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सोलापूर िज��ातील लोकसं�या वाढीचा िचिक�सक अ�यास 
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सारांश : 

कोण�याही �दशेाची, दशेाची, रा�याची, िज��ाची �गती ही �या दशेातील 

लोकसं�या आिण तेथील नैसिग�क साधनसंप�ी यावर अवलबंून असते. सोलापरू िज��ाचा 

लोकसं�येचा अ�यास केला असता असे आढळून येत े क� लोकसं�येची सवा�त जा�त 

दशवािष�क वाढ ही �ाम�ुयाने द. सोलापरू या तालु�यात आढळून येते कारण ह ेिठकाण िज�हा 

म�ुयालयाअतंग�त येत ेतसेच �या िठकाणांचा  आिथ�क,  सामािजक,  शै�िणक,  औदोिगक 

िवकास झा�यामुळे या ताल�ुयातील लोकसं�या वाढीचा दर हा जा�त अस�याचे अढ्ळुन 

येत.े, तर सवा�त कमी लोकसं�या वाढ ही अ�कलकोट तालु�यात झालेली िदसुन येते. नागरी 

लोकसं�येची सवा�त जा�त धना�मक वाढ ही उ. सोलापरू आिण माळिशरस या तालु�यात 

आढळून येत.े माढा या तालु�यात नागरी लोकसं�याची ऋणा�मक दशवािष�क घट झा�याच े

अढ्ळून येत.े �ामीण लोकसं�येची सवा�त जा�त धना�मक वाढ उ. सोलापरू,  दि�ण सोलापरू,  

सांगोला आिण मंग�वेढा या ताल�ुयात आढळून येत ेकारण �या िठकाणी लोकसं�या वाढीचा 

दर जा�त आढ्ळून येतो. माळिशरस या ताल�ुयात �ामीण लोकसं�याची ऋणा�मक 

दशवािष�क घट झा�याचे अढ्ळून येत.े एखा�ा िठकाणांची िकंवा �दशेातील वेगान ेवाढणारी 

लोकसं�या ही एक गंभीर सम�या ठरत.े भारत दशेात अित�र� लोकसं�ये�या वाढीमुळे 

लोकसं�या िव�फोटाची (Popuation Explosion ) ि�थती िनमा�ण झाली आह.े  
बीजस�ंा: लोकसं�या,  लोकसं�या वाढ, साधनसंप�ी, लोकसं�या िव�फोट इ.  

 

��तावना:  

जगातील तसेच भारतातील लोकसं�या वाढ एक जागितक सामािजक सम�या बनली आह.े तसेच 

लोकसं�या वाढ हा एक िज�हा�याचा िवषय बनला आह.े  जगाचा जर िवचार केला तर  सवा�त जा�त 

लोकसं�या ही चीन दशेात तर �याखालोखाल भारत हा दशे जगात लोकसं�ये�या बाबतीत दसुरय्ा �मांकावर 

आह.े लोकसं�या ही कोण�याही दशेाची साधन संप�ी झाली असली तरी अित�र� लोकसं�या ही �या दशेाची 
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एक मोठी अ�त.े अित�र� लोकसं�येमुळे दशेा�या �देशा�या साधनसंप�ीवर ताण येऊन अनेक �कार�या 

सम�या उ�या राहतात. लोकसं�यासं�या वाढीमुळे अनेक गंभीर सम�यांना सामोरे जावे लागते. सं�या�मक 

लोकसं�येपे�ा गणुा�मक लोकसं�या ही ��येक दशेा�या व रा�या�या �गतीचा मह�वाचा घटक असते. �हणजेच 

एकंदरीत �या �दशेातील सं�या�मक लोकसं�येपे�ा गणुा�मक लोकसं�या ही कुठ�याही भागाची �गतीचा घटक 

मानला जातो. सोलापरू िज��ाचा एकंदरीत िवचार केला असता नागरी भागात जा�त लोकसं�या आढळून येत े

तर �ामीण भागात कमी लोकसं�या लोकसं�या आढळून येते. 

 

अ�यास �े�: 

सोलापरू िज�हा हा भीमा-सीना न�ां�या खो�यात वसलेला आह.े  भीमा नदीचा उगम हा भीमाशंकर पणु े

िज��ात होऊन महारा�� रा�यातील सोलापरू िज��ातनु पढुे कना�टक रा�यात कृ�णा नदीला िमळत.े सोलापरू 

िज��ाचे �थान ह े 17°10' उ�र त े 18°32' उ�र अ�ांश आिण 74°42' पवू� ते 76°15' पवू� रेखांश दर�यान 

आह.े सोलापरू िज��ा�या पि�म िदशेस महादवे ड�गररांगा तर पवु�स उ�मानाबाद िज��ातील बालाघाट�या 

ड�गररांगा आहते. िज��ा�या नैऋ�येस सांगली, पि�मेस सातारा, वाय�येस पणु,े उ�रेस अहमदनगर, पवू�स बीड 

व उ�मानाबाद आिण दि�णसे कना�टक रा�यातील िवजापरू िज�हा ह े लगतचे िज�ह े आहते. िज��ाच े

�शासक�य कामकाजासाठी अकरा ताल�ुयांम�ये िवभागणी केली आह,े �याम�ये 1150 गाव ेआिण 13 शहरी 

भाग आहते. करमाळा, माढा, बाश�, उ�र सोलापूर, दि�ण सोलापरू, मोहोळ, पंढरपरू, माळिशरस, सांगोला, 

मंगळवेढा, अ�कलकोट ह े अकरा तालकेु आहते. 2011 �या जनगणनेनसुार िज��ाची एकूण लोकसं�या 

43,17,756 होती,  �याम�ये नागरी लोकसं�या ही 29,18,665 आिण �ािमण लोकसं�या 20,81,749 होती. 

महारा�� रा�यामध ेसोलापरू िज��ाचे �े�फळ समुारे 4.8 ट�के आह ेआिण समुारे 4.51 ट�के लोकसं�या ही 

सोलापरू िज��ाची आह.े महारा��ातील िज��ांम�य ेसोलापरू िज�हा हा �े�फळा�या ��ीने चौ�या �मांकावर 

आिण लोकसं�ये�या ��ीन े सात�या �मांकावर आह.े िज��ाचे एकूण भौगोिलक ��े 14,889 चौरस 

िकलोमीटर आह.े  
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अ�यासाची उि��े:  

सोलापरू िज��ा�या लोकसं�यावाढीचा िचिक�सक अ�यास कर�याक�रता खालील उि�� े�ाम�ुयान े

िवचारात घेतली आहते.   

1. िज��ातील लोकसं�या वाढीचा दर अ�यासन.े 

2. िज��ातील लोकसं�या िवतरण अ�यासन.े  

3. िज��ातील लोकसं�या िवतरणाची कारणमीमांसा �प� करणे.  

4. सोलापरू िज��ातील �ामीण व शहरी लोकसं�येतील बदलांचा अ�यास करणे 

 
मािहतीचा �ोत आिण सशंोधन / अ�यास प�ती:  

स�याचा अ�यास हा �ाम�ुयाने द�ुयम मािहती�या �ोतावर आधा�रत आह.े  सन 2001 आिण 2011 

या कालावधीमधील सोलापरू िज��ा�या,  िज�हा जनगणने�या अहवालामधनु लोकसं�या िवषयक मािहती 
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गोळा क�न �याचे प�ृथकरण केले आह.े लोकसं�या वाढी�या मोजमापाक�रता खालील स�ू िवचारात घेतले 

आह.े  

 

� =
�� − ��

��
	�	100 

यािठकाणी: 

R = लोकसं�येचा वाढीचा दर. 

Pn = चाल ूवषा�ची लोकसं�या 

Po = लोकसं�येचे आधारभतू वष�. 

लोकसं�येची वाढ हा माणसा�या जीवनाशी िनगिडत मह�वाचा घटक आह.े लोकसं�यावाढीस 

वेगवेगळी कारणे कारणीभूत आहते �याम�ये �ाम�ुयाने, शै�िणक, सामािजक, आिथ�क कारण ेलोसं�यावाढीस 

कारणीभूत ठरतात, वरील स�ूा�या  अ�यास�ारे  लोकसं�येची दशवािष�क वाढ ल�ात येते.  

 

सोलापूर िज�हा लोकसं�या वाढ (जनगणना वष� 2001 ते 2011):  

सन 2001 ची िज�हाची लोकसं�या:  

खालील त��यात सोलापरू िज��ामधील जनगणना वष� 2001 मधील लोकसं�या दश�िवलेली आह.े  

�याम�ये सवा�त जा�त लोकसं�या ही �ाम�ुयाने उ. सोलापरू,  पंढरपरू,  बाश� आिण माळिशरस इ�यादी 

ताल�ुयांम�ये जा�त अस�याचे आढळून येत,े  याच े मु�य कारण �हणजे ह े तालकेु आिथ�क,  शै�िणक,  

सामािजक ��्या िवकिसत आहते. तसेच म�यम लोकसं�या द. सोलापरू, माढा, मोहोळ आिण अ�कलकोट 

ताल�ुयांम�ये आढळून येत ेतर कमी लोकसं�येमधे करमाळा, सांगोला आिण मंग�वेढा या ताल�ुयांचा समावेश 

होतो.   
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त�ा �मांक:  1 सोलापूर िज�हा लोकसं�या (जनगणना वष� 2001आिण 2011) 

अ. �.  तालुका  
जनगणना वष� लोकसंखेची वाढ % 

2001-2011 2001 2011 

1 करमाळा  233316 254489 9.07 

2 बाश� 340831 372711 9.35 

3 माढा  292611 324027 10.74 

4 मोहोळ  252526 276920 9.66 

5 उ. सोलापरू 960803 1057352 10.05 

6 द. सोलापरू 210774 260897 23.78 

7 अ�कलकोट 290037 314570 8.46 

8 पंढरपरू 402707 442368 9.85 

9 सांगोला 272077 322845 18.66 

10 मंग�वेढा  171261 205932 20.24 

11 माळिशरस  422600 485645 14.92 

सोलापूर िज�हा  3849543 4317756 12.16 
(�ोत: सोलापरू िज�हा जनगणना अहवाल 2001 आिण 2011)  

 

 

सन 2011 ची िज��ाची लोकस�ंया:  

वरील त��यात सोलापरू िज��ामधील जनगणना वष� 2011 मधील लोकसं�या दश�िवलेली आह.े 

�यामधे सवा�त जा�त लोकसं�या ही �ाम�ुयाने उ. सोलापरू,  पंढरपरू,  बाश� आिण माळिशरस इ�यादी 
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तालुके  

सोलापूर िज�हा लोकसं�या (जनगणना वष� 2001 आ�ण 2011) 

2001 लोकसं�या 

 
2011 लोकसं�या 

 

सचुी  
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ताल�ुयांम�ये जा�त अस�याचे आढळून येत,े  �याचे �ाम�ुयान ेकारण �हणजे ह ेतालकेु िवकिसत आहते,  तसेच 

म�यम लोकसं�या माढा, सांगोला आिण अ�कलकोट ताल�ुयांम�ये आढळून येते तर कमी लोकसं�येम�ये द. 

सोलापरू, मोहोळ करमाळा आिण मंग�वेढा या ताल�ुयांचा समावेश होतो.   

 

सोलापूर िज��ाची सन 2001 ते 2011 ची लोकसं�येची (शेकडेवारीत) दशवािष�क वाढ:  

वरील त��यात सोलापरू िज��ामधील सन 2001 ते 2011 पय�तची लोकसं�येची दशवािष�क वाढ 

शेकडेवारीत दश�िवली आह.े सोलापरू िज��ाची एकूण दशवािष�क वाढ 12.16 % झालेली िदसून येत,े वरील 

त��याचा अ�यास के�यास असे िदसून येते क� लोकसं�येची सवा�त जा�त दशवािष�क वाढ ही 23.78% 

�ाम�ुयाने दि�ण सोलापरू या ताल�ुयात आढळून येत े कारण दि�ण सोलापरू ह े िठकाण िज�हा 

म�ुयालयाअतंग�त येते तसेच �या ठीकाणाचा आिथ�क,  सामािजक,  शै�िणक,  औदोिगक िवकास झा�यामुळे 

�या िठकाणी लोकसं�या जा�त आढ्ळून येत.े वरील त��यात �ाम�ुयान े उ. सोलापरू, सांगोला, मंग�वेढा, 

माळिशरस या तालु�यात जा�त 4 ते 20% पय�त लोकसं�या वाढ झालेली िदसुन येत.े म�यम लोकसं�या वाढ ही 

�ाम�ुयाने करमाळा, बाश�, मोहोळ, पंढरपरू या ताल�ुयात झालेली िदसुन येत,े तर केवळ 8.46 % लोकसं�या 

वाढ ही अ�कलकोट ताल�ुयात झालेली िदसुन येत.े या ताल�ुयात लोकसं�या वाढ ही वरील तालु�यां�या 

तलुनेत सवा�त कमी अढ्ळून येत.े  

 

सोलापूर िज��ाची सन 2001 ते 2011 ची नागरी लोकस�ंया (शेकडेवारीत) दशवािष�क वाढ:  

खलील त�ा �मांक: 2 म�ये सोलापूर िज��ामधील सन 2001 त े2011 पय�तची नागरी लोकसं�येची 

(शेकडेवारीत) दशवािष�क वाढ/घट दश�िवली आह.े सोलापरू िज��ाची एकूण नागरी लोकसं�येची दशवािष�क 

वाढ 87.24 % झालेली िदसून येते, खलील त��याचा अ�यास के�यास अस े िदसून येत े क� लोकसं�येची 

धना�मक/ ऋणा�मक दशवािष�क वाढ/घट िदसून येते. नागरी लोकसं�येची सवा�त जा�त धना�मक वाढ ही 90 % 

पे�ा जा�त �ामु�याने उ. सोलापरू आिण माळिशरस या तालु�यात आढळून येत ेकारण �या ठीकाणाचा आिथ�क,  

सामािजक,  शै�िणक,  औदोिगक िवकास झा�यामुळे �या िठकाणी लोकसं�या जा�त आढ्ळून येत.े वरील 

त��यात म�यम लोकसं�या वाढ �ाम�ुयाने बाश�, पंढरपरू आिण सांगोला ताल�ुयात झालेली आढळून येत.े तर 

कमी लोकसं�या वाढ मंग�वेढा, करमाळा आिण अ�कलकोट या ताल�ुयात झालेली िदसुन येत,े तर मोहोळ 
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आिण दि�ण सोलापरू या ताल�ुयात कोण�याही �कारची नागरी लोकसं�या वाढ झालेली िदसुन येत ेनाही. माढा 

या तालु�यात लोकसं�याची ऋणा�मक (-1.40) दशवािष�क घट झा�याचे अढ्ळून येत.े  

त�ा �मांक: 2 सोलापूर िज�हा नागरी आिण �ामीण लोकस�ंया  
(जनगणना वष� 2001आिण 2011) 

अ. 
�. 

तालुका  

जनगणना वष� 2001 जनगणना वष� 2011  
लोकसं�या 

वाढ(%) -  2001 ते 
2011 

 नागरी 
लोकसं�या 

�ामीण 
लोकसं�या 

 नागरी 
लोकसं�या 

�ामीण 
लोकसं�या 

 नागरी 
लोकसं
�या 

�ामीण 
लोकसं�या 

1 करमाळा  21918 211388 23199 231290 5.52 8.60 

2 बाश� 104785 236044 118722 253898 11.74 7.03 

3 माढा  22777 269834 22463 301564 -1.40 10.52 

4 मोहोळ  0 252526 0 276920 0.00 8.81 

5 उ. सोलापरू 872478 88325 9151558 105794 90.47 16.51 

6 द. सोलापरू 0 210744 0 260897 0.00 19.22 

7 अ�कलकोट 62115 227922 63680 250890 2.46 9.15 

8 पंढरपरू 91339 311328 98923 343445 7.67 9.35 

9 सांगोला  28116 243961 34321 288524 18.08 15.45 

10 मंग�वेढा  21706 149555 21824 184108 0.54 18.77 

11 माळिशरस  0 422600 64401 421244 100 -0.32 
सोलापरू िज�हा. 1225234 2624227 9599091 2918574 87.24 10.09 

   (�ोत: सोलापरू िज�हा जनगणना अहवाल 2001 आिण 2011)  

 

सोलापूर िज��ाची सन 2001 ते 2011 ची �ामीण लोकस�ंया (शेकडेवारीत) दशवािष�क वाढ:  

वरील त�ा �मांक: 2 म�ये सोलापूर िज��ामधील सन 2001 ते 2011 पय�तची �ामीण लोकसं�येची 

(शेकडेवारीत) दशवािष�क वाढ/घट दश�िवली आह.े सोलापरू िज��ाची एकूण �ामीण लोकसं�येची दशवािष�क 

वाढ 10.09 % झालेली िदसून येत,े वरील त��याचा अ�यास के�यास असे िदसून येते क� लोकसं�येची 

धना�मक/ ऋणा�मक दशवािष�क वाढ/घट िदसून येत.े �ामीण लोकसं�येची सवा�त जा�त धना�मक वाढ ही 15 

% पे�ा जा�त �ाम�ुयाने उ. सोलापरू,  दि�ण सोलापरू सांगोला आिण मंग�वेढा या ताल�ुयात आढळून येते 

कारण �या िठकाणी लोकसं�या वाढीचा दर जा�त आढ्ळून येतो. वरील त��यात म�यम लोकसं�या वाढ 
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�ाम�ुयाने करमाळा, पंढरपरू माढा, आिण अ�कलकोट ताल�ुयात झालेली आढळून येते. तर कमी लोकसं�या 

वाढ बाश� आिण मोहोळ या तालु�यात झालेली िदसुन येत,े तर माळिशरस या तालु�यात �ामीण लोकसं�याची 

ऋणा�मक (-0.32) दशवािष�क घट झा�याचे अढ्ळून येत.े  

 
िन�कष�:   

एकूणच संशोधन कालावधीमधील, अ�यासातनू असे िदसून आले आह े क� अ�यास �े�ातील 

लोकसं�या वाढीवर, सामािजक,  शै�िणक, आिथ�क घटकांचा मोठा �भाव आह.े सोलापरू िज��ात सवा�त 

जा�त लोकसं�येची दशवािष�क वाढ �ामु�याने दि�ण सोलापरू या ताल�ुयात आढळून येत े कारण दि�ण 

सोलापरू िठकाण िज�हा मु�यालयाअतंग�त येत े तसेच �या ठीकाणाचा आिथ�क,  सामािजक,  शै�िणक,  

औ�ोिगक िवकास झा�यामुळे �या िठकाणी लोकसं�या जा�त आढ्ळून येते, तर सवा�त कमी लोकसं�या वाढ ही 

अ�कलकोट ताल�ुयात झालेली िदसुन येत.े नागरी लोकसं�येची सवा�त जा�त धना�मक वाढ ही उ. सोलापूर 

आिण माळिशरस या तालु�यात आढळून येत.े माढा या तालु�यात नागरी लोकसं�याची ऋणा�मक दशवािष�क 

घट झा�याचे अढ्ळून येते. �ामीण लोकसं�येची सवा�त जा�त धना�मक वाढ उ. सोलापरू,  दि�ण सोलापरू,  

सांगोला आिण मंग�वेढा या तालु�यात आढळून येत े कारण �या िठकाणी लोकसं�या वाढीचा दर जा�त 

आढ्ळून येतो. माळिशरस या तालु�यात �ामीण लोकसं�याची ऋणा�मक दशवािष�क घट झा�याचे अढ्ळून येत.े  
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