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शहरीकरण (ककिं वा शहरीकरण) म्हणजे ग्रामीण भागातील शहरी भागात लोकसिंख्या बदलणे, शहरी भागात 

राहणा people  ्या लोकािंचे प्रमाण हळूहळू वाढणे आणण प्रत्येक समाज ज्या प्रकारे या बदलास अनुकूल आहे. 

[१] मुख्यत: अशी प्रकिया आहे ज्याद्वारे शहरे आणण शहरे तयार होतात आणण मोठ्या बनतात कारण अधिक 

लोक मध्य भागात राहतात आणण कायय करण्यास सुरवात करतात. [२] जरी दोन सिंकल्पना किीकिी परस्पर 

बदलल्या जातात, तरीही शहरीकरणास शहरी वाढीपेक्षा वेगळे केले पाहहजे: शहरीकरण म्हणजे "शहरी म्हणून 

वगीकृत असलेल्या भागात राहणा total  ्या एकूण राष्ट्रीय लोकसिंख्येचे प्रमाण", तर शहरी वाढ म्हणजे 

"वगायमध्ये भाग असलेल्या लोकािंची पररपूणय सिंख्या शहरी म्हणून ". []] २०० Nations अखेरीस जगातील 

ननम्म्या लोकसिंख्य शहरी भागात राहतील असा सिंयुक्त राष्ट्र सिंघाने अिंदाज वतयववला आहे. []] अिंदाज आहे की 

2050 पयतं ववकसनशील जगातील समुारे 64% आणण ववकससत जगातील 86% शहरीकरण होईल. []] 2050 

पयतं हे अिंदाजे 3 अब्ज शहरी लोकािंसारखेच आहे, त्यापकैी बहुतेक आकिका आणण आसशयामध्ये होतील. []] 

उल्लेखनीय म्हणजे, सिंयुक्त राष्ट्र सिंघाने देखील अलीकडेच असा अिंदाज लावला आहे की २०१ to ते २० from० 

पयतं जगभरातील सवय लोकसिंख्या शहरे म्हणजेच १ 13.१ अब्ज नवीन शहरी लोक पुढच्या १ years वर्ांत 

वाढतील. []] 
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शहरीकरण हे शहरी ननयोजन, भूगोल, समाजशास्र, आककय टेक्चर, अर्यशास्र आणण सावयजननक 

आरोग्यासह अनेक ववर्यािंशी सिंबिंधित आहे. आिुननकीकरण, औद्योधगकीकरण आणण 

युक्क्तवादाच्या समाजशास्रीय प्रकियेशी या घटनेचा जवळचा सिंबिंि आहे. []] शहरीकरण 

एखाद्या ववसशष्ट्ट वेळेनसुार (उदा. शहरे ककिं वा शहरािंमिील एकूण लोकसिंख्या ककिं वा क्षेराचे 

प्रमाण) ककिं वा काळानुसार त्या क्स्र्तीत वाढ म्हणून पाहहले जाऊ शकते. एकिं दरीत लोकसिंख्येच्या 

अनुर्िंगाने नागरी ववकासाची पातळी ककिं वा लोकसिंख्येचे शहरी प्रमाण वाढत आहे त्या दराप्रमाणेच 

शहरीकरणाचे प्रमाण ननक्चचत केले जाऊ शकते. शहरीकरण प्रचिंड सामाक्जक, आधर्यक आणण 

पयायवरणीय बदल ननमायण करते, जे "सिंसािनािंचा अधिक काययक्षमतेने वापर करण्याची क्षमता, 

अधिक शाचवत जमीन वापर तयार करण्यासाठी आणण नैसधगयक पयायवरणातील जैवववववितेचे 

सिंरक्षण करण्यासाठी" सह हटकाव सिंिी प्रदान करते. []] 

 

शहरीकरण ही केवळ एक आिुननक घटना नाही तर जागनतक स्तरावर मानवी सामाक्जक मुळािंचे 

एक वेगवान आणण ऐनतहाससक पररवतयन आहे, ज्यायोगे ग्रामीण प्रामुख्याने शहरी सिंस्कृतीत 

प्रामुख्याने ग्रामीण सिंस्कृतीची जागा घेतली जात आहे. सेटलमेंटच्या पद्धतीिंमध्ये पहहला मोठा 

बदल म्हणजे हजारो वर्ांपूवी खेडयािंमध्ये सशकारी गोळा करणे. ग्रामीण सिंस्कृती सामान्य 

रक्तवाहहन्या, घननष्ट्ठ नातेसिंबिंि आणण जातीय वतयन द्वारे दशयववली जाते, तर शहरी सिंस्कृती ही 

दरूवरच्या रक्तरेर्ा, अपररधचत सिंबिंि आणण स्पिायत्मक वतयन द्वारे दशयववली जाते. 

लोकािंची ही अभूतपूवय चळवळ पढुील काही दशकािंत सुरू व तीव्र होण्याचा अिंदाज आहे. शतकानुशतके केवळ 

अशक्य आकारािंची शहरे तयार केली जातील. पररणामी, जगातील शहरी लोकसिंख्येच्या वाढीची विता 

नुकतीच चौकोनी-हायपरबोसलक पद्धतीनुसार झाली आहे. []] 

 

आज आसशयात ओसाका, कराची, जकाताय, मुिंबई, शािंघाय, मननला, सोल आणण बीक्जिंग ही 

शहरी सिंख्या जवळजवळ २० दशलक्षाहून अधिक लोकािंची आहे, तर २० Delhi35 मध्ये हदल्लीत 

40० दशलक्ष लोक येण्याची शक्यता आहे. [ 10] तेहरान, इस्तिंबूल, मेक्क्सको ससटी, साओ 
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पाउलो, लिंडन, न्यूयॉकय  शहर, लागोस आणण कैरो अशी शहरे ककिं वा लवकरच प्रत्येकी १० कोटी 

लोक राहतील. 

इनतहास 
 

ऐनतहाससक जागनतक शहरी / ग्रामीण लोकसिंख्येचा कल [११] 

 

अठराव्या शतकापयतं मेसोपोटेसमया आणण इक्जप्तमिील सरुुवातीच्या शहरािंच्या ववकासापासून 

ग्रामीण भागातील ननवायह शेती करणार ्या बहुसिंख्य लोकसिंख्येच्या आणण ज्या शहरािंमध्ये आधर्यक 

कियाकलाप प्रामुख्याने अक्स्तत्त्वात होते अशा लहान लोकसिंख्येच्या दरम्यान एक समतोल 

अक्स्तत्वात आहे. बाजारपेठा येरे् व्यापार आणण लहान प्रमाणात उत्पादन. या कालाविीत 

आहदवासी आणण तुलनेने क्स्र्र क्स्र्ती असल्याने ग्रामीण आणण शहरी लोकसिंख्येचे प्रमाण ननक्चचत 

समतोल राहहले. तर्ावप, जागनतक शहरी लोकसिंख्येच्या टक्केवारीत लक्षणीय वाढ बीसीईच्या 

प्रर्म सहस्राब्दीमध्ये शोिली जाऊ शकते. [१२] आणखी एक लक्षणीय वाढ मोगल भारतामध्ये 

आढळू शकते, क्जरे् 15% लोक शहरी कें द्ािंमध्ये 16 व्या शतकाच्या शतकामध्ये रहात होते, जे 

त्या काळात युरोपपेक्षा जास्त होते. [१]] [१]] त्या तुलनेत शहरािंमध्ये राहणा the  ्या 

युरोवपयन लोकसिंख्येची टक्केवारी 1800 मध्ये 8–13% होती. [१]] 

 

१th व्या शतकाच्या उत्तरािायत ब्रिटीश कृर्ी व औद्योधगक िािंतीची सुरूवात झाली तेव्हा अखेर 

हा सिंबिंि तुटला आणण १ th व्या शतकाच्या कालाविीत शहरी लोकसिंख्येमध्ये अभूतपूवय वाढ 
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झाली. हे दोन्ही खेडयािंमिून कायमचे स्र्लािंतर आणण जबरदस्त पररणामी झाले. त्यावेळी 

झालेल्या लोकसिंख्येचा ववस्तार इिंग्लिंड आणण वेल्समध्ये २०,००० हून अधिक लोकसिंख्या असलेल्या 

शहरात राहणा the  ्या लोकसिंख्येचे प्रमाण १ 180०१ मध्ये १ 17% वरून १91 91 १ मध्ये% 

54% वर गेले. सशवाय शहरीकरणाची ववस्ततृ व्याख्या स्वीकारत असताना आपण असे म्हणू 

शकतो की शहरीकृत लोकसिंख्या इिंग्लिंडमध्ये आहे. आणण वेल्सने १91 १ in मध्ये एकूण %२% 

चे प्रनतननधित्व केले, तर इतर देशािंकररता हा आकडा िान्समध्ये% 37%, प्रसशयामध्ये %१% 

आणण अमेररकेत २%% होता. [१ 16] 

वाणणज्य, उत्पादन आणण उद्योगात भरभराट जाणार ्या मँचेस्टर आणण बसमघंॅमसारख्या नवीन औद्योधगक 

शहरािंमध्ये मजुरािंना जमीन काम करण्यास मोकळे केले गेले. जगभरातील वाढत्या व्यापारामुळे उत्तर 

अमेररकेतून िान्य आणण ऑस्रेसलया आणण दक्षक्षण अमेररकेतून रेकिजरेट केलेले मािंसही आयात करता आले. 

सावयजननक पररवहन यिंरणेच्या ववकासामुळे शहरािंचा ववस्तारही झाला ज्यामुळे कामगार वगायसाठी शहराच्या 

मध्यभागी लािंब पल्ल्याची सोय झाली. 

 

शहरीकरण वेगाने वेगाने पक्चचमेकडे पसरले आणण १ 50 s० च्या दशकापासून ववकसनशील 

जगातही या गोष्ट्टीिंचा ताबा घ्यायला लागला. 20 व्या शतकाच्या शेवटी, जगातील केवळ 15% 

लोक शहरेमध्ये राहत होते. [१]] सिंयुक्त राष्ट्रसिंघाच्या मते, २०० 2007 हे वर्य जगातील 

population०% हून अधिक शहरे शहरात राहात असताना एक महत्त्वपूणय वळण बनले आहे. 

[१]] 

 

येल युननव्हससयटीने जून २०१ in मध्ये BC 37०० ई.पू. ते २००० AD या कालाविीत 

शहरीकरणाचा डेटा प्रकासशत केला, त्या कालाविीत जगातील शहरािंचा ववकास दशयववणारा क्व्हडडओ 

तयार करण्यासाठी डेटाचा वापर केला गेला. [१]] [१]] [२०] 

शहरीकरण वैयक्क्तक, सामहूहक आणण राज्य कियािंच्या पररणामी एकतर सेंहद्य ककिं वा ननयोक्जत होते. शहरात 

राहणे हे सािंस्कृनतक आणण आधर्यकदृष्ट््या फायदेशीर ठरू शकते कारण यामुळे श्रसमक बाजारपेठेत प्रवेश, 

उत्तम सशक्षण, गहृननमायण व सुरक्षक्षतता अटी आणण प्रवास आणण वाहतुकीचा वेळ आणण खचय कमी होऊ 
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शकतो. घनता, ननकटता, वववविता आणण बाजारपेठ स्पिाय यासारख्या पररक्स्र्ती सकारात्मक मानल्या 

जाणार ्या शहरी वातावरणाचे घटक आहेत. तर्ावप, अशा नकारात्मक सामाक्जक घटना देखील उद्भव ूशकतात 

ज्यामुळे परकेपणा, ताणतणाव, जगण्याची वाढती ककिंमत आणण मोठ्या प्रमाणावर सीमारेर्ा ही शहरी 

जीवनाशी जोडलेली असते. सवायत मोठ्या ववकसनशील देशािंच्या शहरािंमध्ये होत असलेल्या 

उपनगरीयकरणाला शहरी जीवनातील या नकारात्मक बाबीिंमध्ये सिंतुसलत करण्याचा प्रयत्न मानला जाऊ 

शकतो आणण तरीही सामानयक सिंसािनािंच्या मोठ्या प्रमाणात प्रवेश करण्याची परवानगी हदली जाते. 

 

शहरािंमध्ये पैसे, सेवा, सिंपत्ती आणण सिंिी कें द्ीकृत आहेत. बरेच ग्रामीण रहहवासी आपले भववष्ट्य 

शोिण्यासाठी आणण त्यािंची सामाक्जक क्स्र्ती बदलण्यासाठी शहरात येतात. व्यवसाय, जे रोजगार 

आणण ववननमय भािंडवल देतात, शहरी भागात अधिक कें हद्त आहेत. स्रोत व्यापार असो वा 

पययटन, हे शहर, सामान्यत: शहरे मध्ये असलेल्या बिंदरािंद्वारे ककिं वा बँककिंग प्रणालीद्वारेच 

असते, परदेशी पैसे देशात जातात. 

बरेच लोक आधर्यक सिंिीिंसाठी शहरािंमध्ये जातात, परिंतु चीन आणण भारत यासारख्या हठकाणी अलीकडील 

शहरीकरणाच्या उच्च दरािंचे सिंपूणयपणे स्पष्ट्टीकरण नाही. ग्रामीण उडडाण म्हणजे शहरीकरणाला कारणीभूत 

ठरते. ग्रामीण भागात, बहुतेक वेळेस छो्या छो्या कुटुिंब शेतात ककिं वा खेडयािंमिील सामहूहक शेतात, 

उत्पाहदत वस्तूिंमध्ये प्रवेश करणे ऐनतहाससकदृष्ट््या कठीण आहे, जरी जीवनशलैीची सापेक्ष जीवनशलैी अगदी 

व्यक्क्तननष्ट्ठ आहे आणण कदाधचत त्या शहराच्या तुलनेत नक्कीच ती ओलािंडली असेल. शेतीववर्यक 

राहणीमान हे नेहमीच अप्रत्यासशत पयायवरणीय पररक्स्र्तीसाठी अनतसिंवेदनशील होते आणण दषु्ट्काळ, पूर 

ककिं वा रोगराईच्या काळात जगणे अत्यिंत समस्याप्रिान बन ूशकते. 

र्ायलिंडमिील शेतीतून शेतीपासून दरू स्र्लािंतर करण्याबाबत न्यूयॉकय  टाईम्सच्या एका लेखात, शेतकरी 

म्हणून केलेल्या जीवनाचे वणयन "गरम आणण र्कवणारा" असे होते. "प्रत्येकजण म्हणतो की शेतकरी सवायत 

कठोर पररश्रम करतो परिंतु त्याला कमीतकमी पैसे समळतात". हा ठसा रोखण्याच्या प्रयत्नात, र्ायलिंडचा कृर्ी 

ववभाग शेती "सन्माननीय आणण सुरक्षक्षत" असल्याची िारणा बाळगण्याचा प्रयत्न करीत आहे. [२२] 
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तर्ावप, र्ायलिंडमध्ये शहरीकरणामुळेही लठ्ठपणासारख्या समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. 

ग्रामीण वातावरणापासून शहरीकरण झालेल्या समदुायाकडे जाण्यामुळे चरबी आणण साखरेच्या 

अधिक आहारावर मुख्यतः कबोदकािंमिे असलेल्या आहारामध्ये सिंिमण देखील होते ज्यामुळे 

लठ्ठपणा वाढला. [२]] शहर जीवन, ववशेर्त: ववकसनशील जगाच्या आिुननक शहरी 

झोपडपट् यािंमिे, महामारी ककिं वा पूर यासारख्या हवामानाचा रास होऊ शकणार नाही परिंतु तरीही 

ते परप्रािंनतयािंना आकवर्यत करतात. २०११ ची र्ायलिंड पूर आणण 2007 जकाताय पूर याची 

उदाहरणे होती. शहरी भागात हहिंसाचार, अिंमली पदार्य आणण इतर शहरी सामाक्जक समस्या 

देखील जास्त आहेत. अमेररकेत, शेतीच्या औद्योधगकीकरणाने छो्या आणण मध्यम आकाराच्या 

शेतािंच्या अर्यव्यवस्रे्वर नकारात्मक पररणाम झाला आहे आणण ग्रामीण कामगार बाजारपेठेचा 

आकार जोरदारपणे कमी झाला आहे. 

ववशेर्त: ववकसनशील जगात, जागनतकीकरणाच्या पररणामामुळे भमूीच्या हक्कािंबद्दलच्या सिंघर्ायमुळे 

शेतकरी कमी राजकीयदृष्ट््या बळकट गट बनले आहेत, जसे की शेतकरी हरवले ककिं वा त्यािंची जमीन गमावली 

ककिं वा शहरािंत स्र्लािंतर करणे अननवायय झाले. चीनमध्ये क्जरे् भूसिंपादनाचे उपाय सक्तीचे आहेत, तेरे् 

भारतापेक्षा (% 36%) जास्त व्यापक आणण वेगवान शहरीकरण (% 54%) झाले आहे, जेरे् शेतकरी अशा 

प्रयत्नािंना ववरोि करण्यासाठी लढाऊ गट (उदा. नक्षलवादी) बनवतात. बिंिनकारक आणण अननयोक्जत 

स्र्लािंतरणामुळे झोपडपट् यािंची झपा्याने वाढ होते. हे हहिंसक सिंघर्ायच्या क्षरेासारखेच आहे, क्जरे् लोक 

हहिंसाचारामुळे त्यािंच्या भमूीपासून दरू गेले आहेत. 

 

शहरी ग्रामीण भागात न आढळणार ्या तज्ािंच्या सेवािंसह मोठ्या प्रमाणात सेवा देतात. या 

सेवािंमध्ये कामगारािंची आवचयकता असते, पररणामी नोकरीच्या असिंख्य आणण ववववि सिंिी 

समळतात. वयोवदृ्ध लोकािंना अशा शहरािंमध्ये जाण्याची सक्ती केली जाऊ शकते जेरे् डॉक्टर आणण 

रुग्णालये आहेत जे आरोग्याच्या गरजा भागवू शकतात. ववववि आणण उच्च गुणवत्तेच्या 

शकै्षणणक सिंिी शहरी स्र्लािंतरणाचे आणखी एक घटक आहेत, तसेच सामाक्जक समदुायात 

सामील होण्याची, ववकससत करण्याची आणण शोिण्याची सिंिी आहे. 
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शहरीकरण ग्रामीण भागात उपलब्ि नसलेल्या क्स्रयािंसाठीसुद्धा सिंिी ननमायण करते. हे सल िंग-

सिंबिंधित पररवतयन घडवते क्जरे् महहलािंना पगाराच्या नोकर ्यामध्ये गुिंतववल्या जातात आणण 

सशक्षणापयतं प्रवेश समळतो. यामुळे प्रजनन क्षमता कमी होऊ शकते. तर्ावप, कामगार बाजारात 

असमान क्स्र्ती, पुरुर् नातेवाईकािंकडून स्वतिंरपणे मालमत्ता समळवण्यास असमर्यता आणण 

हहिंसाचाराच्या जोखमीमुळे महहलािंचा गैरसोय होत आहे. [२]] 

 

शहरी भागातील लोक ग्रामीण भागापेक्षा अधिक उत्पादक आहेत. एक महत्त्वाचा प्रचन असा आहे 

की हे एकब्ररकरण पररणामािंमुळे आहे ककिं वा शहरे जे अधिक उत्पादक आहेत त्यािंना फक्त आकवर्यत 

करतात. शहरी भूगोलशास्रज्ािंनी दशयववले आहे की दाट समूहािंमध्ये स्र्ान समळाल्यामुळे तेरे् 

उत्पादनक्षमता वाढत आहे. [२]] या एकब्ररत पररणामािंचा फायदा घेण्यासाठी एजिं्सनी 

[स्पष्ट्टीकरण आवचयक] शहरािंमध्ये शोिणे शक्य आहे. 

शहरे ज्या गोष्ट्टी देतात त्या गोष्ट्टीिंचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊ शकतो ज्यामुळे ते केवळ 

शहरी नसलेल्या लोकािंसाठीच नव्हे तर इतर शहरािंमिील शहरी व उपनगरी लोकसिंख्येसाठी मॅग्नेट 

बनतात. वचयस्व असणारी शहरिं बहुतेक वेळेस प्राइमेट शहरे असतात, परिंतु ती नसतात. 

उदाहरणार्य गे्रटर मननला हे शहरापेक्षा एक मैरीपूणय काम आहे: नतची 20 दशलक्ष लोकसिंख्या 

(20% पेक्षा जास्त राष्ट्रीय लोकसिंख्या) हे एक प्रार्समक शहर बनवते, परिंतु क्क्वझन ससटी 

(२.7 दशलक्ष) गे्रटर मननला मिील सवायत मोठी नगरपासलका आणण मननला ( 1.6 दशलक्ष), 

राजिानी नाही. एखाद्या मैब्ररणीिंचे वचयस्व हे आउटपुट, सिंपत्ती आणण ववशेर्त: लोकसिंख्येद्वारे 

मोजले जाऊ शकते, प्रत्येकाने सिंपूणय देशाची टक्केवारी दशयववली आहे. गे्रटर ससयोल ही दक्षक्षण 

कोररयावर मोठ्या प्रमाणात वचयस्व असणारी एक सिंभोग आहे, ती सिंपूणय राष्ट्रीय लोकसिंख्येपैकी 

50% आहे. [२]] 

 

गे्रटर बुसान-उलसान (१%%, million दशलक्ष) आणण गे्रटर ओसाका (१%%, १ million 

दशलक्ष) आपापल्या देशािंमध्ये जोरदार वचयस्व प्रदसशयत करीत असले तरी ते अनुिमे ससओल 

आणण टोककयो मिील लोकसिंख्या गमावत आहेत. 
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Urbanisation in India  भारतात शहरीकरण 
खासगी क्षेराच्या ववकासाला चालना देणारी समधश्रत अर्यव्यवस्र्ा देशाने स्वीकारल्यामुळे भारतातील 

शहरीकरणास वेग आला. भारतात शहरीकरण वेगवान दराने होत आहे. १ 190 ०१ च्या जनगणनेनसुार 

भारतातील शहरी भागात राहणारी लोकसिंख्या ११..4% होती. [१] २००१ च्या जनगणनेनसुार ही सिंख्या २.5. 

to3% पयतं वाढली आहे आणण २०११ च्या जनगणनेनसुार crossing०% ओलािंडली आहे, ती आता .1१.१6% 

आहे. [२] []] २०१ In मध्ये, जागनतक बँकेच्या म्हणण्यानुसार ही सिंख्या वाढून%%% झाली. []] २०० UN मध्ये 

यूएन स्टेट ऑफ द वल्डय पॉप्यलेुशनच्या अहवालानुसार, २०30० पयतं देशातील .०.7676% लोक शहरी भागात 

राहतील. []] जागनतक बँकेनसुार, चीन, इिंडोनेसशया, नायजेररया आणण अमेररका यािंच्यासह भारत २० 20० 

पयतं जगातील शहरी लोकसिंख्येच्या आघाडीवर असेल. [२] 

 

२० व्या शतकात मुिंबईत ग्रामीण-शहरी स्र्लािंतर मोठ्या प्रमाणात झाले. [मुख्य पहा] २०१ 

2018 मध्ये मुिंबईत २२.१ दशलक्ष लोक राहतात आणण भारतातील लोकसिंख्येच्या दृष्ट्टीने सवायत 

मोठी महानगर आहे, त्यानिंतर हदल्ली २ 28 दशलक्ष रहहवासी आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार 

जगातील सवायत वेगवान शहरीकरणाचे प्रमाण पाहता हदल्लीची लोकसिंख्या २००१ च्या 

जनगणनेनुसार २०११ च्या जनगणनेनुसार 1.१%, मुिंबईत 3..१% आणण कोलकाताच्या 

लोकसिंख्येत २% वाढली. 

इनतहास 
सिंिमण कालाविी 
स्वातिंत्र्यानिंतर भारताला दाररद्र्य, बेरोजगारी आणण आधर्यक मागासलेपणाचा सामना करावा 

लागला. भारताचे पहहले पिंतप्रिान पिंडडत जवाहरलाल नेहरू यािंनी ववज्ान आणण तिंरज्ानाच्या 

क्षेरावर लक्ष कें हद्त केले. []] समश्र अर्यव्यवस्र्ा प्रणालीचा अवलिंब केला गेला, पररणामी 

भारतातील सावयजननक क्षरेाच्या वाढीमुळे भारतीय अर्यव्यवस्रे्चा ववकास घसरुन पडला ज्यामुळे 

हहिंदूिंच्या वाढीचा दर म्हणून लोकवप्रय म्हणून ओळखले जाते. []] दक्षक्षण आसशयाई प्रदेशात 
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प्रामुख्याने ग्रामीण भाग असूनही (२०१० पयतं ग्रामीण भागातील लोकसिंख्या .9 .9 ..9% 

होती) शहरी लोकसिंख्येच्या वावर्यक वाढीची नोंद झाली आहे. दक्षक्षण आसशयातील अग्रगण्य 

भारताने गेल्या काही दशकािंत शहरी लोकसिंख्येत अभूतपूवय वाढ दशयववली आहे आणण तेर्ील शहरी 

लोकसिंख्या १ 190 ०१ ते २०११ पयतं १ fold पटीने वाढली आहे. ही वाढ प्रामुख्याने असमान 

आहे परिंतु एक्या एका शहरात कें हद्त नाही. तो देश. शहरीकरणाचे दर ववकसनशील देशािंपेक्षा 

जलद गतीने ववकसनशील देशािंमध्ये भारतामध्ये वैसशष्ट््यीकृत आहेत. उदाहरणार्य, १ 1971 in१ 

मध्ये जवळपास १ cities० शहरे होती ज्यािंची लोकसिंख्या एक लाखाहून अधिक होती, आता 

ही सिंख्या 500०० वर पोचली आहे आणण जर हा कल कायम राहहला तर २० cities० पयतं 

cities०० दशलक्षाहून अधिक लोक भारतीय शहरािंमध्ये राहतील अशी अपेक्षा आहे. भारतातील 

शहरी लोकसिंख्या १ in ०१ मध्ये २ 25.8585 दशलक्ष वरून २०११ मध्ये 7 377.११ दशलक्ष 

झाली आहे.  

Rank  City Name  State/Territory  Population  Rank  City Name  State/Territory  Population  

 

 
Kolkata 

 
Chennai 

1 Mumbai  Maharashtra 18,414,288 11 Kanpur  Uttar Pradesh  2,920,067 

2 Delhi  Delhi  16,314,838 12 Lucknow  Uttar Pradesh  2,901,474 

3 Kolkata  West Bengal  14,112,536 13 Nagpur  Maharashtra 2,497,777 

4 Chennai  Tamil Nadu  8,696,010 14 Ghaziabad  Uttar Pradesh  2,358,525 

5 Bengaluru  Karnataka  8,499,399 15 Indore  Madhya Pradesh  2,167,447 

6 Hyderabad  Telangana  7,749,334 16 Coimbatore  Tamil Nadu  2,151,466 

7 Ahmedabad  Gujarat  6,352,254 17 Kochi  Kerala 2,117,990 

8 Pune  Maharashtra 5,049,968 18 Patna  Bihar  2,046,652 

9 Surat  Gujarat  4,585,367 19 Kozhikode  Kerala 2,030,519 

10 Jaipur  Rajasthan  3,073,350 20 Thrissur  Kerala 1,854,783 

भारताच्या जीडीपीमध्ये कृर्ी क्षरेाचे योगदान कमी होऊ लागले आणण दयु्यम क्षेरातील टक्केवारीचे योगदान 

वाढले. १ 194 1१ निंतरच्या काळात भारतातील कोलकाता, हदल्ली, मुिंबई आणण चेन्नई या चार महानगरािंमध्ये 

वेगवान वाढ झाली. [१०] औद्योधगक िािंतीमुळे देशाची अर्यव्यवस्र्ा वाढत गेली आणण नवीन तिंरज्ानाच्या 
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शोिामुळे शहरी भागात राहणा-या लोकािंचे जीवनमान वाढले. [११] सावयजननक क्षेराच्या वाढीमुळे सावयजननक 

वाहतूक, रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज आणण शहरी भागातील पायाभूत सवुविािंचा ववकास झाला. 

 

१ 199 199 १ पयतं महाराष्ट्र हे भारतातील सवायधिक नागरीकृत राज्य होते, २००१ मध्ये 

तासमळनाडूच्या मागे आणण २०११ मध्ये नतसरे स्र्ान असून केरळ दसुर ्या िमािंकावर आहे [१२] 

शहरी-एकूण राज्याच्या लोकसिंख्येच्या प्रमाणात. तर्ावप, २००१ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची 

शहरी लोकसिंख्या तब्बल million१ दशलक्ष लोकसिंख्येच्या तासमळनाडूपेक्षा २ million दशलक्ष 

इतकी आहे. [१]] भारतातील मोठ्या शहरािंचे स्र्ाननक ववतरण असमान आहे कारण देशातील 

१०० सवायधिक लोकसिंख्या असलेल्या शहरािंपैकी than० हून अधिक फक्त उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, 

तासमळनाडू, केरळ आणण आिंध्र प्रदेश या 5 राज्यािंपुरते मयायहदत आहेत. राज्य राजिानी आणण 

प्रमुख औद्योधगक कें द् वगळता, मोठी शहरे प्रामुख्याने राष्ट्रीय राजिानी क्षेर (एनसीआर), 

भारताच्या पक्चचम आणण दक्षक्षण भागात कें हद्त आहेत. 

भारतातील शहरीकरणाची कारणे 
भारतातील शहरीकरणाची मुख्य कारणे अशी आहेत: 

 

दसुर ्या महायुद्धाच्या पररणामी सरकारी सेवािंचा ववस्तार 

भारत ववभाजनादरम्यान लोकािंचे स्र्लािंतर [१]] [१]] [१]] 

औद्योधगक िािंती [१]] 

अकराव्या पिंचवावर्यक योजना जी भारताच्या आधर्यक ववकासासाठी शहरीकरणाच्या उद्देशाने होती 

[१]] 

लोक शहरािंमध्ये जाण्याचे एक कारण म्हणजे आधर्यक सिंिी 

शहरी भागातील पायाभूत सुवविा [२०] 

१ 1990 1990 ० निंतर खासगी क्षेराची वाढ. [२१] 
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शहरािंमध्ये रोजगाराची वाढ ग्रामीण भागातील लोक तसेच लहान शहरे मोठ्या लोकािंना आकवर्यत 

करत आहे. मॅककन्सेच्या मते भारताची शहरी लोकसिंख्या २०० 2008 मिील 4040० दशलक्ष 

वरून २०30० मध्ये 90 million दशलक्षािंवर वाढेल. 

म्हणूनच, आधर्यक बळजबरीने हे कायय केले जात आहे जेरे् लोक चािंगल्या नोकरीच्या सिंिी 

असलेल्या क्षेरािंमध्ये आधर्यक प्रगतीसाठी बाहेर पडतात. 

हे भू-तुकडे, रस्ते आणण महामागय बािंिकाम, िरणे बािंिकाम आणण इतर कामािंमुळे नष्ट्ट केलेली 

गावे देखील चालववते. 

शेती हा रोजगाराचा प्रार्समक स्रोत आहे, परिंतु तो अधिक फायदेशीर नाहीः भारतीय ग्रामीण 

अर्यव्यवस्र्ा प्रामुख्याने शेतीवर आिाररत आहे. भारताच्या सकल देशािंतगयत उत्पादनात (जीडीपी) 

18 टक्के [२२] भारतीय कृर्ी क्षेराचा वाटा आहे आणण असा अिंदाज वतयववला जात आहे की ते 

work०% देशातील कामगारािंना रोजगार पुरवतो, परिंतु जगात वास्तव सभन्न आहे. मुख्यतः जास्त 

इनपुट खचय आणण शेतीतून कमी उत्पन्न यामुळे भारतातील ववववि राज्यािंतील बरेच शेतकरी शेती 

सोडून जात आहेत. दसुरीकडे खते, रसायने आणण सिंकररत ब्रबयाण्यािंच्या वापरासह, भ-ूसुपीकता 

कमी होत आहे. यामुळे अनेक शेतकर ्यािंना आत्महत्या करण्यास उद्युक्त केले जाते. २०१ 2014 

मध्ये नॅशनल िाइम रेकॉडय ब्युरो ऑफ इिंडडयाने ,,650० शेतकरी आत्महत्या केल्या आहेत. २०१ 

government मध्ये कें द् सरकारने हदलेल्या आकडेवारीनुसार १२ 12 12० शेतकरी आत्महत्या 

झाल्या आहेत. यात 8,007 शेतकरी-शेतकरी आणण 4,595 शेतमजूर [23] समाववष्ट्ट आहेत. 

२०० 2005 ते १० वर्ांच्या कालाविीत भारतातील शेतकर ्यािंच्या आत्महत्येचे प्रमाण १००,००० 

लोकािंपैकी १.4 ते १. between दरम्यान आहे. अशा प्रकारे लोक (शेतकर ्यािंसह) शहरािंमध्ये 

स्र्लािंतर करीत आहेत. 

भारतातील शहरीकरणाच ेपररणाम 
 

मुिंबईत गदी असलेले घर आणण प्रदवूर्त जलमागय 
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[१]] भारतातील शहरी लोकसिंख्या झपा्याने वाढल्यामुळे झोपडपट् या वाढणे, शहरी भागात 

राहणीमान कमी होणे आणण पयायवरणाचे नुकसान होण्यासारख्या अनेक समस्या उद्भवत आहेत. 

[२]] 

 

१th व्या शतकाच्या औद्योधगक िािंतीमुळे अमेररका आणण युनायटेड ककिंगडम सारखे देश 

महासत्ता बनले पण इतरर पररक्स्र्ती अधिकच ब्रबकट होत चालली आहे. भारताचा शहरी ववकास 

दर 2.07% आहे; रवािंडाच्या तुलनेत 7.6% इतकी नगण्य हदसते. [मेरोपॉसलटन] भागात 

भारतात जवळजवळ 300 दशलक्ष लोक राहतात. [२]] यामुळे घरािंच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात 

वाढल्या आहेत: गदी असलेल्या शहरािंमुळे बरेच लोक बेकायदेशीर इमारतीिंसारख्या असुरक्षक्षत 

पररक्स्र्तीत जगण्यास भाग पाडतात. पाण्याच्या ओळी, रस्ते आणण ववजेची गुणवत्ता कमी आहे, 

पररणामी राहणीमान कमी होत आहे. प्रदरू्णाद्वारे सादर केलेल्या मुद्दयािंना हे देखील योगदान देत 

आहे. [उद्धरण आवचयक] 

 

वाढत्या लोकसिंख्येच्या मोठ्या मागणीमुळे आणण प्रार्समक क्षेराला तोंड देण्यासाठी िडपड 

केल्यामुळे शहरीकरणदेखील बाजारामध्ये असमानता ननमायण करते. [२]] 

 

Lanलन धचरारे, १ August ऑगस्ट २०१ quot उद्धृत: "शहरीकरण ही भारतातील मुिंबई 

शहराची आपत्ती ठरत आहे." 

 

असा युक्क्तवाद केला जाऊ शकतो की शहरीकरणामुळे परप्रािंतीयािंवर अनेक स्तरािंवर पररणाम होतो. 

प्रारिंभीच्या पररवतयनाच्या टप्प्यात आणण वेगवान वातावरणात काम समळवण्याच्या िडपडीत समर 

आणण कुटुिंबाचे नेटवकय  आिार ससस्टम बनतात. क्स्र्र नोकरी समळववण्यासाठी त्यािंच्या सल्ल्यात 

काही महहने ककिं वा काही वर्े लागू शकतात. स्र्लािंतर करणार ्यािंनी शहरात स्वत: चे सािंत्वन 

करण्यासाठी आणण कुटुिंबाने घरी सोडल्याची जबाबदारी आहे. 
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ग्रामीण भागातून शहरी स्र्लािंतररत होणारे काही सकारात्मक पररणाम कृर्ी समुदायािंमध्ये 

आढळतात ज्यामिून स्र्लािंतररत आले. घरात राहणारे कुटुिंबातील सदस्य, सहसा वदृ्ध आणण 

तरूण, आधर्यक नातेवाईकािंना मदत करतात कारण त्यािंचे नातेवाईक अवलिंबून असलेल्यािंसाठी 

राहण्याचे उच्च जीवन जगण्याचे काम करतात. प्रवासी परत पाठवणा provisions  ्या 

तरतुदीिंद्वारे त्यािंच्या जीवनशलैीत बर ्याचदा सुिार केला जातो. 

 

दसुरीकडे, ग्रामीण ते शहरी स्र्लािंतर हे ववकसनशील शहरािंसाठी एक मोठे आव्हान आहे जे 

स्र्लािंतररत लोकसिंख्या आहे. शहरे सिंसािने, जमीन आणण जागेच्या दृष्ट्टीने त्याचे समर्यन कसे 

करतील? 

शहरे उच्च इमारती (परवडणारी घरे), महानगर (परवडणारी वाहतूक), परवडणारी शालेय सशक्षण, स्र्ावपत 

स्र्ाननक दवाखाने, वॉटर एटीएम आणण बर ्याच नवीन पुढाकारािंच्या बाबतीत उपाय देतात. तर्ावप, समस्यािंचा 

समावेश आहे: 

 

१. नॅशनल इक्न्स्ट्यूट फॉर रान्सफॉसमगं इिंडडया [एनआयटीआय अयोग] ने जून २०१ in मध्ये 

'किं पोणझट वॉटर मॅनेजमेंट इिंडेक्स' हा अहवाल प्रससद्ध केला आहे आणण असे म्हटले आहे की 

२०२० पयतं भारतातील २१ शहरे (हदल्ली, मुिंबई आणण बिंगळुरूसह) भूगभायत वाहून जाईल. [२ 

27] ] 

 

२. निंबरब्रबओच्या अद्ययावत डेटाबेसमध्ये अत्यिंत वाईट रहदारीची क्स्र्ती असल्यामुळे जगातील 

पहहल्या १० शहरािंमध्ये तीन भारतीय शहरे आहेत. या शहरािंमध्ये मुिंबई, पुणे आणण कोलकाता 

यािंचा समावेश आहे. [२]] 

 

२. लोकसिंख्या वाढ आणण जलद शहरीकरण हे एकब्ररतपणे भारतीय शहरािंना मोठी आव्हाने 

ननमायण करीत आहेत. मॅकककन्से [२]] च्या मते, देशातील शहरे २०० 2008 मध्ये 4040० 

दशलक्ष लोकािंमिून वाढून २०30० मध्ये तब्बल 90 90 ० दशलक्ष होण्याची अपेक्षा आहे आणण 
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ही वाढ खूप वेगवान होईल. या शहरािंमिील शहरी सेवािंच्या मागणीची पूतयता करण्यासाठी पुढील 

20 वर्ांत 1.1 हरसलयन अमेररकन डॉलरची भािंडवली गुिंतवणूक आवचयक असेल. योग्य डडझाइन 

आणण ननयोजन न करता, या मोठ्या प्रमाणात शहरी वाढ गदी, प्रदरू्ण आणण रहदारी सुरक्षेच्या 

ववद्यमान समस्या वाढवू शकते. 

 

The. िुककिं ग्ज सिंस्रे्च्या म्हणण्यानुसार हदल्ली हे आता जगातील सवायत प्रदवूर्त शहर मानले 

जाते, तर कमीत कमी अडीच दशलक्ष अकाली मतृ्यू म्हणजे सिंपूणय देशातील वायूच्या गुणवत्तेवर 

ठपका ठेवला जातो. 

 

India. भारताच्या आधर्यक सवेक्षण अहवालात २०१ estimated-१-18 चा अिंदाज आहे की 

२०२० पयतं एकूण कामगार दलातील कृर्ी कामगारािंची टक्केवारी २००१ मिील .2 58.२ 

टक्क्यािंवरून २.7..7 टक्क्यािंपयतं खाली येईल. या घटण्याचे कारण काय आहे? लोक शहरािंमध्ये 

स्र्लािंतर करतात आणण शहरािंमिील बेरोजगारीमध्ये भर घालत आहेत. हे जाणून घेणे मनोरिंजक 

आहे की ग्रामीण णखशातून शहरी (शहरे) मध्ये स्र्लािंतर केल्यामुळे शहरािंमध्ये बेरोजगारी वाढत 

आहे आणण ग्रामीण णखशात ती कमी होत आहे. सेंटर फॉर मॉननटररिंग इिंडडयन इकॉनॉमी 

(सीएमआयई) नुसार १ Oct ऑक्टोबर २०१ on पयतं भारतातील बेरोजगारीचा दर 9.9% आहे, 

तर शहरी भारतासाठी हा 7..5% आणण ग्रामीण भारताचा .6..6% आहे. 

 

शहरी बेरोजगारी 

नॅशनल सॅम्पल सव्हे ऑगयनायझेशनने जुलै २०११ ते जून २०१२ या कालाविीतील शहरी 

बेरोजगारीचे दर खालीलप्रमाणे: []०] 

 

व्यक्तीिंची शे्रणी पुरुर् महहला व्यक्ती 

बेरोजगारीचा दर (कामगार दलात 1000 लोकािंना) 30 52 34 
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