
नागरीकरण आिण  थलांतर 

भारत एक खे ांचा देश असून भारतातील 68.8  ितषत लोकसं ा खेडे िवभागात िनवास 

करीत आहे. याव न   होते की भारतात शहरांची  सं ा व  ात  िनवास करणारी 

लोकसं ा िवकिसत देशा ा तुलनेत कमी आहे. परंतु  ातं   ा ीनंतर भारतात नवीन 

तं ानावर आधा रत अनेक उ ोगांची  थापना झाली. हे उ ोग  ामु ाने शहरी भागात 

थापन झाले व  ात मो ा  माणावर रोजगारां ा संधी िनमाण झा ात. या संधीचा लाभ 

घे ा ा उ ेशाने  ामीण लोकसं ा शहराकडे धाव घेऊ लागली  ामुळे नागरीकरणाचा  

वेग वाढून शहरां ा आकारात वाढ होऊ लागली.  ालाच नागरीकरण िकंवा शहरीकरण 

असे  णतात. 

 नागरीकरणचा अथ‐ 

सामा पणे नागरीकरण  णजे नागरी भागातील लोकसं ेची व  ां ा  े ाची सतत 

होणारी वाढ होय. नागरीकरण ही एक अशी  ि या आहे की  ात  ामीण भागातील 

लोकसं ा नागरी वसाहतीकडे  थानांत रत व कि त होत असते.   ो. थॉमसन व लेिवस 

यां ा मते, “ ा  ि येअंतगत देशातील लोकसं ा वेगाने शहरात येऊन वा  करते 

ितला नागरीकरण असे  णतात.“ 

नागरीकरण आिण आिथक िवकास  

नागरीकरण आिण आिथक िवकासाचा िनकट संबंध असतो. आिथक िवकासाचे देशा ा 

वाढ ा  लोकसं ेसाठी  रोजगारी ा  नवीन  संधी  िनमाण  होत  असतात.  वा ा 

औ ोगीकरणाबरोबर  नागरीकरणाची  गती  वाढत जाते. मो ा शहरांम े मोठे उ ोग 

थापना होतात आिण मो ा शहरातील हे मोठे उ ोग  िमकांना मो ा  माणावर रोजगार 

दान करतात  ामुळे अशा शहरांची लोकसं ा वाढत जाते. अशा कारे आिथक िवकास 

लोकसं े ा  नागरीकरणाला  चालना  देणारा  असतो.  आिथक  िवकासामुळे 

औ ोिगकरणाचे  वेग  वाढून लोकसं े ा  नागरीकरणाचा  वेग  देखील  वाढतो.  वाढ ा 

औ ोगीकरण मने आिथक िवकासाचा दर वाढतो व  ामुळे देशाचे दरडोई उ  वाढते. 

प रणामतः व ुं व सेवांची मागणी वाढते, लोकां ा राहणीमानात वाढ होते, देशात व ूंचे 



व  सेवांचे  मो ा  माणावर  उ ादन  केले  जाते  या  सवाचा  प रणाम  लोकसं े ा 

नागरीकरणावर होतो. बरीच मोठी लोकसं ा शहरांकडे वळते. शहरांची  सं ा वाढत 

जाते.  भारतात  लोकसं े ा  नागरीकरणामुळे  बेकारीची  सम ा  मा  

समाधानकारकरी ा  सुटू  शकलेली  नाही.  ामीण  े ातील  अित र   माला  नागरी 

े ातील उ ोगांम े सामावून घेता आलेले नाही. कारण नागरी रोजगारीत वाढ कर ास 

कमी वाव असतो.  

भारतातील नागरीकरणाची कारणे 

(१) औ ोगीकरणात वाढ ‐  ेक िवकिसत देशाम े औ ोगीकरणामुळे शहरांचा िवकास 

झाला आहे.  ातं   ा ीनंतर भारतातदेखील अनेक मो ा उ ोगांची  व औ ोिगक 

वसाहतीचंी  थापना झाली.  ामुळे तेथे अनेक लोकांना रोजगाराची संधी उपल  होऊन 

रोजगार  ा  झाला. औ ोिगक क ाला  लागून असले ा  ामीण  भागातील  लोकांना 

अिधक मजुरी दरावर काम  िमळू लागले.  ामुळे  ामीण भागातील  कुशल व अकुशल 

िमक आपले गाव सोडून शहरात रा  लागले. 

(२) रोजगार संधी ‐ इं जां ा काळात िवदेशी माला ा  धमुळे  ामीण भागातील लघु व 

कुटीर उ ोग हळू‐हळू समा  झाले व  ात काम करणारे  िमक बेरोजगार झालेत.  णून 

रोजगार िमळिव ासाठी ते शहरी  े ात येऊन वा  क  लागले. यािशवाय शेतमजूर 

देखील जा  मजुरी व वषभर रोजगार िमळिव ासाठी शहरात वा  कर ास  े रत 

झालेत.  ामुळे सु ा नागरीकरणा ा  वृ ीला बळ िमळाले. (३) वाहतुकी ा सोयीत वाढ 

‐ भारतात रे े, र े व हवाई वाहतुकीचा बराच िवकास झाला.  ामुळे  ामीण भागातील 

क ा माल औ ोिगक क ापयत आण ाची व तयार झालेला माल  ामीण भागापयत 

पोहचिव ाची सोय उपल  झाली.  तसेच  ामीण भागातील  िमकांना शहरात  ये‐जा 

कर ाची सोय झाली.  ामुळे शहराम े लोकसं ेचे क ीकरण होऊ लागले. 

(४)  दु ाळाची  थती  ‐  शेती  वसायात  दु ाळाची  थती  उ  झा ास  ामीण 

भागातील लोकांना उदरिनवाह करणे अ ंत कठीण होऊन बसते. अशावेळी ते शहरांकडे 



थान  (पलायन) कर ास  िववश  होतात.  सामा तः  दु ाळ   लोकसं ा  रोजी‐

रोटीचा शोध घे ाक रता शहराकडे धाव घेतात, 

(५) शहरी जीवनाचे आकषण  ‐ सामा पणे  ामीण भागापे ा शहरी भागाम े  िश ण, 

आरो   व  दळणवळण  इ ादी सोयी‐सुिवधा अितशय उ   दजा ा आढळून  येतात. 

ामुळे  जमीनदार,  मोठे  शेतकरी,  ापारी  व  इतर  ीमंत  वगातील  लोक  शहराकडे 

आकिषत  होतात.  सु वातीपासून शहरी जीवना ा आकषणामुळे  लोकसं ेचा  वाह 

खे ाकडून शहराकडे होत आहे तसेच शहरी भागात सहज रोजगार उपल  अस ामुळे 

ामीण  भागातील  बेरोजगार  शहराकडे  जा ाक रता  आकिषत  होतात.  प रणामः 

शहरीकरण कडून येते. 

(६)  शेतीचे यांि कीकरण  ‐  पूव   शेतीम े मानवी  माचा वापर  केला जात असे. ामुळे 

ामीण लोकांना शेतीम े बराच रोजगार िमळत असे १९६६ पासून देशात ह रत  ांतीला 

सु वात झा ामुळे शेतीची कामे पार पाड ाक रता  टॅ र, कापणी  यं  व मळणी  यं  

इ ादीचंा  वापर  होऊ  लागला.  अशा कारे  भारतात  शेतीचे  यांि कीकरण  झा ामुळे 

ामीण  भागातील  लोकांना  रोजगारासाठी शहराचा  माग  प रावा  लागला,  प रणामतः 

शहरीकरणात वाढ झाली. 

(७)  िनयोजनाचा लाभ  ‐  पंचवािषक  योजने ा काळात सव  े ाम े आिथक  ि यांचा 

िव ार झाला आहे.  ासोबतच  ापार व वािण , प रवहन,  िश ण, आरोग्य इ ादी 

सेवांचा  देखील  वेगाने  िवकास झाला आहे.  ा  सेवां ा  िवकासामुळे  ामीण भागातील 

लोकसं ेला रोजगार  ा  झाला आहे. 

 8.जीवन  सुर ा  ‐  ामुळे  देखील  खे ाकडून शहराकडे  थलांतर  हो ास  ो ाहन 

िमळत आहे. देशा ा अनेक भागातील लोकांना दहशतवादी व न लवादी कारवायांचा 

सामना करावा लागत आहे. या  े ातील नाग रक सुरि ते ा  ीने शहराकडे धाव घेत 

आहेत.  

9 सामािजक वातावरण  ‐ मामीण भागात उ ‐नीच,  ीमंत‐गरीब,  श अ ृ  असा 

भेदाभेद पाळला जातो. माय‐ व था असूनही काही  ामीण समुदायांग जत‐पंचायतीचे 



िनणय पाळले जातात.  ांनी असे  िनणय मा   केले नाही  ां ा साभािजक बिह ार 

टाक ात येतो.  ा सव बाबीना शहरी भागात मुळीच  थान नसते, ितथे सव जाती, धमाचे 

लोक एक  आनंदाने राहतात. शहरी भागातील अशा जातीभेदिवश वातावरणामुळे  ामीण 

भागातील बरेच लोक शहराकडे आकिषत होतात व नागरीकरणात वाढ होते. 

(१०) उ म सोयी‐सुिवधा‐मामीण भागा ा  तुलनेत शहरी भागात चांग ा सोयी  सुिवधा 

उपल  होतात. उदा.  िश ण,  रोजगार,  िनवास, दळणवळण,  िप ाचे क व मनोरंजन 

इ ादी िविवध सोयी शहरी भागात सहज उपल  होत अस ामुळे  ामी भागातील लोक 

शहराकडे जा ाक रता  वृ  होतात. प रणामतः नागरीकरण घडून येते. 

नागरीकरणाचे फायदे  

(१) आिथक  िवकास  ‐नागरीकरणामुळे  ापार, उ ोग,  दळणवळण आिण  इ आिथक 

वहारांचा  िवकास श  झाला आहे. मो ा  माणावर उ ादन,  िविश ीकरण उ  

तं ानाचा वापर झा ामुळे नागरीकरणाला चालना िमळाली आहे.  ामुळे देशात आिथक 

िवकास श  झाला आहे तसेच मानवी जीवन सुखी व संप  हो ास मदत झाली आहे. 

(२) सां ृ ितक िवकास ‐ कोण ाही देशातील शहरे ही स ता व सां ृ ितक िवकासाची 

क िबंदू समजले जातात. वा िवकताः सािह ,  ान,  िव ान,  फॅशन इ ादीच  िवकास 

शहराम ेच  होत असतो.  ामीण  े ातील  नाग रक शहरी  सं ृ तीचे अनुकरण क न 

तःम े बदल घडवून आणतात.  

(३)  ावसाियक  रचनेत  बदल‐  ामीण  भागातून  शहराकडे  लोकसं ा  थानांतरण 

झा ाने  शेतीवरील  लोकसं ेचा  भार  कमी  हो ास  मदत  होते.  दुस या  श ात, 

नागरीकरणामुळे लोकसं ेचे  ाथिमक  े ाकडून  ि तीय व  तृतीय  े ाकडे ह ांतरण 

होते असते.  ामुळे  ावसाियक रचनेत संतुलन  थािपत कर ास मदत होते.  

(४)  िमकांचा  पुरवठा  ‐ लोकसं ेचे नागरीकरण झा ामुळे शहरातील  ापार बोग, 

दळणवळण,  इ ादीक रता  लागणारे  िमक  लवकर  व  सहज  उपल   होतात. काल 

गार्मीण भागातून शहरात आलेले अनेक लोक रोजगारा ा संधी ा  ित ेत असतात. 

(५) इतर फायदे ‐ शहरीकरणामुळे होणारे इतर फायदे देखील मह पूण आहेत.  



1. खे ां ा तुलनेत शहरात ज दर कमी असतो.  ामुळे लोकसं ा वाढीचा दर कमी 

होतो. 

2. शहरात  शै िणक  सोयीचंा  िव ार झालेला अस ामुळे  ामीण  भागातून आले ा 

कामगारां ा पा ांना िश णाची सोय उपल  होते.  

3.  वेगवेग ा  वसायात लोकसं ेचे  पुनिवतरण होऊन  ावसाियक  रचनेत  संतुलन 

थािपत होते. 

4. शहरी जीवनामुळे लोकसं ेचा  ि कोन  ापक होतो.  

नागरीकरणाचे तोटे  

(१) गिल  झोपडप ा  ‐  ामीण भागातून  येणारे लोक गरीब कामगार असतात.  ांचे 

उ  अितशय कमी असते. शहरातील जिमनी ा  चंड िकमती व महाग ा बांधकाम 

सािह ामुळे  ांना  परवडेल अशा  िकमतीत  घरे  उपल   होत  नाहीत.  ामुळे  ांना 

नाईलाजाने झोपडप ांचा आ य  ावा लागतो. या झोपडप ांम े   िप ाचे पाणी, 

वीज,  गटारे,  ता  गृहे  इ ादीचंी  सोय  नस ामुळे  तेथील  लोकांना  सव  िवधी 

उघ ावरच आटोपा ा लागतात.  ामुळे झोपडप ांना गिल  व ांचे  प  ा  

होते. गिल  व ीचा प रणाम तेथे राहणा या कामगारां ा आरो ावर होत असतो. 

 (२)  िनवासाची सम ा  ‐ शहराम े लोकसं ेचे अ ािधक क ीकरण झा ामुळे  तेथे 

िनवासाची सम ा  िनमाण झाली आहे. घरां ा वाढ ा मागणीमुळे शहरात घरां ा व 

जिमनी ा िकमतीत बेसुमार वाढ झाली आहे. िनवासी घरांचे भाडे देखील इतके वाढले आहे 

की म म वगातील लोकांना सु ा घर भा ाने घेणे अश  झाले आहे. िनवासाची सम ा 

ही भारतातील  ेक शहरात अस ाचे िदसून येते.  ामुळे भिव काळात शहरात नोकरी 

िकंवा रोजगार िमळेल परंतु राह ासाठी घर िमळेलच याची शा ती नाही.  

(३)  वाहतुकीची  सम ा  ‐  शहराम े  लोकसं ेचे  अ ािधक  क ीकरण  झा ामुळे 

शहरातील वाहना ा सं ेतही वाढ होत आहे. सायकल,  ू टर, मोटार, ऑटो र ा, बस 

इ ादी ं ा सं ेत झाले ा  चंड वाढीमुळे पूव चे र े अपूरे पडून वाहतुकीची सम ा 

िनमाण होते. अलीकड ा काळात लोकां ा उ ात झाले ा वाढीमुळे तसेच   कज 



पुरव ामुळे खाजगी वाहनांची सं ा  चंड  माणात वाढली आहे. शहरातील अ ं द र े 

=  व  र ा ा  कडेला  होणारे  अित मण  यामुळे  वाहतूक  कोडंी  (टॉिफक  जाम)  ही 

नेहमीचीच  बाब  झाली आहे.  वाहतुकी ा  सम ेमुळे  कामगारांना आप ा  कामा ा 

िठकाणी वेळेवर पोहोचता येत नाही. 

(४)  दूषणाची सम ा ‐ शहरातील दाट व ीमुळे शु  हवा दुिमळ झाली आहे. मोटार‐

गा ां ा धुरामुळे वायु  दूषण होत आहे. यं ा ा गडगडाटामुळे  नी  दूषण होत आहे. 

उघ ा गटारामुळे दुगधी व म रांचा  ादुभाव होत आहे.  ा सव बाबीचंा िवपरीत प रणाम 

नाग रकां ा आरो ावर होत आहे.  ामुळे शहरातील लोकांना  ामीण लोकां ा तुलनेत 

औषधोपचारावर जा  खच करावा लागत आहे. 

(५)  गु ेगारी  वृ ीत  वाढ  ‐  शहरी  जीवनमान  खिचक  असते.  राहणीमानाचा  कायम 

ठेव ासाठी अिधक खच करावा लागतो.  ामुळे कोण ाही मागाने  पैसा  िमळित  हेच 

शहरातील काही लोकांचे  ेय असते. नैितक मागाने िमळिवलेला पैसा अपूरा प असेल तर 

अशावेळी  पैसा  िमळिव ासाठी  िविवध  कार ा अनैितक मागाचा अवलंब  के जातो. 

प रणामतः  ाचार,  बाल  गु ेगारी,  वे ावृ ी,  अंमली  व  मादक  पदाथाचा  ापार 

फसवणूक, लूटमार, दरोडेखोरी इ ादी गु ेगारी  वृ ी शहरी भागात िनमाण होतात  

(६)  आव क  सोयी‐सुिवधावर  ताण  शहरीकरणामुळे  शहरातील  आव क  सोयी‐

सुिवधांवर  चंड ताण पडतो. िप ाचे पाणी, वीज पुरवठा, आरो ा ा सोयी साफसफाई, 

मलिनःसारण व वाहतूक  व था यांची मो ा  माणावर कमतरता भासते स थतीत 

अशा सुिवधा पुरिवतांना  थािनक  रा  सं था अनेक अडचणीचंा सामना करावा लागत 

आहे. भिव ात आणखी नागरीकरणात वाढ झा ास  थािनक  सं थांना  सुिवधांची  पूत  

करणे आणखी कठीण होईल. 

(७)  पाणी  पुरव ाची  सम ा  ‐  शहरात  लोकसं ेचे  क ीकरण  झा ामुळे  पाणी 

पुरव ा ा  व थेवर  ताण  पडतो.  अ ापे ाही  पा ाची  गरज  ती   असते.  णून 

शहरातील सव नाग रकांना  पुरेसा पाणी  पुरवठा होणे आव क असते. शहरातील  उंच 

इमारतीम े पा ा ा अपु या दाबामुळे पाणी वर चढत नाही.  ामुळे वर ा मा ावर 



राहणा या  नाग रकांना खालून पाणी  ावे लागते. झोपडप ाम े सावजिनक  नळांची 

सं ा कमी अस ामुळे पाणी भर ासाठी लोकांची गद  होते व  ातून  िक ेक  वेळा 

लोकांम े भांडण‐तंटे िनमाण होतात. 

(८)  शासकीय खचात वाढ  ‐ शहरातील  िनवासी लोकांक रता आव क सोयी  सुिवधा 

पुरिव ासाठी  तसेच कायदा  सु व था  िटकवून  ठेव ासाठी  शासनावर  बराच खच 

करावा लागतो. पुरेशा पैशाअभावी अशा सोयी सुिवधा पुरिवणे कठीण होऊन बसते िकंवा 

ांचा दजा घसरतो.  

नागरीकरणा ा सम ावरील उपाय 

भारतात महानगरांचा िवकास िनयोजनब  प तीने झालेला नाही  ामुळे  ा शहरांम े 

अनेक जटील सम ा  िनमाण झा ा आहेत.  ये ा काही वषात नागरीकरणात आणखी 

वेगाने वाढ होणार आहे.  णून  देशात  िनयोजनब  शहरांचा  िव ार करणे आव क 

आहे. शहर‐िनयोजना ा बाबतीत खालील उपाय सुचिवले जातात.  

(१)  औ ोिगक  े ाची  िनि ती  ‐  कोण ाही  मो ा  शहराजवळ  मो ा  उ ोगा ा 

थापनेला परवानगी  दे ात  येवू नये. नवीन उ ोगाची  थापना  ामीण व मागासले ा 

भागात कर ाचा  य  कर ात यावा.  

(२) शहराक रता िनयोजन‐ सव मो ा शहरांक रता एक योजना तयार केली पािहजे आिण 

शहरा ा  ेक भागात शाळा, दवाखाने, बगीचे मनोरंजनाची साधने इ ादीकं रता जागा 

सुरि त ठेवली पािहजे. 

(३)  िनवास  व था  ‐  गिल   व ा  व झोपडप ां ा जागेवर अ  उ  गटातील 

लोकांक रता गृह िनमाण मंडळा ारे िकंवा अ  सं थां ारे िनवासाची सोय उपल  क न 

िदली पािहजे. 

(४) िनयोिजत िवकास ‐ शहर िनयोजन भूिमगत गटारे, िप ाचे पाणी, वीजपुरवठा इ ादी 

सुिवधांवर  पुरेसे ल   िदले  पािहजे.  तसेच सावजिनक जागेवर अित मण  व  ब मजली 

इमारतीची िनिमती यावर िनयं ण ठेवले पािहजे.  



(५) उप‐नगरांचा  िवकास  ‐ सव महानगरातील  थानांतरणावर  िनयं ण आण ासाठी  ा 

महानगरा ा जवळ उप‐नगरांचा िवकास कर ासाठी  य  केले गेले पािहजेत व तेथे सव 

मूलभूत सुिवधा उपल  क न िद ा पािहजेत. 

(६) मूलभूत सुिवधांचा िव ार ‐ अ ात असले ा गिल  व ांम े िप ाचे पाणी, 

वीज पुरवठा, गटारे, सावजिनक  ता गृहे, शाळा, दवाखाने इ ादी मूलभूत सुिवधांचा 

िव ार कर ात यावा. 

(७) खे ात मूलभूत सुिवधा ‐  ामीण भागात शहरी भागा माणे मूलभूत सुिवधा पुरिव ास 

तसेच  ामीण लोकांना  रोजगार उपल  कर ासाठी लघु व  कुटीर उ ोगाची  थापना 

के ास  ामीण भागाकडून शहराकडे होणारा लोकसं ेचा  वाह िनयंि त होईल.  ामुळे 

शहरीकरणा ा सम ेची ित ता काही  माणात कमी होईल. वरील उपाययोजना अंमलात 

आण ास शहरीकरणामुळे उ वणा या सम ांचे काही  माणात का होईना िनराकरण 

करता येईल. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



थलांतर 

सामा पणे, एका िठकाणा न दुस या िठकाणी मानवाचे वा   थानांत रत होणे  णजे 

थलांतर होय. दुस या श ात, जे ा लोक आपले मूळ िनवास  थान िकंवा गाव सोडून अ  

िठकाणी िनवासाक रता जातात ते ा  ाला  थलांतर असे  णतात.  थलांतरा ा पुढील 

ा ांव न  थलांतराचा अथ अिधक   होईल. 

ा ा  

(१)  डेिवड  िहर यां ा मते,  “ ीचे आप ा  मूळ ा  िठकाणापासून  दूर होऊन अ  

िठकाणी  थायी होणे  णजे  थलांतर होय.“  

थोड ात, एका िविश  कालावधीत एका िठकाणा न  िकंवा एका  देशातून काही लोक 

आिथक िकंवा सामािजक उ ेश  ा ीसाठी दुस या िठकाणी िकंवा दुस या  देशात जाऊन 

वा   करतात  ाला  थलांतर  असे  णतात.  ावेळी  ामीण  भागातील  लोक 

उदरिनवाहासाठी िकंवा रोजगारासाठी नागरी है शहरी भागात  थलांतर करतात  ावेळी 

ाला  ामीण‐नागरी  थलांतर असे  णतात, अशा कार ा  थलांतरणास नागरीकरण 

िकंवा शहरीकरण असेही  णतात. नागरी  भागात औ ोिगक िवकास झालेला अस ाने 

तेथे कुशल व अकुशल तसेच  िशि त अिशि त लोकांना मो ा  माणावर रोजगारा ा 

संधी  उपल   होतात.  ामुळे  रोजगारासा  आमीण  भागातील  लोक  नागरी  भागात 

थलांत रत होतात. उदा. भारतातील  मंुबई,  चे कोलकाता,  िद ी,  बंगळू ,  हैदराबाद, 

अहमदाबाद,  पुणे, सूरत इ ादी नागरी भाग औ ोिगक  िवकास कि त झा ाने  ामीण 

भागातील  लोक  अशा  िठकाणी  रोजगार  थलांत रत  झालेले  आहेत.  ाच माणे 

िश णासाठी देखील  ामीण भागातून नागरी भाग  थलांतर होतांना िदसून येते. 

थलांतरणाची कारणे  

ामीण  भागातील  लोकां ा  शहरीभागात  होणा या  थलांतराला  दोन  कारचे  घटक 

कारणीभूत आहेत एक  णजे िन ासन घटक (ढकलणारे घटक) व दुसरे आकषण घटक. 

यािशवाय इतर घटक देखील  थानांतरणाला  भािवत करतात.  मुख घटकांची मािहती पुढे 

िदली आहे. 



(अ) िन ासन घटक ‐ जे घटक एखा ा  ीला आपले मूळ  थान सोड ाक रता बा  

करतात  ांना  िन ासन घटक असे  णतात.  हे घटक मूळ गाव सोडून  िनवासाक रता 

शहराकडे ढकलतात.यात पुढील घटकाचा समावेश होतो.  

(१)  रोजगारा ा  संधीचा अभाव  ‐  ावेळी  एखा ा भागाम े अनेक  वषापासून सतत 

दु ाळ पडत असतो व उदरिनवाहासाठी रोजगारा ा  संधीचा अभाव असतो;  ावेळी 

तेथील लोकसं ा इतर  िठकाणी जा ाक रता बा  होत असते. भारतात दरवष  लाखो 

लोक  ामीण भागातील ग रबी व बेरोजगारी  ासून शहराकडे जा ाक रता धाव घेतात. 

(२) भावी  गती ा संधीचा अभाव ‐  ावेळी एखा ा भागात भावी  गतीची कोणतीही संधी 

उपल  नसेल तर अशावेळी अनेक मह ाकां ी लोक आपले  मूळ  थान सोडून  जेथे 

अशा कार ा संधी उपल  असतील अशा िठकाणी जाऊन आपले वा  करतात. असे 

िठकाण  णजे एक तर नवीन औ ोिगक क  िकंवा शहर असते.  

(३)  शै िणक  व  आरो ा ा  सोयी  ‐  ा  भागात  िश ण,  आरो   िनवास  व  ि क 

िश णा ा सोयी नसतात तेथील लोक गाव सोडून शहराकडे जातात. तेथे अशा  कार ा 

भरपूर सोयी असतात. 

(४) अ  घटक ‐  ा भागात राजकीय, धािमक व जाती ा आधारावर भेदभाव केला जातो 

िकंवा जेथे सामािजक बिह ार व ितर ार केला जातो तेथील नाग रक आपल मूळ  थान 

सोड ाक रता िववश होऊन दुसरीकडे वा ाक रता जातात. 

(ब) आकषण घटक  

 जे  घटक  एखा ा  ीला  मूळ  थान  सोडून अ   िठकाणी  वा  कर ाक रता 

आकिषत िकंवा  ो ािहत करतात  ांना आकषण घटक असे  णतात. हे घटक लोकांना 

आपले गाव सोडून शहराकडे ओढ ाचे काम करतात.  ात  पुढील घटकांचा समावेश 

होतो.  

(१) औ ोिगकीकरण ‐ औ ोिगकीकरणा ा  ि येत उ ोगाबरोबरच  ापार व  ापारास 

सहा क  सेवांचाही  िव ार  होतो. अशा  प र थतीत औ ोिगक क ाजवळ असले ा 

खे ातील  लोकसं ा  रोजगारासाठी  शहराकडे आकिषली  जाते.  ामुळेच  भारतात 



ातं   ा ीनंतर अनेक औ ोिगक शहरांचा  िवकास झाला आहे. उदा.  ‐  मंुबई, चे ई, 

कोलकाता, िभलाई, टाटानगर, जमशेदपुर, कानपूर इ ादी.  

(२)  ापार व  वसाय  ‐ सां ृ ितक व  िव ाना ा  गतीबरोबर  ापार व  वसायाचा 

िव ार होत असतो,  ात  मश ीची आव कता असते. प रणामी चांग ा रोजगारा ा 

संधीक रता शहरे  ामीण लोकसं ा आप ाकडे आकिषत करतात.  

(३) रोजगारा ा संधी‐ शहरी भागात अनेक  कार ा रोजगारा ा संधी उपल  असतात. 

जसे  ापार‐ वसाय,  िनमाण काय,  बांधकाम, सरकारी  व खाजगी  नोक या,  घरकाम 

इ ादी.  ा कामाक रता  ामीण भागा ा तुलनेत शहरी भागात जा  वेतन व मजुरी  ा  

होत असते. 

(४) आव क सोयी  ‐  खे ा ा  तुलनेत शहराम े आव क सोयी अिधक  माणात 

उपल  होतात.  ामुळे खे ातील लोक शहराकडे आकिषत होतात.  ा सोयीत िश ण, 

िश ण, दवाखाने, मनोरंजन इ ादीचंा समावेश होतो. 

(५) प रवहन व संदेशवहन‐ वाहतूक व संदेशवहन साधनां ा िवकासामुळे खेडी व शहरांचे 

अंतर कमी झाले आहे.  ामुळे  ामीण भागातील लोक रोजगारासाठी शहराकडे जा ास 

सहज तयार होतात. वाहतुकी ा सोयीमुंळे रोजगारासाठी शहरात गेले ा  ामीण लोकांना 

पािहजे  ावेळी खे ाकडे परत येता येते.  

(६)  सुरि तता  ‐  गावा ा  तुलनेत शहरात जीवन  व  संप ी अिधक  सुरि त असते. ा 

सुर े ा  भावनेमुळेच  ामीण  लोक  शहराकडे  आकिषत  होतात.  वरील  आकषण 

घटकामुळे  ामीण लोक शहराकडे  थलांत रत होत असतात. 

थलांतराचे प रणाम  

(अ)  थलांतराचे अनुकूल प रणाम 

(१) शेतीवरील भार कमी होतो‐ खे ातील लोकसं ा रोजगारासाठी शहरात गे ामुळे 

शेतीवरील लोकसं ेचा भार कमी हो ास मदत होते व शेती ा िवभाजीकरणाला आळा 

बसतो. 



(२) आिथक व भौितक  गती ‐  ामीण भागा ा तुलनेत शहरी भागात रोजगारा ा अिधक 

व चांग ा सोयी उपल  असतात. तसेच  वसायासाठी देखील अनुकूल प र थती असते. 

ामुळे  ामीण भागातून शहरी भागात  गेले ा लोकां ा उ ात वाढ होते प रणामः 

ां ा आिथक व भौितक  गतीत वाढ होते.  

(३) सामािजक ऐ ात वाढ ‐ शहरात िविवध जाती‐धमाचे लोक असतात.  ांची सं ृ ती 

देखील वेगवेगळी असते. परंतु ते एकि तरी ा गु ागोिवंदाने राहतात.  ामुळे जातीभेद 

व धमभेदा ा सीमा नाहीशा होऊन सामािजक एकता  थािपत हो ास मदत होते.  

4.  ामीण घनतेत घट ‐   ामीण भागातील लोक शहरी भागात वा ास गे ामुळे  ामीण 

भागातील लोकसं ेची घनता कमी होते.  ामीण भागातील लोकसं ा कमी झा ामुळे 

पूव ा तुलनेत  ामीण भागातील रोजगारा ा संधीत वाढ होते.  

(५) शहरांचा िवकास ‐  ामीण लोकसं ेचे शहरात मो ा  माणावर  थलांतर झा ास 

शहरातील  लोकसं ा  वाढून  ा  शहराचे  आकारमान  वाढते.  शहराचे  आकारमान 

वाढ ास  एखा ा  शहरातील  नगरपािलका  महानगरपािलका  पांतर  होते. 

महानगरपािलका उ  व ितला िमळणारे अनुदान नगरपािलके ा तुलनेत जा  असते. 

णून तेथे शहर िवकासा ा मोठमो ा योजना काया त क न  ा शहराचा िवकास 

घडवून आणता येतो. 

(ब)  थलांतराचे  ितकूल प रणाम 

(१)  खेडी ओस पडत आहेत  ‐  िनरिनरा ा कारणामुळे  ामीण भागातून शहरी भागात 

होणा या  लोकसं े ा  थलांतरामुळे  भारतातील  खेडी  ओस  पडत  आहेत.  सततची 

नािपकी,  रोजगाराचा अभाव  व  लोकसं ेचे  थलांतरण  यामुळे  खे ांनी  पूव चे  वैभव 

गमाव ाचे िदसून येते.  ामीण भागात मूलभूत सोयी‐सुिवधांचा अभाव अस ामुळे तेथील 

ब तांश लोकांची शहरात िकंवा मो ा गावात  थलांतर हो ाची  वृ ी िदसून येते  ामुळे 

खे ा ा पूव ा वैभवाला उतरती कळा लाग ाचे िदसून येते.  

(२)  सोयी‐सुिवधावर  ताण  ‐  ामीण  भागातून  शहरी  भागात  सतत  होणा या  लोकां ा 

थलांतरामुळे  शहरातील  लोकसं ा  वाढ  शहराची  अवा व  वाढ  होते.  शहरातील 



लोकसं ेत  अवा व  वाढ  झा ामुळे  िश ण,  आरो ,  पाणी‐पुरवठा,  वीज‐पुरवठा, 

प रवहन इ ादी सोयी‐सुिवधावर ताण पडून अनेक सम ांना तोडं  ावे लागते.  

(३)  झोपडप ांची  िनिमती  ‐  ामीण  लोकसं े ा  शहरात  होणा या  थलांतरामुळे 

शहरातील  लोकसं ा  वाढ  िनवासाची  सम ा  िनमाण  होते.  रोजगारासाठी  शहरात 

आले ा लोकांची आिथक  थती अ ंत हलाखीची अस ामुळे  ांना महागडी घरे खरेदी 

करणे  िकंवा भा ाने परवडत नाही.  ामुळे  ते शहराला लागून असले ा सावजिनक 

जिमनीवर  झोप ा  बांधून  वा   करतात.  अशा  झोपडप ांम े  सांडपा ा ा 

िनच याची कोणतीही सोय नस ामुळे सांडपाणी र ावर  िकंवा झोपडी ा सभोवताल 

पसरते. तेथेच मुरते  ामुळे तेथे िचखल, दुगधी, म र व कीटक यांचा  ादूभाव होतो व  ा 

झोपडप ांना गिल  व ीचे  प  ा  होते. 

(४)  दूषणात वाढ ‐   थलांतरामुळे शहरातील लोकसं ा वाढून सांडपा ा ा िनच याची 

सम ा िनमाण होते. तसेच शहरातील कारखा ातून रसायनयु  दूिषत पाणी बाहेर पडते. 

शहरातील  सांडपाणी  व  कारखा ातील  दूिषत  पाणी  न ांम े  सोडले  जाते  ामुळे 

न ांमधील पाणी  दूिषत होते. यािशवाय शहरातील वाहनांची  सं ा  िदवसिदवस वाढत 

अस ामुळे हवा  दूषण व  नी  दूषणही मो ा  माणात घडून येते.  

(५) प रवहन सम ा ‐  ावेळी मो ा शहराम े लोकसं ेचे क ीकरण होते  ावेळी 

ामीण  भागातून  येणा या  लोकांक रता  िनवासाचा    िनमाण  होतो.  शहरी  भागात 

जिमनी ा  चंड िकमती अस ामुळे ते घर िकंवा जमीन खरेदी कर ाचा िवचारही क  

शकत नाही. शेवटी शहरापासून दूर अंतरावर कमी िकमतीत जमीन खरेदी क न  ावर 

ते  राह ासाठी झोपडी‐वजा  घर  बांध ाचा  िवचार करतात.  ामुळे शहरापासून  दूर 

अंतरावर अनेक व ा तयार होतात.  ामुळे शहरी प रवहनाची सम ा िनमाण होते.  ा 

लोकांना आप ा उ ाचा एक मोठा भाग प रवहनावर खच करावा लागतो. 


