
 

 

मषाराष्ट्र राज्य शंऩूर्ण माहषती 
मषाराष्ट्र दख्खनच्मा ऩठायाचा बयील बाग व्माऩरेल्मा बायताच्मा ऩश्चचभ द्लीऩकल्ऩातीर एक 
याज्म आशे. भयाठी रोकाॊच ेभाशेयघय म्शणून भशायाष्ट्र शे बायतातीर दवुर  मा क्रभाॊकाच े
रोकवॊख्मा अवरेरे याज्म आशे तवेच दवु most् मा क्रभाॊकाचा रोकवॊख्मा अवरेरा उऩवलबाग 
आशे. 1960 ऩावून अश्ततत्त्लात अवरेरे द्वलबावऴक भुॊफई याज्म अनुक्रभे फशुवॊख्म भयाठी-
बावऴक भशायाष्ट्र आणण गुजयाती बावऴक गुजयातभध्मे वलबागून भशायाष्ट्राची तथाऩना १ भे 
1960 योजी झारी. याज्माची याजधानी भुॊफई शी बायतातीर वलााधधक रोकवॊख्मा अवरेरी ळशयी 
आशे. गोदालयी आणण कृष्ट्णा मा याज्मातीर दोन प्रभुख नद्मा आशेत. भयाठी शी वलाात जातत 
फोररी जाणायी बाऴा आशे आणण शी याज्माची अधधकृत बाऴा देखीर आशे. 

 307,713 ककभी (118,809 चौयव भैर) ऩमतं ऩवयरेरे शे षेत्रपऱानुवाय शे ततवये 
क्रभाॊकाच ेयाज्म आशे. ऩश्चचभेकड ेभशायाष्ट्राची वीभा अयफी वभुद्राळी, दक्षषणेव कनााटक 
आणण गोला, दक्षषण-ऩूलेरा तेरॊगण आणण उत्तयेव छत्तीवगड, उत्तयेव गुजयात आणण भध्म 
प्रदेळ आणण दादया आणण नगय शलेरी मा बायतीम कें द्रळासवत प्रदेळाॊच्मा वीभेलय आशे.  

 लामव्मेकड ेदभण आणण दील. नागऩूय याज्म वलधानवबेच्मा हशलाऱी अधधलेळनाच े
आमोजन कयते. याज्मात छत्रऩती सळलाजी भशायाज आॊतययाष्ट्रीम वलभानतऱ (भुॊफई) 
आणण डॉ फाफावाशेफ आॊफेडकय आॊतययाष्ट्रीम वलभानतऱ (नागऩूय) अळी दोन 
आॊतययाष्ट्रीम वलभानतऱ आशेत. याज्मात येल्लेच ेतीन भुख्मारम उदा. भध्म येल्ले 
(छत्रऩती सळलाजी भशायाज टसभानव), कोकण येल्ले (वीफीडी फेराऩूय) आणण ऩश्चचभ येल्ले 
(चचागेट). याज्माच ेउच्च न्मामारम उदा. भुॊफई उच्च न्मामारम भुॊफईत आशे. 

 बायतीम तलातॊत्र्म शोण्माऩलूी भशायाष्ट्र वातलाशन लॊळ, याष्ट्रकूट लॊळ, ऩश्चचभ चारुक्म, 

डके्कन वल्तनत, भोगर आणण भयाठे आणण ब्रिहटळ माॊच्मा कारक्रभानुवाय याज्म 
कयीत शोता. मा वत्ताधीळाॊनी उयरेरे अलळऴे, तभायके, थडगे, ककल्रे आणण उऩावनातथऱे 
याज्मबय फुजरेरी आशेत. याज्मात मनुेतकोच्मा दोन जागततक लायवा तथऱाॊच ेघय 
आशे: अश्जॊठा आणण एरोया रेणी. अनेक नाभाॊककत ळैषणणक वॊतथाॊच्मा उऩश्तथतीभुऱे 
ऩुणे शे 'ऩूला ऑक्वपोडा' म्शणून ओऱखरे जाते. देळात लाईनयी आणण व्शाइनमार्डावची 
वॊख्मा वलााधधक अवल्माने नासळकरा 'लाईन कॅवऩटर ऑप इॊडडमा' म्शणून ओऱखरे 
जाते. 

भशायाष्ट्र शे बायतातीर वलााधधक औद्मोधगक याज्म आशे तय याज्माची याजधानी भुॊफई शी 
बायताची वलाात भोठी आधथाक आणण व्मालवातमक याजधानी आशे.देळाच्मा वाभाश्जक आणण 
याजकीम जीलनात याज्माने भशत्त्लऩूणा बूसभका फजालरी आशे आणण कृऴी आणण औद्मोधगक 



 

 

उत्ऩादन, व्माऩाय आणण लाशतूक आणण सळषणाच्मा फाफतीत भो्मा प्रभाणात नेता भानरा 
आशे. भशायाष्ट्र शे वलाात वलकसवत आणण वभदृ्ध बायतीम याज्माॊऩैकी एक आशे आणण देळाच्मा 
जीडीऩीभध्मे 15% लाटा अवणार मा याष्ट्रीम अथाव्मलतथेभध्मे वलाात भोठे मोगदान देणाया देळ 
अजूनशी कामभ आशे.  

भशायाष्ट्राची अथाव्मलतथा बायतातीर वलाात भोठी देळ आशे, एकूण वकर याज्म उत्ऩादन 
(जीएवडीऩी) २..7878 राख कोटी (मूएव 400 अब्ज डॉरवा) अवून देळातीर दयडोई २०7,,72२ 
डॉरय (अभेरयकन $ २, 9 ००) मा देळातीर १ 13 व्मा क्रभाॊकाच ेजीएवडीऩी आशे. भानल वलकाव 
तनदेळाॊकात भशायाष्ट्र याज्मातीर ऩॊधयाव्मा क्रभाॊकालय आशे.  

ळवण ननव्ळल राज्य घरगुती उत्ऩादन 

 

2004-2005 3.683 हरसरमन (मूएव 52 अब्ज) 

2005-2006 4.335 हरसरमन (मूएव 61 अब्ज) 

2006-2007 75.241 हरसरमन (मूएव 73 अब्ज) 

2007–2008 6.140 हरसरमन (मूएव 86 अब्ज) 

२००८–-२००9 6.996 हरसरमन (मूएव 98 अब्ज) 

२००9 – -२०१० .1.१78 हरसरमन (मूएव ११० अब्ज डॉरय) 

2013–2014 4 15.101 हरसरमन (मूएव 210 अब्ज) 

२०१4–-२०१5 .8 १.8..86666 हरसरमन (मूएव २00 अब्ज) 

व्युत्ऩत्ती 

आधतुनक भयाठी बाऴा भशायाष्ट्री प्राकृत ऩावून वलकसवत झारी, आणण भयशट्टा शा ळब्द (नॊतय 
भया्माॊवाठी लाऩयरा जाणाया ळब्द) जैन भशायाष्ट्रीम वाहशत्म भध्मे आढऱतो. भशायाष्ट्र, 

भशायाष्ट्री, भयाठी आणण भयाठा मा ळब्दाची उत्ऩत्ती एकाच भुऱाऩावून झारी अवाली. तथावऩ, 

त्माॊच ेअचकू व्मुत्ऩवत्त अतनश्चचत आशे. 

बावऴक वलद्लानाॊभधीर वलाात व्माऩकऩणे तलीकायरेरा सवद्धाॊत म्शणजे भयाठा आणण 
भशायाष्ट्र शे ळब्द ळलेटी भशा (भयाठी: भशा) आणण यश्चत्रका (भयाठी: याश्ष्ट्रका), नालाच्मा एका 



 

 

जभातीच ेनाल ककॊ ला षुद्र वयदायाॊच्मा याजलॊळाच्मा नालाने तमाय झारे. डके्कन प्रदेळात. 
आणखी एक सवद्धाॊत अवा आशे की शा ळब्द भशा ("भशान") आणण याथ / यथी (यथ / 
वायथी) मा ळब्दालरुन आरा आशे, जो दक्षषणेकडीर बागाकड ेदक्षषणेकड ेवयकरेल्मा कुळर 
रढाऊ वैन्माव वॊदसबात कयतो. 

ऩमाामी सवद्धाॊत म्शणतो की शा ळब्द भशा ("भशान") आणण याष्ट्र ("याष्ट्र / वत्ता") ळब्दाऩावून 
आरा आशे. तथावऩ, शा सवद्धाॊत आधतुनक ळातत्रसाॊभध्मे काशी प्रभाणात वललादातऩद आशे जो 
नॊतयच्मा रेखकाॊच ेवॊतकृत बाऴाॊतय आशे अवा वलचलाव कयतात 

इनतषाश 

जॉले वॊतकृतीळी वॊफॊधधत अवरेल्मा चरोकोसरधथक वाइट (अॊदाजे 1300-700 फीवीई) वॊऩूणा 
याज्मात वाऩडल्मा आशेत. 

वा.मु.ऩू. चौथ्मा ल ततवर मा ळतकात भशायाष्ट्रालय भौमा वाम्राज्माने याज्म केरे. इ.व.ऩू. 230 
च्मा वुभायाव, भशायाष्ट्र वातलाशन याजलटीच्मा कायककदीत लऴे याज्म कयत शोता. वातलाशन 
घयाण्माचा भशान ळावक गौतसभऩुत्र वातकणी शोता. इ.व. 90 भध्मे, वलहदवयी, वातलाशन याजा 
वत्कणीचा भुरगा, "दक्षषणाऩाठाचा ऩयभेचलय, वालाबौभत्लाच्मा अफाधधत चाकाॊचा ताया शोता" 
त्माने त्माच्मा याज्माची याजधानी ऩुण्माऩावून 30 भैराॊच्मा उत्तयेरा फनवलरा.  

ऩश्चचभी वत्राप्व, गुप्त वाम्राज्म, गुजाय-प्रततशाय, लाकाटक, कदॊफव, चारुक्म वाम्राज्म, याष्ट्रकुट 
याजलॊळ आणण ऩश्चचभी चारुक्म मा याज्माॊतशी ळलेटी मादल मादल याज्म शोते. आजच्मा 
औयॊगाफादभधीर फौद्ध अश्जॊठा रेणी वातलाशना आणण लाकाटक ळैरीने प्रबाल दाखलतात. मा 
काऱात मा रेणीॊच ेउत्खनन केरे जाऊ ळकते 

बायतीम तलातॊत्र्मानॊतय, डके्कन तटेट्व एजन्वीच्मा याजे आणण जागीय माॊचे फॉम्फे तटेटभध्मे 
वलरीनीकयण कयण्मात आरे, जे 1956 भध्मे फॉम्फे प्रेसवडेंवीऩावून तमाय कयण्मात आरे 
शोते.1950 भध्मे, याज्म ऩनुयाचना कामद्माने बायतीम याज्माॊची बावऴक धतीलय ऩुनयाचना केरी 
आणण भुॊफई प्राॊताध्मष भयाठालाडा (औयॊगाफाद वलबाग) शे प्राभुख्माने शैदयाफाद याज्म आणण 
वलदबा वलबागातीर भध्म प्राॊत ल फेयाय मेथनू भयाठी बावऴक प्रदेळाॊची बय घारून लाढवलण्मात 
आरी. 

भुॊफई याज्माच्मा दक्षषणेकडीर बाग म्शैवूयरा देण्मात आरा. 1950 च्मा दळकात, भयाठी 
रोकवॊमुक्त भशायाष्ट्र वसभतीच्मा अध्मषतेखारी द्वलबावऴक फॉम्फे याज्माचा तीव्र तनऴेध केरा. 
वसभतीच्मा प्रभुख नेत्माॊभध्मे केळलयाल जेधे, एव.एभ. जोळी, श्रीऩाद अभतृ डाॊगे, प्रल्शाद केळल 



 

 

अत्र ेआणण गोऩाऱयाल खेडकय. वसभतीची भुख्म भागणी म्शणजे भुॊफईची याजधानी अवणायी 
भयाठी बाऴेची याज्म कयण्माची भागणी.  

याज्मातीर गुजयाती बावऴक बागात, अळाच भशागुजयात चऱलऱीने फशुवॊख्म गुजयाती 
बागावाठी तलतॊत्र गुजयात याज्माची भागणी केरी. 1957 च्मा तनलडणुकीत तनदळाकाॊभधीर 106 
भतृ्मू आणण वसभतीने केरेल्मा तनलडणुकीत सभऱारेल्मा फर माच लऴांच्मा तनऴेधाच्मा नॊतयशी 
नेशरॊ च्मा वयकायलय १ भे 1960 योजी जनतेच्मा दफालारा वाभोये जाले रागरे. भशायाष्ट्र ल 
गुजयात मा नलीन याज्माॊभध्मे याज्म. कनााटकळी फेऱगाल आणण कायलाय षेत्राफाफत याज्मात 
लाद वुर आशे 

भूगोऱ आणर् षळामान 

भशायाष्ट्राने देळाचा ऩश्चचभ आणण भध्म बाग व्माऩरा आशे आणण अयफी वभुद्राच्मा फाजूने 
720 कक.भी. राॊफीची राॊफ ककनायऩट्टी आशे. भशायाष्ट्राच्मा वलाात प्रभुख लैसळष्ट्ट्माॊऩैकी एक 
म्शणजे डके्कन ऩठाय, जे कोकण ककनायऩट्टीऩावून 'घाट' ने वलबक्त केरे आशे. घाट शे 
टेकर्डमाॊच ेऩजान्म आशे जे अधनू भधनू अरुॊ द यतता फाॊधरेरे अवतात. याज्मातीर फशुतेक 
प्रसवद्ध हशरतटेळन्व घाटाॊलय आशेत. ऩश्चचभ घाट (ककॊ ला वह्माद्री ऩलातयाॊगा) ऩश्चचभेरा 
याज्मारा ळायीरयक कणा प्रदान कयते, तय उत्तयेव वातऩुडा डोंगय आणण ऩूलरेा बाभयागड-
धचयोरी-गामखयुी ऩलातयाॊगे त्माच ेनैवधगाक वीभा म्शणून काभ कयतात. शे याज्म उत्तय-ऩश्चचभ 
हदळरेा गुजयात, ऩूलेव भध्म प्रदेळ, ऩूलेव छत्तीवगड, दक्षषणेव तेरॊगण, दक्षषणेव कनााटक आणण 
दक्षषण ऩश्चचभेकड ेगोला माॊनी लेढरेरे आशे. 

भशायाष्ट्र शे षेत्रपऱानुवाय ततवये भोठे याज्म आशे. भशायाष्ट्रात 36 श्जल्शे, 355 तारुके, 535 
ळशये,, 63,663 गाल,े प्रळावकीम वलबाग आशेत. वह्माद्री म्शणून ओऱखल्मा जाणार मा ऩश्चचभ 
घाट ककनायऩट्टीच्मा वभाॊतय लेगाने डोंगयाऱ आशे, वयावयी उॊची 1200 भीटय (4,000 पूट) . 
कारवुफाई, नासळक ळशयाजलऱीर वह्माद्रीव भधीर एक सळखय, भशायाष्ट्रातीर वलाात उॊच ब्रफॊद ू
आशे. मा टेकर्डमाॊच्मा ऩश्चचभेव कोकण ककनायऩट्टीलयीर भैदाने, रुॊ दी 50-–80 ककरोभीटय आशे. 
घाटाच्मा ऩूलवे डके्कन ऩठाय वऩाट आशे. याज्माच्मा एकूण षेत्राच्मा 17% षेत्राभध्मे जॊगरे 
आशेत. फशुतेक जॊगरे याज्मातीर ऩूला आणण वह्माद्री प्रदेळात आशेत. याज्मातीर भुख्म नद्मा 
कृष्ट्णा, बीभा, गोदालयी, ताऩी-ऩूणाा आणण लधाा-लैनगॊगा आशेत. याज्माच्मा भध्मलती बागात कभी 
ऩाऊव ऩडत अवल्माने मा बागातीर फशुताॊळ नद्माॊभध्मे अनेक फॊधाये आशेत. भशायाष्ट्रात 
जलऱऩाव 1821 रषणीम भोठी धयणे आशेत 

षळामान 



 

 

भशायाष्ट्रात उष्ट्णकहटफॊधीम शलाभान आशे, तीन लेगळ्मा शॊगाभाॊवश: उन्शाऱा (भाचा ते भे), 
भान्वून (जून ते वप्टेंफय) आणण हशलाऱा (ऑक्टोफय-पेिुलायी). तथावऩ, शॊगाभी शलाभानानुवाय 
काशी लेऱा दल आणण गाया देखीर उद्बलतात. ऑक्टोफय ते पेिुलायी मा काऱात हशलाळ्मानॊतय 
भाचा आणण भे दयम्मान ग्रीष्ट्भ रुतू आणण जून ते वप्टेंफय दयम्मान ऩालवाऱा अवतो. ग्रीष्ट्भ 
(तू (भाचा, एवप्रर आणण भे) अत्मॊत उष्ट्ण अवतात, उन्शाळ्मात ताऩभान 22 डडग्री वेश्ल्वअव 
लरुन 43 डडग्री वेश्ल्वअव ऩमतं लाढते. जूनच्मा ऩहशल्मा आठलर्डमात वाधायणऩणे ऩाऊव वुर 
शोतो. 

जुरै शा भशायाष्ट्रातीर वलाात आद्रा भहशना आशे तय ऑगतटभध्मेशी भुवऱधाय ऩाऊव ऩडतो. 
वप्टेंफय भहशन्मात याज्मात आल्माऩावून ऩालवाळ्माची भाघाय वुर शोते. भशायाष्ट्रात ऩाऊव शा 
प्रदेळात लेगलेगऱा अवतो. ठाणे, यामगड, यत्नाधगयी आणण सवॊधदुगुा श्जल्ह्मात लावऴाक वयावयी 
200 वेंटीभीटय ऩाऊव ऩडतो. ऩयॊतु नासळक, ऩुणे, अशभदनगय, धऱेु, जऱगाल, वाताया, वाॊगरी, 
वोराऩूय ल कोल्शाऩूयचा काशी बाग 50 वेंटीभीटयऩेषा कभी आशे. 

ऩश्चचभेरा ककनायी कोकण वायख्मा वह्माद्रीच्मा ऩलाताॊना रागून अवरेल्मा बागात आणण 
ऩूलेकडीर ऩलाताच्मा ऩामथ्माळी ऩाऊव जातत आशे. भध्म भशायाष्ट्रात कभी ऩाऊव ऩडतो. 
तथावऩ, फॊगारच्मा उऩवागयाच्मा प्रबालाखारी ऩूला वलदबााभध्मे जुरै, ऑगतट आणण वप्टेंफयभध्मे 
चाॊगरा ऩाऊव ऩडतो. हशलाळ्मात, एक थॊड कोयड ेजाद ूशोते, तऩष्ट्ट आकाळावश, वौम्म शलेचा 
झोत आणण शलाभान ऑक्टोफय ते पेिुलायी दयम्मान याशतो. ऩण भशायाष्ट्राच्मा ऩूलेकडीर 
बागात काशी लेऱा ऩाऊव ऩडतो. मा शॊगाभात ताऩभान 12 डडग्री वेश्ल्वमव ते 34 डडग्री 
वेश्ल्वमव ऩमतं लाढते. 

जळैवळवळधता 

भशायाष्ट्राचा पुरोया शा यचनाॊभध्मे लैवलध्मऩूणा आशे. २०१२ भध्मे याज्मातीर नोंदलरेल्मा दाट 
लनाच ेषेत्र शे ,61,939 ककभी (23,915 s चौयव भैर) शोते जे याज्माच्मा बौगोसरक षेत्राच्मा 
वुभाये 29.13 % शोते. मा भशायाष्ट्रात तीन भुख्म वालाजतनक लनीकयण वॊतथा (ऩीएपआम) 
आशेत: भशायाष्ट्र लन वलबाग (एभएपडी), भशायाष्ट्र लन वलकाव भशाभॊडऱ (एपडीवीएभ) आणण 
वाभाश्जक लनीकयण वॊचारनारम (एवएपडी). जैवलक वलवलधता अधधतनमभ २००२ अॊतगात 
जानेलायी २०१२ भध्मे भशायाष्ट्र ळावनाने तथाऩन केरेरी भशायाष्ट्र याज्म जैलवलवलधता भॊडऱ 
शी याज्मातीर ल फाशेयीर लनषेत्राभधीर जैलवलवलधतेच्मा वॊलधानाची भुख्म वॊतथा आशे. 

चॅश्म्ऩमन आणण वेठ लगीकयणानुवाय भशायाष्ट्रात ऩाच प्रकायची जॊगरे आशेत 



 

 

1. दक्षषणी उष्ट्णकहटफॊधीम अधा वदाशरयत जॊगरे: शे ऩश्चचभ घाटाॊभध्मे 400-1000 भीटय 
उॊचीलय आढऱतात. मा प्रकायच्मा जॊगरात आढऱणार मा काशी जातीॊच्मा अॊजनी, हशयडा, 
ककॊ जर आणण आॊफा आशेत. 

2. दक्षषणी उष्ट्णकहटफॊधीम ओरवय ऩाने गऱणायी लने: मा गटाॊतगात दोन भुख्म उऩ-प्रकाय 
आढऱतात. i) ओरवय वागलान अवरेरी लने: शी लने भेऱघाट, वलदबा ल ठाणे 
श्जल्ह्मातीर इतय श्जल्ह्मात आढऱतात. लाणणज्मदृष्ट्ट्मा भशत्त्लाची वागलान, सळळुभ ल 
फाॊफू मेथे आढऱतात.) ओरवय सभधश्रत ऩणाऩाती जॊगरे: वदाशरयत वागलान व्मततरयक्त, 

मा प्रकायच्मा जॊगरात वाऩडरेल्मा इतय काशी झाडाॊच्मा प्रजातीॊभध्मे जाॊबूऱ, ऐन आणण 
ळीवभ माॊचा वभालेळ आशे. 

3. दक्षषणी उष्ट्णदेळीम कोयडे ऩणाऩाती जॊगरे. मा प्रकायच्मा जॊगराॊनी याज्माचा एक भोठा 
बाग व्माऩरा आशे. मा गटात दोन प्रकायच ेप्रकाय घडतात. i) कोयर्डमा वागलान 
धयणायी जॊगरे आणण ii) ओरवय सभधश्रत ऩाने गऱणायी लने 

4. दक्षषणी उष्ट्णकहटफॊधीम काटेयी जॊगरे: भयाठलाडा, वलदबा, खानदेळ आणण ऩश्चचभ 
भशायाष्ट्रातीर कभी ऩालवाच्मा बागात शे आढऱतात. वध्मा मा जॊगराॊची भो्मा 
प्रभाणात वलटॊफना झारी आशे. फाफुर, फोय आणण ऩाराव मेथे आढऱणार मा काशी लषृ 
प्रजाती आशेत 

5. वाहशश्त्मक ल दरदर जॊगरे: शे प्राभुख्माने ककनायी कोकण बागातीर सवॊधुदगुा आणण 
ठाणे श्जल्ह्मातीर क्रीकभध्मे आढऱतात. ककनायऩट्टीलयीर लातालयणाच्मा वॊयषणावाठी 
शी जॊगरे भशत्त्लऩूणा आशेत 

उऩयोक्त लन प्रकायाॊव्मततरयक्त, भशायाष्ट्र लन खात्माच्मा बायतीम याज्म अशलारानुवाय 
(आमएवएपआय) लनषेत्रानुवाय 304 ककभी 2 (117 चौयव भैर) षेत्रावश, खायपुटी, ककनायऩट्टी 
आणण वागयी जैलवलवलधतेची नोंद आशे. अळा प्रकाये त्माॊच ेलनवलवलधता जऩून लनषेत्राॊच ेकाशी 
बाग लन्मजील वा्माॊभध्मे रुऩाॊतय झारे आशेत.  

भशायाष्ट्राच्मा ऩश्चचभ घाटाॊच्मा वलरषण वभदृ्ध जैलवलवलधतेभुऱे 34 जागततक जैलवलवलधता 
शॉटतऩॉटभध्मे त्माॊचा वभालेळ आशे. जैलवलवलधतेभध्मे ऩक्षमाॊच्मा ऩाचळऩेेषा जातत प्रजाती 
वभावलष्ट्ट आशेत. त्माचप्रभाणे अभयालती प्रदेळातीर अभ्मावानुवाय ऩक्षमाॊच्मा 171 प्रजाती 
आढऱून आल्मा. दोन्शी प्रदेळात यहशलावी तवेच तथराॊतरयत प्रजाती वभावलष्ट्ट आशेत. याज्मात 
तीन खेऱाच ेवाठे तवेच अनेक याष्ट्रीम उद्माने ल ऩषी अबमायण्म आशेत 

मषाराष्ट्रातीऱ मोठी ऴषरे क ंळा ऴषरे जनगर्नेनशुा 

ऱो शंख्या  



 

 

यॉक नाल श्जल्शा 2011 2001 1991 

1 भुॊफई  भुॊफई ळशय, 12,442,373 11,978,450 9,925,891 

2 ऩुणे  ऩुणे, PMC 3,124,458 2,538,473 1,566,651 

3 नागऩुय  नागऩुय 2,405,665 2,052,066 1,624,752 

4 ठाणे  ठाणे 1,841,488 1,262,551 803,369 

5 वऩॊऩयी धचॊचलड  ऩुणे 1,727,692 1,012,472 517,083 

6 नासळक  नासळक  1,486,053 1,077,236 656,925 

7 कल्माण, डोंब्रफलरी  ठाणे  1,247,327 1,193,512 1,014,557 

8 लवई वलयाय ळशय  ऩारघय  1,222,390 
  

9 औयॊगाफाद  औयॊगाफाद 1,175,116 873,311 573,272 

10 नली भुॊफई  ठाणे , याजगड  1,120,547 704,002 304,724 

11 वोराऩूय  वोराऩूय 951,558 872,478 604,215 

12 भीया- बाईंदय  ठाणे  809,378 520,388 175,605 

13 धरेु  धरेु  798,543 598,741 379,070 

14 अभयालती  अभयालती  647,057 549,510 421,576 

15 नाॊदेड लाघरा  नाॊदेड  550,439 430,733 275,083 

16 कोल्शाऩूय  कोल्शाऩूय 549,236 493,167 406,370 

17 अकोरा  अकोरा 537,149 400,520 328,034 

18 ऩनलेर  यामगड  509,901 104,058 58,986 

19 उल्शावनगय  ठाणे  506,098 473,731 369,077 

20 वाॊगरी सभयज  वाॊगरी  502,793 436,781 193,197 

21 भारेगाल  नासळक  481,228 409,403 342,595 

22 जऱगाल  जऱगाल 460,228 368,618 242,193 

23 रातूय  रातूय 382,940 299,985 197,408 

24 सबलॊडी नीयजऩुय  ठाणे  375,559 341,755 278,317 

25 अशभदनगय  अशभदनगय  350,859 307,615 181,339 

26 चॊद्रऩुय  चॊद्रऩूय  320,379 289,450 226,105 

27 ऩयबणी  ऩयबणी  307,170 259,329 190,255 

28 इचरकयॊजी  कोल्शाऩूय  287,353 257,610 214,950 

29 जारना  जारना  285,577 235,795 174,985 



 

 

30 अॊफयनाथ  ठाणे  253,475 203,804 
 

31 बुवालऱ  जऱगाल  187,421 172,372 145,143 

32 यत्नाधगयी  यत्नाधगयी 174,226 20,948 
 

33 फीड  फीड 146,709 138,196 112,434 

34 गोंहदमा  गोंहदमा 132,813 120,902 109,470 

35 वाताया  वाताया  120,195 108,048 95,180 

36 फाळी  वोराऩूय  118,722 104,785 88,810 

37 मलतभाऱ  मलतभाऱ  138,551 120,676 108,578 

38 आचाऱऩुय  अभयालती  112,311 107,316 96,229 

39 उतभानाफाद  उतभानाफाद  111,825 80,625 68,019 

40 नॊदयुफाय  नॊदयुफाय  111,037 94,368 78,378 

41 लधाा  लधाा  106,444 111,118 102,985 

42 उदगीय  रातूय  103,550 91,933 70,453 

43 हशगॊघात  लधाा  101,805 92,342 78,715 

 


