
लोकसं ा 

  ा ािवक 

कोण ाही देशाचा आिथक िवकास हा  ा देशातील नैसिगक संसाधने व मानः संसाधने या 

दोन घटकांवर अवलंबून असतो. परंतु आिथक िवकासा ा  ि येत नैसिगद संसाधनापे ा 

मानवी संसाधनांना िवशेष मह  िदले जाते.  ाचे कारण असे की, नैसिगक संसाधने िनज व 

व  िन य असतात तर मानवी  संसाधने सजीव व सि य असतात उ ादना ा  िविवध 

िन य साधनांना एकि त आणून  ायोगे अथ ादन कर ाचे का मानवी  मा ारे केले 

जाते.  णून कोण ाही  देशातील  मानवी  संसाधने  ा  माणात  नैसिगक  संसाधनांना 

राबवून घेतात  ा  माणात  ा देशाचा आिथक  िवकास होतो. जर एखादा देश नैसिगक 

साधनसंप ीने समृ  असेल, परंतु  ा देशात नैसिगक साधनसाम ीचा वाफ कर ाक रता 

पुरेसे मानवी  म उपल  नसतील तर ती नैसिगक साधनसाम ी िन पयोग पडून राहील. 

णून कोण ाही देशा ा आिथक िवकासासाठी नैसिगक साधनसाम ी बरोबरच पुरेशी 

मानवी  मश ी  उपल  असणे आव क असते.  मानवी  मश ीचा  ोत  णजे 

देशातील लोकसं ा होय.  

लोकसं ा सं मणाचा िस ांत 

लोकसं ा सं मणा ा िस ांताम े देशा ा आिथक िवकासाचा लोकसं े ा वाढीवर 

काय प रणाम होतो ते सांिगतले आहे. या िस ांतानुसार जसजसा देशाचा आिथक िवकास 

होतो तसतसा ज  व मृ ुदरात बदल होऊन एकूण लोकसं ेत बदल घडून येतो. होणारा 

हा बदल तीन अव थांमधून होतो. 

(अ)  थम अव था  ‐ ही आिथक  िवकास प रची अव था असून ती अिवकिसत रा  म े 

आढळून येते. या अव थेम े ज दर व मृ ुदर या दोहोचें  माण जा  असते. ज दर 

जा  अस ाची अनेक कारणे आहेत. उदा. ‐ अ वयात ल , ल  कर ाची सावि क 

था, िश णाचा अभाव, धािमक  ा, िनकृ  राहणीमान, मुलांना ई राची देणगी समजणे, 

कुटंुब िनयोजनाचा अभाव इ ादी. या अव थेत मृ ुदरही फार जा  असतो. मृ ुदर जा  

अस ाची अनेक कारणे आहेत. उदा.  ‐ सकस व पया  आहाराचा अभाव, दु ाळाची 



थती, साथीचे रोग, रोगराई व महामारी,  वै कीय सोयीचा अभाव इ ादी या अव थेत 

ज दर जा  असला तरी मृ ुदर देखील जा  असतो.  ामुळे   लोकसं ा वाढीचा 

दर फार कमी असतो.  

(ब) दुसरी अव था ‐ देशात आिथक िवकासाची सु वात झा ानंतर  ावेळी देशाचा थोडा 

फार िवकास होतो  ावेळी ही अव था अ ात येते. ही अव था िवशेषतः अधिवकिसत 

देशांम े आढळून  येते.  ’अ ािधक ज दर व घटता  मृ ुदर’  हे या अव थेचे  मुख 

वैिश  होय. या अव थेत पिह ा अव थे माणेच ज दर जा  असतो. परंतु आिथक 

िवकासाचा  प रणाम  णून  िविवध  कारणांमुळे  मृ ुदरात  घट  होते.  अ धा ा ा 

उ ादनात  वाढ,  वाहतुकी ा  साधनांचा  िवकास,  साथी ा  रोगांवर  िनयं ण,  वै कीय 

सोयीचा  िव ार  इ ादी कारणांमुळे  मृ ुदर कमी होत जातो. अ ािधक ज दरामुळे 

दुस या  अव थेत  लोकसं ा  झपा ाने  वाढू  लागते.  दुस या  अव थे ा  कालखंडाला 

’लोकसं ा  ोटाचा’ कालखंड असे  णतात. 

 (क) ितसरी अव था ‐  ावेळी देशाचा आिथक िवकास पया   माणात होतो,  ावेळी ही 

अव था अ ात येते. ही अव था फ  िवकिसत देशांम े आढळून येते. घटता ज दर 

व घटता  मृ ुदर  हे या अव थेचे  मु   वैिश  होय.  देशा ा औ ोिगक  िवकासामुळे 

ामीण लोकसं ेचे शहरीकरण होते. शहरीकरणामुळे लोकां ा  िवचारसरणीत बराच 

बदल होतो. अिधक अप ांना ज   णजे संसाराचा भार वाढिवणारी बाब समजली जाते. 

जाणीवपूवक  कुटंुबाचा  आकार  लहान  ठेव ात  येतो.  यासाठी  कुटंुब  िनयोजना ा 

साधनांचाही  वापर  कर ात  येतो.  प रणामतः  ज दर  कमी  होऊ  लागतो.  यािशवाय 

िवकिसत रा ांम े शै िणक सोयीचा पया  िवकास झालेला असतो. ब सं  िववाहयो  

मुले व मुली या सोयीचा लाभ घेत असतात.  ामुळे उिशरा ल  कर ाची  था  ढ होते 

आिण  सुिशि त लोकांना  कुटंुब लहान  ठेव ाचे मह  कळू लागते.  ामुळे  ते आपले 

कुटंुब मयािदत ठेव ाचा  य  करीत असतात. या सवाचा प रणाम  णून ज दर कमी 

होत जातो. अशा कारे दुस या अव थेत ज दर कमी होतो आिण मृ ुदर अगोदरच कमी 



झालेला असतो.  ामुळे  ात लोकसं ेम े  होणारी  वाढ फारच कमी असते.  या 

अव थेत लोकसं ा वाढीचा वेग फारच मंद असतो. 

 भारतातील लोकसं े ा वाढीची कारणे 

िवसा ा शतकात भारताची लोकसं ा वेगाने वाउती आहे हे बर िववेचनाव न  ा होते. 

लोकसं े ा वाढीचा दर  णजे ज दर व  मृ ुदर यातील  अंतर होय. भारतात एका 

बाजूने ज दर  बराच अिधक आहे आिण  ात  पट जरी झालेली असली  तरी  ती  पर 

सावकाश होत आहे. दुस या बाजूने मृ ुदर वेगाने घटत आहे.  तः  ा कारणांमुळे (१) 

ज दर अिधक आहे व (२) मृ ुदर घटला आहे ती कारणे लोकसं ावाढीला जबाबदार 

आहेत. अशा कारे भारता ा लोकसं ेतील वेगाने झाले ा वाढीस जबाबदार असले ा 

कारणांचे अ यन पुढील दोन गटात करता येते. 

(अ) अिधक ज दरास जबाबदार कारणे  

ऽ  बालिववाह ‐ भारतात बालिववाहाची  था बरीच पुरातन  था आहे. पूव  मुलामुलीचें 

िववाह लहान वयातच केले जात. या  थेचे हळूहळू िनमूलन होत आहे. परंतु अजूनही काही 

देशात ही  था अ ात आहेच. अनेक वषापयत भारतात  यां ा िववाहाचे सरासरी 

वय १३.७ वष आिण पु षां ा िववाहाचे सरासरी वय १८ वष होते. अलीकड ा काळात 

(२००१:  ी १८.३ वष व  पु ष २२.७ वष) मा  यात थोडी  सुधारणा होऊन  यां ा व 

पु षां ा िववाहा ा सरासरी वयात वाढ झाली आहे. बालिववाहामुळे  यांचा व पु षांचा 

जनन काळ वाढतो.  ामुळे कुटंुबात ज  घेणा या िशशंुची सं ा जा  रा न ज दर 

बराच अिधक असतो. 

ऽ  एक  कुटंुब प ती ‐ भारतात अनेक वषापासून एक  कुटंुब प ती अ ात आहे. 

एक  कुटंुब प तीत कुटंुबात ज   घेणा या  िशशु ा संगोपनाची व आिथक जबाबदारी 

एक ा ज दा ा पालकांवर पडत नाही.  ामुळे  िशशुला ज   देणा या पालकांना ही 

जबाबदारी फारशी जाणवत  नाही,  ामुळेच असे माता‐िपता  नवीन  िशशु ा ज ावर 

िनयं ण घाल ाचा  य  करीत नाहीत. फलतः कुटंुबात ज  घेणा या अप ांची सं ा 

जा  रा न ज दर बराच अिधक असतो. 



ऽ  िववाहाची अिनवायता ‐ भारतीय समाजात िववाह अिनवाय मानला जातो.  ा  ी 

अिववािहत राहतात  ांचा ितर ार व उपे ा केली जाते व अशा लोकांची अ ात  ित ा 

कमी होते.  ामुळे आपली समाजातील  ित ा जप ासाठी भारतीय जातील स रयांना 

अिनवायपणे िववाह करावाच लागतो. िववाहांची प रणती  ाभािवकपणे संतानो तीम े 

होते. 

ऽ  धािमक समजुती ‐ िववािहत  ी‐पु षांना मुले असलीच पािहजे अशी धािमक जत 

भारतीय  समाजात  िवशेषतः  िहंदू  समाजात आढळून  येते.  नसले ा  यांना  प षांना 

समाजात हीन लेखले जाते व अशा  या व पु ष समाजा ा टीकेला पा  उरतात. िशवाय 

कुटंुबात  पु ज ािशवाय  िपतरांचा  उ ार  नाही  तसेच  काही  धम य  संतती  िनरोधक 

साधनांचा उपयोग करणे िनिष  मानतात, अशा समजुतीमुंळे भारतीय समाजातील कुटंुबे 

िशशू ज ावर िनयं ण  थािपत कर ाचा  य च करीत नाहीत; िकंब ना संतानो ी 

अिनवाय मानली जाते. वरील कारणे उ  ज दराची धािमक आिण सामािजक कारणे 

आहेत, परंतु या कारणां ित र  वातावरण आिण आिथक कारणांमुळेदेखील ज दर 

बराच अिधक असलेला आढळतोण् 

ऽ  हवामान आिण भौितक वातावरण  ‐ भारतातील हवामान उ  व कोरडे  (शु ) 

अस ामुळे भारतीय  ी‐पु षांमधील  जो ीसाठी आव क प रप ता लवकर  ा  

होते. लवकर प रप ता  ा  झा ामुळे  िववाह,  िवशेषतः  यांचे  िववाह लवकर पार 

पाडले जातात. िशवाय, उ  हवामानामुळे  यांचा व पु षांचा  जननकाळदेखील लांब 

असतो  ामुळेच एका प रवारात ज  घेणा या िशशंुची सं ा जा  रा न ज दर जा  

असतो. 

ऽ  द र य‐ भारतात  िनधनतेमुळेदेखील ज दर बराच जा  असलेला  िदसून  येतो. 

साधारणतः असे िदसून येते की, द र ी कुटंुबात अिधक िशशू ज  घेतात व अशा द र ी 

कुटंुबाचा आकार मोठा असतो.  िशवाय, अशा द र ी  कुटंुबांना मनोरंजनाची  वैक क 

साधने उपल  नसतात  ामुळेच िववाह व  जनन याबाबतीत ते सतक रा  शकत नाहीत.  



ऽ  अिशि तपणा  व  अ ान  ‐  भारतात  सा रतेचे  माण  बरेच  कमी  आहे  आिण 

यांम े हे  माण बरेच कमी असलेले िदसून येते. अिशि तपणामुळे लोक अंधिव ासू 

बनले आहेत.  ां ात दूर ीचा अभाव असून कुटंुबा ा आकारा ा बाबतीत ते उदासीन 

आहेत. 

ऽ  िन  जीवनमानाची पातळी‐ सवसामा  भारतीयां ा राहणीमानाची पातळी इतकी 

खाली असते की कुटंुब वाढले तरी  ांना फारशी काळजी वाटत नाही. कुटंुबात ज  घेणारी 

मुले लहान वयातच अथाजन क  लागतात,  ामुळे कुटंुबातील बालकांची सं ा वाढ ाने 

कुटंुबातील अथाजन क गा ची  सं ाही वाढते.  ामुळे अशा लोकांना  कुटंुबातील एका 

अित र  िशशुचा ज  का कारक वाटत नाही. 

ऽ  ातं पूव  काळात  लोकसं ािवषयक  धोरणाचा  अभाव  ‐  ातं पूव  काळात 

ि िटशांचे  लोकसं ािवषयक  कोणतेही  धोरण  न ते.  लोकसं े ा  सम ेची  ांनी 

दखल  घेतलेली आढळत नाही. एक कारे  ि िटश सरकार या  ासंबंधी उदासीन होते. 

लोकसं ा िनयं णासंबंधी समुिचत धोरणाचा अभावदेखील जा  ज दराला कारणे होता. 

ऽ  कुटंुबिनयोजन  काय माब ल  लोकांची  उदासीनता‐  ातं ा ीनंत 

योजनाकाळात  भारत  सरकारने  लोकसं े ा  ाकडे  ल   देऊन  कुटंुबिनयोजनाचा 

काय म राबिव ाचा  य  केला आहे, परंतु या काय मािवषयी लोकांम े उदासीनता 

िदसून  येते  िवशेषतः  ामीण  े ात  या काय माला  लोकांचा  पुरेसा  ितसाद  ा   न 

झा ामुळे ज दरा फारशी घट होऊ शकली नाही. उ  ज दरा ा कारणांचा  िवचार 

के ानंतर आता मृ ुदरात वेगाने घट हो ाची कारणांचा िवचार क . 

(ब) मृ ुदरात वेगाने घट हो ाची कारणे  

ऽ  दु ाळांचे िनवारण ‐ १९२१ नंतर हे िनयं ण पुढील कारणांमुळे करता आले. (अ) 

शेतीला  पाणीपुरवठा  कर ा ा  सोयी  वाढ ा,  (ब)  अ ो ादनात  वाढ  झाली,  (क) 

दु ाळी  भागात  अ पुरवठा  कर ासाठी  वाहतुकी ा  साधनांम े  वाढ  झाली.  या 

कारणांनी दु ाळांचे िनयं ण करणे श  झा ामुळे दु ाळात मो ा  माणावर होणारी 

जीवहानी कमी होऊन मृ ुदर घटला. 



ऽ  साथी ा रोगांचे िनयं ण ‐ भारतात  ेग, कॉलरा, इ ूएंझा, मले रया, देवी इ ादी 

साथी ा रोगांमुळे मो ा  माणावर जीवहानी होत असे. १९२१ नंतर या साथी ा रोगांवर 

भावी  िनयं ण  थािपत करणे श  झा ामुळे मो ा  माणावर होणारे  मृ ू कमी 

होऊन भारतातील मृ ूचे  माण कमी झाले आहे.  

ऽ  आरो िवषयक सोयीचंा  िव ार  ‐  ातं ो र काळात भारतात  ामीण  े ात 

देखील आरो िवषयक सोयीचंा िव ार झाला आहे.  ामीण भागात  ाथिमक आरो  क  

ापन कर ात आली आहेत  ामुळे लोकांना आप ा राह ा  िठकाणापासून जवळच 

ा  सेवा उपल  झा ा आहेत.  

ऽ  सूतीसंबंधी  सोयीचंी  उपल ता  ‐  ातं ो र काळात  सूतीसंबंधी अ यावत 

सोयी उपल  झाले ा आहेत.  सूितपूव आिण  सूितप ात सोयी उपल  झा ामुळे 

सूतीमुळे होणा या  ां ा मृ ूचे  माण बरेच घटले आहे.  

ऽ  सरासरी  आयुमानात  वाढ  ‐  एकंदरीने  ातं ो र  काळात  उपल   झाले ा 

आरो िवषयक सोयी, आहारात सुधारणा यामुळे भारतीयां ा सरासरी आयुमानात वाढ 

झाली आहे.  १९२१  म े  भारतीयांचे  सरासरी आयुमान  पु षांसाठी  २३.३१  वष आिण 

यांसाठी २२.५९ वष होते. १९९१  ा जनगणने माणे भारतीयांचे सरासरी आयु ान ५४ 

वषापयत तर २००१  माणे ते ६५.३ वषपयत, २०११  माणे ७० वषपयत वाढले आहे. वरील 

कारणांमुळे भारतात ज दर जा  रा न  मृ ुदर घटला; प रणामतः लोकसं ा  वेगाने 

वाढली. परंतु या  ित र  िहंदु थानची १९४७ म े फाळणी होऊन िहंदु थान ा एकूण 

लोकसं ेपैकी ८१ ट े  लोकसं ा भारता ा वा ाला आली आिण पािक ान व बांगला 

देशातून  तसेच  इतर  देशांतूनदेखील  मो ा  माणावर  िनवािसत  भारतात  आले.  या 

िनवािसतां ा आगमनामुळेदेखील भारताची लोकसं ा वाढली. 

लोकसं ा वाढीचे प रणाम 

लोकसं े ा वाढीचे मु तः दोन गटात वग करण करता येते. (अ) आिथक प रणाम (ब) 

सामािजक प रणाम. 

(अ) लोकसं ा वाढीचे आिथक प रणाम 



ऽ  बेकारीत वाढ‐ भारताची लोकसं ा वेगाने वाढ ामुळे बेकारीची सम ा िनमाण 

झाली आहे. व ुतः आिथक  िनयोजना ा काळात  बेकारीची सम ा सोडिव ावर भर 

दे ात आला आहे. सव पंचवािषक योजनांम े रोजगारवाढीवर भर दे ात आला आहे. 

परंतु एकंदर आिथक  िवकासा ा  मंद गतीमुळे  रोजगारी  िनमाण कर ाचे ल   ा  

करता  िशवाय  ामीण  े ात अधबेकारी व  सु   बेकारीची सम ा अिधक  गंभीर झाली 

आहे.  

ऽ  शेतीवरील भारात वाढ ‐ भारतातील वाढ ा लोकसं ेमुळे शेतीवरील लोकसं ेचा 

भार वाढला आहे. देशातील शेतजिमनीचा अिधकांश भाग देशातील लोकसं ेची अ ाची 

गरज भागिव ासाठी अ धा ाची उ ादनासाठी वापरला जात आहे. येत नाहीत; िशवाय 

लोकसं ा वेगाने वाढत अस ामुळे काम  ा  क  इ णा या  िमकांची सं ादेखील 

वेगाने वाढत आहे.  ामुळे बेरोजगारां ा सं ेत भर पडत आहे. अजूनही शेतजिमनीचा 

७०  ट े   भाग  अ धा ा ा  उ ादनासाठी  वापरला  जात  आहे.  ामुळेच  ापारी 

शेतमालाचे उ ादन देशात वेगाने वाढत नाही. िशवाय, लोकसं ा वेगाने वाढत असताना 

कृषी यो  भूमीचे  े फळ जवळजवळ  थर आहे.  ामुळे कृिषयो  भूमीची  ित ी 

उपल ता घातली आहे तसेच  ामीण  े ात भूमी ा िवभाजनाची व अपखंडनाची सम ा 

िनमाण झाली आहे. 

ऽ  लोकां ा जीवनमानात  घट  ‐  भारतात  लोकसं ा  वेगाने  वाढलेली असली  तरी 

आव क उपभो  व ूंचे उ ादन  ा  वेगाने वाढले नाही. फलतः  ित ी उपभोग 

घस न लोकांचे जीवनमान घसरले आहे. कारण जीवनमान उपभोगावर अवलंबून असते. 

जीवनमानात  घट  हो ाचे  दोन  प रणाम  झाले  आहेत.  थमतः  सकस  आहारा ा 

अभावामुळे लोकांचे  ा  िबघडले आहे व  ांची काय मता घटली आहे. दुसरे खराब 

ा थामुळे ज  घेणारी बालकेदेखील अश  असतात, बालमृ ूचे अिधक  माण णजे 

मातािप ा ा याचा प रणाम होय.  

ऽ  भांडवल  िनिमतीवर  ितकूल  प रणाम  ‐ भारतात लोकसं ा  वेगाने  वाढली  ा 

मानाने रा ीय उ ात कमी  माणात वाढ झाली आहे. लोकसं ा  वेगाने वाढून रा ीय 



उ  कमी दराने वाढ ामुळे बचत कमी झाली आहे. भांडवल िनिमती मु तः अंतगत 

बचतीवर अवलंबून असते. अंतगत बचत कमी झा ामुळे गंुतवणुकीचे  माण कमी होऊन 

भांडवल िनिमतीचा दर कमी झाला आहे. 

ऽ  अकायशील लोकसं े ा  माणात  वाढ  ‐  ०  ते  १४  वयोगटातील  व  .वषावरील 

लोकांचा  समावेश अकायशील  लोकसं ेत  केला  जातो आिण  १५  ते  .  वयोगटातील 

लोकसं ेला  कायशील  लोकसं ा  णतात.  अकायशील  लोकसं ा  अनु ादक 

पाची असते कारण ती उ ादनकायात भाग  घेत नाही. परंतु कायशील लोकसं ा 

उ ादक असते कारण ती उ ादनकायात भाग  घेत असते. भारतात लोकसं ा  वेगाने 

वाढली आहे.  ाबरोबर लोकसं ेतील अकायशील लोकसं ेचे  माणही वाढले आहे. 

ामुळे उ ादन म नसले ा लोकसं ेचा भार वाढत आहे.  

ऽ  िकमती ा पातळीत वाढ  ‐ भारतात  िकमती ा पातळीमधील शी  वाढीम इतर 

कारणांबरोबरच लोकसं ेतील  वेगाने झालेली वाढदेखील कारणीभूत आहे. लोकसं ा 

वेगाने वाढ ामुळे उपभो  व ूंची मागणी वाढून  ां ा  िकमती वाढ ा आहेत तसेच 

उपभो  व ूं ा उ ादनासाठी आव क असणा या भांडवली व ूं ा  िकमतीदेखील 

वाढ ा आहे. उपभो  व ूं ा िकमती वाढ ाने सामा  िकमतीची पातळी वाढली आहे. 

ऽ  दरडोई उ ात समाधानकारक वाढीचा अभाव ‐ आिथक िवकासाबरोब भारता ा 

रा ीय उ ात व दरडोई उ ात वाढ झाली आहे. परंतु  िनयोजनकाळात  ा दराने 

रा ीय उ  वाढले  ापे ा कमी दराने दरडोई उ ात वाढ झालेली िदसून येते.कारण 

या  काळात  देशाची  लोकसं ा  वेगाने  वाढली  आहे.  लोकसं ा  वेगाने  वाढ ामुळे 

लोकां ा जीवनमानात गुणा क सुधारणा झालेली आढळून येत नाही.  

ऽ  सामािजक  सोयीचंी  दरडोई  कमी  उपल ता  ‐  िनयोजनकाळात  सरकारने 

लोकांसाठी  ा  व  िश ण या सोयी  िनमाण कर ावर भर  िदला आहे.  ामीण  े ात 

इ तळे,  शाळा,  महािव ालये  थापन  झालेली  आहेत.  परंतु  लोकसं ा  वेगाने 

वाढ ामुळे  या  सोयी  लोकसं ेला  अपु या  पडू  लाग ा  आहेत.  ामुळे  अनेक 



ा िवषयक  सेवा  उपल   होऊ  शकत  नाहीत.  िव ा यांना  शाळा  िकंवा 

महािव ालयाम े  वेश िमळिवताना अडचणी येतात. 

(ब) लोकसं ा वाढीचे सामािजक प रणाम 

(१) असामािजक  वृ ीत वाढ ‐ लोकसं ा वेगाने वाढ ामुळे, के ा माणे, बेरोजगारीची 

सम ा िनमाण झाली आहे. बेरोजगारांना काम उपल नस ामुळे असे बेरोजगार चो या, 

लुटमार, दरोडेखोरी, फसवणूक, अपहरण अश वर    गु यांम े भाग  घेऊ लागले 

आहेत व  ामुळे समाजातील गु ेगारी  वृ ीत वाढ होऊन सामािजक वातावरण दूिषत 

झाले आहे.  

(२)  दूषणात वाढ‐ बादले ा लोकसं ेमुळे शहरात जागेची टंचाई िनमाण झाली असून 

दाट लोकव ा िनमाण झा ा आहेत. या व ांमधील वातावरण अनारो कारक असते, 

सव  घाण पसरलेली असते, सांडपा ाचा िनचरा यो रीतीने होऊ शकत नाही.  ामुळे 

वायू आिण जल दूषणाची सम ा िनमाण होते. 

अशा कारे, भारतीय अथ व थेवर लोकसं ा वाढीचे वर दशिव ा माणे आिथक आिण 

सामािजक  प रणाम  झाले  आहेत  आिण  या  प रणामांची  गंभीरता  िवचारात  घेता  या 

प रणामांची ती ता कमी कर ासाठी लोकसं ेचे  भावी िनयं ण आव क आहे.  

एखा ा  देशातील  ित  चैरस  िकलोमीटर  े फळ  राहणा या  लोकां ा  सं ेव न 

लोकसं ेची घनता  िनि त होते.  देशा ा  एकूण लोकसं ेला  एकूण  े फळाने भाग 

िद ास  देशाची लोकसं ेची घनता माहीत होते  िकंवा  ित  चैरस  िकलोमीटर  े फळ 

राहणा या  लोकसं ेला  लोकसं ेची  घनता  असे  णतात.  लोकसं ेची  घनता  ही 

शेतजिमनीची सुपीकता, हवामान, पाऊस, भौगोिलक प र थती, पाणीपुरव ा ा सोई, 

दळणवळणा ा  व  वाहतुकी ा सोई,  शै िणक,  वै कीय  सोई,  सेवा  े ाचा  िव ार, 

उ ोग, औ ोिगक व  ापारी  गती, धािमक व ऐितहािसक  थळे इ ादी िविवध घटकांवर 

अवलंबून असते. भारता ा भौगोिलक  े फळात वाढ न होता लोकसं ा  वेगाने वाढत 

आहे. 

 


