्यातील भूमी उपयोिन काययक्षमतेच्या 

समस्या िाणून घेऊन उपाय सुचिणे. 

बबदर बिल्ह्यातील भमूी उपयोिन काययक्षमता:  

 बबदर बिल्ह्हा कनायटक राज्याबतल सिायत 

िास्त मागास बिल्ह्हा म्हणनू ओळखला िातो. बबदर 

बिल्ह्यातील एकूण क्षेत्र ि कृबि साठी उपलब्ध 

नसलेल्ह्या क्षेत्राचे प्रमाण कमी असली तरी िन क्षेत्राचे 

प्रमाण अत्यल्ह्प आह.े बबदर बिल्ह्यातील उपलब्ध 

िबमनीचा उपयोग योग्य पद्धतीने झाल्ह्याचे ददसून 

आल ेआह.े   

बबदर बिल्ह्यातील तालुकाबनहाय भूमी उपयोिन काययक्षमता १९९९-२००० ते २०१५-२०१६  

तालुका  १९९९ त े२०००  २०१५-२०१६   

एकूण 

बपकाखाली

ल क्षेत्र 

बनव्िळ 

बपकाखाली

ल क्षेत्र 

भूमी 

उपयोिन 

काययक्षम

ता 

बनदेशाुंक 

एकूण 

बपकाखाली

ल क्षेत्र 

बनव्िळ 

बपकाखाली

ल क्षेत्र 

भूमी 

उपयोिन 

काययक्षम

ता 

बनदेशाुंक 

भूमी 

उपयोिन 

काययक्षम

ता  फरक  

औराद  ११८४६८   ११०६४०   १०७.०७  ११०१५०  १०२३००  १०७.६७  +०.६०  

बसिकल्ह्या

ण  

१०२२४१  ९२८०१   ११०.१७  ७७६६४  ६८०७३  ११४.०९  +३.९२  

भालकी  १२४६६८  ११०७३०  ११२.५८  ११३७९६  ९९८५०  ११३.९७  +१.३९  

बबदर  ६६९९१  ६३५९१  १०५.३५  ५२७०६  ४९२२९  १०७.०६  +१.७१  

हुमनाबाद  ८४२३६  ७४८९४  ११२.४७  ७३६४९  ६४२३४  ११४.६५  +२.१८  

एकूण  ४९६६०४  ४५२६५६  १०९.७०  ४२७९६५  ३८३६८६  १११.५४  +१.८४  

सुंदभय : Bidar District At A Glance १९९९-२००० ि २०१५-१६  
 

ििय १९९९-२००० मध्य े बबदर बिल्ह्याचा एकूण 

भूमी उपयोिन काययक्षमता १०९.७० असल्ह्याचे 

आढळून आल ेतर ििय २०१५-१६ मध्य ेयात १.८४ 

नी काययक्षमता िाढललेी आह.े बबदर बिल्ह्यातील 

बबदर  तालुक्यात भूमी उपयोिन काययक्षमता सिायत 

कमी असल्ह्याचे आढळून आल ेआह ेतर सिायत िास्त 

भूमी उपयोिन काययक्षमता हुमनाबाद तालुक्यात 

असल्ह्याचे आढळून आले आह.े  

 औराद तालुक्यात ििय १९९९-२००० मध्य े

भूमी उपयोिन काययक्षमता बनदेशाुंक १०७.०७ 

इतका होता तर त्यात ०.६० ने िाढ होऊन २०१५-

१६ मध्ये १०७.६७ इतके झाले आह.े बसिकल्ह्याण 

तालुक्यात ििय १९९९-२००० मध्ये भूमी उपयोिन 

काययक्षमता बनदेशाुंक ११०.१७ इतका होता तर त्यात 

३.९२  न े िाढ होऊन २०१५-१६ मध्ये ११४.०९ 

इतके झाल े आह. भालकी तालुक्यात ििय १९९९-

२००० मध्य े भूमी उपयोिन काययक्षमता बनदेशाुंक 

११२.५८ इतका होता तर त्यात १.३९ ने िाढ होऊन 

२०१५-१६ मध्ये ११३.९७ इतके झाले आह.े बबदर 

तालुक्यात ििय १९९९-२००० मध्ये भूमी उपयोिन 

काययक्षमता बनदेशाुंक १०५.३५ इतका होता तर त्यात 

१.७१ ने िाढ होऊन २०१५-१६ मध्य े १०७.०६ 

इतके झाले आह.े हुमनाबाद  तालुक्यात ििय १९९९-

२००० मध्य े भूमी उपयोिन काययक्षमता बनदेशाुंक 
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११२.४७ इतका होता तर त्यात २.१८ ने िाढ होऊन 

२०१५-१६ मध्ये ११४.६५ इतके झाले आह. बबदर 

बिल्ह्यातील तालुका बनहाय भूमी उपयोिन 

काययक्षमता पुढील तीन गटात अभ्यासण्यात आले आह े 

कमी भमूी उपयोिन काययक्षमता :  

 या गटात १०८ % पेक्षा कमी भूमी 

उपयोिन काययक्षमता असलले्ह्या तालुक्याचा समािेश 

करण्यात आला आह.े १९९९-२००० या कालािधीत 

औराद ि बबदर तालुक्याची भूमी उपयोिन 

काययक्षमता १०८ % कमी होती. २०१५-१६ या 

कालािधीत सुद्धा औराद ि बबदर तालुक्याचीच भूमी 

उपयोिन काययक्षमता १०८ % कमी होती. मागील 

१५ ििायच्या कालािधीत बबदर ि औराद तालूक्यात 

कसल्ह्याही प्रकारचे बदल झाललेे ददसून यते नाही. या 

दोन्ही तालुक्याबतल भूमी उपयोिन काययक्षमतेिर 

प्राकृबतक घटकाुंचा प्रभाि ि साुंस्कृबतक घटकाुंचा 

प्रभाि पडलेला ददसून येतो.  

मध्यम भमूी उपयोिन काययक्षमता :  

 या गटात १०८ % त े ११२ % भूमी 

उपयोिन काययक्षमता असलले्ह्या तालुक्याचा समािेश 

करण्यात आला आह.े १९९९-२००० या कालािधीत 

बसिकल्ह्याण तालुक्याची भूमी उपयोिन काययक्षमता 

११०.१७  %  होती. २०१५-१६ या कालािधीत 

बबदर बिल्ह्यातील सिय तालुक्याुंची भूमी उपयोिन 

काययक्षमता ११२ % पेक्षा िास्त होती.  तालुक्याबतल 

भूमी उपयोिन काययक्षमतेिर प्राकृबतक घटकाुंचा 

प्रभाि ि साुंस्कृबतक घटकाुंचा प्रभाि पडललेा ददसून 

येतो.  

िास्त भमूी उपयोिन काययक्षमता :  

 या गटात ११२ % पेक्षा िास्त भूमी 

उपयोिन काययक्षमता असलले्ह्या तालुक्याचा समािेश 

करण्यात आला आह.े १९९९-२००० या कालािधीत 

भालकी ि हुमनाबाद तालुक्याची भूमी उपयोिन 

काययक्षमता ११२ % पेक्षा िास्त होती. २०१५-१६ 

या कालािधीत भालकी, हुमनाबाद ि तालुक्याची 

भूमी उपयोिन काययक्षमता ११२ % िास्त होती. 

मागील १५ ििायच्या कालािधीत बबदर ि औराद 

तालूक्यात कसल्ह्याही प्रकारचे बदल झालेल े ददसून 

येत नाही. या दोन्ही तालुक्याबतल भूमी उपयोिन 

काययक्षमतेिर प्राकृबतक घटकाुंचा प्रभाि ि साुंस्कृबतक 

घटकाुंचा प्रभाि पडलेला ददसून येतो.  

 बबदर बिल्ह्यातील भूमी उपयोिन 
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