
लोकसंख्याची मोजणी ( जनगणना ) 

तमु्हाला माहहती आह ेका की आपला भारत दशे 

हा लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगात दसुऱ्या क्रमांकाचा दशे 

आह.े आहि चीन हा लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगात पहहला 

दशे आह.े आपल्या दशेाची लोकसंख्या खपू मोठी आह,े 

म्हिजे जवळ जवळ ती १३२ कोटीपेक्षा जास्त आह.े एवढी 

मोठी लोकसंख्या कुिी बरे मोजली असेल? ती नेमकी 

कशी मोजत असतील? तमु्ही एका गावात राहता, त्या 

गावाची संपिूण लोकसंख्या तमु्हाला माहहती आह े का? 

तमुच्या घरातील एखाद्या मोठ्या व्यक्तीला एकदा हवचारून 

पहा हक तमुच्या गावाची लोकसंख्या अंदाजे हकती आह?े 

ते तमु्हाला १००० ते २००० मधील एखादा अंक 

सांगतील. हह लोकसंख्या त्यांना कुठून समजली असेल? त्यांना एकदा हवचारून पहा हक हह लोकसंख्या 

नेमकं कोि मोजत? कशी मोजतात? आहि कें व्हा मोजतात? 

आपले सरकार दर दहा वर्ाांनी संपूणण भारत 

देशाची लोकसंख्या मोजते. ती मोजण्यासाठी प्रत्येक 

गावातील शाळेचे शशक्षक मदत करतात. म्हणजेच 

तुमच्या गावातील तुमचे शशक्षक दर दहा वर्ाांनी 

तुमच्या प्रत्येकाच्या घरी जाऊन शह संख्या शलहून 

घेतात. आशण अशा सवण गावांच्या लोकसंख्येची नंतर 

बेरीज केली जाते. अशा प्रकारे आपल्याला संपूणण 

देशाची लोकसंख्या समजते.  

या कामात फक्त लोकसंख्या न मोजता इतरही 

अनेक गोष्टी मोजल्या जातात. जस हक आपल्या गावात 

हकती जि हशकलेले आहते, हकती जि शाळेत जातात?, 

हकती जि नोकरीला जातात?, हकती जि स्वतःचा व्यवसाय करतात? वगैरे. त्यावरून आपल्याला आपल्या 

गावाची तसेच संपिूण दशेाची माहहती हमळायला मदत होते. 

आज आपल्याला आपल्या गावाची लोकसंख्या तसेच इतर माशहती गोळा कशी करायची 

हे शशकायचे आहे. चला तर मग, आपण सवणजण शमळून आपल्या गावाच्या लोकसंख्येची मोजणी 

करूया.  



हह माहहती घेण्याआधी आपि आधी एक माहहती भरून घेण्याचा कागद तयार करूया. म्हिज े

प्रत्येक घरातील माहहती आपल्याला व्यवहस्ित घयेला मदत होईल. आपल्यापैकी प्रत्येक जनाला आपल े

घर धरून इतर चार घराचंी माहहती घयेची आह.े म्हिजे एकूि पाच घरांची माहहती एक हवद्यािी घेईल. 

यामळेु आपल्याला आपल्या गावातील संपिूण घरांची माहहती हमळू शकेल. कदाहचत आपली हवद्यािी संख्या 

पाहता आपल्याला प्रहत हवद्यािी फक्त तीन घरेच परेुसे होऊ शकतील त्यामळेु हशक्षकानंी त्यांच्या सोयीनसुार 

हवद्यार्थयाांना घरे वाटून द्यावीत. प्रत्येक हवद्यार्थयाांचे स्वतःचे घर कें द्रस्िानी ठेऊन त्याच्या डावीकडचे, 

उजवीकडचे, पढुचे आहि पाठीमागचे अशी घरे हनवडावीत, जेिेकरून त्यांची माहहती घेिे सहज शक्य 

होईल. एखाद्या घरातील माहहती घेिे शक्य झाले नाही तर आपल्या घरातील वडीलधाऱ्या मंडळींच्या 

साहाय्याने हह माहहती अगदी सहज उपलब्ध होऊ शकेल. 

माहहती गोळा करताना आपल्याला लोकसंख्येसोबतच इतरही अनेक गोष्टी जािनू घयेच्या आहते. 

त्यामळेु आपि माहहतीच्या कागदावर काही ग्रपु हलहहिार आहोत आहि त्यानसुार माहहती गोळा करिार 

आहोत. त्याआधी आपि समोरच्या व्यक्तीला नेमके कोिकोिते प्रश्न हवचारू शकतो याची एक यादी 

बनवयूा. हवद्यार्थयाांनी हवचार करून आपि नेमके कोिकोिते प्रश्न हवचारू शकतोय याबाबद्दल माहहती सांगि े

अपेहक्षत आह.े उदाहरिादाखल आपि खाली काही प्रश्न दते आहोत.  

१) आपल्या घरात शकती व्यक्ती आहेत? 

२) त्यांपैकी शकती स्त्री आशण शकती पुरुर् आहेत? 

३) त्यांपैकी शकती जण शाळेत जातात? 

४) त्यांपैकी शकती जण नोकरी करतात? 

५) त्यांपैकी शकतीजण व्यवसाय करतात? 

६) त्यांपैकी शकतीजण शशकलेले आहेत? 

७) त्यांपैकी शकतीजण शाळेत कधीच गेलेले नाहीत? 

 

असे हवहवध प्रश्न आपल्याला तयार करता यतेील.  

ह ेसवण प्रश्न आपि घरातील कोित्याही एका व्यक्तीला हवचारायचे आहते, आहि त्याच्याकडूनच त्याचं्या 

कुटंुबातील इतर सवाांची माहहती घेता येईल.  

 

 



माशहतीच्या कागदाचा नमुना खाली शदलेला आहे. त्यावर आपण एका घरची उदाहरणादाखल 

माशहती घेतली आहे. 

कुटंुबाची माशहती 

कुटंुबातील जेष्ठ व्यक्तीचे नाव राम उत्तरेश्वर जाधव      वय--   45              हशक्षि-- बी एस सी 

कुटंुबातील एकूि व्यक्तींची संख्या 6 

एकूि हिया 4 

 हियांचे वय १८ पेक्षा कमी-- 3 १८ पेक्षा जास्त-- 1 

एकूि परुुष 2 

परुुषांच ेवय १८ पेक्षा कमी-- 1 १८ पेक्षा जास्त-- 1 

कुटंुबातील इतर व्यक्तीची माहहती 

अ क्र. व्यक्तीचे नाव वय हशक्षि 

1 संध्या राम जाधव  42 बी ए       

2 वैशाली राम जाधव 22 बी एस सी 

3 प्रदीप राम जाधव 19 १२ वी 

4 साक्षी राम जाधव 16 १० वी 

5 ऋतजुा राम जाधव 13 ७ वी 

6    

 

माशहती गोळा करताना व्यक्तींना प्रश्न शवचारणे  

तमु्हाला हह सवण माहहती गोळा करण्यासाठी तमुच्या शजेायाांना हकंवा नातेवाईकांना हवहवध प्रश्न 

हवचारावे लागिार आहते. लक्षात अस ूद्या हक सध्या कोरोनाच्या सािीचा प्रादभुाणव चाल ूआह.े म्हिनू 

कोित्याही व्यक्तीला भेटताना मास्क लावायला हवसरू नका तसेच समोरच्या व्यक्तीपासनू कमीतकमी ६ फूट 

अंतरावर उभे रहा. तमु्ही हह माहहती समोरासमोर भटूेन हवचारू शकता हकंवा त्यांना फोन करून दखेील 

हवचारू शकता. आपल्या कागदावर हदलेली प्रत्यके गोष्ट समोरच्या व्यक्तीला हवचारायची आह.े आहि त्यांनी 

हदलेल्या उतारानसुार लगेच आपल्या कागदावर हलहून घेयची आह.े एखाद्या वेळी तमुचे शेजारी घरी 

नसल्यास हकंवा त्याचंी लगचे भेट होिे शक्य नसल्यास तमु्ही तमुच्या घरच्यांना दखेील त्यांच्याहवषयी 

माहहती हवचारून घेऊ शकता. हशक्षकांनी उदाहरिादाखल एक दोन फॉमण अभ्यासवगाणत भरून घ्यावेत आहि 

प्रत्येकाला समजले असल्याची खात्री करूनच त्यांना माहहती घेयला सांगावे. 

आता तमु्ही तमुच्या भरून आिलेल्या माहहतीचे हवशे्लषि करिार आहात. सवणप्रिम तमु्ही भरून 

आिलेली सवण माहहती समोर ठेवा. आहि आता खाली हदलेल्या तक्त्यामध्ये ती सवण माहहती एकहत्रत हलहून 

काढा. समजनू घणे्यासाठी खाली एक उदाहरि हदलेले आह.े एकूि कुटंुब  संख्या असलेल्या रकान्यात प्रत्यके 



नावासमोर संख्या हलहहण्याची गरज नाहीये. फक्त सरुुवातीच्या नावासमोरच एकदा ती संख्या हलहायची 

आह.े  

 

अ क्र व्यक्तीचे नाव एकूि कुटंुब संख्या वय हशक्षि 

1 राम उत्तरेश्वर जाधव       6 45 बी एस सी 

2 संध्या राम जाधव   42 बी ए       

3 वैशाली राम जाधव  22 बी एस सी 

4 प्रदीप राम जाधव  19 १२ वी 

5 साक्षी राम जाधव  16 १० वी 

6 ऋतजुा राम जाधव  13 ७ वी 

7 अशोक बळीराम काळे 2 35 बी एस सी 

8 भाहवका अशोक काळे  31 १२ वी 

 

आता आपि सवण माहहती तपशीलवार एकहत्रतररत्या हलहून  काढलेली आह.े या माहहतीवरून आता 

तमु्हाला अनेक गोष्टी समज ूशकिार आहते. एकदा व्यवहस्ित सवण माहहतीचे हनरीक्षि करून खालील प्रश्नांची 

उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करा. १) तमुच्या आजबूाजलूा एकूि हकती जि राहतात? २) त्यांपकैी हकती िी 

आहि हकतीजि परुुष आहते? ३) तमुच्या आजबूाजलूा असे हकती जि आहते हक जयांचे हशक्षि पाचवी 

पेक्षा कमी आह?े ४) तमुच्या आजबूाजलूा असे हकती जि आहते हक जयांचे वय १८ वषाणपेक्षा जास्त आह?े 

५) तमुच्या आजबूाजलूा असे हकती जि आहते हक जे सध्या शाळेत हकंवा कॉलेज ला जातात?  

अशा हवहवध प्रश्नांची उत्तरे तमु्हाला आता वगाणत बसल्या बसल्या हमळिार आहते तसेच तमुच्या 

सवण हमत्रांची जमा केलेली माहहती एकत्र केल्यास तमु्हाला सवण गावाची माहहती हमळू शकिार आह.े ( हशक्षक 

असे आिखीन प्रश्न तयार करून मलुांना हवचार करून उत्तरे दयेला भाग पडतील.) 

 

   आता आपि आलेख कसा वाचतात ह ेसमजनू घेऊया.. खाली उदाहरिादाखल एका कुटंुबाच्या 

हशक्षिाचा आलेख हदलेला आह.े त्या कुटंुबात एकूि हकती जि हकतवीपयांत हशकलेले आहते  याची 



माहहती त्या आलेखात हदललेी आह.े त्या 

आलेखाचे व्यवहस्ित हनरीक्षि करून 

खाली हदलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दणे्याचा 

प्रयत्न करा. १) या घरात एकूि हकती जि 

शाळेत गेलेले नाहीत, म्हिजचे अहशहक्षत 

आहते? २) या घरात एकूि हकती जि १२ 

वी पयांत हशकलेले आहते? ३) या घरात 

एकूि हकती जि पाचवी पयांत हशकलेले 

आहते? ४) या घरात एकूि हकती जि १० 

वी पयांत हशकलेले आहते?  

शवद्यार्थयाांना आलेख कसा वाचतात ते समजून सांगा. वयोगटानुसार शक्य असल्यास खाली 

शदलेले आलेख तयार करण्याचे प्रकरण शशकवा, आशण मुलांना ते समजणे शक्य वाटत नसल्यास 

हे प्रकरण वगळू शकता.  

 

आलेख तयार करणे  

मलुांनी गोळा केलेल्या माहहतीच्या आधारे आता आपि आलेख तयार करायला हशकिार आहोत. 

आता आपल्याकडे काही कुटंूबातील व्यक्तींचे वय हशक्षि आहि त्यांची संख्या याची माहहती जमा झाली 

आह.े आपि यांपैकी कोितीही एक हकंवा दोन गोष्टी घऊेन त्याचा आलेख तयार करू शकतो. हा आलेख 

तयार करण्यासाठी आपल्याला एक फुटपट्टी, पेन आहि वही लागिार आह.े  

आपण आपल्याला समजण्यासाठी आपल्या शेजारी राहणारे पुरुर् आशण शस्त्रया यांचा आलेख 

तयार करूया. 

सवणप्रिम फुटपट्टीच्या साहाय्याने 

वहीवर एक लांब आडवी रेषा काढून 

घ्या. आहि त्याच रेषेला काटकोनात 

डाव्या बाजलूा हचकटून एक उभी रेषा 

दखेील काढून घ्या. या दोन रेषांचे टोक 

हजिे हमळतात हतिे एक गोल हटम्ब 

काढा, आहि हतिे ० हा अंक हलहा. 

आहि दोन्ही रेषांच्या दसुऱ्या टोकाला 

बािाचे हचन्ह काढून घ्या. 



आता प्रिम आपल्या शेजारी राहिारे एकूि परुुष हकती आहि एकूि हिया हकती याची संख्या 

कुठेतरी दसुरीकडे हलहून ठेवा. आपि जी उभी रेषा काढली आहे हतला वाय रेषा म्हितात आहि जी आडवी 

रेषा काढली आह ेहतला एक्स रेषा असे म्हितात. आता वाय रेषेवर ठराहवक सारख्या अंतरावर फुटपट्टीच्या 

साहाय्याने खिुा करून घ्या. आहि या खिुांच्या शेजारी अनकु्रमे २, ४, ६, ८, १० असे अंक हलहून काढा.  

आता समजा आपल्या शजेारी 

एकूि १६ परुुष आहि १0 हिया राहत 

असतील तर असे अंक १६ पेक्षा जास्त 

हलहायचे आहते. आता एक्स रेषेवर 

ठराहवक समान अंतरावर दखेील परुुष 

आहि हिया हलहहण्यासाठी दोन खिुा 

करून घेयच्या आहते. आहि या एक्स 

रेषेच्या खिुांवरून वाय रेषेच्या १६ या 

अंकापयांत एक खांब काढायचा आह.े 

आहि त्याच प्रमािे १0 या अंकापयांत 

दखेील एक खांब काढायचा आह.े हा 

झाला आपला आलेख तयार. अशाच प्रकारे आपि हवहवध माहहती दाखविारे हवहवध आलेख काढू शकतो. 

कुटंुबाची माशहती घेण्याचा नमुना तक्ता. हा तक्ता प्रत्येकाला देणे शक्य नसल्यास आपल्या परीने यात आवश्यक बदल करून 

म्हणजेच माशहती घेणे अणखी सोपे करून शह माशहती त्यांच्या वहीवर देखील गोळा केली जाऊ शकेल. 

कुटंुबाची माशहती 

कुटंुबातील जेष्ठ व्यक्तीचे नाव                           वय--               हशक्षि-- 

कुटंुबातील एकूि व्यक्तींची संख्या  

एकूि हिया  

 हियांचे वय १८ पेक्षा कमी--  १८ पेक्षा जास्त--  

एकूि परुुष  

परुुषांच ेवय १८ पेक्षा कमी--  १८ पेक्षा जास्त--  

कुटंुबातील इतर व्यक्तीची माहहती 

अ क्र. व्यक्तीचे नाव वय हशक्षि 

1    

2    

3    

4    

5    

 


