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साराांश :-  

 कोणत्याही प्रदशेातील लोकसांख्या त्या प्रदशेाच्या प्रगती आणण णिकासामधील एक पे्ररक शक्ती 

असते. नसैर्गिक घटकाांना साधनसांपत्तीचे स्िरुप लोकाांमुळे प्राप्त होते. णनरणनराळे व्यािसाय करणे, उत्पादन 

करणे, त्याच्या उपयोग करणे आणण व्यापार करणे तसेच णिणिध कलाांचा णिकास करणे णह कायि त्या त्या 

प्रदशेातील लोकच करीत असतात त्यामुळे तेथील लोकसांख्या णह त्या प्रदशेाची साधनसांपदा मानिली जात.े 

प्रणसध्द णिचारिांत फे्रडररक हर्बियन याांनी मानिी साधनसांपदचेी व्याख्या अशी केली आह ेकी, अनकेणिणिध 

िस्तुांचे उत्पादन ि सेिाांची उपलब्धता करुन दणेारी मानिाची शक्ती, कौशल्य, बुध्दी आणण ज्ञान म्हणजेच 

मानिी सांपदा होय. आर्थिक णिकासामध्ये मानि महत्िाची भूणमका बजाितो अशा या मानिी सांपदचेा 

अभ्यास लोकसांख्या भूगोलात केला जातो. लोकसांख्या भगूोलात लोकसांख्येच ेणितरण, घनता, लोकसांख्येची 

रचना, लोकसांख्या िाढ, घट आणण लोकसांख्येचे स्थालाांतर या अनके घटकाांचा अभ्यास केला जातो. 

प्रदशेाच्या णिकासािर त्या प्रदशेातील लोकसांख्येचा चाांगला आणण णिघातक पररणा होत असतो. 

लोकसांख्येला त्या प्रदशेाच्या णिकासाचा खरा आधार ककां िा कणा मानला जातो.  

 लोकसांख्या भूगोलात लोकसांख्येचे णितरण ि लोकसांख्यचेी घनता याांचा अभ्यास मुलभूत आणण 

महत्िाचा मानता जातो.  या घटकाांिर लोकसांख्येची इतर िैणशष्ट्ये अिलांबून असते. लोकसांख्या भूगोलात 

ककत्येकदा णितरण ि घनता या दोन्ही सांज्ञा एकाच अथािने िापरतात. पांरतू ह े दोन्ही घटक एकमेकाांशी 
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सांबांधीत असले तरी ते णभन्न आह.े लोकसांख्या घनतेचा त्या प्रदशेातील लोकसांख्या आणण त्या प्रदशेाचे 

क्षेत्रफळ याांच्याशी सांबांध आह.े कोणत्याही प्रदशेाचे क्षेत्रफळ िाढत नाही पण तेथील लोकसांख्या िाढली 

ककां िा कमी झाली तर तेथील लोकसांख्येचा घनतेत बदल होतो. प्रस्ततु शोध णनबांधात नागपुर णजल्यातील 

ग्रामीण लोकसांख्येचा घनतचेा अभ्यास करण्याच्या प्रयत्न केलेला आह.े कारण लोकसांख्या घनतेचा पररणाम 

मानिाच्या णिकासािर होत असतो. लोकसांख्या घनता ह े एखाद्या शहरातील िसाहतीतील, दशेातील, 

राज्यातील अथिा प्रदशेातील णितरण मोजण्यासाठी िापरले जाणारे एक प्रमाण आह.े लोकसांख्या घनता 

म्हणजे जणमनीच्या एक चौरस कक.मी. ककां िा चौरस मैल क्षेत्रफळािर राहणाऱ्या ककां िा िास्तव्य करणाऱ्या 

लोकाांची सांख्या होय. 

णबज सांज्ञा : लोकसांख्या घनता, लोकसांख्या णितरण  

प्रस्तािना :-  

 नागपुर हा णिदभाितील एक प्रमुख आणण महत्िाचा णजल्हा आह.े या णजल्हातील भौगोणलक 

घटकाांचा ग्रामीण लोकसांख्यचे्या घनतेिर पररणाम झाललेा आह.े त्यामुळे लोसांख्याच्या घनतेत बदल होत 

असतो लोकसांख्येच्या घनतेिर शेत जणमनीची सुणपकता, हिामान, पाऊस, प्राकृतीक रचना, ससांचन सुणिधा, 

कृषी औद्योणगक, नसैर्गिक िनस्पती आणण व्यापार इत्याांदी घटकाांचा पररणाम होतो या सिि घटकाांिर 

लोकसांख्येची घनता अिलांबून असते. नागपुर णजल्यातील ग्रामीण लोकसांख्यचे्या घनतेिर या घटकाांचा 

पररणाम कदसून येतो. नागपुर णजल्यातील 50 िषाितील लोकसांख्येच्या जणगणनेिरुन असे कदसून येते की, 

ग्रामीण लोकसांख्येचा प्रमाणात बदल होत असलेला कदसून येते. 2001 या जणजगना िषाितील ग्रामीण 

लोकसांख्येच्या घनतेपेक्षा 2011 या िषाितील ग्रामीण लोकसांख्येची घनता िाढलेली कदसून यतेे. जणमनीच े

क्षेत्र णस्थर कमी होत आह ेपरांतू त्याच क्षेत्रातील लोकसांख्येत िाढ होत असल्यामळेु ग्रामीण लोकसांख्येची 

घनता िाढत आह.े त्याच्या पररणाम तेथील लोकाांच्या णिकासािर होत आह.े  2001 च्या जणगणनेनुसार 

नागपुर णजल्यातील ग्रामीण लोकसांख्येची सरासरी घनता 150 इतकी होती तर 2011 च्या 

जणगणनेनुसार नागपुर णजल्यातील ग्रामीण लोकसांख्यचेी सरासरी घनता 157 इतकी होती. 2001 या 

िषािच्या तुलनते 2011 मध्ये ग्रामीण लोकसांख्यचेी सरासरी घनता दर चौ.कक.मी. ला 7 न ेिाढलेली कदसनू 

येते.  
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अभ्यास क्षते्र :-  

 भारत दशेाच्या हृदय स्थानी िसलेला एक सुदांर, गौरि सांपन्न ि ऐणतहासीक गुण ि महत्ि लाभलले े

शहर म्हणजे नागपुर होय. गोंड राजा बख्त बुलांद याांनी अठराांव्या शतकात ह ेशहर िसणिले या शहराच्या 

नािािरुनच नागपुर णजल्हा ओळखला जातो. नागपुर णजल्हा अभ्यास क्षेत्र म्हणून णनिडलेला आह.े नागपुर 

णजल्याचा अक्षिृत्तीय णिस्तार 200 35’ उत्तर ते 210 44’ उत्तर आह.े तर रेखािृत्तीय णिस्तार 78015’ पुिि 

त े79040’ पुिि इतका आह.े या णजल्यात 14 तालुके आहते. नागपुर णजल्याचे एकुण भौगोणलक क्षेत्रफळ 

9892 चौ.कक.मी. असनू महाराष्ट्र राज्याच्या 3.24% क्षते्र व्यापले आह.े 2011 च्या जणगणनेनुसार नागपुर 

णजल्यातील एकुण ग्रामीण लोकसांख्या 1474811 इतकी आह.े ग्रामीण लोकसांख्यचेी सरासरी घनता दर 

चौ.कक.मी. िर 157 व्यक्ती इतकी आह.े  

उकदष्ट े:- 

1) नागपुर णजल्यातील ग्रामीण लोकसांख्येच्या घनतचेा तालुका णनहाय अभ्यास करणे.  

2) नागपुर णजल्हयतील ग्रामीण लोकसांख्येच्या घनतते तालुका णनहाय झालेला बदल अभ्यासणे.  

3) नागपुर णजल्यातील तालकुा णनहाय ग्रामीण लोकसांख्या घनतचेे णितरण अभ्यासणे.  

अभ्यास पध्दती :- 

 प्रस्तुत शोध णनबांध हा दयु्यम स्िरुपाच्या आकडिेारीिर आधारलेला आह.े यथेे घेतललेी आकडिेारी 

णह महाराष्ट्र जणगणना अहिाल 2001,2011 ि णजल्हा जणगणना अहिाल आणण सामाणजक आर्थिक 

समालोचन यािर आधारलेली आह.े यात नागपुर णजल्यातील आकडिेारीच ेणिशे्लषण केले आह.े  

णिषय समालोचन :-  

 कोणत्याही प्रदशेातील एकुण लोकसांख्या आणण त्या प्रदशेाचे एकुण क्षेत्रफळ याांच ेगुणोत्तर म्हणज े

लोकसांख्येची घनता होय. घनता मापनाच्या अनक पध्दती आह.े गणणतीय घनता, कृणष घना, ग्रामीण 

घनता, नागरी घनता आणण पोषण घनता या पाच प्रकारे लोकसांख्येची घनता काढली जात.े प्रदशेातील 

ग्रामीण लोकसांख्येचे णितरण दाखणिण्यासाठी ग्रामीण घनतचेा उपयोग केला जातो. प्रदशेातील ग्रामीण 
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लोकसांख्या आणण त्या प्रदशेाचे ग्रामीण क्षेत्रफळ याचे गणुोत्तर म्हणजे ग्रामीण घनता होय. ग्रामीण घनता 

काढण्यासाठी खालील सुत्राचा िापर केला जातो.  

ग्रामीण घनता  =  एकुण ग्रामीण लोकसांख्या     

     एकुण ग्रामीण क्षेत्रफळ   

 नागपरु णजल्यातील तालकुाणनहाय ग्रामीण लोकसांख्या घनतचे ेणितरण :-  

नगापरु णजल्यातील ग्रामीण घनता (दर चौ.कक.मी. मध्य)े 

िषि 2001-2011 

अ.क्र. तहसील िषि 2001 िषि 2011 ग्रामीण घनतेतील फरक 

1 नरखेड 160 170 +10 

2 काटोल 132 136 +4 

3 कळमेश्वर 185 176 -9 

4 सािनेर 227 206 -21 

5 पारणशिनी 103 123 +20 

6 रामटेक 103 113 +10 

7 मौदा 223 206 -17 

8 कामठी 230 263 +33 

9 नागपुर(ग्रामीण) 217 243 +26 

10 नागपुर (शहरी) 00 00 00 

11 सहांगणा 147 164 +17 

12 उमरेड 90 102 +22 

13 कुही 154 152 -2 

14 णभिापुर 136 121 -15 
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2001 च्या जणगणनेनुसार नागपुर णजल्यातील सरासरी ग्रामीण घनता दर चौ.कक.मी. ला 150 

व्यक्ती होती. नागपुर णजल्यातील काही तालुक्यात ग्रामीण घनता ही णजल्यातील सरासरी ग्रामीण 

घनतेपेक्षा जास्त आह,े तर काही तालुक्यात सरासरी ग्रामीण घनतेपेक्षा कमी आह.े नरखेड, कळमेश्वर, 

सािनेर, मौदा, कामठी, नागपुर(ग्रा) आणण कुही या तालकु्यात ग्रामीण घनता णजल्यातील सरासरी ग्रामीण 

घनतेपेक्षा जास्त आह.े तर काटोल, परणशिनी, रामटेक, सहांगणा, उमरेड आणण णभिापुर इत्यादी तालुक्यात 

ग्रामीण घनता णजल्यातील सरासरी ग्रामीण घनतेपेक्षा कमी असलेली कदसून यतेे.  

2001 च्या जणगणनेनसुार सिाित जास्त ग्रामीण घनता सािनेर तालुक्यात असून ती दर 

चौ.कक.मी. ला 227 व्यक्ती आह.े त्या खोलोखाल कामठी (230), मौदा (223), नागपुर ग्रामीण (217) ि 

कळमेश्वर (185) या तालकु्यात आढळते म्हणजेच या तालुक्यात ग्रामीण क्षेत्रफळाच्या मानाने त्या 

तालुक्यात असलेल्या ग्रामीण लोकसांख्येचे प्रमाण जास्त आह े तर सिाित कमी ग्रामीण घनता उमरेड 

तालुक्यात असनू ती दर चौ कक.मी. ला 90 व्यक्ती होती. पारणशिनी आणण रामटेक येथे ग्रामीण घनता 

समान असून ती दर चौरस कक.मी. ला 103 व्यक्ती आह.े या तालुक्यात ग्रामीण क्षेत्रफळाच्या मानान े

ग्रामीण लोकसांख्येचे प्रमाण कमी असते.  
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 2011 च्या जणगणनेनुसार नागपुर णजल्यातील सरासरी ग्रामीण घनता दर चौ.कक.मी. ला 157 

व्यक्ती आह.े नागपुर णजल्यातील नरखेड, कळमेश्वर, सािनेर, मौदा, कामठी, नागपुर ग्रामीण ि सहांगणा या 

तालुक्यात ग्रामीण घनता णजल्यातील सरासरी ग्रामीण घणतेपेक्षा जास्त आढळून येत.े तर काटोल, 

पारणशिनी, रामटेक, उमरेड, कुही ि णभिापुर या तालुक्यात ग्रामीण घनता णजल्यातील सरासरी ग्रामीण 

घनतेपेक्षा कमी आढळून येत े 2011 च्या जणगणनेनुसार सिाित जास्त ग्रामीण घनता कामठी तालुक्यात 

असून ती दर चौ.कक.मी. ला 263 व्यक्ती होती. त्या खालोखाल नागपुर ग्रामीण (243),सािनरे(206) ि 

मौदा (206) या तालुक्यात आढळुन येते तर सिाित कमी ग्रामीण घनता उमरेड तालुक्यात असून ती दर 

चौ.कक.मी. 102 व्यक्ती इतकी आह.े नागपुर णजल्यातील सािनरे आणण मौदा तालुक्यात ग्रामीण घनता 

सारखी असनू दर चौ.कक.मी. ला 206 व्यक्ती आह े नागपुर शहरी तालुक्यात ग्रामीण क्षेत्र नसल्यामुळे 

ग्रामीण लोकसांख्या नाही त्यामुळे तेथे लोकसांख्येची ग्रामीण घनता 00 (शुन्य) आह.े  

 जणगणना िषि 2001 आणण 2011 या दहा िषािच्या कालािधीत ग्रामीण घनतेत फार मोठा बदल 

झालेला आढळुन येते. या दशकात कामठी तालुक्यात सिाित जास्त ग्रामीण घनतेत िाढ झाली असून ती 33 

इतकी आह.े त्या खालोखाल नागपुर (ग्रामीण) (26), उमरेड (22), पारणशिनी (20) आणण सहांगणा (17) न े

िाढ झाली आह.े तर या दशकात ग्रामीण घनतते सिाित जास्त घट सािनरे तालुक्यात झाली असून ती दर 

चौ. कक.मी. ला 21 व्यक्ती घट झाल्याचे आढळत.े त्या खालोखाल मौदा (17), णभिापुर (15) ि कळमेश्वर 

9 न ेघट झाली आह.े तसेच या दशकात सिाित कमी ग्रामीण घनतते िाढ काटोल तालकु्यात झाली असनू ती 

दर चौरस कक.मी.ला 4 व्यक्ती ने िाढ झालेली कदसून येते तर ग्रामीण लोकसांख्यते सिाित कमी घट कुही 

तालुक्यात असून ती दर चौ. कक.मी. 2 व्यक्ती आढळुन येत.े 

 या दशकात नरखेड ि रामटेक तालुक्यात ग्रामीण घनेतील िाढ सारखी असून दर चौ. कक.मी. ला 

10 व्यक्ती इतकी आह.े  

 या दहा िषािच्या कालािधीत नागपुर कामठी, नागपुर (ग्रा.), उमरेड, पारणशिनी, सहांगणा, 

णभिापुर, नरखेड, रामटेक आणण काटोल या तालुक्यात ग्रामीण घनतेत िाढ झालेली आढळुन यतेे. तर 

सािनेर, मौदा, णभिापुर, कळमेश्वर आणण कुही या तालकु्यात ग्रामीण घनतेत घट झालेली आढळते.  
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णनष्ट्कषि :-  

1) 2001 ि 2011 च्या जणगणनेनुसार नागपुर णजल्यातील सिािणधक ग्रामीण घनता कामठी तालुक्यात 

आढळुन येते.  

2) नागपुर णजल्यातील 2001 ि 2011 च्या जणगणनेनसुार सिाित कमी ग्रामीण घनात उमरेड तालुक्यात 

आढळुन येते.  

3) 2001 ते 2011 या दशकात सिाित कमी ग्रामीण घनता उमरेड तालुक्यात असली तरी या दशकात 

ग्रामीण घनतेत िाढ झालेली आढळुन येते.  

4) 2001 त े2011 या दशकात कामठी तालुक्यात ग्रामीण घनतेत सिाित जास्त िाढ झालेली आढळुन येते.  

5) 2001 त े2011 या दशकात कुही तालुक्यात ग्रामीण घनतेत सिाित कमी िाढ झालेली आढळून येते.  

6) 2001 ते 2011 या दशकात नागपुर णजल्यातील कामठी, नागपुर (ग्रा.) उमरेड ि पारणशिनी या 

तालुक्यात ग्रामीण घनतते जास्त िाढ झालेली आढळते.  
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