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साराशं  
 मा थस यां या लोकसं ये या िस तांची ित या 
आह.े आधुिनक अथत  एडिवन कनोन आिण कार सौ से यांनी हा िस ांत िवकिसत केला
लोकसं येचा यु  िस ांत कवा लोकसं येचा आधुिनक िस ांत हटले जाते
औरंगाबाद िज ातील यु  लोकसं येच ेअ ययन तालकुािनहाय तसचे कालिनहाय कर या

तुत अ ययन ह ेएकूण लोकसं ये या मािहतीवर आधा रत असनू ह े
  
 

िबजस ा : यु  लोकसं या
तावना  

 Robbins, Dalton, Carr Saunders 
केली. मा थस या िस ातंा ये केलेली सुधारणा व आधुिनक करण हणजे यु  लोकसं येचा िस ातं 
होय.याम ये Maladjusment 
Maladjusment (M) शू य आला तर या 
आले तर लोकसं या िह कमी असते आिण धना मक आला तर लोकसं या अिधक असते
धना मक वाढत जाईल तेवढा या दशेावर भार अिधक राहील व यु  लोकसं या कमी राहील
संशोधन लेखाम ये औरंगाबाद िज ातील यु  लोकसं येचे 
अ ययन कर यात आलेले आह.े 
  
उ  े 

तुत संशोधनाचे मु य उ  असे क औरंगाबाद िज ातील यु  लोकसं यचेे 
२०११ याकाळातील तालकुािनहाय अ ययन करणे तसेच याचे 
 

अ यास े   

 औरंगाबाद िज हा हा महारा  रा यात ि थत असून औरंगाबाद िवभागातील एक मह वाचा िज हा 
आह.े औरंगाबाद िज हा हा गोदावरी व तापी नदी या खो यात वसलेला असून िज ाचा अ वृ ीय 
िव तार १९० २३’ ३९’’ उ र ते 
४६’’ पूव ते ७५० ५७’ ०३’’ पूव रेखांश आहे
 िज ात एकूण ९ तालकेु असून 
असून यापैक  २०८१११२ ामीण तर 
 
मािहती ोत व अ यास प ती 

तुत संशोधनासाठी उपयोगात आलेली लोकसं यचेी आकडवेारी िह ि तीय व पाची असून ती 
औरंगाबाद िज हा जनगणना पुि तका 
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मा थस यां या लोकसं ये या िस तांची ित या हणून यु  लोकसं या स ातं उदयास आलेला 
एडिवन कनोन आिण कार सौ से यांनी हा िस ांत िवकिसत केला

लोकसं येचा यु  िस ांत कवा लोकसं येचा आधुिनक िस ांत हटले जात.े तुत संशोधन लेखाम य े
औरंगाबाद िज ातील यु  लोकसं येच ेअ ययन तालकुािनहाय तसचे कालिनहाय कर या

तुत अ ययन ह ेएकूण लोकसं ये या मािहतीवर आधा रत असनू ह े१९१ त े२०११ 

यु  लोकसं या, एकूण, तालुकािनहाय, िस ातं, अित र

Robbins, Dalton, Carr Saunders यांनी ा िस ांताला शा शु द व प दऊेन याची मांडणी 
मा थस या िस ातंा ये केलेली सुधारणा व आधुिनक करण हणजे यु  लोकसं येचा िस ातं 

 हणजेच लोकसं येचा सदोष िनदशांक काढ या जातो
शू य आला तर या दशेातील लोकसं या िह यु  असत.े जर 

आले तर लोकसं या िह कमी असते आिण धना मक आला तर लोकसं या अिधक असते
धना मक वाढत जाईल तेवढा या दशेावर भार अिधक राहील व यु  लोकसं या कमी राहील

गाबाद िज ातील यु  लोकसं येचे १९९१ ते २०११ याकाळातील तालुकािनहाय 
 

तुत संशोधनाचे मु य उ  असे क औरंगाबाद िज ातील यु  लोकसं यचेे 
याकाळातील तालकुािनहाय अ ययन करणे तसेच याचे तुलना मक अ ययन करणे

औरंगाबाद िज हा हा महारा  रा यात ि थत असून औरंगाबाद िवभागातील एक मह वाचा िज हा 
औरंगाबाद िज हा हा गोदावरी व तापी नदी या खो यात वसलेला असून िज ाचा अ वृ ीय 

उ र ते २०० ३९’ ३६’’ उ र अ वृ  असून रेखावृ ीय िव तार हा 
पूव रेखांश आह.े 
तालकेु असून २०११ या जनगणनेनुसार एकूण लोकसं या िह 
ामीण तर १६२०१७० लोकसं या िह शहरी भागात अस याचे आ

मािहती ोत व अ यास प ती  
तुत संशोधनासाठी उपयोगात आलेली लोकसं यचेी आकडवेारी िह ि तीय व पाची असून ती 

औरंगाबाद िज हा जनगणना पुि तका १९९१, २००१ व २०११ यातनू संकिलत कर यात आलेली आहे
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हणून यु  लोकसं या स ातं उदयास आलेला 
एडिवन कनोन आिण कार सौ से यांनी हा िस ांत िवकिसत केला. याच िस ातला 

तुत संशोधन लेखाम य े
औरंगाबाद िज ातील यु  लोकसं येच ेअ ययन तालकुािनहाय तसचे कालिनहाय कर यात आलेले आह.े 

२०११ याकालातील आह.े 

अित र  

शा शु द व प दऊेन याची मांडणी 
मा थस या िस ातंा ये केलेली सुधारणा व आधुिनक करण हणजे यु  लोकसं येचा िस ातं 

हणजेच लोकसं येचा सदोष िनदशांक काढ या जातो. याम ये जर 
जर M चे मू य ऋणा मक 

आले तर लोकसं या िह कमी असते आिण धना मक आला तर लोकसं या अिधक असते. M चे मू य िजतके 
धना मक वाढत जाईल तेवढा या दशेावर भार अिधक राहील व यु  लोकसं या कमी राहील.  तुत 

याकाळातील तालुकािनहाय 

तुत संशोधनाचे मु य उ  असे क औरंगाबाद िज ातील यु  लोकसं यचेे १९९१ त े
तुलना मक अ ययन करण.े 

औरंगाबाद िज हा हा महारा  रा यात ि थत असून औरंगाबाद िवभागातील एक मह वाचा िज हा 
औरंगाबाद िज हा हा गोदावरी व तापी नदी या खो यात वसलेला असून िज ाचा अ वृ ीय 

उ र अ वृ  असून रेखावृ ीय िव तार हा ७४० ३६’ 

या जनगणनेनुसार एकूण लोकसं या िह ३७०१२८२ 
लोकसं या िह शहरी भागात अस याचे आढळते. 

तुत संशोधनासाठी उपयोगात आलेली लोकसं यचेी आकडवेारी िह ि तीय व पाची असून ती 
यातून संकिलत कर यात आलेली आह.े  
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यु  लोकसं या काढ यासाठी
सू ाचा उपयोग क न काढ यात आलेला आहे

 

M = Maladjusment or deviation from optimum population
A= Actual Population
O = Optimum Population

  
सं यीक करण क न ा  झालेली मािहती िह सारणी म ये दशिव यात आलेली असून याच े

िवतरण नकाशाम ये दशिव यात आलेले आहे
 
एकूण यु  लोकसं या १९९१  
 अ यास े ात १९९१ 
सवात कमी हणजेच यु  लोकसं येचे माण इतर तालु यां या तुलनेत अिधक होते
तालु याम ये लोकसं यचेा भर अिधक होता
आले. एकूण पु ष िनदशांक १.०२ 
कमी होत,े हणजेच ी व पु ष यु  लोकसं येचे माण अिधक अस याचे आढळते
यु  लोकसं येच े माण सवात कमी तर औरंगाबाद तालु यात ि यांच े माण सवात कमी होते कारण
तालु यातील िनदशांक अिधक होता 
 
एकूण यु  लोकसं या २००१  
 िज ाचा एकूण िनदशांक 
आला. लोकसं येचा भार जा त अस याने पु ष यु  लोकसं या कमी झालेली आढळून आली
तालु यात हा िनदशांक कमी होता तर इतर तालु यात 
हा १.०२ तर ि यांचा २.२१ होता
लोकसं येचा भर कमी होता. कारण या तालु यातील िनदशां
सवािधक भार हा औरंगाबाद तालु यात अस याचा आढळून आला
 
एकूण यु  लोकसं या २०१ १  
 अ यास दशेात २०११ 
झालेला आढळून येतो. हणजे
सोयगाव, वैजापूर, व फुलं ी म ये िनदशांक 
िस लोड तालु यात यु  लोकसं या सवात कमी आढळून येते 
 पु ष यु  लोकसं या 
पु षांचा िनदशांक सवच तालु याम ये 
कमी आढळून येतो तर ि यांचा भार सोयगाव तालु यात सवात कमी आढळून यतेो
यु  लोकसं या सवात कमी आढळते
िनदशांक १ ते २ या दर यान असलेला आढळून यतेो
 औरंगाबाद िज ातील एकूण यु  लोकसं या तसचे पु ष व ी यु  लोकसं या िनदशांक हा 
सारणी मांक १ म ये तालकुािनहाय तसेच वषानसुार 
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यु  लोकसं या काढ यासाठी Prof Dalton  (www.economicdiscussion.net

सू ाचा उपयोग क न काढ यात आलेला आह,े 

M = (A – 0) ÷ 0 
M = Maladjusment or deviation from optimum population 
A= Actual Population 
O = Optimum Population ( य  काम करणारी लोकसं या) 

सं यीक करण क न ा  झालेली मािहती िह सारणी म ये दशिव यात आलेली असून याच े
िवतरण नकाशाम ये दशिव यात आलेले आह.े 

 
१९९१ म ये एकूण लोकसं येचा हा िनदशांक १.३४ होता

सवात कमी हणजेच यु  लोकसं येचे माण इतर तालु यां या तुलनेत अिधक होते
तालु याम ये लोकसं यचेा भर अिधक होता. सवच तालु यात िनदशांक १ पे ा अिधक अस याच ेआढळून 

०२ व ि यांचा िनदशांक १.८३ होता. वैजापूर म ये ह ेदो ही िनदशांक सवात 
हणजेच ी व पु ष यु  लोकसं येचे माण अिधक अस याचे आढळते

यु  लोकसं येच े माण सवात कमी तर औरंगाबाद तालु यात ि यांच े माण सवात कमी होते कारण
तालु यातील िनदशांक अिधक होता (नकाशा . १). 

 
िज ाचा एकूण िनदशांक २००१ म ये १.४६ होता तर १९९१ या तुलनते हा अिधक आढळून 

लोकसं येचा भार जा त अस याने पु ष यु  लोकसं या कमी झालेली आढळून आली
यात हा िनदशांक कमी होता तर इतर तालु यात १ पे ा अिधक होता. पु ष यु  लोकसं या िनदशांक 

होता. वैजापूर म ये पु ष लोकसं येचा भार कमी होता तर फुलं ी म ये ी 
कारण या तालु यातील िनदशाकं कमी अस याचे आढळते

सवािधक भार हा औरंगाबाद तालु यात अस याचा आढळून आला (नकाशा . २). 

 
२०११ नुसार एकूण यु  लोकसं या िनदशांक १.३५ असून 
हणजचे एकूण य  काम करणा या लोकसं येचे माण वाढलेले आदळते

व फुलं ी म ये िनदशांक १ पे ा कमी असून इतर तालु यात तो जा त आढळून येतो
िस लोड तालु यात यु  लोकसं या सवात कमी आढळून येते (नकाशा . ३). 

 िनदशांक ०.८९ व ि यांचा हा िनदशांक २.१८ 
पु षांचा िनदशांक सवच तालु याम ये १ पे ा कमी आढळून येतो. वैजापूर म ये पु ष लोकसं येचा भर 
कमी आढळून येतो तर ि यांचा भार सोयगाव तालु यात सवात कमी आढळून यतेो
यु  लोकसं या सवात कमी आढळते. या तालु यातील िनदशांक हा ४ पे ा कमी असून इतर तालु यातील 

या दर यान असलेला आढळून यतेो. 
औरंगाबाद िज ातील एकूण यु  लोकसं या तसचे पु ष व ी यु  लोकसं या िनदशांक हा 

म ये तालकुािनहाय तसेच वषानसुार (१९९१ ते २०११) दशिवला आहे
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www.economicdiscussion.net) यां या पुढील 

सं यीक करण क न ा  झालेली मािहती िह सारणी म ये दशिव यात आलेली असून याच े

होता. वैजापूर म ये िनदशांक 
सवात कमी हणजेच यु  लोकसं येचे माण इतर तालु यां या तुलनेत अिधक होत.े तर खलुताबाद 

पे ा अिधक अस याच ेआढळून 
वैजापूर म ये ह ेदो ही िनदशांक सवात 

हणजेच ी व पु ष यु  लोकसं येचे माण अिधक अस याचे आढळते. खुलताबाद म ये पु ष 
यु  लोकसं येच े माण सवात कमी तर औरंगाबाद तालु यात ि यांच े माण सवात कमी होते कारण या 

या तुलनते हा अिधक आढळून 
लोकसं येचा भार जा त अस याने पु ष यु  लोकसं या कमी झालेली आढळून आली. फुलं ी 

पु ष यु  लोकसं या िनदशांक 
वैजापूर म ये पु ष लोकसं येचा भार कमी होता तर फुलं ी म ये ी 

क कमी अस याचे आढळते. ी लोकसं यचेा 
 

असून २००१ पे ा तो कमी 
च एकूण य  काम करणा या लोकसं येचे माण वाढलेले आदळते. 

पे ा कमी असून इतर तालु यात तो जा त आढळून येतो. 

१८ अस याचा आढळतो. 
वैजापूर म ये पु ष लोकसं येचा भर 

कमी आढळून येतो तर ि यांचा भार सोयगाव तालु यात सवात कमी आढळून यतेो. औरंगाबाद म ये ी 
पे ा कमी असून इतर तालु यातील 

औरंगाबाद िज ातील एकूण यु  लोकसं या तसचे पु ष व ी यु  लोकसं या िनदशांक हा 
दशिवला आह.े 
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औरंगाबाद िज हा 

तालकेु  १९९१ 
एकूण  पु ष 

औरंगाबाद  1.10 1.03

गंगापूर  1.06 0.93

क ड  1.12 1.01

खुलताबाद  1.18 1.04

पैठण  1.16 0.91

फुलं ी  
िस लोड  1.12 1.02

सोयगाव  1.05 0.93

वैजापूर  1.01 0.87

एकूण   1.34 1.02

Cosmos Multidisciplinary Research E-Journal           Online Available at  

Recognized International Peer Reviewed Journal                Impact Factor 4.94               

2021)                                         

सारणी माकं १ 

औरंगाबाद िज हा – एकूण यु  लोकसं या (१९९१ त े२०११
एकूण यु  लोकसं या 

१९९१  २००१  
पु ष  ी  एकूण   पु ष  ी  एकूण  
1.03 3.87 1.11 1.02 5.26 1.05 
0.93 1.23 1.13 0.90 1.46 1.10 
1.01 1.26 1.25 1.04 1.52 1.08 
1.04 1.36 1.27 1.01 1.64 1.14 
0.91 1.49 1.18 0.94 1.51 1.06 

 0.99 0.87 1.13 0.97 
1.02 1.24 1.35 1.11 1.67 1.31 
0.93 1.18 1.07 0.98 1.18 0.90 
0.87 1.20 1.01 0.86 1.21 0.92 
1.02 1.83 1.46 1.02 2.21 1.35 

ोत – संशोधक 
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२०११) 

२०११  
पु ष  ी  
0.87 4.54 
0.79 1.58 
0.89 1.33 
0.88 1.52 
0.81 1.42 
0.83 1.15 
0.93 1.92 
0.82 1.00 
0.77 1.13 
0.89 2.18 
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औरंगाबाद िज ात १९९१ 
तालु याची िन मती कर यात आली यामुळे सारणी म ये फु मा ी 
िनरंक दशिव यात आलेली आहे
िनदशांकाचे िवतरण १९९१ ते २०११ 
 

िन कष व उपाययोजना  
 अ यास दशेात यु  लोकसं या या दशेात कमी
अिधक आह े अशा ठकाणी हा भार नागरी दशेात अस याचा दसून येतो
शहरां या सीमावत  दशेात झोपडप ीचे माण वाढलेले आढळते

माण कमी अस याने ी यु  लोकसं या पु षां या तुलनेत अध च अस याचे आढळून येते
 ी आिण पु ष यां यातील यु  लोकसं येचं तफावतीचा भाव आ थक िवअसावर पडतो आिण 
यामुळे याची गती मदंावते. अ यास दशेात 

लोकसं या वाढीचा दर १९९१ 
आढळून येतो. वाढती लोकसं या आिण बेरोजगारी ह े ामु याने यु  लोकसं या कमी हो याचे कारण आहे
वाढते नागरीकरण थांबवून ामीण भागातच यो य ते रोजगार उपल ध क न दणेे आव यक आहे
औरंगाबाद िज हा हा पज य छायेचा दशे अस यामुळे शतेीपासून उ प  कमी िमळते यामुळे  ामीण 
भागातून लोक शहरी भागात थलांतर करतात
उंचावण,े कमी पा यातील िपके घेणे
आव यक आह.े लोकसं या िनयं णा बाबत मागदशन करण े व जाग कता करणे आव यक आहे
लोकसं या िनयं ण रािहली आिण रोजगारांची उपल धता झाली तर यु  लोकसं या वाढून लोकसं येचा 
भर कमी होईल आिण िवकासाला चालना व गती िमळेल
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१९९१ याकाळात फुलं ी तालु याची िन मती झाली न हती
तालु याची िन मती कर यात आली यामुळे सारणी म ये फु मा ी तालु यातील मािहती 
िनरंक दशिव यात आलेली आह.े नकाशा मांक १,२, व ३ म य े िज ातील एकूण यु  लोकसं या 

२०११ पयत अनु मे दशिवले आह.े 

अ यास दशेात यु  लोकसं या या दशेात कमी आह े हणजेच या े ात लोकसं येचा भार 
अिधक आह े अशा ठकाणी हा भार नागरी दशेात अस याचा दसून येतो. 
शहरां या सीमावत  दशेात झोपडप ीचे माण वाढलेले आढळते. तसेच ि याचंा कामातील सहभागाच े

लोकसं या पु षां या तुलनेत अध च अस याचे आढळून येते
ी आिण पु ष यां यातील यु  लोकसं येचं तफावतीचा भाव आ थक िवअसावर पडतो आिण 

अ यास दशेात २००१ तुलनेत यु  लोकसं या वाढलेली दसून येते कारण 
१९९१ ते २००१ याकाळापे ा २००१ ते २०११ याकाळात िनयं णात आलेला 

वाढती लोकसं या आिण बेरोजगारी ह े ामु याने यु  लोकसं या कमी हो याचे कारण आहे
वाढते नागरीकरण थांबवून ामीण भागातच यो य ते रोजगार उपल ध क न दणेे आव यक आहे

द िज हा हा पज य छायेचा दशे अस यामुळे शतेीपासून उ प  कमी िमळते यामुळे  ामीण 
भागातून लोक शहरी भागात थलांतर करतात. व लोकसं येचा भर वाढतो. यामुळे कमी शतेीचा दजा 

कमी पा यातील िपके घेण,े ामीण भागात इतर शतेीपूरक रोजगाराचंी उपल
लोकसं या िनयं णा बाबत मागदशन करण े व जाग कता करणे आव यक आहे

लोकसं या िनयं ण रािहली आिण रोजगारांची उपल धता झाली तर यु  लोकसं या वाढून लोकसं येचा 
भर कमी होईल आिण िवकासाला चालना व गती िमळेल. 

et Kumar (2016), “Working Population will Drive India‟s conspution, March 
31,2016, Business standard (Retrieved from wap.businessstandard.com) 
District Census Handbook (1991, 2001, 2011), Directorate of Census Operation, Govt. 
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याकाळात फुलं ी तालु याची िन मती झाली न हती, २००० नंतर या 
तालु यातील मािहती १९९१ म य े

म य े िज ातील एकूण यु  लोकसं या 

आह े हणजेच या े ात लोकसं येचा भार 
. कारण नागरीकरणामुळे 

तसेच ि याचंा कामातील सहभागाच े
लोकसं या पु षां या तुलनेत अध च अस याचे आढळून येते. 

ी आिण पु ष यां यातील यु  लोकसं येचं तफावतीचा भाव आ थक िवअसावर पडतो आिण 
तुलनेत यु  लोकसं या वाढलेली दसून येते कारण 

याकाळात िनयं णात आलेला 
वाढती लोकसं या आिण बेरोजगारी ह े ामु याने यु  लोकसं या कमी हो याचे कारण आह.े 

वाढते नागरीकरण थांबवून ामीण भागातच यो य ते रोजगार उपल ध क न दणेे आव यक आह.े 
द िज हा हा पज य छायेचा दशे अस यामुळे शतेीपासून उ प  कमी िमळते यामुळे  ामीण 

यामुळे कमी शतेीचा दजा 
ामीण भागात इतर शतेीपूरक रोजगाराचंी उपल धता क न दणेे 

लोकसं या िनयं णा बाबत मागदशन करण े व जाग कता करणे आव यक आह.े कारण 
लोकसं या िनयं ण रािहली आिण रोजगारांची उपल धता झाली तर यु  लोकसं या वाढून लोकसं येचा 

‟s conspution, March 
31,2016, Business standard (Retrieved from wap.businessstandard.com)  
District Census Handbook (1991, 2001, 2011), Directorate of Census Operation, Govt. 

औरंगाबाद िज ातील मानव साधन संप ी या िवकासाचा 
संत गाडगे बाबा अमरावती िव ापीठ, 


