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“विदर्भातील लोकसंख्यचे ेविश्लषेन” 

 

 

डॉ. तिलकंचद जि. धोटे  

   डॉ. श्यभमभप्रसभद मुखर्जी कलभ महभविद्यभलय,  

शेंदरुर्जनभ घभट, वर्जल्हभ  अमरभिती 

महाराष्ट्र भारि  

   
 

सभरंश :  

 महभरभष्ट्रभतील पूिा ि पविम विदर्भातील लोकसंख्येचभ अभ्यभस करण्यभचभ प्रयत्न केलभ आह.े 

कभरण यभ र्भगभतील लोकसख्येचे प्रमभण िभढलेले आह.े लोकसंख्यभ िभढीमुळे अनेक अगवणत 

समस्यभ स्थभवनक, रभज्यीय, रभष्ट्रीय ि आंतररभष्ट्रीय पभतळीिर वनमभाण होत आह.े एिढेच नभही तर 

त्यभ समस्यभ झपभट्यभने िभढत आह.े यभ िभढत्यभ लोकसंख्येमुळे मभनिभच्यभ अवस्तत्िभलभ धोकभ 

वनमभाण झभलभ आह.े  

 विदर्भातील लोकसंख्येचे विश्लेषण पभहतभ िभवशम, बुलढभणभ ि नभगपुर यभ वर्जल्यभतील 

लोकसंख्यभ िभढ इतर आठ वर्जल्यभच्यभ मभनभने र्जभस्त ददसून येते.  

प्रस्तभिनभ :  

 विदर्भात एकंदरीत 11 वर्जल्यभंचभ समभिेश होतो. ते म्हणर्जे नगभपुर, चंद्रपुर, गोंददयभ, 

रं्डभरभ, िधभा, गडवचरोली, अमरभिती अकोलभ, िभवशम, बुलढभणभ ि यितमभळ होय. यभ र्भगभत 

िभढणभरी लोकसंख्यभ अनेक समस्यभंनभ र्जन्म दते आह.े उपभसमभर, िस्ती, बेरोर्जगभरी, कृषी र्जवमनी, 

रोर्जगभर, गवलच्छ िस्ती, शेतकरी आत्महत्यभ इ. समस्यभ यभ विदर्भात प्रभमुख्यभने र्जभणून येत आह.े 



 

डॉ. तिलकंचद जि. धोटे                                       2P a g e  

 

त्यभमुळे यभ समस्येिर मभत करण्यभसभठी विदर्भातील लोकसंख्येचभ अभ्यभस करुन त्यभिर योग्य 

उपभययोर्जनभ सभधने हचे यभ अभ्यभसभमभगील कभरण सभंगतभ येईल.  

 विदर्भातील िभढत्यभ लोकसंख्येचभ विचभर केल्यभस एकभ िषभात 237285.2 इतकी 

लोकसंख्यभ तर एकभ ददिसभत 660 ि एकभ तभसभत 27.48 इतकी लोकसंख्यभ िभढलेली ददसून येत 

आह.े म्हणून “ विदर्भात प्रर्जोत्पभदन करणे हभ विदर्भातील सिभात मोठभ कुटीर उद्योग बनलभ आह.े” 

असे म्हणने िभिगे ठरणभर नभही.  

अभ्यभस क्षेत्र :  

 विदर्ा हभ महभरभष्ट्रच्यभ पुिेलभ िसलेलभ आह.े यभत एकुण 11 वर्जल्यभचभ समभिेश 

होतो.तसेच यभत नभगपुर ि अमरभिती असे विर्भग पडून नभगपुर विर्भगलभ पुिा विदर्ा ि 

अमरभिती विर्भलभ पविम विदर्ा म्हणुन ओळखल्यभ र्जभते.  

 विदर्भाचभ अक्षिृत्तीय विस्तभर 170 51’ उत्तर ते 210 46’ उत्तर तर रेखभिृत्तीय विस्तभर 

750 57’ पुिा ते 770 74’ पूिा असुन एकुण र्ौगोवलक के्षत्रफळ 97404 चौ.की.मी. आह.े विदर्भाच्यभ 

उत्तरेस मध्यप्रदशे पुिेस छत्तीसगढ, दवक्षणेस आंध्रप्रदशे ि पविमेस मरभठिभडभ विर्भग आह.े िधभा - 

िैनगंगभ-पैनगंगभ नदीच्यभ खोऱयभंचभ प्रदशे म्हणर्जेच विदर्ा  अभ्यभस के्षत्र आह.े  

उददष्ट्ट्य े:  

 1) विदर्भातील 2001 च्यभ तुलनेत 2011 मध्ये झभलेली लोकसंख्यभ िभढ ि घट अभ्यभसणे.  

 2) विदर्भातील 2001 ि 2011 मध्ये प्रत्येक वर्जल्यभत लोकसंख्येचे टके्किभरी प्रमभण 

विचभरभत  घेणे.  

कभयापध्दती :  

 विदर्भातील एकुण लोकसंख्यभ विचभरभत घेिून िभढ ि घट दशाविण्यभसभठी तसेच 

विदर्भातील प्रत्येक वर्जल्यभनुसभर असलेले लोकसंख्येचे प्रमभण दभखविण्यभसभठी सुत्र ि आलेख 

उपयोग केलभ आह.े शोधननंबधभत घेतलेली आकडिेभरी वह वददतीयस्त्रोतभतुन घेतलेली आह.े  

विषय वििेचन  :  
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विदर्भातील लोकसखं्यभ ि िभढ  

 िषा 2001 2011 

अ.क्र. वर्जल्ये लोकसंख्यभ  टके्किभरी लोकसंख्यभ  टके्किभरी िभढ/घट 

1 नभगपुर  4067637 46.64 4653171 53.36 +6.72 

2 चंद्रपुर  2071101 48.56 2194262 51.44 +2.88 

3 गोंदीयभ  1200707 47.59 1322331 52.41 +4.82 

4 िधभा 1236157 48.82 1296157 51.18 +2.36 

5 र्ंडभरभ  1136146 48.66 1198810 51.34 +2.68 

6 गडवचरोली 970262 47.52 1071795 52.48 +4.96 

7 अमरभिती 2607160 47.45 2887826 52.55 +5.10 

8 यितमभळ 2458271 46.97 2775457 53.03 +6.06 

9 बुलढभणभ 2232431 46.32 2588039 53.68 +7.36 

10 अकोलभ  1629633 47.26 1818617 52.74 +5.48 

11 िभवशम  1020822 46.04 1196714 53.96 +7.92 

 एकुण 20630327 47.28 23003179 52.72 +5.44 

तक्तभ क्र. 1 

उदभ. नभगपुर  4067637+4653171 = 8720808  

  4067637 X 100  

     8720808  
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 विदर्भातील वर्जल्यभंचभ दोन्ही िषभातील लोकसंख्येचभ आढभिभ घेतल्यभस असे लक्षभत येते 

की, लोकसंख्येची सरभसरी िभढ ही 5.44% इतकी आह.े 2001 च्यभ तुलनेत 2011 च्यभ विदर्भाच्यभ 

िभढीि लोकसंख्येचभ अभ्यभस केलभ असतभ सिभात र्जभस्त िभढ वह िभवशम वर्जल्यभत 7.92% आह ेतर 

त्यभच खभलोखभल िभढ ही बुलढभणभ, नभगपुर ि यितमभळ मध्ये अनुक्रम 7.36%, 6.72 % ि 6.06 

% तर सिभात कमी लोकसंख्यभ िभढ िधभा वर्जल्यभत 2.36 % इतकी असुन रं्डभरभ ि चंद्रपुर येथ े

अनुक्रमे 2.68 % ि 2.88 % इतकी ददसुन येते. तर इतर बभकीच्यभ वर्जल्यभत ह ेप्रमभण मध्यम 

स्िरुपभत िभढलेले आढळून येत आह.े  

 विदर्भातील नभगपुर विर्भगचे म्हणर्जेच पुिा विदर्भाचे सरभसरी लोकसंख्यभ िभढ प्रमभण 

4.07 %  असुन अमरभिती विर्भगचे म्हणर्जेच पविम विदर्भाचे सरभसरी लोकसंख्यभ िभढ प्रमभण 

6.39 % लक्षभत येत आह.े अमरभिती विर्भगत नभगपुर विर्भगपेक्षभ लोकसंख्यभ िभढ प्रमभणत 2.31 

% र्जभस्त आह.े  

विदर्भातील लोकसखं्येच ेिषभानसुभर प्रमभण   

 विदर्भाची 2001 ि 2011 ची एकुण लोकसंख्यभ अभ्यभसभत घेतलेली आह.े यभ दोन्ही 

र्जनगणनभ िषभानुसभर विदर्भात प्रत्येक वर्जल्यभत एकुण दकती टके्क लोकसंख्यभ समभिलेली आह े ह े

दभखविण्यभचभ प्रयत्न खभलील तक्तत्यभत केलेलभ आह.े   

अ.क्र. वर्जल्ये लोकसंख्यभ  

2001 

लोकसंख्येची 

टके्किभरी 

लोकसंख्यभ 

2011 

लोकसंख्येची 

टके्किभर 

1 नभगपुर  4067637 19.72  4653171 20.28 

2 अमरभिती  2607160 12.64 2887826 12.55 

3 यितमभळ  2458271 11.92 2775457 12.06 

4 बुलढभणभ  2232431 10.82 2588039 11.25 

5 चंद्रपुर  2071101 10.04 2194262 9.53 

6 अकोलभ  1629633 7.90 1818617 7.90 

7 िधभा 1236157 5.99 1322331 5.74 

8 गोंददयभ  1200707 5.82 1296157 5.63 
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9 रं्डभरभ 1136146 5.51 1198810 5.21 

10 िभवशम  1020822 4.94 1196714 5.20 

11 गडवचरोली  970262 4.70 1071795 4.65 

 एकुण  20630327 100 23003179 100 

तक्तभ क्र. 2 

 विदर्भाची 2001 ची एकुण लोकसंख्यभ ि त्यभ लोकसंख्येचे प्रमभण (टके्किभरीत) तक्तभ क्र. 2 

मध्ये दशाविलेले आह.े यभ तक्तत्यभत उतरत्यभ क्रमभने लोकसंख्येचे प्रमभण वर्जल्यभनुसभर दभखविण्यभत 

आले आह.े 2001 नुसभर विदर्भात सिभात र्जभस्त लोकसंख्यभ प्रमभण नभगपुर वर्जल्यभत असून ते 

19.72 % तर  

सिभात कमी प्रमभण गडवचरोली वर्जल्यभत 4.70 % ऐिढेच होते. अमरभिती, यितमभळ, 

बुलढभणभ, चंद्रपुर यभ वर्जल्यभत अनुक्रमे 12.64 %, 11.92 %, 10.82 % ि 10.04 %लोकसंख्यभ 

िसलेली होती. तर इतर वर्जल्यभत लोकसंख्यभ िसण्यभचे प्रमभण कमी प्रमभणभत ददसून येत आह.े  

19.72%

12.64

%

11.92

%

10.82%

10.04%

7.90%

5.99%

5.82%

5.51%

4.64%
4.70%

2001

नभगपुर 

अमरभिती 

यितमभळ 

बुलढभणभ 

चंद्रपुर 

अकोलभ 

िधभा

गोंददयभ 

र्ंडभरभ

िभवशम 

गडवचरोली 
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20.28%

12.55

%

12.06

%

11.25%

9.53%

7.90%

5.74%

5.63%

5.31%

5.20%
4.65%

2011

नभगपुर 

अमरभिती 

यितमभळ 

बुलढभणभ 

चंद्रपुर 

अकोलभ 

िधभा

गोंददयभ 

र्ंडभरभ

िभवशम 

गडवचरोली 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तक्तभ क्र. 2 िरुन असे लक्षभत येते की, विदर्भात 2011 च्यभ र्जनगणनेनुसभर सिभात र्जभस्त 

लोकसंख्यभ प्रमभण नभगपुर वर्जल्यभत असुन ते 20.28 % एिढे आह.े अमरभिती, यितमभळ, 

बुलढभणभ यभ वर्जल्यभत एकुण लोकसंख्यभ प्रमभण ह े11 % ते 13 % च्यभ दरम्यभन ददसून येत आह.े 

चंद्रपुर ि अकोलभ वर्जल्यभत लोकसंख्येचे प्रमभण अनुक्रमे 9.13 % ि 7.90 % ददसून येत आह.े तर 

इतर उरलेल्यभ तहसील मध्ये 4 % ते 6 % आत लोकसंख्यभ प्रमभण आढळून येत आह.े सिभात कमी 

प्रमभण गडवचरोली वर्जल्यभत 4.65 % ऐिढे आह.े  

 िरील आकृतीिरुन एंकदरीत लोकसंख्येचे दोन्ही िषभानुसभर प्रमभण अभ्यभसल्यभस असल्यभस 

असे लक्षभत येते की, 2011 मध्ये नभगपुर, यितमभळ, बुलढभणभ ि िभवशम वर्जल्यभत 2001 च्यभ 

तुलनेत 2011 मध्ये लोकसंख्यभ प्रमभणभची टके्किभरी िभढलेली ददसून येत आह.े तर अमरभिती, 

चंद्रपुर, गोंददयभ, िधभा, रं्डभरभ ि गडवचरोली यभ वर्जल्यभत 2011 मध्ये ह े प्रमभण कमी झभलेले 

आढळते. महत्िभची बभब म्हणर्जे अकोलभ वर्जल्यभत 2001 ि 2011 मध्ये लोकसंख्येचे प्रमभण ह े

सभरखेच आढळून येत आह.े  



 

डॉ. तिलकंचद जि. धोटे                                       7P a g e  

 

वनष्ट्कषा :  

1) विदर्भांची लोकसंख्यभ 2 कोटी 6 लभख 30 हर्जभर 327 िरुन 2011 मध्ये 2 कोटी 30 

लभख 3 हर्जभर 179 एिढी झभली आह.े  

 2) 2001 ते 2011 यभ 10 िषभात 23 लभख 72 हर्जभर 852 ऐिढी लोकसंख्यभ िभढली आह.े  

 3) 2011 नुसभर नभगपुर वर्जल्यभत सिभात र्जभस्त लोकसंख्यभ आढळून येत आह.े  

4) नगभपुर, अमरभिती, यितमभळ ि बुलढभण वर्जल्यभत लोकसंख्येचे प्रमभण 2011 मध्ये 

सिभात अवधक आह.े  

 5) गडवचरोली वर्जल्यभत लोकसंख्यभ प्रमभण 2001 च्यभ तुलनेत 2011 मध्ये घटलेले आह.े  

6) विदर्भात फक्त अकोलभ वर्जल्यभत लोकसंख्यभ िभढीच ेप्रमभण 2001 ते 2011 मध्ये सभरखे 

ददसून येत आह.े  

7) विदर्भातील िभढीि लोकसंख्यभ आळभ घभतलभ नभही तर अनेक मोठ्यभ आदहभनभंनभ 

विदर्भातील र्जनतेलभ समोरे र्जभिे लभगेल. त्यभमुळे ही िभढीि रोखणे अत्यभिश्यक झभले आह.े  

सदंर्ा : 

 1) महभरभष्ट्र र्जनगणनभ अहिभल 2001  

 2) महभरभष्ट्र र्जणनगनभ अहिभल वसडी 2011 (इंटरनेट) 

 3) लोकसंख्यभशभस्त्र : डॉ. कभचोळे दभ.धो.  

 4) महभरभष्ट्रभचभ रू्गोल : के. सभगर  

 5) लोकसंख्यभ : प्रभ. अवहररभि, अलीझभड  

 6) र्जनसंख्यभ रू्गोल : चंदनभ आर.सी.  

 


