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 0तावना 0तावना 0तावना 0तावना :-  

भारतात  ित 10 वषा,नंतर जनगणना 

होते. 3यामुळे भारतातील लोकसं5या 

वाढ7चे िच8 समोर येते. 3याव9न 

देशा�या 'वकासासंबंधी िनण,य घेता 

येतात. लोकसं5येची वाढ ह7 

जागितक सम0या आहे. भारत व 

चीन हे देश तर या बाबत आघाड7वर 

आहेत. परंतु वयोगटानुसार 'वचार 

केला असता एका 'विश> वयोगटात 

मा8 लोकसं5या वेगाने घटलेली 

?दसते. महारा�ात 2011 �या 

जनगणनेनुसार मुलीं�या 0 - 6 या 

वयोगटात 30 कांने घट झालेली 

िनदAशनास येते. सतत होणार7 घसरण 

?दघ,कालीन समाज0वा0थासाठD घातक 

व 0फोटक आहे. 19890 मEये दर 

हजार7 Fी जातीचे  माण 946 एवढे 

होते. तर 2011 मEये तीन दशकात 

63 अकांने घट झालेली आहे. याचा 

पर7णाम भ'वGयात समाजरचनेवर, 

सामा�जक अराजकतेवर होऊ शकते. 

वंशाचा ?दवा Iहणून मुलाकडे पा?हले 

जाते, तर मुलगी Iहणजे दसुJयाचे 

धन, लKन सात मोठा खच, इ3याद7 

मुळे Fी Mुण ह3या वाढत आहेत. 

 3येकाला  ेम करणार7 आई, आदश, 

पOी, होतक9 मुलगी, उ�म सुंदर 

सुन, हसर7 नात हवी असते. परंतु  

सारांशसारांशसारांशसारांश :-  

लोकसं5या ह7 एक साधन संप�ी 

आहे. परंतु ह7च लोकसं5या 

 माणाबाहेर वाढत ?कंवा कमी होत 

असेल तर ती सुEदा एक सम0या 

बनते. याची अनेक उदाहरणे जगात 

आहेत. भारतासार5या देशात  ित 

10 वषा,त लोकसं5येची वाढ वेगाने 

होत आहे तर जपान, युरोप ीय 

देशात ह7 लोकसं5या कमी होत 

आहे. 3या मEये पा?हले असता 

'व'वध कारणांमुळे  0 - 6 या 

वयोगटात या मEये गे�या 20 

वषा,त फारच घट होताना ?दसून  

येत आहे. भारतात िलंग तपासणी, 

मुलाचा अPटाहास, कुळाचा आधार 

इ3याद7 कारणांमुळे गभ, िलंग िनदान 

के�यामुळे व मुलींचा गभ, काढून 

टाकQयाचे  माण वाढ�याने गे�या 20 

वषा,त भारतात या वयोगटातील Rामीण 

तसेच शहर7 'वभागात फार मोठD घट 

होत आहे. 
 

बीजबीजबीजबीज संSासंSासंSासंSा : - साधन संप�ी - 

गभ,िलंग िनदान - मुलाचा अPटाहास 

- िलंग गुणो�र. 
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3या कर7ता Fीला ज.माला येऊ Tाव ेलागते. तेUहा वर7ल पूत,ता योKयवेळ7 होतात. Fी Mुण ह3या होत राह7�या तर 

भ'वGयात हर7याणा, पंजाब  माणे 0थीती महारा�ात होऊ शकते. हर7याणामEये लोकसभे�या वेळ7  चार करताना 

त9णांनी ने3यांना आIहाला लKनासाठD मुली उपलVध करा तरच तुIहाला आIह7 मतदान करतो अशा  कारचा आवाज 

3या राWयातून येतो हे लXात घेतले पा?हज.े 3यानुसार शासकYय, सामा�जक व वैय'[क पातळ7वर काम होणे 

गरजेचे आहे. 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास Xे8Xे8Xे8Xे8 :-  0तूत शोध िनबंधासाठD भारतातील एक मह3वाचे घटक राWय महारा� याची िनवड केलेली असून 

हे द�Xण व उ�र भारताला जोडणारा दवुा Iहणून भुिमका बजावते. याचा 'व0तार 780.40 उ�र ते 370.6 उ�र व 

680.70 पूव, ते 970.29 पूव, रेखाव�ृ असून एकूण भौगोिलक Xे8फळ 3007.713 चौ. ?क. मी. आहे. 2011 

�या जनगणनेनुसार 1287,8375 लोकसं5या आहे. 720 ?क.मी. सागर7 ?कनार, गोदावर7, भीमा, कृGणा. 

वैनगंगा या सार5या मोठया नTा असून औTोिगक, शेती, सामा�जक ^GPया हे राWय आघाड7वर आहे. 

 

नकाशानकाशानकाशानकाशा ____. 1 

 
 

उ?`>ेउ?`>ेउ?`>ेउ?`>े :- सदर शोध िनबंधाचा मु5य उ`ेश या राWयातील 0 - 6 या वयोगटातील Fीयांचे घटते  माण याचा 

अ�यास क9न 3याची कारणे शोधणे असा आहे.  

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास पEदतीपEदतीपEदतीपEदती :-  0तूत शोध िनबंधासाठD दaुयम 0व9पा�या आकडेवार7चा उपयोग क9न 3या कर7ता 'व'वध 

नकाशे काढQयात आलेले आहेत. सदर आकडेवार7 ह7 जनगणना व महारा� सां�5यकY  काशनाचे सा?ह3य यावर 

आधारलेली आहे. 

'वbेषण'वbेषण'वbेषण'वbेषण :- 2011 �या लोकसं5या जनगणनेनुसार राWयाची लोकसं5या 11.24 कोट7 असून भारता�या 

लोकसं5ये�या 9.3 टcके आहे. लोकसं5येची घनता 365 एवढ7 आहे.  0-6  या वयोगटातील Fी-पु9ष  माण 

2011 मEये 913 होते. तेच 2011 मEये 883 पयdत खाली घसरले. हेच  माण रा� पातळ7वर 914 एवढे आहे. 

Iहणजेच 31 एवढ7 घसरण 10 वषा,त झालेली ह7 िचंतेची व िचंतनाची बाब आहे. 

राWयातील 1990 ते 2011 मधील िलंग गुणो�र 
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त[ात[ात[ात[ा ____. 1 

शू.य ते सहा वयोगट (एक हजार मुलामाग)े 

वष, एकूण Rामीण नागर7 

1991 946 953 934 

2001 913 916 908 

2011 883 880 888 

                         Fोत :- महारा� सां�5यकY 2012-13. 

 

त[ा _मांक 1 व9न असे ?दसून येते कY महारा�ा�या 1991 ते 2011 या तीस वषा,त दर हजार7 0-6 या 

वयोगटात मुलींचे  माण सरासर7 946 व9न 883 एवढे कमी झाले. हेच  माण Rामीण व नागर7 'वभागात पा?हल े

असता अजून वेगळे ?दसते. Rामीण 'वभागात हे  माण जा0त तर नागर7 'वभागात हे  माण कमी ?दसते. Rामीण 

भागात या दोन दशकात 73 एवढ7 तर 46 एवढ7 घट झालेली आहे. शहर7 'वभागात मुलगा व मुलगी हा फरक 

कमी होत अस�याने हे उदाहरण मानाव ेलागेल. Rामीण भागात मुली Iहणजे संकट Iहणूनह7 हे  माण जा0त आहे. 

Rामीण  साXरता 86 टcके ता नागर7 साXरता 91 टcके अस�याने याचा पर7णाम या गुणो�रावर झालेला असावा 

असे ?दसते. 

 

राWयातीलराWयातीलराWयातीलराWयातील चांगलेचांगलेचांगलेचांगले गुणो�राचेगुणो�राचेगुणो�राचेगुणो�राचे पाचपाचपाचपाच �ज�हे�ज�हे�ज�हे�ज�हे :- महारा� राWयामEये 0-6 यावयोगटात देशा�या तुलनेने झालेली असली 

तर7 राWयातील पाच �ज�हे असे आहेत कY तेथे हे िलंग गुणो�र  माण उ�म आहे. Iहणजे 900 पेXा जा0त आहे. 

हे त[ा _मांक 2 मEये दश,'वलेले आहे. 3यानुसार गडिचरोली, चंeपूर, गf?दया, रOािगर7, भंडारा हे  �ज�हे 

आहेत. गडिचरोली येथे दर हजार7 0-6 या वयोगटात 956 मुली तर भंडारा येथे 939 मुली असे  माण आहे.  

 

त[ात[ात[ात[ा ____. 2 

महारा� - उ�म िलंग गुणो�रचे पाच �ज�हे. 

(0 -6 वयोगट) 

अ. 

_. 

�ज�हा एकूण म?हला  

(1000 पु9ष) 

Rामीण  

(1000 पु9ष) 

शहर7  

(1000 पु9ष) 

1 गडिचरोली 956 961 918 

2 चंeपूर 945 958 918 

3 गf?दया 944 947 927 

4 रOािगर7 940 942 928 

5 भंडारा 939 944 915 

            Fोत :- महारा� सां�5यकY 2012-13. 

 

वर7ल आकडेवार7 कडे पा?हल े असता असे ?दसून येते कY महारा�ातील एकूण सरासर7 वयोगटातील 

 माणापेXा या �ज��ातील मुलींची घट न होता वाढलेली आहे. (महारा�ात 883  ामण) गडिचरोली 956  माण 

सवा,त जा0त तर भंडारा 939 एवढे आहे. यािशवाय चंeपूर 945, गf?दया 944, रOािगर7 940 एवढे  माण दर 



महारा�ातीलमहारा�ातीलमहारा�ातीलमहारा�ातील 0-6 वयोगटातीलवयोगटातीलवयोगटातीलवयोगटातील उ�मउ�मउ�मउ�म गुणो�रां�यागुणो�रां�यागुणो�रां�यागुणो�रां�या �ज��ांचा�ज��ांचा�ज��ांचा�ज��ांचा भौगोिलकभौगोिलकभौगोिलकभौगोिलक अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास   Volume - 6 | Issue - 9 | October – 2016 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Available online at www.lsrj.in 

4 

 

 

हजार7 0-6 वयोगटात ?दसून येते. या पाच �ज��ात Rामीण व शहर7 ज.म  माण हे सुEदा वेगळे आहे. Rामीण 

मEये हे  माण या पाच �ज��ा�या सरासर7 पेXा जा0त आहे. Rामीण 'वभागात गडिचराली येथे 961 Iहणजे 

सरासर7�या 5 एवढे जा0त आहे तर शहरामEये 918 एवढे आहे. याव9न येथे 53 एवढे Rामीण मEये  माण जा0त 

आहे. सवा,त कमी  माण शहर7 'वभागात भंडारा येथे 915 एवढे आहे. वर7ल �ज��ाचा 'वचार केला असता हे 

�ज�हे आिथ,क मागासलेल ेआ?दवासी, डfगर7, जंगलयु[ अस�याने येथे मुले व मुली यामEये फारसा फरक करायला 

यां�याकडे जागतृी ?दसत नाह7. साXरतेचे  माण सवा,त कमी अस�याने येथे मुलगा ?कंवा मुलगी याचा तेथे फारसा 

फरक मानला जात नाह7. 

 

त[ात[ात[ात[ा ____. 3 

महारा� सवा,त कमी िलंग गुणो�राचे पाच �ज�हे 

(0-6 वयोगट) 

अ. 

_. 

�ज�हा एकूण म?हला  

(1000 पु9ष) 

Rामीण  

(1000 पु9ष) 

शहर7  

(1000 पु9ष) 

1 बीड 801 789 848 

2 जळगाव 829 830 827 

3 अहमदनगर 839 837 848 

4 बुलढाणा 842 841 848 

5 को�हापूर 845 842 852 

           Fोत :- महारा� सां�5यकY 2012-13. 

त[ा _ंमाक 3 नुसार राWयात पाच �ज�हे असे आहेत कY तेथे सरासर7 पेXा मुलींचे  माण कमी आहे. 

सवा,त कमी  माण बीड �ज��ाचे 801 एवढे आहे. तर जा0त  माण को�हापूरचे 845 एवढे आहे. या गटात 

जळगाव 829, अहमदनगर 839 तर बुलढाणा 842 एवढे  माण आहे. याच �ज��ात Rामीण नागर7 गुणो�र सुEदा 

फरक आहे. Rामीण मEये हे  माण सरासर7 पेXा कमी आहे तर नागर7 'वभागात हे  माण सरासर7 पेXा जा0त 

आहे. सवा,त कमी Rामीण मEये हे  माण बीड �ज��ाचे 789 एवढे आहे तर याच गटात को�हापूचे  माण 842 

एवढे आहे. नागर7 'वभागात को�हापूरचे  माण 852 एवढे असून ते सरासर7 पेXा जा0त आहे. तर जळगावचे 

 माण 827 एवढे सवा,त कमी आहे. या पाच �ज��ांचे महारा�ातील 0थान प�gम मEय महारा�ात आहे. येथे शेती, 

उTोग, नागर7करण याचा कव0तार झाला आहे. 3यामुळे येथे लोकांचे राहणीमान, सामा�जक 0तर उंचावलेला आहे. 

3यामुळे हे लोक मुलगा व मुलगी असा भेद क9न मुलींचे संकट टाळQयासाठD मुलींना गभा,तच मा9न टाकतात. 

3यामुळे या पाच �ज��ात उपलबध मा?हतीनुसार सवा,त जा0त भणृ ह3या झा�याचे उघड झाले आहे. बीड �ज�हा हा 

तर पूण, देशात या'वषयी ओळखला जातो. 

 

िनGकष,िनGकष,िनGकष,िनGकष, :- वर7ल सव, आकडेवार7 पा?हली असता असे ?दसते कY लोकसं5या ह7 नैसिग,क वाढ आहे. तीला आपण 

कोण3याह7 वयोगटात कमी जा0त करQयाचा  यO के�यास 3याचे दरुगामी पर7णाम समाज 0वा0था यावर होतो. 

Iहणून 0-6 या वयोगटात मुलींचे घटते  माण ह7 मानवी मनाची मानिसक लXण आहे. 3याकर7ता मुलींचे लKन, 
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िशXण इतर ?ठकाणात 0थान अबाधीत राखQयासाठD शासनाने कठोर कायदे क9न ह7 भणृ ह3या थांब'वणे गरजेचे 

आहे. या कर7ता म?हलांना साXर के�यास 3यांची मानिसकता बदल�यास,  3येक घरातील म?हलांना जागतृ के�याने 

या गटातील मुलींचे घटते  माण सामा.य होईल. 

 

उपायउपायउपायउपाय :- महारा�ाला मोठा प ुरोगामी चळवळ7चा वारसा आहे. 3यामुळे अशा भूमीमEये 0-6 या वयोगटातील िलंग 

गुणो�र वाढवणे ?कंवा 3याला अडथळा करणे हे सहज शcय आहे. तर7पण शासनाने 'व'वध कायदे करावेत. भणृ 

ह3येस जबाबदार सवाdना मोठD िशXा देQयाची योजना करावी. समाज  बोधन, मुलगी Iहणजे दो.ह7 घरचा ?दवा या 

सार5या मानिसकतेत वाढ करणे गरजेचे आहे. बेट7 Iहणजे तूप रोट7, पहली बेट7 धन कY प ेट7 या सार5या 

'वचाराचा  सार व  चार क9न हे  माण सामा.य करता येईल. 
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