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मुंबईमधील ःथलांतिरत लोकांचं 
िनयोजनावर ओझं 

नैसिगर्क लोकसंख्या वाढीच्या आधारावर ःथलांतिरतांचा अंदाज 
मुंबईमधील लोकसखं्या वाढीचा दर हा ११.९४ आहे.  

या दराूमाणे मुंबईची लोकसंख्या २००१ मध्ये ११२.६ लाख असायला हवी 
होती, पण ती याच वषीर् ११९.७ लाख होती. हा फरक ७.१ लाख एवढा 
आहे.  

म्हणजेच ठाण्यामध्ये ७.१ लाख ःथलांतिरत लोक आहेत 
कारण या दरम्यान मुंबईच्या भौगोिलक के्षऽात वाढ झालेली 
नाही 



 

 

Figure 1 Fig

 

gure 2‐ Natural G

 

Growth in Popuulation Vs Actual Growth in Pop

 

pulation (1991 to

Page 3 of 1

 

o 2001) 

 

 

10 



Page 4 of 10 

खालील तक्त्यानसुार १९६१ Ð २००१ या दशकात  

• महाराष्टर्ातून येणार् या ःथलांतिरतांची टक्केवारी १९६१ ते २००१ 
मध्ये  ४१.६४% पासून ३७.४०% वर आली 

• उत्तर ूदेशमधून येणार् या ःथलांतिरतांचा टक्केवारी या दशकात 
माऽ वाढली. १९६१ ते २००१च्या दशकात मुबंईत ५१.८५ 
लाख ःथलांतिरत वाःतव्यास होते, यांपैकी २.५ लाख हे 
उत्तर ूदेशचे होते. म्हणजेच ही ःथलांतिरतांची लोकसंख्या या 
दशकात अलाहाबाद शहराएवढी होती.  {Allahabad  UA  [UP, 
Population: 10,42,2291, Class ‐ I]}  

• िबहार मधून येणार् या ःथलांतिरतांची टक्केवारी या दशकात 
वाढली. १९६१ ते २००१च्या दशकात मुंबईत ५१.८५ लाख 
ःथलांतिरत वाःतव्यास होते, यांपैकी १.८१ लाख हे िबहारचे 
होते. म्हणजेच ही ःथलांतिरतांची लोकसखं्या या दशकात 
छापराएवढी होती.  {Chapra  (M)  [BIH, Population: 1791902, Class  ‐ 
I]}  

                                                            
1 Census 2001 
2 Census 2001 
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Table 1- – Percentage of Migrants to Greater Mumbai according to place of birth (1961‐2001) 
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Figure 3 - M

 
Migrants from ruural areas to Greeater Mumbai U
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Figure 4 - MMigrants from ruural areas to Greeater Mumbai UUA (2001) 
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Figure 5 - Total (urban + rural) Migrants from across India to Greater Mumbai UA (2001) 

ःथलांतिरतांमुळे मुंबई शहर ूशासनाला िनयोजन करताना ताण 
येतो! 
शहर िवकास योजना मुंबई Ð ूकरण: जमीन वापर व व्यवःथापन, मुद्दा 
३.३अ व क 

शहर िनयोजकांचा “िवकास आराखडा १९८१-२००१”चा लोकसखं्येची वाढ 
मोजण्याबाबतचा अदंाज फार कमी धरला गेला. त्यांनी धरलेला अंदाज 
९.८७ दशलक्ष होता जो १९९१ मध्येच मागे पडला. याच्यामळेु शहराच्या 
जमीनवापराच्या िनयोजनावर ताण पडला. 
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Clean  Techn  Environ  Policy3 या संःथेच्या आभ्यासानसुार, 
लोकसंख्येत अित वाढीमळेु व ःथलांतिरतांमळेु शहराच्या साधन-
सिुवधांवर अितिरक्त भार येतो, ज्याचा पयार्वरणावर ताण पडतो.  

 

                                                            
3http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/Dynamics_of_environmental_problems_in_Mumbai.pdf - 
Dynamics of environmental problems in Mumbai 


