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१.२ ��तावना   
 

या �करणात आपण महारा��ातील िविवध �ाकृितक भू वैिश�े अ�यासणार आहोत. जसे 
क� महारा�� पठार, स�ा�ी रांगा आिण कोकण िकनारप�ी. �याच बरोबर �मखु न�ा 
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कृ�ण नदी, गोदावरी नदी आिण तापी नदी यां�या उपन�ा या सवा�चा उपापोह करणार 
आहोत. 

 
�याचबरोबर महारा��ातील हवामान आिण �यांची िविवध वैिश�ये �याम�ये तापमानातील 
तफावत, पज��याचे िवतरण आिण पज��य छायेचा प�ा यांचाही अ�यास करणार आहोत. 
 

१.३ िवषयाचा अ�यास  
 

महारा��ाचे एकूण �े�फळ ३,०७,७१३ चौ. िकमी असून ‘मुंबई’ राजधानी आहे. मराठी 
ही �मखु भाषा रा�यात बोलली जाते. तसेच २०११ �या जणगणनेनसुार रा�याची 
११,२३,७२,९७२ एवढी लोकसं�या आहे. 

 

�ाकृितक भू-वैिश�येनुसार महारा��ाचे तीन िवभाग पडतात. �हणजेच महारा�� पठार, 
स�ा�ी रांगा आिण कोकण िकनारप�ी. ��येक िवभागाची सिव�तर मािहती खाली 
िदलेली आहे. 

 

��तर भांगामळेु द�खन�या पठाराची झीज होऊन पि�म घाट िकंवा स�ा�ी पव�तरांग 
तयार झालेली आहे. सव�साधारणपणे स�ा�ी पव�तांची उंची १००० मी. असून अनेक 
पठारांची गद� असलेली पहावयास िमळते. 

 

दसु�या बाजूस पि�म घाटा�या पि�मेस गजुराथ रा�यापासून ते थेट केरळ पय�त कोकण 
िकनारपटीचा िचंचोळला प�ा पसरलेला आहे. अरबी सम�ु आिण स�ा�ी पव�त रांग 
यां�या दर�यान कोकण वसलेले आहे. कोकण हे म�ुयतः कमी उंचीचा �देश आहे. या 
�देशाची रचना अितशय वेगवेगळी / िविच� आढळते, काही िठकाणी ती� उतार तर 
काही िठकाणी खो�यांचा �देश या �देशाची जा�तीत  जा�त उंची समुार े२०० मी एवढी 
आढळते. 

 

पि�म घाट आिण कोकण िकनारप�ीिशवाय महारा��ाचा उव��रत भाग �हणजे द�खनचे 
पठार िकंवा महारा�� पठार होय. महारा��ातील �मखु शहरे पणेु, नागपूर आिण सोलापूर 
ही होय. पठार हे म�ुयतः द�खनची बेसॉ�ट व �ॅनाईट या खडकापासून तयार झालेला 
आहे. या �देशाची जा�तीत जा�त उंची हा समुारे २०० पे�ा कमी आढळते. 
द�खन�या पठारा�या उ�रकेडील भाग महारा�� पठाराने �यापलेला आहे. 
�वालामखुी�या उ�ेकातून जो ला�हा तयार झाला �यालाच अि�नज�य खडक या नावाने 
ओळखले जाते व या खडकापासून हे पठार तयार झालेले आहे. महारा�� पठाराची उंची 
४५० -७५० पय�त आढळते. 
 

 �वालामखुी�या िव�फोटाचे प�रणाम असे झाले क� ला�हारस थंड होऊन पठारे व 
टेकडया तयार झा�या. 

 दसुर े�हणजे महारा�� रा�याचा वैिश�यांचा िवचार करता रा�याचे एकूण पाच (५) 
भौगोिलक िवभाग पडतात. जसे क� कोकण, खानदेश, देश (पि�म महारा��) 
मराठवाडा, आिण िवदभ�. 
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 �ाकृितक रचनेनेनसुार महारा��ातील नदी �णाली तयार झाली आहे. कृ�णा, भीमा, 
गोदावरी, तापी-पूणा�  आिण वधा� -वैनगंगा �ा �मखु जल�णाली महरा��ात तयार 
झाले�या आढळतात. महारा�� पठारावर स�ा�ी पव�त ही �मखु पव�तरांगा असून 
ती म�ुय जलिवभाजक �हणून काय�  करते. या न�ा महारा�� पठाराव�न वाह�न 
आपाप�यापरीने ��येक न�ांनी आपली खोरी तयार केली आहेत. कोकणातील सव� 
न�ा पि�म घाट िकंवा स�ा�ी पव�तात उगम पावतात.�या कमी लांबी�या असून 
ड�गर उताराव�न वेगाने वाहतात. �यां�यामळेु उभे खनन �भावी झाले असून 
�यामळेु खोल द�या तयार के�या आहेत. मखुाजवळ असले�या खाडयाम�ये न�ांचा 
शेवट होतो. 

 महारा�� रा�याचे उ�ण मा�सून हवामान असून हगंामी पाऊस पडतो.  रा�या�या 
काही भागात पज��यमानाचे �माण ४०० सेमी पे�ा जा�त असते. 

 माच� ते ऑ�टोबर�या शेवटपय�त उ�ण उ�हाळा असून िहवा�यात हवामान थंड 
असते.   

 

१.४  महारा��ातील �मुख वैिश�ये 
 

१.४.१ ��तावना  

 महारा�� रा�याचे �े�फळ ३.०७,१३ चौ. िकमी .असून �े�फळा�या आिण 
लोकसं�येचा िवचार करता भारतात महारा�� रा�याचा ितसरा �मांक लागतो. 
महारा�� रा�याचे �थान िकनारवत� असून भारता�या पि�म िकनारप�ीला लागून 
आहे. 

 देशा�या पि�म व म�यवत� िवभाग या रा�यात सामािव� असून रा�या�या पि�मेस 
अरबी सम�ुाला लागून ७२० िकमी. ची कोकण िकनारप�ी लागलेली आहे. 

 महारा��ाचा अ�यवृ�ीय व रखेावृ�ीय िव�तार महारा��ाचा अ�ांश िव�तार 
१५°४०’ उ. अ�व�ृ ते २२° ००’ उ�र अ�व�ृ असून रखेांश िव�तार ७२°३६’ 
पूव� रखेावृ�े ८०°५४’ पूव�  रेखाव�ृ या दर�यान आहे. 

 महारा�� रा�याचा पि�मेस असणारा स�ा�ी पव�त हा रा�याचा �ाकृितक ��या 
मह�वाचा कणा मानला जातो. तसेच उ�रसे सातपडुा पव�त रांगा पूव�स भामरागड-
िचरोली-गायखरुी पव�त रांगा या नैसिगक सीमांनी समािव� झा�या आहेत. 

 महारा�� रा�या�या दि�णेस गोवा व कना�टक रा�ये,  अि�नयेस आं��देश, उ�रसे 
गजुरात,दादरा नगर हवेली आिण म�य�देश रा�ये, पूव�स छातीसगड रा�यांची सीमा 
िभडलेली असून महरा��ा�या पि�मेस अरबी सम�ुाने वेढलेले आहे. महारा��ा�या  
�ाकृितक रचनेची सवा�त मह�वाची िच�वेधक बाब �हणजे पि�म घाट आिण 
द�खनचे पठार 
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 भूगभ�शा�ीय ��या रा�या�या संपूण� �देशम�ये द�खन�या पठारा�या 
जडणघडणीत एक�प हो�यासाठी काही मया�दा पडतात. भूगाभा��या खाली 
असणा�या वैनगंगा खो�यांचा �देश आिण आकाराने लहान असले�या र�नािगरी 
िज��ाचा सम�ुिकनारा हे दोन �देश सोडले तर महारा�� रा�या�या भूमीखाली 
असले�या बेसॉ�ट खडकालाच द�खनचे पठार असे �हटले जाते. 

 

महारा��ातील िविवध िवभाग  

(१)  कोकण – पि�म घाट आिण अरबी सम�ु यां�या दर�यान पि�मेस असणा�या 
िचंचो�य िकनारी �देशाला कोकण �हणतात. मुंबई,  ठाणे, उ�हासनगर,िभवंडी, 
र�नािगरी आिण िचपळूण हा मह�वा�या �मखु शहरांचा समावेश कोकणात होतो. 

(२)  खानदेश – तापी नदी�या खो�याला लागून वाय�य िदशेला असणा�या �देशाला 
खानदेश �हणतात. जळगाव, धळेु आिण भसुावळ या �मखु शहारांचा या �देशात 
समावेश होतो. 

(३)  देश – देश हा रा�या�या म�यवत� िठकाणी असणारा �देश आहे. मराठा 
रा�यामधील असणारा हा अितशय मह�वपूण� �देश �हणून या �देशाकडे बिघतले 
जाते. पणेु हे मराठा रा�यां�या राजधानीचे िठकाण आहे.  नािशक, या मह�वा�या 
शहराचा समावेश या िवभागात होतो. 

(४)  मराठवाडा -१९५६ �या अगोदर हैदराबाद रा�या�या राजप�ुा�या अख�या�रत 
हा �देश होता. सदरचा �देश आ�नेय असून या �देशातील औरगंाबाद हे म�ुय 
शहर आहे. 

(५)  िवदभ� – या �देशाला पूव��या म�यवत� �ांत या नावाने �देश हा ओळखला 
जायचा. या �देशाचे �थान हे अितपवु�कडे आहे.  

 

�ाकृितक��या महारा�� रा�याचे ३ नैसिग�क िवभाग होऊ शकतात 

(१)  िकनारप�ीचा �देश (कोकण) – सम�ुा�या लाटे�माणे उंच सखल �देशापासून 
कोकण िकनारप�ी बनलेली आहे. 

(२)  स�ा�ी िकंवा पि�म घाट- जवळजवळ पि�मेस अरबी सम�ुाला समांतर अशी 
दि�णो�र पसरले�या पव�त  रांगेला ‘पि�मघाट’ असे �हणतात. 

(३)  पठार – महारा�� पठारावरील �मखु ड�गररांगाम�ये शंभूमहादेवाचा ड�गर, 
ह�र�ं� बालाघाट ड�गर अिजंठा-सातमाळा यांचा सामावेश होतो. यािशवाय प�ुहा 
द�खन�या पठारी �देशाव�न �मखु न�ांची खोरी िवभागली आहेत. �याम�ये 
कृ�णा नदीचे खोर,े भीमा नदीचे खोर,े गोदावरी नदीचे खोर,े आिण तापी नदीचे खोर े
यांचा समावेश होतो. 
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१.४.२ महारा�� रा�याची �मखु भू- वैिश�ये – 
 

१. कोकण िकनारप�ी –  

 पि�मेस अरबी सम�ु आिण पूव��या बाजूस असणा�या स�ा�ी पव�त रांगा यां�या 
दर�यान असले�या िचंचो�या िकनारप�ी�या �देशाला कोकण िकनारप�ीचा �देश 
असे �हटले जाते. िकनारप�ीची �ंदी केवळ फ� ५० िक.मी. असून �याच बरोबर 
२०० मीटर पे�ा उंची कमी आहे. कोकण िकनारप�ी उ�रसे अिधक �ंद असून 
दि�णकडे िनमळुती होत गेलेली आढळते. 

 भारताची �ाकृितक वैिश�यामळेु भारता�या पि�म िकनारप�ीम�ये असलेला 
मह�वाचा महारा��ाचा िकनारा आहे या िकना�यालाच कोकण िकनारप�ी या नावाने 
ओळखतात. 

 उ�रसे दमन गंगा नदीपासून दि�णेस तेरखेोल खडीपय�त कोकण�या उ�र-दि�ण 
िव�तार स�ा�ी पय�त रगंा�या पि�मेस समुार े ७५० िक.मी. आहे. कोकण 
िकनारप�ीचा �देश हा सखल आहे परतं ुतो मैदानी �देश नाही. 

 कोकण�या दि�णेकडील सखल िकनारप�ीची �ंदी २० ते ४० िकमी अस�याने 
स�ा�ी घाटा�या पूव�स भू �देशाचा ती� उतार स�या अि�त�वात आहे. �हणजेच 
र�नािगरी आिण िसंधदुगु�  िज�हे, कोकण�या उ�रेकडे असणा�या ठाणे िज�हात 
सखल िकनारप�ीची �ंदी समुार े८० ते १०० िकमी असून उ�रकेडे ती अिधक �ंद 
होत जाते. या �देशातील साखल �देशाचा भू उठाव हा कधी वरचढ करत टर 
िवखरुले�या �व�पात असून असं�य कमी उंची�या टेकडया या �देशात 
िवखरुले�या �व�पात आढळतात. 

 पि�म घाटा�या पि�मेस असलेली िकनारप�ीचा �देशात जेथे दोन प�ृभाग 
िमळतात. �या ितर�या / आड�या उंचवटया बरोबर आिण िवि�छ�न अव�थेत 
असणा�या अनेक अ�ंद ठेकडया आढळतात. 

 िकनारप�ी�या �देशात काही िठकाणी या �देशाचा िव�तार होत जाऊन भूिशर, 
इं�जी  V आकारा�या खाचा, सम�ु ग�ुहा, आखात, उथळ जलमय िकनारा आिण 
िकना�यापासून काही अंतरावर बेटे अशी मा�यां�या ठा�या �माणे िविवध भू�पे 
आपणास पहावयास िमळतात. 

 न�ा, खाडया आिण स�ा�ी पव�ता�या उपरांगा, आिद िकना�याजवळ तकुडे तकुडे 
होऊन सम�ुिकना�याला  िमळा�या आहेत. 

 कोकण िकनारप�ी�या �देशात तेरखेोल, िवजयदगु� , राजपरुी, रायगड, दाभोळ, 
धरमतर, ठाणे आिण वासैची खाडी आढळतात. 
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 कोकणातील न�ांचा उगम स�ा�ी पव�ता�या कडयाम�ये होऊन �ाकृितक 
रचेनेनुसार आखूड परतं ुवेगवान असून �या अरबी सम�ुाला िमळा�या. �यातील 
काही मह�वा�या न�ा �हणजे उ�हास, सािव�ी, विश�ी आिण शाली. 

 िवशाल �व�पात असणारी दंतरु �कारची िकनारप�ी पा���देश आपणास आता 
कोकणात पहावयास िमळतो. 

 

२.स�ा�ी पव�त रांगा 

 महरा��ातील पि�म घाटालाच स�ा�ी पव�त रांगा या नावानेही ओळखले जाते. या 
पव�ताची समु� सपाटीपासून सरासरी उंची १०००-१२०० मी एवढी आढळते. 

 या पव�त रांगेचा िव�तार तापी नदी�या मखुातून ते दि�णेकडील रा�या�या ही 
पलीकडे वाढत गेलेला आढळतो. 

 स�ा�ी पव�त रांगां�या अनेक उपपव�त रांगा �या�या म�ुय रांगेपासून अगदी पूव�कडे 
जाऊन स�ा�ी�या टेकडया दि�णेकडे िकनारप�ीला समांतर जाताना 
आढळतात.उदा – सातमाळा, अिजंठा, हरी�ं�, बालाघाट आिण महादेवाचा ड�गर 
रांगा. 

 स�ा�ी पव�तां�या पूव�  व आ�नेय िदशेकडे उतार हा मंद �व�पाचा खाली येताना 
आढळतो. 

 पि�म घाट हा ख�या अथा�ने पव�त नाही परतंु �ंशापासून द�खन�या पठाराची कडा 
तयार झा�या आहेत. असे मानले जाते क� १५० दशल� वाता� पूव� ग�डवाना 
भूमी�या िवखंडनातून िनमा�ण झालेला आहे. 

 या �देशातील म�ुय वैिश�ये �हणजे �ंबके�रा�या टेकडया, माथेरान व माथेरानचे 
पठार होय. 

 इगतपरुी जवळ असलेले महारा��ातील सवा�त उंच िशखर �हणजे कळसुबाई जे 
१६५० (१६४६) मी उंचीवर आढळते. यािशवाय नािसक�या उ�रसे ९० िकमी 
अंतरावर असलेले दसुरे उंच िशखर �हणजे सा�हेर (१५६७) मी आहे. 

 पि�मेकडे अनेक सळुके व �यां�या रांगा िनमा�ण झाले�या असून सम�ुात उतरले�या 
िदसतात. िह भू�पे सम�ुाम�ये छोटया टेकडयां�या खडकात गा�या �माणे सम�ुात 
पसरलेली िदसतात. 

 महारा��ातील ब�याचशा न�ा �ा स�ा�ी पव�तात उगम पावून �या �ाकृितक 
रचनेमळेु पूव�कडे व पि�मेस वाहत गे�या. 



 

 

महारा��ातील �मखु भू वैिश�ये ,�मखु 
न�ा आिण हवामान  

 

7 

   स�ा�ी पव�त रांगेतील आणखी एक िविश�ये गुणधम� �हणजे या पव�त रांगेत 
असलेले असं�य घाट. �यातील मह�वाचे घाट �हणजे थळ, बोर, कंुभाल�, आंबा, 
फ�डा आिण आंबोली. 

 पि�म घाटात ड�गराळ भागात असणार े कमी उंचीचे �देश आहेत �हणजेच घाट 
होय. आणखी एक वैिश�ये �हणजे या �देशातील उ�रेकडून दि�णेकडे �माणे थळ, 
बोर, कंुभाल�, आंबा, फ�डा व आंबोली असे घाट आहेत. 

 पि�म घाटातील ती� उतारा�या टेकडया ही एक परपंरा आहे.al ठरािवक 
काळानंतर टेकडया दभंुगून अ�ंद र�ते तयार झाले. बरीचशी मह�वाची थंड हवेची 
िठकाणे ही याच घाटात आढळतात. 

 भारतातील तीन पाणलोट �े�ापैक� पि�म घाट हे एक मह�वाचे पाणलोट �े� आहे 
क� �यामधून दि�ण भारतातील असं�य न�ा उगम पावतात. उदा. गोदावरी, भीमा, 
कोयना आिण कृ�णा. 

 महारा��ातील पव�त व िशखर े– 

 

�म
वार  

नाव  उंची मी 
म�ये 

पव�तरांगा  िज�हा  मह�व/वैिश�ये  

१ कळसबुाई १६४६ कळसबुाई अ.नगर िशखर 

२ सा�हेर  १५६७ िसलेसरी नािशक स�ा�ीतील सवा�त उंच 
िक�ला आिण महरा��ातील 
दसुर ेउंच िशखर  

३ धोडय १४७२ सातमाळा नािशक नािशक मधील दसुर े उंच 
िशखर  

४ तारामती  १४३१ माळशेज अहमद
नगर 

ह�र�ं�गड मधील दोन 
िशखरापैक� एक िशखर  

५ स��ुंगी  १२६४ सातमाळा नािशक िहदंूचें धािम�क िठकाण  

६ तोरणा १४०३ पणेु पणेु िशवाजी महाराजांनी १६६३ 
म�ये ता�यात घेतलेला 
पिहला िक�ला 

७ परुदंर १३८७ पणेु पणेु िशवाजी महाराजांचे सुप�ु 
संभाजी राजे यांचे ज�म 
िठकाण  

८ मंगी–तुंगी १३३१ िसलसेरी नािशक दोन पठारा दर�यान वसलेले 
सव��च जुने िशखर 
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९ राजगड १३१८ पणेु पणेु यालाच पूव� मसुमदेव या 
नावाने ओळखले जायचे. 
िशवाजी महाराजां�या 
काळात २६ वष� राजधानीचे 
िठकाणी, �यानंतर 
महाराजांनी रायगड आपले 
राजधानी िठकाण हलिवले   

१० िसंहगड १३१२ पणेु  पणेु  िसंहगड हे ��यात लढाई 
िठकाण  

११ रतनगड  १२९७  माळशेज अहमद
नगर 

अहमदनगरमधील दसु�या 
�मांकाचे उंच िशखर   

१२ ��हिगरी  १२९५  �ंबके�र  नािशक  �ंबके�र जवळील 
गोदावरी�या उगमावरील 
पिव� िठकाण  

१३ अंजनेरी  १२८०  �यंबके�र  नािशक  िहदंशुा�ानुसार हनमुानाचे 
ज�मिठकाण आिण �यां�या 
आई�या नावाव�न या 
िठकाणाला नाव िदले. 

१४  �तापगड  १०८०  सातारा  सातारा  एक मह�वपूण� यु�ाचे 
िठकाण, स�या हे एक पय�टन 
�थळ बनले आहे . 

१५  रायगड  १८२० पणेु  रायगड  भूतपूव�  मराठा राजा�या 
िशवाजी महाराजां�या 
काळातील १६७४ पासून चे 
राजधानीचे िठकाण  

 

३) महारा�� पठार –  

 पि�म घाट व कोकण िकनारप�ीचा �देश सोडून महारा��ाचा उव��रत भाग हा 
द�खन�या पठाराची भूमी असून �याचा अ�यवृ�ीय िव�तार व १५°४४ ते 
२१°४०’ उ�र – रखेावृ�ीय िव�तार ७३°७५’ पू ते ६०°३३’ पूव�  अन�ुमे आहे. 

 कोकण िकनारप�ी आिण स�ा�ी पव�त रांगा सोड�यास संपूण� �देशाचा अंतभा�व 
महारा�� रा�यात होतो. 

 महारा�� पठार हे स�ा�ी�या पि�मेपासून सु�वात होऊन पूव�कडील नागपूर 
पय�तचा पठाराचा उतार कमी होत जाताना आढळतो. 
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 घाटामळेु महारा�� पठार हे कोकण िकनारप�ीपासून वेगळे झाले आहे. 

 स�ा�ी पव�त रांगे�या पूव� पासून पसरले�या सातमाळा, अिजंठा, हरी�ं�, बालाघाट 
व महादेव टेकडया महारा�� पठारा�या पूव�कडे उंची नुसार एकाच िदशेने संपूण� 
महारा��ात पठार िवखरुले�या आहेत. या रांगा दर�यान गोदावरी, भीमा व कृ�णा 
नदीचे खोरी आहेत. 

 महारा�� पठाराची िवभागणी िविवध घटकांम�ये झालेली आढळली ती पढुील 
�माणे–  

(१) अिजंठा टेकडया – गोदावरी नदीचे खोरे  
(२) बालाघाट पठार – भीमा नदीचे खोर े 
(३) महादेव ड�गर – कृ�णा नदीचे खोर े

 

 महारा�� पठारा�या उ�रेस सातपडुा रांग हा म�ुय भाग असून ती महारा��ा�या पूव�  
– पि�म िदशेने जाताना आढळले. 

 महारा��ा�या उ�र सीमेलगत नम�दा नदी वाहत जाते. बाक��या �मखु न�ा 
�याम�ये कृ�णा, गोदावरी, भीमा, पेनगंगा-वधा�   आिण तापी-पूणा�  �ा पठाराला 
वळसा घालून �याम�ये बदल होऊन मोठया द�या व ड�गरावर �देश आढळतो. 

 �वालामखुी�या उ�ेका�या वेळी ला�हारस थंड होऊन महारा�� पठाराचे िविश�ये 
आिण �ाकृितक रचना ही रा�याचे �भावी असे �ाकृितक िवशेष वैिश�ये 
आढळतात. 

 वधा� -वैनगंगा नदी खो�या�या पूव�कडील बराचसा भाग आिण र�नािगरीतील 
िचंचोळप�ा वगळून द�खनचा पठाराचा उरलेला भाग सॉ�ट खडकाने बनलेला 
आहे. 

 

पठारावरील मह�वा�या पव�त रांगा   

 महादेव रांगेची शाखा ही मु�य रांगे�या समुार े १८° उ�रसे आिण आगे�यकडे 
जाताना आढळते. 

 इतर रांगेम�ये ह�र�ं� घाट हा पि�म भागाला लागून आहे. �याचबरोबर बालाघाट 
रांग ही पूव�स आढळते. 

 �ा रांगेचा गणुधम�  असा क� �या�या पठाराचा िव�तार हा �या�या मा�या�या बाजूस 
आढळतो. 

 महाबळे�र आिण पांचगणीचे पठार हे महादेव टेकडया लागून आहेत. तसेच 
अहमदनगरचे पठार हे बालाघाट रांगेला लागून आहे. 

 ह�र�ं�घाट रांगे�या उ�रेस, पि�मे पासून ते पवु�कडे जाताना िनघाले�या सलग 
टेकडया �हणजे अिजंठा रगं होय. या रांगे�या पूव�कड�या अगदी शेवट�या िठकाणी 
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प�ुहा �याची िवभागणी दोन शाखेत होते. �यातील एक शाखा दि�णेकडे पाभणी 
आिण नांदेड िज��ातून जाते ितला िनम�ळ रांग �हणतात. तर दसुरी उ�रकेडील 
शाखा यवतमाळ िज��ापय�त जाते या शाखेला सातमाळा ड�गर रांग �हणतात. 

 अिजंठा-सातमाळा रांगे�या मा�याला लागून परीघम िवदभा�तील बलुढाणा पठार 
आहे आिण मालेगावचे पठार हे स�ा�ी रांगे�या अगदी जवळ आहे. 

 सातपडुा रांग ही रा�या�या उ�रकेडील मया�दे�या बाहेरील बाजूला लागून असून 
�या�या ती� त�ुयासारखी रांग ही धळेु िज��ा�या पि�मेस आढळते आिण 
गािवलगडचा टेकडया अमरावती�या उ�र भागात आढळतात. 

 तोरणमाळ हे लहानसे पठार असून �याची उंची ११५० मी आहे. 

 अ�तंबा हे ड�गर सवा�त उंच िशखर असून �याची उंची १३२५ मी असून येथून तापी 
नदीचे खोरे पूण� ��ी�े�ात येते. 

 या रांगेचा दि�णेकडील उतार समुारे १२०० मी पासून ते ३०० मी पय�त 
आकि�मतपणे कमी होताना आढळतो. 

 या रांगेतील ‘कडे’ ईशा�याकडे जाताना िदसतात. 

 अित ती� उतारा�या कडयां�या रगंामळेु या पव�तरांगांची िनिम�ती झालेली आहे.      
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१.५   महारा��ातील �मखु नदया आिण �या�ंया उपन�ा  
 

 महारा��ातील जल�णाली Traversed असून �या न�ा बगंाल�या उपसागराला 
आिण अरबी सम�ुाला िमळतात. 

 भूरचना आिण जल�णाली यां�या दर�यान सा�यता आढळते. दि�ण द�खन 
पठाराव�न पा�याचे �वाह जलद गतीने वाहतात. 

 सव�साधारणपणे जा�तीत जा�त नदी�या वाहणा�या िदशा पूव� आिण आ�नेयकडे 
िदसून येतात. मा� तापी आिण ितची उपनदी अपवाद ठरली असून ती          
खचदरीतून पि�मेकडे वाहते. 
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 महारा��ातील न�ांमळेु संपूण� �देशाची िविवध भागात िवभागणी झालेली आढळते. 
गोदावरी, कृ�णा, ता�ी (तापी) �ा �मखु न�ा होय. या सव�  न�ा �हणजेच 
महरा��ातील म�ुय भाग आहेत. 

 या सव� न�ांना महारा��ाची जीवन रखेा �हटले जाते. या महारा��ातील म�ुय न�ा 
आिण �यां�या उपन�ांची चचा�  आपण करणार आहोत. 

 

१.५.१ महारा��ातील नदी �णालीची िवभागणी �मुख पाच जल�णालीत होऊ 
शकते. ती पुढील �माणे : 
 (१) कोकणातील नदी �णाली 
 (२) कृ�णा –भीमा  नदी �णाली  
 (३) गोदावरी नदी �णाली  
 (४) तापी-पूण� नदी �णाली  
 (५) वधा�  नदी �णाली  
 

(१) कोकणातील नदी �णाली / पि�म घाटातील पि�म वािह�या नदी �णाली 

 कोकण िकनारप�ीचा �देश हा तापी नदी�या खो ता�ी नदी�या दि�णेस व अरबी 
सम�ुाला लागून असलेला कोकण िकनारप�ीचा �देश आहे. 

 हा �देश पूव�कडे स�ा�ी पव�त िकंवा पि�मेकडील घाट यांनी जळुलेला आहे. 

 स�ा�ी�या पि�मेकडील टेकडया ६४ िकमी �या अंतरावर अरबी सम�ुात 
िमळतात. 

 कोकण िकनारप�ीचे िचंचोळे �व�प, स�ा�ी पव�तापासून अंतग�त भागात 
िवखरुले�या टेकडयाचे सळुके आिण असं�य लहान / आखूड व वेगवान न�ा असून 
�या पि�मेकडे वाहतात �यापैक� उ�हास ही उ�रसे असणारी सवा�त मोठी नदी 
आहे. 

 कोकणातील न�ांची वैिश�ये  

 कोकणातील न�ांची लांबी आिण नदीचे पाणी साठव�याचे �े� यांचा िवचार करताना 
महारा�� पठारावरील न�ां�या तलुनेने कोकणातील न�ांना फारसे मह�व नाही. 

 कोकणातील सव� न�ा शी� �वाही आिण कमी लािम�या/आखूड आहेत. 

 पि�म घाट हा कोकणातील न�ांचे म�ुय �ो� आहे �याच बरोबर न�ांची लांबी ही 
५० िकमी ते १५५ िकमी एवढी आढळते. 

 कोकणातील न�ा �ा सव�साधारणपणे एकमेकास समांतर वाहतात. 
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 महारा��ात ११ पे�ा जा�त पि�म वािह�या नदया असून दमणगंगा, सूया� , वैतरणा 
उ�हास, सािव�ी, कंुडिलका, पाताळगंगा, विश�ी, शाली, कल�, तेरखेोल यांचा 
समावेश कोकणातील न�ांत होतो. 

 �यातील काही न�ा �ा आखूड असून �या खड्यांना िमळतात. 

 या न�ावरील �यां�या भौगोिलक रचनेमळेु �यावर मोठी धरणे बांधली गेली नाहीत. 
 

कोकणातील िवभागावर नदी�णाली 

(अ) उ�र कोकणातील नदी�णाली  
(ब) म�य कोकणातील नदी�णाली  
(क) दि�ण कोकणातील नदी�णाली  

 

(अ) उ�र कोकणातील म�ुय नदी �णाली खालील �माणे.  

(१) दमणगगंा नदी  

महार�� रा�यातील नािशक िज��ा मधील िदडंोरी तालु�यामधील आंबगांळ गावाजवळ 
असणा�या स�ा�ी पव�त रांगेत या नदीचा उगम होतो. नदीची सम�ुासपाटी पासुंची उंची 
९५० मी असून अरबी सम�ुाला िमळ�यापूव� एकूण अना� १३१ िकमी �वास करते. 

 दावण, �ीमंत, वाल, रायती, ल�डी, वाघ, सकरत�ड, ड�गरखाडी, रोशनी आिण 
दधुणी�ा मह�वा�या दमनगंगे�या उपन�ा आहेत. 

 अरबी सम�ुाला िमळ�यापूव� महारा�� रा�य, गजुराथ रा�य आिण दादरा नगर 
हवेली आिण दमन व िदव या क� �शािसत �देशातील दमणगंगा नदीचे खो�याने 
२३३१ ची िकमी �यापले आहे. 

 

(२) वैतरणा नदीचे खोर े 

 पालघर िज��ातील वैतरणा ही म�ुय नदी आहे. 

 उ�र मुंबई आिण तापी नदी�या दि�णेस असलेली वैतरणा नदी ही एक या 
�देशातील पि�म नदी आहे. 

 गोदावरी नदी�या उगमा�या अगदी िव��द बाजूस असणा�या नािशक िज��ातील 
�यंबक टेकडयाम�ये उगम पाऊन पढेु पालघर िज��ातील कसारा जवळील 
िवहेगाव मधून वाहत जाते. 

 वैतरणा नदीची एकूण लांबी १५४ िकमी एवढी आहे. 

 महारा��ाचा नािशक िज��ातील असणा�या स�ा�ी पव�त रांगेत वैतरणा नदी�या 
उगम पाऊन पढेु पावते आिण नंतर महारा��ातून समुारे १७१ िकमीचा �वास क�न 
अरबी सम�ुाला िमळते. 
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 िपजंाल, सूया�  आिण तानसा �ा वैतरणा नदी�या उपन�ा आहेत. 
 

(३) उ�हास नदी  

 महा��ातील उ�हास नदी ही एक पि�मवािहनी नदी असून ती अरबी सम�ुाला 
िमळते. 

 १८°४४ ते १९°४२ उ�र अ�वृ� आिण ७२°४५ ते ७३°४८ पूव� रखेावृ�ा 
दर�यान उ�हास नदीचे खोरे आढळून येते. 

 उ�हास नदीची एकूण लांबी १३० िकमी असून ती कोकणातील सवा�त लंब नदी 
आहे. 

 उ�हास नदी बोर घाटा�या द�याम�ये उगम पावते. व मुंबई�या प�रसरात नदीने एक 
मोठे खोर ेबनलेले आहे. 

 या खो�याची सीमा पूव�कडे स�ा�ी टेकडया व दि�णेकडील आिण पि�मेकडील 
िमळणारा भाग या उ�हास नदी�या खो�या�या सीमा आहेत. 

 उ�हास नदी पि�म िदशेला वाहत जाते आिण ठाणे तसेच रायगड िज��ात �वेश 
करते / िज��ातून वाहते. 

 उ�हास नदीचा माग� भरवी नदी�या मागा�ला िमळतो. 

 मबुई बदंरात जेथे िमळते तेथे नदीचा माग� �रकामा झालेला आढळतो. 

 भातसा, काळू आिण भारवी या उ�हास नदी�या मह�वा�या उपन�ा आहेत. 

 महारा��ात उ�हास नदीने ४६३७ ची िकमी �े� �यापले आहे. 

 ठाणे, रायगड आिण पणेु िज��ांचा �े� या खो�याम�ये समािव� होतो. 
महारा��ातील रायगड िज��ातील उ�हास नदीचा उगम झाला असून 
सम�ुसपाटीपासून उंची ६०० मी आहे. 

 पेज, बारवी, िभवपरुी, मरुबारी, कालू, शारी, भातसा, सालपे, पोशीर आिण िशलार 
या उ�हास नदी�या मह�वा�या उपन�ा आहेत. कालू आिण भातसा नदी उ�हास 
नदी�या उज�या िकना�यावर येऊन िमळणा�या उपन�ा असून उ�हास नदी�या 
एकूण पाणलोट �े�ापैक� ५५.७ ट�के �े� या दो�ही न�ांनी एकि�तपणे तयार केले 
आहे. 
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(ब) म�य कोकणातील �मखु जल�णाली खालील �माणे –  

 
(१) पाताळगगंा नदी  
ही नदी पि�मेकडील टेकडयामधून उगम पावते. माथेरान�या पठाराव�न िविवध 
शाखातून वाहते आिण पढेु या शाखा खोपोली जवळ िमळतात आिण पि�मेकडे वाहत 
जाऊन धरमतर खाडीला जाऊन िमळतात. 
 

(२) अबंा नदी 

 अंबा नदीचा उगम ५५४ मी उंचीवर खोपोली – खंडाला र��या�या जवळ 
असले�या स�ा�ी रांगेतील बोरघाट टेकडयाम�ये झाला. 

 स�ुवातीस अंबा नदी दि�ण िदशेकडे वाहत जाते आिण नंतर वळसा घेऊन 
वाय�येकडे वाहत जाऊन अरबी सम�ुाला िमळ�यापूव� ती रवेस गावजवळ धरमतर 
खाडीला येऊन िमळते. 

 अंबा नदी सम�ुाला िमळ�यापूव� नदीचा एकूण ७६ िकमी लांबी आहे. 
 

(३) कंुडिलका नदी  

 महारा��ातील भाबडुा�  गावाजवळील पि�म घाटा�या स�ा�ी टेकडयावर या नदीचा 
उगम पावतो. कंुडिलका नदी ही एक पि�म वािहनी नदी आहे.  

 स�ुवातीस ही नदी पासून गावापय�त नैऋ�यकडे वाहत जाते नंतर वाय�येकडे वळसा 
घेऊन अरबी सम�ुास िमळते. 

 

(४) काळू नदी -   

 काळू नदी ही एक महारा��ातील /कोकणातील पि�म वािहनी नदी आहे. 

 सािव�ी नदीची ही �मखु उपनदी आहे. 

 काळू नदीचे खोरे अंदाजे १८°०५’ ते १८°२५’ उ�र अ�ावर आिण ७३°१०’ ते 
७३°१३’ पूव� रखेांश दर�यान आहे. 

 महारा��ातील रायगड िज��ामधील स�ा�ी पव�त रांगेत काळू नदी उगम पावते.या 
नदी�या उगमा�या सम�ुसपाटीपासूनची उंची ६२५ मी आहे. 

 या पि�म वािहनी नदी�या उगमापासून ते सािव�ी नदी�या संगमापय�त या नदीची 
एकूण ४० िकमी लांबी आहे. 

 महारा��ात रायगड िज��ात या नदीचे ६७० चौ.िकमी �े� �यापले आहे. काळू ही 
सािव�ी नदीचा मह�वाची उपनदी असून ती उज�या िकना�यावर येऊन िमळते 
आिण सािव�ी नदी�या खो�यात एकूण २३ ट�के �े� पा�याचा साठा आढळतो. 
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कोकणातील इतर न�ा  

(अ)  भोग�री 

 महारा��ातील रायगड िज��ातील भोगे�री गावाजवळ असले�या पि�म घाटात 
भोगे�री नदी उगम पावते. या नदीचा उगम सम�ु सपाटीपासून २२६.६ मी उंचीवर 
आढळतो. 

 पेण ताल�ुयातून ही नदी पि�म िदशेने वाहते आिण पढेु अंतोरा गावाजवळील 
धरमतर खाडीत ती िवलीन होते. 

 ही नदी सम�ुाला िमळ�यापूव� नदीची एकूण लांबी ४० िकमी आहे. 
        

(ब) िमठी नदी  

 िमठी नदीलाच माहीमची नदी या नावाने ओळखले जाते. 

 िवहार व पवई तलावातील पा�याचे िवसग� या नदीला िमळतात. 

 ही हगंामी नदी आहे. 

 उ�र मुंबईतील संजय गांधी रा��ीय उ�ाना�या लागत असले�या टेकडयामधून ही 
नदी उगम पावते व माहीम�या खाडीला िमळते. 
 

(क)  ओिशवरा नदी  
ओिशवरा नदी आरे इथे वसाहतीम�ये उगम पनु गोरगेाव टेकडयांना वळसे 
घालून मालाड�या खाडीत िवलीन होते. 

 

१.५ .२ कृ�णा – भीमा जल�णाली  
  

कृ�णा नदी  

 सातारा िज��ातील जोर गावाजवळ १३३७ मी उंच असले�या पि�म घाटातील 
उ�र महाबळे�र म�ये कृ�णा नदी उगम पावते. हे उगम�थानं अरबी सम�ुापासून 
समुार े६४ िकमी अंतरावर आहे. कृ�णा नदीचा समुार े१४०० िकमी वाहत जाऊन  
बगंाल�या उपसागराला िमळते. 

 घट�भा, मल�भा, भीमा आिण तुंगभ�ाया कृ�णेला िमळणा�या �मखु उपन�ा 
आहेत. तीन रा�यासह एकूण भौगोिलक �े�ापैक� जवळजवळ ८ ट�के �े� कृ�ण 
नदीने �यापले आहे. 

 कृ�णा नदी�या खो�याचे �े� कना�टक रा�यात (११३२७१ चौ.िकमी) आं��देश 
(७६२५२ चौ.िकमी) आिण महारा��ात (६९४५५ चौ.िकमी) या तीन रा�यात 
आढळते. कृ�णा नदी २५.९ दशल� हे�टर �े� ओिलताखाली �यापले आहे. 
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 देशाची इतर सीमा वगळला या नदी�या खो�याचा बराचसा �देश सौ�य चढ 
उताराचा आढळतो. �यामळेु पि�म घाटाचा अखंड रांगा तयार झालेली आहे. 

 कृ�णा नदी�या खो�यात काळी, लाल, जांभी, गाळाची,संिम�, काळी, �ारम�ु आिण 
अ�कधम� या मह�वा�या मदृा आढळतात. 

 या खो�याम�ये वािष�क सरासरी भूप�ृावरील पाणी ७८.९ घन िकमी चे म�ुयांकन 
केले गेले आहे. 

१.५ .३. गोदावरी जल�णाली  

 महारा��ातील तसेच म�य भारतातील ही एक मह�वाची �मुख नदी आहे. 

 नािशक िज��ाम�ये १०६७ मी उंचीवर असले�या पि�म घाटातील �यंबके�र येथे 
गोदावरीचा उगम होतो. 

 बगंाल�या उपसागराला िमळ�यापूव� महारा��ातील संपूण� द�खन�या पठारामधून 
समुार ेपूव�कडे समुार े१४६५ िक.मी.लांबीचा �वाह वाहत जातो. 

 पि�मेपासून दि�ण भारतापय�त ही नदी वाहत जाते. 

 गंगा नदीनंतर गोदावरी नदी ही भारतातील दसु�या �मांकाची मोठी नदी आहे. 

 असे मानले जाते क� भारतातील मोठया नदी�या खो�यापैक� हे एक खोर ेआहे. 

 या नदी�या खो�याने महारा�� रा�यात (१५२१९९ चौ.िक.मी) ओ�रसा (१७७५२ 
चौ.िक.मी) आिण कना�टकात (४४०५ चौ.िक.मी) �े� �यापले आहे. 

 �वरा, पूणा� , मांजरा, इं�ावती, वैनगंगा, वधा� ,प�च, क�हान, कोलाब आिण पैनगंगा �ा 
गोदावरी�या �मखु उपन�ा आहेत. 

 गोदावरी खो�याचे एक खास वैिश�ये असे क� पि�म घाटा�या खालील उताराव�न 
या खो�यात पाणी वाहते. मांजरा, �ाणिहता, इं�णती,या न�ांचे पाणी या नदीत 
सोडतात. 

 गोदावरी नदीचे खोरे वाढीव �े� ३१२६१२ चौ. िकमी हे पांच रा�यात असून 
�यापैक� देशा�या एकूण भौगोिलक �े�ापैक� ९.५ ट�के �े� या खो�याने �यापले 
आहे. 

 गोदावरी नदीचे ३१.३ दशल� हे�टर �े� ओिलताखाली आहे. 

 गोदावरी�या �मखु उपन�ांचा तपशील खालील त��यात दश�िवतो . 
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नदी 

 
१ 

उगम /�ोत 

 
२ 

उप-उपन�ा 

 
३ 

लांबी (िक.मी) 

 
४ 

ओिलताखाली 
�े� (चौ.िक.मी) 
५ 

�वरा पि�म घाट मळुा २०० ६५३७ 
पणुा� अिजंठा ड�गर 

टेकडया 
- ३७३ १५५७९ 

मांजरा  बालाघाट िकमी क�या ७२४ ३०८४४ 
पेनगंगा  बलुढाणा रांग  पूस,अन�सअरण  ६७६ २३८९५ 

 गोदावरी नदी�या खो�याम�ये मोठे चढउतार असलेले मैदान हे खाली असले�या 
सपाट मा�याचे टेकडयां�या रांगा यांचा समावेश होऊन बनलेले आहे. 

 काळी मदृा, नील मदृा, जांभी मदृा, गाळाची मदृा, संिम� मदृा, �ारयु� आिण 
अ�कधम� मदृा अशा मह�वा�या मदृांचे �कार या खो�यात आढळतात. 

 नांदेड शहरापासून ५ िकमी अंतरावर आिशया खंडातील सवा�त मोठा ‘िव�णपुरुी 
�क�प’ हा जलिसंचन �क�प या नदीवर आहे. 

 

(४) तापी – पुणा� जल�णाली  

 म�य भारतातील तापी जल�णाली आहे. 

 म�य�देशातील तैल िज��ातील ७५२ मी उंचीवर असले�या म�ुताई जवळ�या 
�देशात तापी नदीचा उगम पावतो. 

 भारतीय – �ीघ�क�पाबरील अनेक न�ांपैक� एक �मखु जल�णाली असून ७२४ 
िकमी कामबी जल�णाली आहे. अरबी समु�ाला िमळ�यापूव� ती खंबात�या 
आखातातून वाहत जाते. 

 तापी नदी भारतातील एकमेव ितस�या �माकाची नदी आहे. क� जी नम�दा आिण 
महीमदी नदी नंतर पूव�कडून पि�मेकडे वाहत जाते. 

 दि�ण म�य �देशातील पूव�कडे आिण दि�ण गजुरात मधून खांबायत�या 
आखातातून अरबी सम�ुाला िमळते. 

 पणुा� , िगरणा, पांझरा, वाघरु, बोरी आिण अनेर �ा �मखु तापी�या उपन�ा आहेत. 

 तापी नदीचे खो�याचा िव�तार हा तीन रा�यात झालेला िदसून येतो.६६५१५.५ 
चौ.िक.मी �े�ापे�ा अिधक �े� �यापलेले आहे. देशा�या एकूण भौगोिलक �े�ापैक� 
समुार े२ ट�के �े� या नदीने �यापलेले आहे. 

 जरी असे असले तरी नम�दा नदी पे�ा तापी नदीचे �े� कमीच आहे. तापी नदी मा� 
गाळा�या मदृेने सम�ृ असून शेतीसाठी लागणारी चांगली मृदा तयार होते. 
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 या खो�याची वािष�क भूप�ृ जल �मता १८ घन िकमी इतक� म�ुयांिकत केली आहे. 
 

(५) वधा� नदी �णाली  

 गोदावरी नदीची वधा�  ही उपनदी आहे. 

 सातपडुा पव�त रांगेतील म�ुताई पठारावर या नदीशी उगम पावतो आिण संपूण� वधा�  
िज��ा�या उ�रेकडील आिण पि�मेकडील सीमेव�न ही नदी वाहत जाते. 

 बोर, धाम, पोथरा, असोडा आिण उ�हा हया वधा��या उपन�ा आहेत. 

 अमरावतीपासून ५६ िक.मी. अंतरावर आिण मोश��या ८ िक.मी. पूव�कडे,िसमभोरा 
जवळ अ�पर वधा�  धरण वसलेले आहे. 

 वधा� नदी�या वर हे धरण बांधलेले आहे. 

 हे एक मातीचे धरण असून ३६ मी उंच आिण ७ िक.मी. लांबीचे धरण अमरावती 
आिण वधा�  िज��ा�या सीमेवर आहे. 

 या दोन िज��ातील या धरणाची धारणा �मता ७५०० हे�टर एवढी आहे. 

 तेथे एक पय�टन क� � �हणून िवकिसत होत आहे.स�या याला नल – दमयंती सागर 
या नावाने ओळखले जाते. 

 

१.४.३. इतर मह�वा�या उपन�ा       

 (I)   मांजरा – 

 मांजरा नदी ही गोदावरी नदीची पमखु उपनदी असून बालाघाटा�या टेकडयांवर 
तीचा उगम झालेला आहे. 

 गोदावरी नदी�या एकूण पा�यापैक� जवळजवळ ६ ट�के पा�याचा सहभाग या 
नदीचा आहे. 

 नांदेड िज��ाचा उ�रकेडील उ�र बाजूकडे असणा�या पूव�  सीमेला लागून ही नदी 
वाहते, नंतर ती गोदावरीला िमळते. 

 म�याड आिण ल�डी �ा मांजरा नदी�या उपन�ा आहेत  
(II) मळुा आिण मुठा –  

 मळुा नदी�या उ�रलेा लागून आिण मठुा नदी�या पि�मेस पणेु शहर वसलेले आहे. 
या दोन न�ा संगम पलुानजीक (पूव� �याला वॅ��क� पूल �हणत) वाय�येस येऊन 
िमळतात तेथे मळुा–मठुा संगमाचा आकार �ा� झालेला िदसून येतो.  
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(III)  पैनगगंा- 

 पैनगंगा ही गोदावरीची एक उपनदी आहे. 

 गोदावरी नदीची पैनगंगा एक उपनदी आहे. 

 कयाधू नदी ही पैनगंगेची उपनदी आहे. 

 नांदेड िज��ा�या उ�र सीमेलगत ही नदी वाहत जाते आिण या नदी अ�पर पैनगंगा 
�क�प बांध�यामळेु मोठ्या �माणावर �े� जलिसंिचत झाले. 

 या नदीवरील सह�कंुड धबधबा आहे. 
 

(IV) पुणा� नदी –  

 पणुा�  ही एक गोदावरीची उपनदी असून म�य �देशातील बैतुल िज��ात नदीचा 
उगम पावतो अकोला िज��ाचा संपूण� पि�म भागातून वाहत जाऊन बलुढाणा 
िज��ात �वेश करते. 

 परभणी िज��ातील उ�रीय भागात पूव�कडून पि�मेकडे वाहत जाते आिण पणुा�  
ताल�ुयातील कंठे�र नजीक ही नदी गोदावरीला येऊन िमळते. 

 प�ढी, उमा, काटेपणुा� , िनगु�णा आिण िमठा �ा न�ा पणुा�  न�ा�या दि�ण िकना�यावर 
येऊन िमळणा�या �मखु उपन�ा आहेत. 

 सव� उपन�ांपैक� काठेपणुा�  ही सवा�त मोठी नदी उ�नाद असून वाशीम पासून काही 
िकलोमीटर अंतरावर या नदीचा उगम होतो. मतु�झापूरचा वाय�य कोपरा आिण 
अकोला ताल�ुयाचा पूव�कडील संपूण� बाजू या नदीने सामावलेली आहे. 

 परभणी िज��ातील िजंतूर ताल�ुयात येलदरी धरण (जलिव�तु श�� क� �) हे 
�मखु धरण पणुा�  नदीवर आहे. 

 

(V)  प�च आिण कानन – 

 प�च आिण कानन न�ा पूव�कडील पठारावर �मखु न�ा आहेत. सातपडुा रांगाव�न 
िचंचवड� िज��ातून वाहत जाऊन कामरी नदीस िमळतात व पढेु दो�ही न�ा 
कोलारला जाऊन िमळतात. 

 कानन नदी वारगाव जवळ जालवा िज��ात �वेश करते व पूव�कडे खापला ते 
कामरी अशी वाहत जाते आिण पढेु पेय आिण कोलार नदीला िमळते. 

 ित�या पढुील �वासात ती रामटेक ताल�ुयाची सीम बनते. िभवकंुड टेकडया जवळ 
नाग नदी िमळते व शेवटी भंडारा िज��ातील ग�डिपंपरी येथे वैनगंगेत िवलीन होते. 
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(vi) िमरा – 

 िमरा नदी ही िभमेची उपनदी आहे. 

 सातारा िज��ातील उ�रेकडील सीमेला लागून वाहत जावून पढेु आ�नेयकडे वाहत 
जाते. 

 

(vii) िसना  

 िसना नदी ही भीमेची उपनदी असून उ�रपेासून ते आ�नेयपय�त भीमा-नदीला 
समांतर वाहते. करमाळा, म�य माथा, बाश�, पूव�  मोहो आिण उ�र व दि�ण 
सोलापूर या भागातून पढेु वाहते. 

 

(viii) वैनगगंा  

 वैनगंगा ही गोदावरी नदीची उपनदी आहे. 

 वैनगंगे�या अनेक उपन�ा दो�ही िकना�यावर िमळा�या आहेत. चं�पूर आिण नागपूर 
िज��ा�या पि�म, म�य आिण पूव� �देशातून पढेु ही नदी वाहत जाते. 

 गाढवी, खो�ागडी, काथनी आिण पोटफ�डी या �मखु वैनगंगे�या उपन�ा डा�या 
तीरावर आिण अंधारी उपनदी ही उज�या तीरावर येऊन िमळते. 

 

(ix) नीरा  

 नीरा नदी ही िभमेघा नदीची उपनदी असून पणेु िज��ा�या आ�नेय सीमेव�न काही 
अंतरावर पढेु वाहत जाते. 

 

१.६ महारा��ाचे हवामान  

 
भारता�या पि�म भागात महारा��ाचे �थान असून भारता�माणेच रा�याचे हवामान उ�ण 
करीसंधीम मा�सून �कारचे असून उ�ण उ�हाळे आिण अ�यंत थंड िहवाळा आहे. 
मा�सून�या काळात अित पज��यमान असते. रा�यात एका वषा�त छार ऋतंूचा अनभुव 
येतो. माच� ते मे उ�हाळा ऋतू �यानंतर जून ते स�ट�बर पय�त पावसाळा ऋतू असतो. 
मा�सूनचा माघारीचा काळ हा ऑ�टोबर ते नो�ह�बर िहवाळा ऋतू िडस�बर ते �े�वुारी  

 
महारा��ा�या हवामानावर �भाव टाकणारी �ाकृितक वैिश�ये 
 

 पि�म घाटा�या टेकडया उ�रकेडून दि�णेकडे पसरले�या अस�याने ठाणे, मुंबई, 
रायगड, र�नािगरी व िसंधदुगु�  हे पि�म िकनारप�ीचे िज�हे उव��रत महारा��ापासून 
वेगळे झालेले आहेत. सम�ुसपाटीपासून सरासरी उंची १००० मी अस�याने 
हवामान वेगवेग�या िवभागात िवभागले आहे. 

 अरबी समु� हा महारा��ा�या पि�मेस असून �याचा �भाव कोकण�या तापमानावर 
झालेला आहे. असे िदसून येते क� तापमान क�ा कोकणात कमी तर सम�ुापासून 
३८ अंतरावर असले�या �देशात तापमान क�ा ही जा�त आढळते. उदा. नागपूर. 
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 दसुरा मह�वाचा �ाकृितक �कार �हणजे पठार होय क�, जो द�खन�या पठाराचा 
भाग आहे.   

 

तापमानातील बदल / तफावत  

 भारतीय खंडापासून ते सम�ुापय�त�या �देशातील हवामानातील बदल हे 
महारा��ाचे �थान व �ाकृितक रचना यावर अवलंबून असते.  

 कोकण िकनारप�ी�या िज��ात अितव�ृी /आिण पाऊस परतंु सौ�य िहवाळा 
अनभुवास येतो. 

 कमाल व िकमान तापमानात बदल अन�ुमे २७°से. आिण ४०° स� आिण १४° स� 
आिण २१° स� असते. 

 दि�णेकडून उ�रेकडे जाताना तापमान हे कमी होत जाते. 
महारा��ाचे वािष�क सरासरी तापमान सच� भागात २५-२७° पय�त रा�ते,िववध भागात 
एकूण वािष�क तापमानात बदल जाणवत असतो. 

 
महारा��ा�या िविवध िज��ातील हवामानातील बदल  
(१) ठाणे िज�हा -  
िकनारप�ी�या �देशात उ�हा�यात दैिनक सरासरी कमाल तापमान ३२.९°C (१९ 
एि�ल १९५५ म�ये डहाणू येथे ४०.६°C कमाल तापमनाची न�द) आिण िहवा�यात 
सरासरी िकमान तापमान हे १६.८°C (जानेवारी १९४५ म�ये डहाणू येथे ८.३°C 
िकमान तापमानाची न�द दश�वते. 

 
परतंु मान िज��ा�या अंतग�त भागात सरासरी दैिनक तापमान िहवा�यात कमी कमी 
होताना िदसते आिण उ�हा�यात सरासरी दैिनक कमाल तापमानात वाढ होताना 
आढळते. 
 
(२) र�नािगरी िज�हा – 

 उ�ण ऋतूत तापमान माच� पासून हळूहळू वाढताना िदसते आिण मे मिहना हा अित 
उ�णतेचा जाणवतो. 

 मा�सून�या आगमना नंतर ३ ते ४ अंशाने तापमान कमी होताना िदसते. 

 मा�सून�या काळात िदवसाचे तापमान हे िहवाळा ऋतू पे�ा कमी होताना आढळते. 

 ऑ�टोबर आिण नो�ह�बर मिह�या�या मा�सून�या मिह�या�या काळात िदवसाने 
तापमान वाढताना िदसते आिण मे मिह�यापे�ा नो�ह�बर हा उ�ण असतो. जानेवारीत 
रा�ीचे हवामान कमीच असते. 
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 िकनारप�ी�या २० ते २५ िक. मी. �या �े�ात आत हवामान सवा� िधक 
आ�हाददायक असते. िवशेष क�न उ�ण मिह�यात जवळजवळ संपूण� िदवसात वारे 
सम�ुाव�न वाहत येतात . 

 िकना�यापासून दूर अंतरावर �देशात उ�हा�याम�ये िदवस व रा�ी अितशय 
�ासदायक असतात. अशीच तापमानाची अव�था पि�म घाटा�या पाय�याशी 
देखील असते. 

 

(३) सातारा िज�हा  

 समुार ेनो�ह�बर�या शेवटी थंड हवामानाला स�ुवात होते आिण समुार ेफे�वुारी�या 
म�यापय�त हवामान तशा �कारचे हवामान चालूच असते.िडस�बर मिहना थंडीचा 
असतो. 

 महाबळे�रम�ये िडस�बर मिह�यात सरसरी दैिनक कमाल तापमान १४.४°C एवढे 
असते. 

 फे�वुारी�या म�यापासून ते मे मिह�या�या शेवटपय�त तापमानात सतत वाढ सु�च 
असते. मैदानी �देशापे�ा टेकडयां�या �देशात तापमानात वाढ होताना अिधक 
स�ुप�पणा जाणवतो. 

 वषा�तील मे मिहना अती उ�णतेचा असतो आिण मैदानी �देशात सरासरी दैिनक 
िकमान तापमान हे ३६.८°C असते. 

 िदवसाचे तापमान नैऋ�य मा�सून�या मिह�यापे�ा िहवाळा ऋतूत सारखे कमी 
होताना िदसते. 

 नैऋ�य मा�सून�या माघारी नंतर ऑ�टोबरम�ये िदवसा�या तापमानात वाढ होताना 
िदसते. 

 ३ एि�ल १९३४ साली महाबळे�र म�ये सवा� िधक कमाल तापमान ३६.१°C ची न�द 
झाली आिण ३ फे�वुारी १९४२ साली सवा� िधक िकमान तापमान ३.९°C एवढे 
आढळले. 

 

(४) औरगंाबाद िज�हा -  

 समुार ेनो�ह�बर मिह�या�या शेवटी जे�हा �ारभंी तापमान वेगाने कमी होत जाते ते�हा 
थंड हवामानाला स�ु होते. वषा�तील िडस�बर हा थंडीचा मिहमा असतो �याच बरोबर 
सरासरी दैिनक कमाल तापमान २८.७°C जवळ असते आिण सरासरी दैिनक 
िकमान तापमान १३°C असते. 

 िहवा�यात कधी कधी पूव�कडून आले�या थंड हवे�या लाटामळेु या िज��ातील 
हवामानात बदल होतो. �यामळेु तापमान २ ते ४° स� ने कमी होते. 
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 माच� मिह�या�या सु�वातीपासून िदवस व रा�ीचे तापमानात वेगाने वाढ होताना 
िदसते. 

 वषा�तील मे मिहना हा अित उ�णतेचा असतो �याच बरोबर सरसरी दैिनक कमाल 
तापमान ३९.८°C असते आिण सरासरी िदनक िकमान तापमान २४.४°C एवढे 
असते. 

 २५ मे १९०५ रोजी ४५.६°C या सवा� िधक कमाल तापमानाची नेहमीच न�द झाली 
होती. 

 याम�ये २ फे�वुारी १९११ रोजी २२°C या सवा� िधक िकमान तापमान आढळते. 
 

महारा��ातील पज��याचे िवतरण    
 

महरा��ात पावसाळा हा ऋतू जून�या पािह�या आठवडयात स�ु होतो आिण जुलै 
मिहना पूण� ओळ / आ�� �कारचा असतो. महारा��ात पज��यमान हे �देशानुसार िविभ�न 
पहावयास िमळतो. 

महारा�� रा�यात घाटमा�यावर पज��यमानाची कमाल क�ा हा ६००० िम.मी. एवढा 
आढळते तर म�य महारा��ात ती ५०० िम.मी.पे�ा कमी असते. 

िकनारप�ी�या िज��ात कोकणातील उप-िवभागांचा समावेश होतो. आिण पि�म 
घाटाम�ये अित पज��यमान असते. घाटात ६००० िम.मी.पे�ा जा�त पाऊस आिण 
मैदानी �देशात २५०० िम.मी.एवढा पाऊस पडतो. 

घाटा�या पूव�कडील उतारावर पज��यमान वेगाने कमी कमी होत जाते आिण पठारी 
�देशात पज��यमान िकमान असते. (५०० िममी पे�ा कमी) 

प�ुहा आपण पूव�कडे जातो तसे पावसाचे �माण वाढताना आढळते.जसे क� मराठवाडा 
आिण िवदभा��या िदशेत हे पूव�  भागात दसु�यांदा १५०० िम.मी. कमाल पाऊस होतो.  
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महारा��ात पज��यमानचे िकमान  
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 अशा रीतीने म�य महारा��ातील उप – िवभाग कमी पावसाचे �देश असलेले िदसून 
येतात. 

 रा�यात �ाकृितक नै��य मा�सून �या काळात हा पाऊस पोहोचतो (जून ते 
स�ट�बर) याच काळात कोकणात वािष�क पज��यमान हे बह�तेक ९४% पय�त असते. 

 याच ऋतू म�ये महारा��, मराठवाडा आिण िवदभ� या इतर उप-िवभागात अनु�मे 
८३%, ८३% आिण ८७% पज��यमान असते. 

 याम�ये कोकणात ७५ ते ८५ आिण म�य महरा�� आिण मराठवाडयाम�ये ३० ते 
४० िदवसात बदल जाणवतो. 

 नैऋ�य मा�सून�या काळात िवदभा�त एकूण साधारण ४० ते ५० िदवस पाऊस 
पडतो. 

 भूगभा�तील पा�याला कृि�म प�तीने िव�ुतभा�रत कर�याम�ये पज��यमानाची 
ती�ता ही मह�वाची भूिमका असते. 

 सव�साधारणपणे रा�या�या इतर भागापे�ा िकनारप�ी�या आिण घाटा�या �देशात 
पज��यमानाची ती�ता जा�त असते. 

 पज��यमानाची ती�ता ही वादळानसुार बदलते �याच बरोबर मा�सून ऋतू�या 
काळात कमी दाबाचा �देश वाढ�यामळेु ही पज��यमानात बदल होतो. 

 सव� साधारणपणे संपूण� रा�यात वािष�क पज��यमनातील बदल हा जा�त जाणवतो. 

 फ� िकनारप�ी�या �देशात हा बदल २०% पे�ा कमी असतो. अ�यथा उव��रत 
रा�यात २० ते ३५ % �या दर�यान बदल आढळतो. 

 उप-िवभाग�या आधारावर कोकणात वािष�क पज��यमानातील बदल हा कमीत कमी 
(२३%) असतो तर मराठवाडयात तो जा�त जाणवतो. (३१%)   

 अन�ुमे म�य महारा�� आिण िवदभा�त हा बदल ३० ते २६ % एवढा जाणवतो. 

 रा�यात वािष�क पज��यमनातील ४००- ६००० िम.मी. �या दर�यान बदल असतोच 
आिण वषा�तील ३-४ मिह�यात हा बदल आढळतो. 

 महारा��ातील सरासरी वािष�क पज��यमान खालील त��यात दश�िवले आहे. 
भौगोिलक �देश   वािष�क पज��यमान  

 कोकण िकनारप�ी  ३००५ िम.िम. 
 म�य महारा��   ९०१  िम .िम. 
 मराठवाडा  ८८२ िम.िम. 

िवदभ�     १०३४ िम.िम.   
नकाशा १.२३ महारा��ातील वेगवेग�या �देशातील वािष�क पज��यमान दश�िवते. 
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पज��यमाना�या िवतरणावर आधा�रत महारा��ाची वेगवेग�या �देशात िवभागणी. 
 

(अ) अित जा�त पज��यमानचा �देश – स�ा�ी पव�ताचा पि�म उतार आिण पव�तां�या 
मा�यांवर अित जा�त पज��य असतो. उदा. महाबळे�र (६२० सेमी), अंबोली (७५० 
सेमी), माथेरान (५२० सेमी). 
 

(ब) जा�त पज��यमानाचा �देश – पालघर, ठाणे, रायगड, र�नािगरी आिण िसधदुगु�  या 
सव� िज��ातील िकनारप�ीलगत�या भागात समुार े२००-४०० सेमी दर�यान पज��य 
होते. �याच �माणे स�ा�ी पव�ताचा पूव�कडील उतार जसे क� पणेु, सातारा आिण 
को�हापूर िज��ात सार�याच �माणात पज��य होते. 
 

(क) म�यम पज��याचा �देश – पि�म महारा��ाचा अ�ंद भाग ते पूव�  महारा��ात उ�र 
–दि�ण िदशेने आंनी भंडारा, गडिचरोली, िज��ात म�यम  पज��यमान असते. 
 

 (ड) कमी पज��यमानाचा �देश – पि�म महरा��, मराठवाडा, खानदेश, आिण 
िवदभा��या काही भागात पज��यमान असते �हणून (५० – १०० सेमी ) या गटात �यांचा 
समावेश होतो. 
 

(ई) अित कमी पज��याचा �देश – येथे पडणार ेपज��यमान एकदम तटुपुं�या �व�पात 
व भरवशाचे नसते आिण ५० से.मी.पे�ा कमी �माणात पज��यमान असते. याचा 
प�रणाम महारा��ातील द�ुकाळ �वण �देशावर होतो.सांगली िज��ाचा भाग सातारा, 
पणेु, अहमदनगर आिण सोलापूर िज��ांचा समावेश या �देशात होतो. 
 

महारा��ातील िविवध ऋतू म�ये तापमान आिण पज��यमानातील बदल     
  उ�हाळा – 

 महारा��ात उ�हाळा माच�  मिह�यात स�ु होतो आिण मे मिह�या�या शेवटी संपतो या 
मिह�यात तापमान जा�तच असते. 

 माच�, एि�ल आिण मे हे अित उ�णतेचे समजले जातात. या मिह�यात संपूण� रा�यात 
वादळे होतात �यामळेु कडक उ�णता शमवली जाते. 

 याच काळात तापमान २२° ते ३९° से .मे दर�यान असते. प�ुयासार�या शहरांचे 
िदवसा ४०°से.�े.पे�ा जा�त असते व िदवसाची आ��ता सहन न होणारी असते. 

 मुंबई सार�या िकनारी �देशात आ��तेची पातळी वाढते आिण वािष�क २४२.२० 
सेमी व�ृी िनमा�ण होते. 

 महारा��ातील अमरावती या भागात उ�ण आिण कोरडे उ�हाळे आिण सौ�य व थंड 
िहवाळा अनभुवता येतो. नागपरुात उ�ण उ�हा�यासह तापमान ४०° से. पय�त जाते 
आिण िहवा�यातील तापमान १०° से.�या खाली येते. 
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मा�सून / पावसाळा - 

 महारा��ात मा�सूनची स�ुवात जून�या पािह�या आठवडयाम�ये होते. जलैु मिहना 
हा पूण� ओलसर असतो. तर ऑग�ट मिह�यात आणखी पाऊस पडतो, स�ट�बर 
मिहना हा परती�या मा�सूनचा सा�ीदार आहे. 

 स�ा�ी पव�तात, कोकणात आिण पूव�  िवदभा��या भागात जा�तीत जा�त पाऊस 
पडतो. तर रा�या�या म�य भागात पावसाचे �माण कमी असते. 

 रा�यातील ठाणे, र�नािगरी, रायगड आिण िसंधदुगु�  या िज��ात जवळ जवळ 
३००० िम.िम. पाऊस पडतो.टर इतर शहरात उदा- नािशक, पणेु, अहमदनगर, 
धळेु, सातारा, सांगली, जळगाव,सोलापूर आिण को�हापूर�या काही भागात 
पावसाचे �माण ५०० ते ७०० िम.िम.एवढे असते. 

 नागपूर भागात तर अित जा�त पाऊस पडतो. नैऋ�य मा�सून ३ ते ४ मिहने 
अमरावती भागात आणखी अित पज��य होताना आढळते. 

 मुंबई शहरात आणखी अित पज��य �हणजे २२०० िम.िम. होतो �यांचा प�रणाम 
�हणजे वारवंार पूर येतो. 

 महारा��ातील मुंबई आिण पणेु शहरात ऑ�टोबर ते िडस�बर या मिह�यापासून 
पावसाचे अि�त�व असते. 

 �याचवेळी २३.१° - ३१.१°C �या दर�यान तापमानात फरक जाणवतो. 
िदवसभरा�या काळात हवामान उ�ण असते आिण रा�ी�या वेळी अितकमी आ��ता 
सह थंड हवामान अशी ि�थती असते. 

 

िहवाळा – 

 महारा��ात िहवाळा हा ऋतू नो�ह�बर मिह�यात सु� होतो आिण फे�वुारी पय�त 
तसाच कायम असतो. 

 रा�यात �व�छ आकाश, आ�हाददायक हवामान आिण मंद वा�याची झळूुक वाहते. 
याची सा� याच वेळी होते. याच काळात सरसरी तापमान १२° C ते २५°C �या 
दर�यान तापमानात बदल होतो.  िहवा�यात वाय�य भागात आिण नािशक मधील 
थंड हवे�या िठकाणी हवामान थंड आिण कोरडे असते. 

 मुंबई शहरात ४° से.�े. ते २८° �े. तापमानासह िहवा�यात उ�रेकडील थंड वार े
येतात. 

 जानेवारी मिह�यास हवामान ध�ुयामळेु अंधकु होते. तर पणेु शहरात खूप थंडी 
असते, नागपरु भागात सु�ा अितशय थंड हवामान असते. �याचबरोबर तापमान 
१२°C पे�ा खाली गेलेले असते. 
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 तथािप नैऋ�य भागात उदा. को�हापूरम�ये, पणेु आिण नािशक पे�ा आ�हाददायक 
असतो.  

 
वसतं - 

 जानेवारी�या म�यापासून ते माच� अखेर पय�त�या काळाला वसंत ऋतू असे ढोबळ 
मनाने समजले जाते. प�ुया�या आसपास लोणावळा व खंडाळा या थंड हवे�या 
िठकाणी वसंत ऋतू अनभुवायास िमळतो  

 याकाळात हवामान �व�छ व उबदार असते. तापमान म�यम असते तर आ��ता 
अगदी कमीच असते. 

 

महारा��ातील पज��य छायेचा �देश  
 
पव�तीय �देशा�या वातिभमूख बाजूवर असणा�या कोरडया �देशाला पज��य छायेचा 
�देश �हणतात.  (वा�यापासून दूर ) 
पव�त पाऊस िनमा�ण करणा�या ढगांना अडवून धरतात व पढेु कोरडे ढग वाह� लागतात. 
यालाच पज��य छायेचा �देश असे �हटले आहे. या भागावर आ��ता जवळ जवळ 
नसतेच. 

 

१.७  साराशं     

 
वरील �करणाचा अ�यास केला असता आपण असे िशकलो िक  महारा�� हे भारता�या 
पि�म िकनारप�ीबारील वसलेले रा�य आहे. या रा�या�या दि�णेस गोवा आिण 
कना�टक आ�नेयेस, आं��देश, उ�रसे गजुरात, दादरा आिण नगर हवेली आिण 
म�य�देश पूव�कडे छ�ीसगड, आिण पि�मेस अरबी सम�ु आहे. 

 
महारा��ात िवशाल पव�तरांगा ८४० सम�ुिकनारप�ीस समांतर पसरले�या आहेत. �ा 
पव�तरांगा भौगोिलक��्या स�ा�ी िकंव पि�म घाटाचा भाग असून द�खन�या पठारास 
कोकणिकनारप�ी िवलग केले आहे. संपूण� िव�तारत याम�ये �िस� िशखर,े थंड हवेची 
िठकाणे आिण द�या आहेत. पि�म घाटाचा काही भाग हा जगातील मह�वा�या जैव 
िविवधतेसाठी �िस� आहे 

 
येथील �भावी �ाकृितक वैिश�ये �हणजे पथारी �देश �ाकृितक��या हे रा�य तीन 
नैसिग�क िवभागात िवभागले गेले आहे. िकनारप�ीचा �देश ( कोकण), स�ा�ी िकंवा 
पि�म घाट आिण पठार. कोकण ह चढउतार असले�या प�ृभागाचा सखल �देश आहे. 
या रा�याचे म�ुय �ाकृितक वैिश�्याम�ये छोटे छोटे पठार आिण न�ा�या खो�यांचा 
समावेश होतो. 
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स�ा�ी�या कडयाव�न कोकणातील न�ा उगम पावतात आिण छोटा जलद �वाह 

अरबी सम�ुास िमळतो. उ�हास, सािव�ी, विश�ी आिण वधा�  – वैनगंगा या आहेत. 

 
उ�ण किटबंधातील मौसमी वा�याचा �देश �हणून महारा�� ओळखला जातो �हणूनच 
येथे उ�हाळा खरोखरच उ�ण आिण दमट असून माच� पासून सु� होऊन पज��याचे 
आगमन जून मिह�यात होते. पि�मेकडून आले�या ढगांमळेु या रा�याला ४०० से.िम. 
पय�त पाऊस िमळतो. पि�मेकड�या वा�या�या िदशेने कोकण िवभागास भरपूर पज��य 
िमळतो �यामळेु वातावरण आ�हाददायक होते.स�ा�ीचा िवभाग पज��य मया� िदत असून 

७० से.िम.सोलापूर – अहमदनगर हे कोरडे �देश आहेत. मराठवाडा आिण िवदभा�स 
पज��य थोडसा उशीराच िमळतो. 

 

१.८   आपली �गती / उदाहरण स�ंह तपासा  

 

(१)  खालील िवधाने चूक क� बरोबर सांगा. 

(अ)   नैऋ�य मा�सून�या काळात �ाम�ुयाने महारा�� रा�यात पाऊस पडतो. 

(ब) उ�रसे गोवा आिण कना�टक रा�यांनी वेढलेले आहे  

(क) महरा��ा�या भू वैिश�याम�ये एक अित मह�वाचा भाग �हणजे पि�म घाट आिण 
द�खनचे पठार याचे अि�त�व होय. 

(ड) महारा�� पठार हे टेकडयांना, अ�ंद व पर�पर उलट िदशेने िनघाले�या पि�म 
घाट रांगाचीव भूिशखर ेयांनी खाचम�ु घळई, सम�ु घळई, उपसागर जलम�न 
बेटे व िकना�यापासून दूर बेटांनी बनलेले आहे. 

(इ)  तेरखेोल, िवजयदगु� , राजापरुी, राजगड, दाभाळे, धरमतर, ठाणे आिण वसई ही 
कोकणातील मह�वाची उंच िशखर ेआहेत. 

(ई) महारा�� नदी �णाली बंगाल�या उपसागरास िमळते. 

(ऊ) मलुभूत रचना आिण महारा�� �देशातील जल�णाली या दर�यान मतै�य आहे. 

 

(२)  गाळले�या जागा भरा. 

(अ)  तापी आिण ितची उपनदी पणुा�_______ दरीतून पि�म िदशेने वाहत जातात. 

(ब)  साधारणपणे कोकणातील न�ा एकमेकांना ______ वाहतात. 

(क)   वधा�  नदीची __________ ही  उपनदी आहे. 

(ड)  महारा��ाला आ�नेय िदशेत रा�यांनी वेढलेले आहे आिण ______ या रा�याने 
दादरा आिण नगर हवेली आिण उ�रकेडील म�य �देशाला वेढलेले आहे. 

(इ)  _________ पि�म सागरी िकनारप�ी �देश , पि�म घाट आिण सम�ु यां�या 
दर�यान आहे. 
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(फ)  __________ हे १९५६ पय�त हैदराबाद सं�थानचा भाग होते, हे रा�या�या 
आ�नेय िदशेला वसलेले आहे __________हे  या �देशाचे म�ुय शहर आहे. 

(३) खालील ��ांची उ�र ेिलहा. 

(१) महारा��ा�या �मखु भू-िविश�ये सांगा आिण �यापैक� एकाचे वण�न करा. 

(२) महारा��ातील पव�त आिण पव�तांची िशखरे यावर िटपा िलहा.  

(३) महारा��ातील कोकणात �मखु न�ा कोण�या ते सांगा ? 

(४) महारा��ातील �मखु न�ांची खोरी कोणती? �यापैक� एका नदीचा िदशा / ओघ / 
�वास आिण उपन�ा यािवषयी वण�न करा. 

(५) महारा��ातील कोणते हवामान �कार आढळतो? महरा��ा�या हवामानावर 
कोण�या �ाकृितक वैिश�यांचा �भाव पडतो ते सांगा ? 

(६)  महारा�� रा�यातील पज��याचे िवतरणाचे वण�न करा. 
 

काय�     
 

(१) महारा��ा�या नकाशात स�ा�ी, महारा�� पठार आिण कोकण िकनारा यांचे 
�थान दाखवा. 

(२)  महारा��ातील पव�त रांगा आिण पव�त िशखर ेयांचा त�ा तयार करा. 

(३)  महारा��ा�या नकाशात खालील घटक दाखवा. 

(१) गोदावरी नदी  

(२) तापी नदी  

(३) महाबळे�र, मुंबई, ठाणे आिण नािशक  

  
  (२)  बह�पया�यी ��  

  
(अ) स�ा�ी पव�ताचा उतार मंदगतीने खाली येतो. 
 (१) पूव� आिण आ�नेय   (२) उ�र आिण ईशा�य  
 (३) दि�ण आिण नैऋ�य   (४) पूव�   

  
(ब) महारा��ातील बह�तांश न�ा खाली कोण�या िठकाणी उगम पावतात? 
 (१) पूव� घाट  (२) स�ा�ी (३) द�खनचे पठार (४) सातपडुा टेकडया  

  
(क) घाट ही एक परपंरा आहे. 
 (१) ती� पठार  (२) ती� दरा  (३) ती� टेकडया (४) ती� द�या  

  
(ड) महारा��ाची  िकनारप�ी िवि�छ�न आहे. 
 (१) नदी�या खाडया आिण स�ा�ी�या उपरांगा 
 (२) न�ा आिण पठारे  
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 (३) नदी�या खाडया आिण खचद�या 
 (४) न�ां�या खाडया आिण सातपडुा टेकडयां�या उपरांगा  

  
(ई) पि�म घाट हा खरा पव�त नाही पण . 

(१) द�खन�या पठारा�या प�ृभागांची ती�ण बाजू. 
(२) िकनारप�ी�या मैदाना�या  प�ृभागांची ती�ण बाजू. 
(३) गोदावरी खो�या�या प�ृभागांची ती�ण बाजू. 
(४) पूव� घाटा�या प�ृभागांची ती�ण बाजू. 
 

  श�दाथ� / श�दसूची    
 

 घाट सलग टेकडयांचा ती� उतार व अ�ंद र��याचा भाग  

 नदीचे खरे – न�ा व उपन�ांनी बनलेला �देश क� �याव�न पाणी �या�ारे वाहत 
जाते. 

 पाणलोट �े� – नदीचा सीमेला पाणलोट �े� �हणतात. 

 खाडया – सम�ुाचे पाणी नदी�या मखुातून िजथेपय�त जाते �या पय�त�या भागास 
खाडया �हणतात. 

 उपनदी – म�ुय नदीला िमळणारा जो �वाह िमळतो उपनदी / सहा�यक नदी 
�हणतात. 

 उ�व�गामी �वाह – नदी �वाहा�या िव�� जाणा�या �वाहास उ�व�गामी �वाह 
�हणतात. 

 पज��य- घन पदाथा�चे �वाह �पांतर होऊन �याचा �यास ०.५ से.मी. िकंवा �यापे�ा 
लहान आकाराचे सेमी �यापक वि� होते �याला पज��य �हणतात. 

 पठार – पठाराचे भू वैिश�ये असे क� तलुनेने हा उंच भाग असून उतार ती� 
असतात. 

 

१.९   �वतः अ�यास केले�या ��ाची उ�र े       
 

(१) (अ) बरोबर  
(१) (ब) चूक ,दि�ण 

  (१) (क) बरोबर  
  (१) (ड) चूक,िकनारी �देश  
  (१) (इ) चूक,खाडया  
  (१) (ई) बरोबर  
  (१) (उ) बरोबर   
(२)  (अ) खच�  
(२)  (ब) समांतर  
(२)  (क) गोदावरी  
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(२)  (ड) आं��देश,गजुरात  
(२)  (इ) कोकण 
(२)  (ई) मराठवाडा, औरगंाबाद 

 
(३)  (अ) (१) 
(३)  (ब)  (२) 
(३)  (क) (३)  
(३)  (ड) (१) 
(३)  (इ) (१)       

 

 १.१०   अिधक अ�यासासाठीसदंभ� �थं  

 
 भारतातील आिथ�क आिण वािण�य भूगोल – शमा�  आिण  

 भारतचा भूगोल – मजीद ह�सेन  

 ऑ�सफड� �कूल ॲरलास – ऑ�सफड� 

 महारा�� आिण �ा.सवदी आिण कडे  

 महारा��ाचे अथ�शा� – देशपांडे एस्.एच. 

 आिथ�क भूगोल – जॉ�स आिण  

 आिथ�क भूगोल – ॲले�झांडर  

 पया�वरण भूगोल – सिवंदर िसंग. �याग प�ुतक भवन, अलाहाबाद -२११००२  

 महारा��ाचा भूगोल –�ा.सी.डी.देशपांडे. 

 महारा�� – सवदी आिण केचे  

 महारा��ाचा भूगोल – बी.अ�णाचलम  

 महारा�� – २००६ –संतोष वा�ताने  

 जनगणना ॲटलॉस – महारा�� सरकार.  

 महारा�� नकाशे – डॉ.के.आर.िदि�त.     
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२.१ उि�� े 

  

या �करणा�या शेवटी त�ुही खालील उि��े समजतील  

 मदृेची �या�या समजणे. 

 मदृेचे गणुधम� मािहती क�न घेणे. 

 महारा��ातील मदृेचे वग�करण, िवतरण आिण सम�या जाणून घेणे. 

 वनाचे काय� आिण महारा�� वनीकरणाचे वग�करण, िवतरण आिण सम�या 
समजावून घेणे. 

२.२ ��तावना -   

या �करणाम�ये आपण मृदेचे िविवध घटक आिण मदृेचे भौितक गणुधम� आिण 
महारा��ात मदृे�या वापराचा प�रणाम होणार आहे हे अ�यासणार आहोत. तसेच 
महारा��ातील नैसिग�क वन�पतीचाही अ�यास करणार आहात.  �याच बरोबर 
महारा��ात वसले�या व�यजीव अभयार�यांचा ही अ�यास करणार आहोत.मदृा आिण 
वनीकरण या संदभा�तील सम�या आिण �यावरील उपाय िवचारात घेतले आहे. 

२.३ िवषय चचा� -  

प�ृवी�या कवचा�या सवा�त वर�या थरापासून मदृेची िनिम�ती झाली. मदृेम�ये असणा�या 
स�ि�य पदाथा�ला �मुस �हणतात. वन�पती अ�नासाठी आिण ओलसर ये�यासाठी मदृा 
ही एकमेव �तो� आहे.मदृेचे �व�प व गणुव�ा ही �यात असणा�या घटकावर अवलंबून 
असते. ते मह�वाचे घटक पढुील �माणे  (१) मळु खडक (२) भूरचना (३) नैसिग�क 
वन�पती (४) हवामान  

मदृेचा रगं हा काहीवेळेस �यात असणा�या ओलसरपणा आिण स�ि�य पदाथा� चे घटक 
यावर ठरवला जातो. मदृेतील असणा�या कणांचा वेगवेगळा आकार आिण मदृेचा  �ोत 
यां�या प�रणामाव�न ठरवला जातो. 

दसु�या बाजूस वन�पती �ा जैविविवधता तयार कर�यासाठी बह�मोल देणगीचे �व�प 
वन�पती�या �जाती न� हो�यापूव� �यांची मािहती जाणून घेणे मह�वाचे आहे. �यातील 
काही �जाती �ा आिथ�क िकंवा औषधी ��ीने मह�वा�या आहेत. दशल�वषा� पूवी 
िनमा�ण झालेली जंगलातील �जाती जंगलतोडीमळेु एकाच फटकाराम�ये न� झा�या. 
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२.४ महारा��ातील मदृा     

२.४.१ ��तावना – 

प�ृवीचे एक पातळ कवचाचे थर �हणून मातीचे वण�न केले जाऊ शकते. ही जे िपकासाठी 
पोषक घटक आिण पाणी परुिव�यासाठी मह�वाचे असते.दसु�या श�दात सांगायचे लहान 
खडकाचे कण िकंवा गाळ आिण स�ि�य पदाथ� िकंवा हयमुस / बरुशी यांचे एक िम�ण 
आहे. 

मातीत हजर असले�या सू�मजीव स�ि�य पदाथा�चे िवघटन करतात आिण �याचा 
प�रणाम �हणून ते पदाथ� पा�यात िवरघळू शकतात. जिमनीचा कस हा मातीत उपल�ध 
असलेला स�ि�य पदाथा�वर िकंवा हयमुस / बरुशीवर अवलंबून असतो. वन�पतीसाठी 
लागणार े पोषक घटक घे�यास स�म आहेत. माती�या िनिम�तीवर अनेक भौगोिलक 
घटकांचा �माण असतो. उदा- मूळ होते खडक, हवामान, तापमान, पज��यमान, 
वन�पतीचे �कार, से���य पदाथा�चे �माण आिण सू�मजीव. 

रा�यातील समुार े९६.४%  भौगोिलक �े�ाची ��ारे अनेक अगंाने झीज ती� �व�पाची 
झीज पि�म घाटात जा�त (५३.१%) आहे.�या खालोखाल महारा��ात इतर िठकाणी हे 
�माण (११.५ %) कमी आढळते. 

 

२.५ महारा��ातील मदृेचे वग�करण  

 महारा��ातील मदृा आिण वन�पती यांचा हवामान आिण खाकांचा सबंध आहे. 

 महारा��ात ब�याच िठकाणी उथळ, म�यम आिण खोल अशी काळी मदृा आढळते. 
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 महार��ातील म�ृ ही अविश� भूप�ृा खालील असलेला बेसॉ�ट खडकापासून तयार 
झाली आहे. 

 पठारावर रगेरु (कापसाची काळी मदृा ) मदृेत िचकणमाती भरपूर लोखंड आिण 
आ��ता ध�न ठेवली जाते तथािप नाय�ोजन आिण स�ि�य घटकांचे �माण कमी 
आहे. 

 जे�हा नदी�या खो�याला लागून परत मातीचे संचयन होऊन काळी मदृा ही जा�त 
खोल व जड बनते आिण ती मदृा र�बी िपकासाठी उपयु� ठरते. 

 अिधक दूरवर वरील मदृेत चांगली चनुखडी िमसळली असेल तर ती मदृा खरीप 
िपकासाठी उ�म असते. 

 पावसाळी वातावरणात कोकणात आिण स�ा�ी रांगात बेसॉ�ट खडकापासून 
जां�या खडकाची िनिम�ती होते. 

 महारा��ातील मदृा उथळ आिण काही �माणात खाल�या दजा�ची आहे. 

२.५.१ खालील त�ा महारा��ातील मदृेचे वग�करण दश�िवतो.    

 न ं. मदृेचा �कार �देश 

 

१. ........... 

 

 
कापसाची काळी / रगेरु 

-------पणेु, अहमदनगर, 
गोदावरी, कृ�णा व भीमा नदीचे 
खोर े 

 

२. ............. 

 
जांभी मदृा  

.......स�ा�ी टेकडया,  कोकण 
र�नािगरी आिण िसंधदुगु�  िज�हे 

३. ............. िकना�यावरील वाळूकामय 
गाळाची  मदृा  

------डहाणू, दिहसर, 
उ�हासनगर, पनवेल, 
कोकणिकनारप�ी  

४. ............. लाल –िपवळसर तांबडी 
मदृा  

..........चं�पूर, भंडारा, स�ा�ी 
ड�गर रांगा. 

५. ............. खडबडीत मदृा  ..........अजंठा, बालाघाट, 
पठारी �देश  

६. .............  तपिकरी,राखाडी मदृा  .......... वधा�  – वैनगंगा नदीची 
खोरी  

७. .............. खारट दलदलीची मदृा .......... िकनाऱप�ी�या खाडया  
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२.६ महारा��ातील मदृेचे िविवध �कार  

(१) कापसाची काळी िकंवा रगुेर मदृा -  

 स�ा�ी पव�त रांगे�या पूव�कडील असणा�या खो�यात आिण पथारी भागात 
�ाम�ुयाने ही मदृा आढळते. 

 या मदृेचा जाडसर थर �ाम�ुयाने न�ां�या खो�यात आढळतो. 

 ही मदृा िविवध िज��ात आढळते.  उदा – जळगाव, अमरावती, िवदभ�, वधा� , 
ग�िदया इ  .यािशवाय ही मदृा परभणी आिण नांदेड िज��ा�या दर�यान 
असणा�या दरीम�ये आिण कृ�णा नदी�या खो�यात आढळते. 

 द�खन�या पठारावर देशावर ही मदृा का�या बेसॉ�ट खडकापासून बनलेली 
आहे. 

 या मदृेत मॅ�नेिशयम आिण लोखंड यांचे �माण अस�याने मृदेला काळा रगं आहे. 

 खडका�या िवदारणामळेु का�या रगंा�या मदृेची िनिम�ती हो�यास मदत होते. उदा. 
काळी िकंवा रगेरु मदृा. 

 या मदृेत �मुसचे �माण सवा� िधक असते. 

 ही मदृा अितशय सुपीक असून टेकडयां�या मा�यावर म�ुम वाळू आिण दगड 
या�या पासून बनलेली आढळते. 

 ही मदृा उथळ �व�पाची आिण या मदृेचा थर ५० से.मी. पय�त आढळतो. 

 ही कापसा�या िपकासाठी यो�य आहे �हणून ितला सव�सामा�यपणे कापसाची 
काळी मदृा �हणतात. 

 �वालामखुी�या उ�ेक जो या द�खन�या �देश िनिम�तीसाठी कारणीभूत आहे तो 
या मदृे�या पोटासाठी आिण रचनेसाठी कारणीभूत आहे. 

 अि�नज�य खडकांचे िवधडंन होवून �याचे का�या मदृेत �पांतर होते. 

 काळी कापसाची मदृा १०० से.मी.पे�ा कमी पज��या�या �देशात आढळून येतात. 

 अित जलिसंचनामळेु पि�म महारा��ातील काही �देशात काळी मदृा ही �ारय�ु 
िकंवा (chopan) मदृा, बनलेली आहे. 
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 या मदृेम�ये कॅि�सयम आिण मॅ�नेिशयम कॅब�नेटचे �माण जा�त असून 

नाय�ोजन, पोटॅश, फॉ�फरस आिण स�ि�य �माण कमी असते. 

 ही िचकणमाती असून पाणी दीघ�काळ धारण क�न िटकव�याची �मता या मदृेत 
असते. या मदृेचे एक वैिश�ये आहे क� जे�हा नैसिग�करी�या िचकट होते ते�हा 
�यातील पा�याचे घटक िनघून जातात ते�हा ती आ�सते. 

 या �कार�या मदृेत हवा आिण पा�यापासून धूप – हो�यापासून �ितकार 
कर�याची िनसग�तः �मता असते.कारण याम�ये लोहाचे �माण जा�त असून 
�याची रचना कणांनी यु� असते. या मदृेचे एक म�ुय वैिश�ये िकंवा फायदा असा 
क� ही मदृा आ��ता धारण क� शकते. यामळेु ही मदृा जलिसंचनासाठी अितशय 
उपय�ु असते. 

 अित जलिसंचन हे या �कार�या मदृेसाठी खूपच अपायकारक असते कारण 
मदृेतील �ार हे मदृे�या वर�या थरावर जमा होतात आिण मदृेस खारवट 
बनवतात. अशी मदृा शेतासाठी िन�पयोगी असते. 

 महारा��ातील २६.३% �े� हे का�या मदृेने �यापलेले आहे. (Challa 

et.al.1995) 

(2) Laterite Soil –  जांभा �कारची मदृा –   

 अितउंचीवरील जांभा खडकात जांभी मदृा आढळते. 

 अित पावसा�या व एका पाठोपाठ ये�या�या ओ�या व कोरड्या हवामाना�या 
�देशात या मदृेचा िवकास होतो.  

 िवदावरणामळेु आिण लोहाची आ�लय�ु पातळी ४.५-६.० दर�यान गे�यामळेु ही 
मदृा मरुमाड असतात. 

 जां�या मदृेम�ये �विचतच स�ि�य घटकांचे �माण आढळते.  

 जां�या मदृेचे िवतरण महाबळे�र, दि�ण भागात, भीमाशंकर�या सभोवतील 
भागात आिण माथेरान येथे झालेले आहे. 

 ही मदृा आंबा, काजू, फणस यासार�या बागायती फळा�या िपकासाठी उपय�ु 
असते. 

 जां�या खडका�या खाणीत जे�हा खडक वेगळा करताना जी मदृा िमळते ती 
अितशय मऊ असते. परतंु ही मदृा जे�हा मोक�या हवेत उघडी पडते ते�हा ती 
टणक बनते. 
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 खाणीतील या खडका�या िवटा तयार होतात कोकणात जां�या खडका�या 
खाणीतील खडक यं�ा�या सहा�याने �या�या िवटा तयार करतात. �याला िचरा 
�हणतात. या िच�यांचा उपयोग घर ेआिण िक�ले बांध�यासाठी केला जातो.  

 

३) िकना�यावरील वाळूकामय/ गाळाची मदृा  

 नदी�या �वाहा�या िव�� बाजूचा �देशात िकंवा �या�या जवळ�या भागात जो 
गळ आढळतो, �यापासून गाळाची मदृा तयार होते. 

 कोकणातील सव� न�ां�या उगम हा स�ा�ी पव�ता�या पि�मेकडील उतारावर 
झाला अस�याने �या सव� न�ा पि�मेकडे कोकण िकनारप�ीला लागून वाहत 
जातात आिण अरबी सम�ुाला िमळतात. न�ा सम�ुाला िजथे िमळतात �याला 
न�ांचे मखु �हणतात. न�ां�या म�ुय गाळाचे संयमान होते. �या मदृेला 
िकना�यावरील वाळूकामय िकंवा गाळाची मदृा �हणतात.  

 िकना�यावरील वाळूची न�ांचे झीज होऊन मदृा तयार होते आिण सागरी लाटा, 
भारती आिण जा�त पावसामळेु �त�रत खडकाची झीज झाली क� या मदृेची 
िनिम�ती होते.  

 या मदृेत वाळूचे आिण िचखलाचे �माण जा�त असते.  

 ही मदृा तांदूळ या िपकासाठी उपय�ु असते. िशवाय नारळा�या बागा आिण 
आंबा, काजू या सार�या फळांसाठीही या मदृेचा वापर करतात.  

४) लाल िपवळसर तपिकरी मदृा  

 पूव�  महारा��ात िवशेषत: वधा�  आिण वैनगंगे�या खो�यात िविवध �कारचे खडक 
आढळतात जसे क� �ॅनाईट सार�या कठीण खडक, नीळ आिण गाळय�ु खडक 
यापासून िविवध मदृा बनलेली असते. 

 िवदभा�तील वधा�  आिण वैनगंगा नदी�या खो�यात आिण पालघर, ठाणे आिण 
रायगड िज��ातील स�ा�ी�या रांगेतील टेकड्यां�या मा�यावर लाल-िपवळसर 
तपिकरी रगंाची मदृा आढळते.  

 िफ�कट िपवळसर ते लाल रगंाची वजनाने हलक� असते. या मदृेत वाळू आिण 
आयन� ऑ�साईड चे �माण जा�त आहे.  

 ही मदृा िनकृ� �तीची आिण खडकाळ असते. 
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 द�खन�या पठारा�या पि�म भागाला �यािठकाणी ६०० से.मी.पे�ा जा�त 
पावसाचे �माण �या िठकाणी ही मदृा आढळते.  

  या िशवाय अिजंठा पठार, बालाघाट आिण महादेव ड�गर रांगेत ही मदृा आढळते. 

 िवदा�रत पदाथ�  पव�तां�या मा�याव�न वाहत पव�त उताराव�न खाली येतात. 
�यामळेु मदृेची थराची जाडी पि�म बाजूपे�ा पूव��या बाजूस कमी असते. 

 ही मदृा आ�ल �व�पाची अस�याने मदृेत पाणी राखून ठेव�याची �मता कमी 
असते. 

 वरील कारणामळेु �या िपकांना कमी �माणात पा�याची आव�यकता असते 
तशीच िपके या मदृेतून घेतली जातात. उदा – बाजरी, नाचणी इ. 

 �ा �कार�या मदृेत �मुसचे �माण कमी अस�याने ही मदृा अितशय िनकृ� 
�कारची आहे. 

५) तपिकरी करडया रगंाची मदृा 

 वधा� आिण वैनगंगे�या खो�या �ा �कारची मदृा आढळते आिण �ॅनाईट आिण 
नीस खडकां�या िवभाजनामुळे या मदृेची िनिम�ती होते. 

 या मदृेत लोखंड आिण पोटॅशचे �माण कमी असते तर कॉब�नेटचे �माण या मदृेत 
जा�त आढळते. 

 ही मदृा हल�या �ती�या खा�ा�न उदा. बाजरी,�वारी ई. या िपकासाठी सवा�त 
सोयी�कर आहे. 

 

६) खारट – दलदलीची मदृा  

     िकनारी भागात आिण खडयात ही मदृा आढळते. 

 ही मदृा अ�कधम� असून िमठाचे �माण जा�त असते. 

 महारा��ातील िनमश�ुक हवामाना�या भागात ही मदृा    आढळते. उदा. सांगली, 
सातारा, सोलापूर आिण अहमदनगर िज�हे. 
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२.७ महारा��ातील मदृे�या सम�या 

मदृा ही एक मानवजातीसाठी सवा�त मह�वाची िनसगा�ची देणगी आहे. तीचा वापर 
काळजीपूव�क केला पािहजे. तथािप स�या�या पया�वरणीय सम�या, परीसं�थाचे 
द�ुपयोग, लोकसं�येचा िव�फोट, िवकास �ि�येस तं�ाचा अितरके, यातून िनमा�ण 
झाले�या आहेत मन�ुय आप�या इ�छे�माणे जिमनीचा वापर करतो प�रणामतः 
ित�यातील भौितक आिण रासायिनक गणु वैशी�यांचा �हास होतो. 

२.७.१. मदृे�या धुपेची �मुख करणे –  

(१) पा�यामळेु मदृेची धूप –  

 महारा��ात पा�यामळेु मदृेची धूप हे �मखु कारण आढळते. 

 कमी कालावधीम�ये जा�त पाऊस �ा �देशात होतो अशा भागात ही सम�या 
जा�त जाणवते िशवाय वन�पतीचा अभाव आिण चढउतार असले�या भूरचने�या 
अभावामळेु मदृेची धूप वेगाने होते. 

 समुार े१९८ लाख हे�टर एकूण �हास झालेले जिमनीचे �े� असून �यापैक� समुारे 
१७६ लाख हे�टर �े� पा�यामळेु िझजलेली मदृा, उरलेली १६ लाख हे�टर 
�े�ातील वनांचा �हास हा खारट पा�या�या �भावामळेु पा�याचा अितरेक� वापर 
इ. कारणांमळेु झालेला आहे. 

(२) सागरी लाटाचा �भाव   

महारा��ाला िकनारी �देश लाभ�याने िकना�यालगत�या जिमनीचा िकंवा मदृेचा �हास 
ही सागरी लाटांमळेु व खा�या पा�यामळेु झाला आहे. 

(३) �ारता  

 �ारता व अ�कधम�मळेु महारा��ातील शेती िवभागाची अंदाजानसुार समुारे ५३४ 
हे�टर जमीन ही �ारय�ु बनली आहे. 

 उप�हीय आकडेवारीव�न असे िदसून येते क� रायगड, को�हापूर, सांगली आिण 
ठाणे िज��ात खा�या पा�यामळेु प�रणाम झालेली ४५५३२ हे�टर जमीन 
अि�त�वात आहे. 

(४) पोषक घटकाची जा�त कमतरता  

 भारतातील इतर रा�यापे�ा महारा��ात मदृेत असणार े पोषक घटकांचे जा�त 
कमतरता आहे.मदृेत फॉ�फरस (P), पोटॅिशयम (K), आिण नाय�ोजन (N) या 
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घटकांचा अभाव जाणवतो याचे �मखु कारण �हणजे शेतक�यांनी पावसात शेतात 
अितशय कमी �माणात खतांचा वापर केला. 

(५) जलिसचंनासाठी पा�याचा अितरके� वापर- 

 जिमनीम�ये जलिसंचनासाठी पा�याचा अितरके उपयोग के�याने मदृेत �ारतेचे 
�माण वाढते. उदा.को�हापूर�या भागात साखर कारखा�या�या �थानामळेु 
शेतक�यांनी मोठया �माणात ऊसाची लागवड केली. ऊस हे असे पीक आहे क� या 
िपकला जा�त पा�याची गरज असते. तथािप, शेतात पाणी साठून रािह�यास 
�ारयु� होते. 

 वृ�तोड - नीस खडकां�या िवभाजनामळेु या मदृेची िनिम�ती होते. वन�पतीची मळेु 
मदृेचे कण ध�न ठेवतात �यामळेु मदृेचे झीजेपासून संर�ण होते परतंु वृ�तोडीमळेु 
मदृेचे झीजेचे �माण वाढले आहे. 

 वाळवंटीकरण- जसे वाळवंट पसरलेले असते तशीच ि�थती रा�यात िदसून येते 
कारण मानवाचे िनसगा�वर होणारे अित�मण/प�रणाम िकंवा हवामानात बदल होत 
असतात �यालाच वाळवंटीकरण �हणतात. 

 शेतीचा अितरके�पणा  

 खतांचा अितरके� वापर आिण असंतलुन  

 शेतीतून िपक काढ�याची चकु�ची प�त  

 यािशवाय इतर घटकांम�ये वाढते नागरीकरण, कारखानदारीचा िव�तार / वाढ,  
�ामीण आिण शहरी �थलांतर, हवाई अडयांचा िवकास, र�ते, बदंर,े पय�टन �थळे 
इ. शेत जमीन दसुया��या ह�ीत िशर�यास जबाबदार घटक आहेत. 

 खाणीतील टाकाऊ पदाथा�मळेु पि�म घाटातील जमीन अितशय बािधत झालेली 
आहे.       

 

२.७.२.अनुमान / िन�कष� 

 रा��ीय मदृा सव��ण �यरुो आिण जिमनीची िविनयोग (NBSSLP) यां�या 
सव��णानसुार महारा��ातील समुार े९४ ट�के जमीन जल िवदारण �वण आहे. 

 पा�यामळेु होणारे वरील थरा�या िवदारणामळेु समुारे वािष�क ७७५ दशल� टन मती 
वाह�न जाते व प�रणामतः �ामीण अथ��यव�थेवर वाईट प�रणाम होतो. 
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 एका पाहणीत असे िदसून आले क�, पि�म घाटातील ८६ ट�केह�न अिधक जमीन 
आिण कोकण िकनारप�ीतील ७५ ट�के जमीन िवदारणामळेु खूप �भािवत झालेली 
आहे व �याचा प�रणाम �हणून वािष�क २०-४० टन / हे�टर माती वाह�न जाते. 

२.८ मदृा सधंारण  

 मदृा सधंारण – मदृेची धूप िकंवा अितरके वापर, आ�लता, �ारीकरण िकंवा 
रासायिनक संसग� हाय कारणामळेु मदृे�या धूप िकंवा सुपीकता कमी हो�यापासून 
मदृा संधारण हा एक �ितबधंक उपाय आहे. 

 वनीकरण – वनाखाली �े� वाढव�याचा हा एक मदृा संधारण कर�यासाठी उ�म 
माग� आहे. वनीकरणामळेु जिमनीतील झाडां�या मळुासह माती एकदम घ� ध�न 
ठेवली जाते. 

 शेतीसाठी शा�यु� प�ती – जिमनीची झीज रोख�यासाठी तसेच अवै�ािनक 
शेतीमळेु होणार ेनकुसान टाळ�यासाठी contour शेती ही वै�ािनक शेती ब�याच 
िठकाणी वापरली जाते. 

 शेतीतील पीक प�दतीम�ये बदल – आपण आपली मौ�यवान मदृा शेती�या पीक 
प�ती म�ये बदल क�न वाचवू शकतो. 

 सधंारणासाठी गवताचा उपयोग- मदृा संधारणासाठी तसेच जिमनीची झीज 
रोख�यासाठी उतारावर गवताची लागवड के�यास फायदा होतो.उतरला ३ फूट 
�ंदीचा नाला खोदून मदृेची झीज रोखता येते या ना�याम�ये गवताची लागवड 
क�न मदृेचेकण वाहन थांब�यास मदत होते.तसेच पा�याची वहन �मता कमी होते. 
पया�याने मदृेची झीज कमी होते. 

 उतारावरील खड्डे – टेकडी�या उताराला अनसु�न असे खड्डे खणले जातात. 
या िठकाणी देखील मदृा कणांचे वहन व पा�याची गती रोखली जाते. उताराला 
समांतर असे खड्डे खणून मातीची झीज रोखली जाते. 

 ओहाळांवर िनय�ंण – ओसाड उतारावर ओहोळ िनमा�ण होतात क� जे मदृे�या 
झीजेसाठी जबाबदार असतात. ड�गर उतारावर लागवड के�यास गवताची मळेु मदृा 
कण रोखून धरतात व �यामळेु मदृेची झीज होत नाही. 

 गवतांची लागवड – गवताची वाढ जलद गतीने होत अस�यामळेु आिण ते सव�� 
पसरत अस�याने उताराव�न गवताची लागवड के�यास मदृेची झीज रोखली जाते. 

 न�ा व लहान �वाह लागत वृ� लागवड – करजं, साग, बांबू, अजु�न इ. व�ृांची 
लागवड जर न�ा व लहान �वाहा�या काठी केली टर मदृेची झीज रोखली जाते. 
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 पाय�या / उतार – टेकडयांचे उतार पाय�या पाय�या रचनेमळेु तयार होतात.अशी 
रचना व�ृ लागवडीसाठी वापरली जाते. मदृा संधारण व पा�याचे िझरपणे यासाठी 
उतारावरील पाय�यांचा उपयोग होतो. 

 महारा�� सरकारची भूिमका – शेतक�यांना पीक प�ती, बी-िबयाणे, जलसंधारण 
मदृा संधारण इ. बाबतीत महारा�� सरकार मोलाचे माग�दश�न करते. सवलती�या 
दारात व�ृांची रोपे, वाटली जातात.शेतक�यांना या सवलतीचा फायदा घे�यासाठी 
माग�दश�न केले जाते. 

२.९ ,महारा��ातील नैसिग�क वन�पती   

२.९.१ ��तावना - 

मानवा�या क�याणासाठी अनेक घटकांम�ये वनांची भूिमका ही मह�वाची असते. 
आपणास मािहत आहे क� वने ही एक प�ृवीवरील अितशय मह�वाची नैसिगक संप�ी 

आहे. प�ृवी�या एकूण �े�ापैक� १/३ भाग वनांनी �यापलेला आहे. भारतात एकूण 
भौगोिलक �े�ापैक� ०२ ट�के �े� स�या वनाखाली आहे. (२००९ आकडेवारीनसुार) 
तसेच भारतात ६, ९०, ८९९ चौ.िकमी �े� वनांनी �यापलेले आहे. 

२.९.२.वनाचे काय� -   

 मानव आिण िनसग� या दोघां�या फाय�ासाठी वनाचे काय� हे िचरतंन ठेव�यासाठी 
वने काय� करतात. 

 वने ही फ� लाकूड परुव�याचे काम करत नाही तर मदृा, पाणी आिण हवामान 
यां�यापासून सरुि�त ठेव�यासाठी मह�वाची भूिमका पार पाडतात तसेच वन�पती 
आिण �ाणी जीवन सरुि�त ठेव�यासाठी वनाचे काय� मह�वाचे आहे. 

 मानवी जीवना�या मनोरजंन आिण आरामासाठी वने आव�यक आहेत. 

२.९.३. महारा��ातील  वने - 

 महारा�� रा�यात १/५ पे�ा कमी वना�छादन आहे �ाम�ुयाने पि�म घाटा�या 
�या�या आड�या रांगेत उ�रकेडील सातपडुा रांग आिण पूव�कडील चं�परु�या 
भागात ही वने मया� िदत �व�पाची आढळतात. िकनारप�ी�या आिण शेजारील 
स�ा�ी पव�ता�या उतारावर भरपूर �माणात अितउंच  झाडासिहत रगंीबेरगंी झडुुपे 
आिण आंबा नारळाची झाडे आढळतात. 

 सागवानी लाकूड, बांबू (कडक),सडा (रगंकामासाठी) आिण इतर �कारची लाकूड 
या �कारचे उ�प�न वनातून काढले जाते. 
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 महारा��ातील उंचावरील कमी पावसा�या �देशात काटेरी स�हाना �कारची 
वन�पती आढळते. 

 महारा��ातील उंचावरील पथारी �देशात जा�त पाऊस आिण म�यम �कारचे 
तापमान आढळते. 

 �या �देशात उपो�ण किटबधंीय वन�पती आढळतात. उदा. बांबू, आिण आंबा. 

 िनमश�ुक �देशात जंगली खजूर आढळतो. दलदली�या आिण िकना�याला लागून 
असले�या खाडीत खारफुटी वन�पती आढळतात. 

 महारा��ातील रा��ीय उ�ानात िविवध �कारचा वन�पती�या �जाती मोठया 
�माणावर आढळतात. उदा. जांभूळ, पळस, िससम, धावडा, कलम, ऎन, िबजा, 

िशरीष, आंबा, आवळा, मोहा, जांभूळ, गलुमोहर आिण इतर वन�पती. 

 महारा��ातील व�यजीवामं�ये वाघ,िबबटे,रानगवे आिण कालवीटा�या भरपूर 
�जाती, यांचा समावेश होतो. सव�साधारणपणे पटया – पटयाचा तरस आिण 
अ�वले आढळतात. िविवध �कारची माकडे, साप, बदक आिण इतर खेळणार ेप�ी, 
देशी मोर आढळतात. अनेक �ाणी रा�या�या रा��ीय उ�ानात पाहता येतील. उदा. 
ताडोबा, िचखलदरा आिण संजय गांधी रा��ीय उ�ान बोरीवली.   

२.१० नैसिग�क वन�पतीचे वग�करण आिण िवतरण – 

(१)  उ�ण किटबंधीय सदाहरीत वने - 

 �या �देशात २०० सेमी पे�ा जा�त पज��यमान असते �या �देशात उ�ण 
कटीबिंधत सदाहरीत वने आढळतात. िवशेषतः स�ा�ी पव�त रांगाचे माथे, 
महाबळे�र आिण स�ा�ी�या पि�म उताराला लागून आजूबाजू�या �देशात या 
वन�पती आढळतात. उदा. बांबू, वेत या सह िववध �कार�या उंच वन�पती. 

(२) उ�ण कटीबंधीय िनम-सदाहरीत वने -  

 या �कार�या वन�पती १६० ते २०० सेमी पावसा�या �देशात आढळतात.या 
वनाम�ये पानझडी आिण सदाहरीत �कार�या वन�पती येथे आढळतात. 

(३) उ�ण कटीबंधीय मा�सून वने / आ� पानझडी वने - 

 १२० ते १६० सेमी पावसा�या �देशात वने आढळतात. 

 या वनांम�ये जून ते स�ट�बर या मिह�यात मा�सून�या काळात जा�त पाऊस 
पडतो. प�रणामी वनाम�ये चार मिहना �ाम�ुयाने पा�याची उपल�धता होते. 
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 पानझडी �कार�याही वन�पती येथे आढळतात. 

 या वन�पतीची पाने िडस�बर आिण जानेवारी मिह�यात गळतात / झडतात आिण 
मा�सूनचे आगमन झाले क� झाडांना नवीन पालवीची वाढ हो�यास सु�वात होते. 

 या �कारची वने िवदभ�, चं�पूर, उ�र कोकणातील टेकडया, महादेव ड�गर, ह�र�ं� 
ड�गर आिण सातमाळ या िठकाणी आढळतात. 

 या वनातून उपयु� आिण मौ�यवान वन�पती आढळतात. उदा- सागवान, 
भारतीय रोजवूड, Dalbergia, Latifolia, Crenulata. 

 

(४) समशीतो�ण सदाहरीत वने -  

 थंड हवामान ि�थती जेथे १०० से.मी. पे�ा जा�त पाऊस �या �देशात होतो, तेथे 
सदर�या वन�पती आढळतात. 

 या �कारची वने महाबळे�र�या उंच मा�यावर, पांचगणी आिण गािवल गड या 
�देशात ही वन�पती आढळतात. 

 वन�पती उदा – आंबा, जांभूळ , िहरडा, बेहडा आिण अंजन इ. या �कार�या 
वन�पती या �कारात आढळतात. 

 

(५) शु�क पानझडी वने -  

 या �कारची वने ८० ते १२० से.मी.पावसा�या दर�यान�या �देशात आढळतात. 
िवशेषतः धळेु िज��ातील सातपडुा रांगाम�ये आिण उंचीवरील भागात ही 
आढळतात. 

 पावसा�यात या वन�पती िहर�यागार िदसतात तर िहवा�यात बोड�या िकंवा 
वन�पतीची पाने पूण� झाडलेली असतात. 

 

(६) काटेरी वने -       

 ८० से.मी. पे�ा कमी पावसा�या �देशात ही वने आढळतात. 

 काटेरी वन�पतीसह उंच गवत आिण झडुपे �ाम�ुयाने या वनात आढळतात. उदा 
.खैर, जांभूळ, िलंब. 
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(७) खारफुटीची वने -  

 ही वने िकनारप�ी�या भागात िवशेषतः भरती ओहोटयां�या �ेत या वन�पती 
आढळतात. (जा�त आिण कमी भरती�या दर�यान) 

 सम�ुातील खाऱट पा�यावर या वन�पतीचे जीवन अवलंबून असते. 

 या वन�पतीची वाढ दलदली�या भागात होते.काही वन�पतीची मळेु वर�या िदशेने 
वाढताना िदसतात आिण मळेु झाडा�या भोवती िवखरुले�या �व�पात िदसतात. 

 हाता�या बोटा�माणे िदसणारी मळेु ही बसन करणारी मळेु असे समजले जाते. 

 िकनारी भाग सुरि�त ठेव�यासाठी सागरी लाटापासून होणारी झीज कमी 
कर�यासाठी खारफुटीची वने उपय�ु असतात. 

 यािशवाय िकनारी �देशात जैविविवधता सुरि�त ठेव�यासाठी �याची मदत होते. 

 या �कारची वने बोड�, डहाणू आिण मुंबई जवळील ठा�या�या खाडीत आहेत. 

२.११ रा��ीय उ�ाने आिण व�यजीव अभयार�ये     

 वन�पती आिण �ाणी यां�या िविवधतेब�ल महारा��ाची भूमी �ीमंत आहे. 

 पि�म घाटातील सदाहरीत वनापासून ते िवदभा�तील पानझडी वनापय�त ��येक 
भागाला वैिश�यपूण� नैसिग�क स�दय� बहाल केल आहे. 

 वाघासाठी राखीव असले�या जसे क� ताडोबा,मेळघाट प�च आिण स�ा�ी िवचार 
करता या अभयार�यात एक �कारचा मकुुट बहाल केला आहे. 

 वा�, िबबटे आिण जंगली कु�ा हे �ाणी ताडोबा अंधेरी वाघासाठी राखीव 
अभयार�ये असलेले आढळते. नागिझरा मधील िनलाय सरोवर आिण चांदीिथसा 
टॉवर हे सारखेच �िस� आहेत. 

२.११.१. महारा�� रा�यात सहा रा��ीय उ�ाने ४७ व�यजीव अभयार�ये आिण 
सधंारणासाठी ४ राखीव भाग  
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 महारा��ातील रा��ीय उ�ाने   

� रा��ीय उ�ाने  �थापना वष� �े� 
(चौ.िक.मी.) 

िज�ह े

१ चांदोली २००४ ३१८ सांगली 

२ गगुामल १९८७ ३६१ अमरावती 

३ बेळगाव  - १३४ भंडारा 

४ ताडोबा १९९५ ६२५ चं�पूर 

५ संजय गांधी रा��ीय उ�ान १९६९ १०४ मुंबई 

६ प�च - २५७  नागपूर 

    

२.११.२ रा��ीय उ�ाने आिण अभयार�ये यांची वैिश�ये / गुणधम�  

 रा��ीय उ�ाने आिण अभयार�ये ही वन�पती आिण �ाणी यां�या मोठया �माणावर 
दिुम�ळ �जातीचे घर आहे. 

 ��येक वष� देशी आिण परदेशी पय�टकांना आकिष�त कर�यासाठी रा�य सरकार 
रा��ीय उ�ाने आिण अभयार�ये ही नेहमी सुरि�त ठेवणे आिण दजा� सधुार�याचा 
�य�न करीत असते. 

 आधिुनक सोयी जसे क� जीपमधून सवारी, रा�ी�या वेळी सफारी, �ंथालय आिण  
�क�ा�य सोयी, आरामदायी िनवास �यव�था आिण परुशेा �माणात वाहतूक 
नावापरुते आकार भ�न रा��ीय उ�ाने आिण अभयार�ये या िठकाणी उपल�ध 
असतात. बह�तांशी अभयार�ये आिण उ�ाने या�या जवळ �स�न, शांत स�दया�सह 
सरोवरे असतात. 

 रा��ीय उ�ाने आिण अभयार�ये यांना वेगळाच आकार िदलेला असतो क� �यामळेु 
�यातून अनेक फायदे िमळतात. उ�ाने आिण अभयार�ये यांचा म�ुय उ�ेश असा 
आहे क� व�यजीवां�या संवध�नासाठी सरुि�त नैसिग�क पया�वरणाचा परुवठा करणे 
होय. 

 वाघांची अर�ये झपाटयाने कमी होत आहे. �यानसुार महारा��ातील िववध िज��ात 
वाघां�या संवध�नासाठी अभयार�याचा िवकास होणे गरजेचे आहे. 
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२.१२ महारा��ातील �मुख व�यजीव अभयार�ये 

(१) अनेर धरण व�यजीव अभयार�ये -  

महारा��ातील धळेु िज��ातील िशरपूर ताल�ुयात या अभयार�याचे �थान आहे. 

 धळेु िज��ातील िशरपूर ताल�ुयातील सातपडुा रांगे�या नैऋ�य बाजूस हे 
अभयार�य वसलेले आहे. 

अनेर धरण अभयार�यातील �ाणी जीवन -   

 हे अभयार�य व�यजीव�या बाबतीत अितशय सम�ृ आहे. या अभयार�याची पूव�ची 
ि�थती प�ुहा �ा� कर�यासाठी स�या �य�न करीत आहे. 

 सव�साधारण �ाणी – याम�ये भेकर, िचंकारा, ससे, साळ�दर व रानमांजरे यांचा 
समावेश होतो. 

 सव�साधारण सरपटणार े �ाणी – घोरपड ही या अभयार�यातील एक सव�साधारण 
सरपटणारा �ाणी आहे 

 �थलांत�रत �ाणी – तरस, को�हे, लांडगे, रानडु�कर हे �थलांतर करणार े�ाणी 
आहेत. 

 सव�साधारण घरटे क�न राहणार ेप�ी – या म�ये िततर, बगळे, ग�ड, घुबडे यांचा 
समावेश होतो. 

�थलांतर करणार ेिविवध प�ी – बदक, बगळे, पा�यात पोहणार ेप�ी यांचा समवेश होतो. 

(२) भामरागड व�यजीव अभयार�य – 

 �थान – महारा��ा�या िवदभ� �देशातील चं�पूर िज��ात हे अभयार�य वसलेले 
आहे. 

 या अभयार�याचा जा�तीत जा�त हा  घनदाट जंगलांनी �यापलेला असून गवताचे 
लहान लहान प�े हे संपूण� सरुि�त भागात िवखरुलेले आहेत. 

 या िठकाणी सु�ा पाणथळ �े� आढळून येते.याम�ये �ाम�ुयाने पामालगौतम आिण 
पाल�कोटा या न�ांचा समावेश होतो. या न�ा सरुि�त भागातून वाहतात.  
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�ाणी जीवन 

 भामरागड व�यजीव अभयार�यात हे िववध �कारचे व�य �ाणी आहेत. 

 िबबटया, रानडु�कर आिण स�ुत अ�वल हे माणसाला धोका िनमा�ण करणार े
�ाणी या अभयार�यात आढळतात. 

 या िशवाय इतर �ा�याम�ये भेकर, िन�या रगंाचा वळू, ससा, मुंगसु, मोर आिण 
खार या अभयार�यात आढळतात. 

(३) भीमाशकंर व�यजीव अभयार�य : 

 �थान – महारा��ातील पि�म घाटा�या उ�र भागात या अभयार�याचे �थान 
आहे. 

 पणेु, ठाणे आिण रायगड या तीन िज��ात पसरलेले आहे. 

 या भागात उगम पावले�या कृ�णा नदी�या भीमा आिण घोड �मखु उपन�ा या 
अभयार�यातून वाहतात. 

 वन�पती आिण �ाणी जीवन यां�या एक�ीकरणातून एक भ�य देखावा या न�ा�या 
खो�यात पहावयास िमळतो. 

�ाणी जीवन – 

 पूव� पासून�या या अभयार�यात िविवध �कारची झाडे असून हे अभयार�य �ाणी 
जीवनासाठी सम�ृ आहे. 

 िचता, भेकर, सांबर, रानडु�कर,वानर आिण तरस हे िह�ं �ाणी या अभयार�यात 
आढळते. 

 प�यांम�ये मलबारी  राखी धनेश, सातभाई, मलबार िशवब�तूर ,ह�रयाल, 
का�या रगंाचा ग�ड, राखी रानक�बडी आिण इतर ही प�ी या अभयार�यात 
आढळतात. 

 जसे क� सै�याची तकुडी असते तशा �कार े मोठया �माणात फुलपाखर े या 
अभयार�यात पहावयास िमळतात. यािशवाय शेक� ही एक सवा�त मोठी 
झाडावरील खार असून �याची लांबी ३ फूट आहे आिण शेक� या अभार�यात 
सव�� आढळते. 

 



  

 

ceneje<ìê®ee Yetieesue 

 

52 

(४) बोर व�य जीवन अभयार�य - 

 महारा��ातील िवदभा�तील वधा�मधील िहगंणी यािठकाणी हे बोर व�यजीव 
अभयार�य वसलेले आहे. 

 या अभयार�याम�ये ३२३७ हे�टर राखीव जंगल २२१३ हे�टर सुरि�त जंगल 
आिण ६६० हे�टर अवग�त जंगलाचा समावेश होतो. 

 असं�य गावे या अभयार�याभोवती असलेले िदसतात. 

 व�यजीवन – 

 वाघ, िबब�या, वाघ, गवा, िन�या रगंाचा वळू, िच�ळ, सांबर, मोर, भेक�, 
िचंकारा, माकडे, रानडु�करे, अ�वले आिण रानटी कु�ी हे िहं� �ाणी या 
अभयार�यात आढळतात. 

(५) चापराळ व�यजीव अभयार�य - 

�थान – महारा��ातील िवदभ�भागातील चं�पूर िज��ात हे अभयार�य वसलेले आहे. 

या अभयार�याचा जा�तीत जा�त भाग हा घनदाट जंगलाने �हणजेच वन�पतीने 
�यापलेले आहे. िशवाय छोटी छोटी गवताचे प�े. संपूण� सरुि�त भागात याचे िवतरण 
झालेले आढळते. 

�ाणी जीवन – 

चापराळ व�यजीव अभयार�य हे एक िविवध �कार�या िहं�ा�ा�यांचे माहेर घर आहे. 

धो�याचे �ाणी – २३ स�तन �ा�या�या �जातीची न�द या अभयार�यात झालेली असून 
�यापैक� ४ स�तन �ा�यां�या �जाती धोकादायक ि�थतीत आहेत. �या �हणजे वाघ, 

िबबटया, जंगली मांजर, अ�वल, रानटी कु�ा होय. 

धोकादायक प�यां�या �जाती – १३१ प�यां�या जाती या अभयार�यातील सुरि�त 
भागात आढळतात �यापैक� ती प�या�या �जाती �ा धो�यात असलेला आढळतात. 

धोकादायक सरपटणारे �ाणी – सरपटणा�या �ा�यांचे दोन �जाती �ा धो�यात आहेत 
�या �हणजे अजगर आिण सरडा हा होय. 

काळा बोकड, रानडु�कर, िटप�यांचे हरण, सांबर, भेकर, नीळ वळू, वानर, को�हा, 
मुंगसु, मोर, रान क�बडा आिण उडणारी खार या सार�या इतर �ा�यांचा समावेश या 
अभयार�यात आहे. 
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(६) िचखलदरा व�यजीव अभयार�य -  

िवदभा�तील अमरावती िज��ात िचखलदरा व�यजीव अभयार�य वसलेले आहे. 

िवदभा�तील असे एक थंड हवेचे िठकाण आहे क� तेथे भरपूर �माणात व�यजीवन 
पाह�यासारखी ��ये, सरोवर ेआिण धबधबे पहावयास िमळतात. 

�ाणी जीवन – 

िबबटया, वाघ, अ�वल, सांबर, आिण रानडु�कर या सारखे �ाणी या अभयार�यात 
आढळतात. िशवाय रानटी कु�े स�ुा या जंगलात आढळतात. 

धाकना – कोळकाज रा��ीय उ�ानातील �िस� असलेले मेळघाट वा� �क�पात समुार े
८२ वाघांचे नैसिग�क व�ती क� � आहे. 

(७) दाजीपुर गवा अभयार�य -  

�थान – को�हापूर आिण िसंधदुगु�  िज��ां�या सीमेवर आिण राधानगरी धरणातील 
जलाशया�या शेजारी दाजीपरु गवा अभयार�य वसलेले आहे. 

खडबडीत पव�त आिण घनदाट जंगलात प�ुकळ िह�ं �ाणी �ा जंगलात आढळतात. 

हे अभयार�य पूण�पणे मानवी व�ती�थानापासून दूर आहे. 

�ाणी जीवन – 

गवा, जंगली हरीण, िच�ळ, गवा इ. �ाणी आढळतात. 

यािशवाय �क�प िह�ं �ाणी आिण प�ी स�ुा येथे आढळतात. 

(८) मेळघाट वा� – 

�थान – सातपडुा टेकडया�या रांगेतील अमरावती िज��ातील िचखलदरा आिण 
धारणी तालु�यात मेळघाट वा� �क�पाचे �थान आहे. 

मेळघाट वा� �क�पाची �थापना १९७४ म�ये झाली.या वा� �क�पा�या संचालक 
मंडळाने मेळघाट�या काया�ची स�ुवात २२ फे�वुारी १९७४ पासून केली. 

महारा��ातील शेवटचा अि�त�वात असलेला वा� �क�प �हणून गणला जातो. या 
�देशातील वन�पती आिण �ाणी यांचे मह�व जाणून पया�वरणीय ��्या ५ स�ट�बर 
१९७५ रोजी मेळघाट वा� �क�पाची अभयार�य �हणून िनवड झाली. 

�ाणी जीवन  

िह�ं स�तन �ाणी – हे अभयार�य िह�ं स�तन �ा�यांनी सम�ृ आहे. �याम�ये वाघ, 
िबबट्या वाघ, अ�वल, रानटी कु�ा, को�हा, तरस, चौिसगा सांबर (प�ृवीवरील मोठे 
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हरीण), गौर, भेकर, रटेॅल, खार, िच�ळ (हरणाचा �कार), िनलगाय, रानडु�कर, वानर, 
माकड आिण मॅ�यू यांचा समावेश होतो.  

९) जायकवाडी प�ी अभयार�य – 

 �थान – मराठवाड्यातील औरगंावाद आिण अहमदनगर िज��ात जायकवाडी 
प�ी अभयार�य वसलेले आहे.  

 या अभयार�यात नाथसागर सरोवर अि�त�वात आहे. �यामळेु सभोवतालचा भाग 
जलचर वन�पती आिण �ाणी या ��ीने समृ� आहे. 

�ाणी जीवन  

 प�ी – या अभयार�याम�ये �थािनक व �थलांत�रत प�यां�या असं�य �जाती 
आढळतात.  

 जवळजवळ २०० प�यां�या �जाती या भागात आढळतात. �याम�ये ७० पे�ा 
जा�त �थलांत�रत प�ी. �यापैक� आंतररा��ीय �थलांतर करणा�या �मखु ४५ 
�जाती आहेत. 

 �थलांत�रत प�ी – �ौच, रोिहत, �ा�हणी बदक, पोचाडे बदक, थापट्या, मालगजुा 

�थलांत�रत प�यांम�ये समावेश होतो. 

 �थािनक प�यांनी ही जागा वसती�थान �हणून िनवडली.  

१०) िजजामाता �ाणी उ�ान –  

 मुंबई मधील भायखळा या भागात हे िजजामाता �ाणी उ�ान आहे.  

 १८६१ म�ये राणी िजजामाता उ�ान / ि�ह�टो�रया गाड�नची रचना मुंबई �ाणी 
सं�हालय म�ये झाली. 

 या बाहेत अनेक जनेु व�ृ आहेत. 

�ाणी जवान  

 या राणी�या बागेत ब�याच दिुम�ळ आिण धोकादायक �ा�यां�या प�यां�या �जाती 
आढळतात.  

 मुंबई�या म�यवत� बाजूस; भायखळा येथे ४८ एकराम�ये हे उ�ान िव�ताराले�ले 
आहे. 
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११) कळसुबाई – ह�र��ंगड व�य �ाणी अभयार�य  

 अहमदनगर िज��ातील अकोले ताल�ुयातील असणा�या कळसुबाई पासून ते 
ह�र�ं�गडपय�त �ा अभयार�याचा िव�तार आहे. 

 हा भाग �हणजे एक �कारची स�ा�ी पव�त रांगच आहे. 

 महारा�� रा�यातील पि�म घाटावरील कळसबुाई हे एक उंच िशखर (१६४६ मी.) 
आहे.  

 कळसबुाई अभयार�य हे खडबडीत टेकड्यां�या भागात वसले अस�याने 
िगया�रोहण करणा�यासाठी सुलभते�या ��ीकोनातून कठीण आहे.  

�ाणी जीवन  

 स�तन �ाणी, सरपटणारे �ाणी आिण िविवध �कार पय�टकांसाठी आढळतात.  

 स�तन �ाणी – िबबटा, रानटी मांजर, मुंगसु, तरस, लांडगा, को�हा, रानडु�कर, 
भेकर, सांबर, ससा आिण वटवाघूळ इ. स�तन �ाणी आढळतात.  

 सव� �ा�यांम�ये शेक� आिण साळ�दर हे �ाणी आकष�क वाटतात.  

 सरपटणारे �ाणी - मॉिनटर सरडा, सरडा, Funthroated सरडा, कासळ आिण 
सापाचे अनेक �जाती या अभयार�यात आढळतात. 

 प�ी – टेकडीवरील गवतावरील सव�साधारण प�ी आढळतात. 

 पा�यातील प�याम�ये बगळा, काळा शरारी, ससाणा बगळा, पाणकावळा, पाण 
क�बडी इ. प�ी आढळतात.  

१२) कना�ळा प�ी अभयार�य – 

 �थान – कोकण �देशातील रायगड िज��ातील पनवेल ताल�ुयात कना�ळा प�ी 
अभयार�य वसलेले आहे.  

 पेठ आिण पनवेल शहरा�या दर�यान असले�या कना�टक िक��या�या पाय�याशी 
हे अभयार�य आहे. 

 हे अभयार�य सम�ु सपाटीपासून २५ मी. उंचीवर आहे. तर िक�ला समु� 
सपाटीपासून ३७० मीटर उंचीवर आहे.  
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�ाणी जीवन  

   प�ी जीवन – िविवध �कारचे �थािनक आिण �थलांत�रत प�ी यांचे नैसिग�क 
व�ती�थान अभयार�यात आहे. 

 समुार े १५० �थािनक प�यांचे �जाती आिण ३७ �थलांत�रत प�यांचा �जाती 
असून �थलांत�रत प�ी िहवा�यात अभयार�यात भेटी देतात.  

 पावसा�यात �वग�य नत�क, शामा िकलिबल करणारा कृ�णधवल प�ी, दयाळ, 
मलबार िशटी करणारा कलूर इ. प�ी असून मंजळु आवाजात गाणारे आढळतात.  

 इतर �कार�या प�याम�ये लाल बडुाचा बलुबलु, धनेर, मैना प�ी आढळतात. 
कना�टका प�ी अभयार�यात राखी गोमेट आिण सतुार प�ी हे दोन दिुम�ळ प�ी येथे 
पहावयास िमळतात.  

(१३) काटेपुणा� अभयार�य – 

�थान – िवदभा�तील अकोला िज��ात अभयार�याचे �थान आहे.  

हे अभयार�य अको�या�या शेजारी असून म�ुयत: काटेपणुा�  जलाशया�या पाणलोट 
भागामळेु बह�तांश पा�यातील प�ी आकिष�ले जातात.  

�ाणी जीवन – 

 �ाणी - हे अभयार�य चारिशंगी, सांबर, आिण भेकर साठी �िस� आहे. 

 इतर �ा�यांम�ये काला बोकड, लांडगा, तरस, रानडु�कर, नील गाई, ससा, रानटी 
मांजर, माकड इ. �ाणी अभयार�यात आढळतात. 

 प�ी – सामा�य गवतावरील आिण पानथळी भागात अनेक प�यां�या �जाती 
पहावयास िमळतात. 

 लांडोर हा सव�  सामा�य प�ी पय�टकांनी िटपला आहे. 

(१४) कोयना व�य�ाणी अभयार�य –  

 �थान – पि�म महारा��ातील सातारा िज��ात हे अभयार�य वसले आहे. या 
अभयार�यात कोयना धरणा�या पूव�कडील व पि�मेकडील धरण �े�ाचा समावेश 
आहे. या धरणावर एक �मुख जलिव�ुत �क�प िनमा�ण कर�यात आला आहे. 
िशवसागर जलाशयाचा साठा व पि�मेकडील उताराचा घाट यामळेु या 
अभयार�यास आढळते. 

 या संरि�त �े�ाला लागनुच चांदोली अभयार�य आढळते. 
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 दि�ण बाजूस या अभयार�याला राधानगरी व�य �ाणी अभयार�याने वेढलेले आहे. 

 �ाणी जीवन – 

 �ाणी – वाघ, िबबटया, वाघ, अ�वल, सांबर, भेकर, शेक�, पाणमांजर, वानर, 
अजगर आिण को�ा हे �ाणी या अभयार�यात आढळतात. 

 प�ी – तपिकरी टोपीचा सुतार, लांब शेपटीचा रातवा आिण िनलपरी हे प�ी या 

अभयार�यात आढळतात. 

 पि�म घाटा�या इतर भागात हे प�ी अितशय दिुम�ळ �व�पात आढळतात. 

 (१५) मालवण सागरी अभयार�य 

 �थान – महारा��ातील मालवण येथे फ� सागरी अभयार�य असून कोकण 
�देशातील िसंधदुगु�  िज��ातील मालवण ताल�ुयात या अभयार�याचे �थान आहे. 

 �वाळ आिण सागरी जीवासाठी हे अभयार�य सम�ृ आहे. 

 मालवण सम�ुिकनार सोनेरी वाळू आिण स�ु�या बागा या�हे िनसग�र�य ��य तयार 
झाले असून ती एक पय�टकां�या डो�याला मेजवानी आहे. 

 

(१६) नागिझरा व�य�ाणी अभयार�य – 

 �थान – िवदभा�तील भंडारा िज��ात भंडारा वन िवभागा�या ितरोरा र�जला लागून 
नागिझरा व�य�ाणी अभयार�याचे �थान आहे. 

 हे अभयार�य िनसगा��या कुशीत दडले असून सभोवताली उ�कृ� िनसग� स�दय�  आहे. 

 अभयार�या�या सीमेत आत लहान तळे / सरोवरासह टेकडयांचा समावेश या 
अभयार�यात होतो. व�य  �ा�यांना वष�भर सरोवरातून पाणी परुले याची खा�ी देता 
येत नाही. परतं ु मोठया िदमाखात भू��यांचे स�दया�ची उंची वाढव�यास हे सरोवर 
देखील तेवढेच मह�वाचे आहे. 

 �ाणी जीवन – 

 िविवध �कारचे प�ी आिण �ाणी यां�यासाठी या भागाची – आदश� ि�थती वनामाफ� त 
परुिवली जाते. 
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 �ाणी – वाघ, िबबटया, वाघ, िबबटे, गवे, अ�वले, सांबर, चार िशंगाचे सांसर, िनळा 
वळू, भेकर, िठबके असलेले मांजर, को�हे, रानटी मांजरे, िबब�यांचा तरस आिण 
ससा इ �ाणी या अभयार�यात आढळतात. 

 प�ी राखी, रानक�बडी इ. सामा�यपणे या अभयार�याम�ये िदसतात. 

 ३४ स�तन �ा�या�या �जाती,१६६ प�यां�या �जाती, ३६ सरपटणा�या �ा�यां�या 
�जाती आिण भरपूर �माणात माशां�या जाती यांची व�ती�थाने या अभयार�यात 
आढळतात. 

 भेकर �ा�यांचा समावेश या अभयार�यात होतो िशवाय असं�य िकटक आिण 
मा�यां�या / मुं�यां�या �जाती टर ४३ फुलपाखरां�या �जाती या अभयार�यात 
आढळतात. 

(१७) नांदूर मधमे�र प�ी अभयार�य – 

 �थान – पि�म महारा��ातील नािशक िज��ातील िनफाड ताल�ुयात या नंदूर 
मधमे�र प�ी अभयार�याचे �थान आहे. 

 नंदूर मधमे�र सरोवर पा�याची पातळी नेहमी बदलते. 

 गंगापूर आिण दारणा जलाशयातून पाणी सोडले जाते ते पाणी नंदूर मधमे�र 
सरोवरात साठवले जाते. �यानंतर ते पिनओ कॅनल माफ� त जलिसंचनासाठी वापरले 
जाते. 

 गाळ आिण से��ीय पदाथ� पा�या�या �वाहाबरोबर दूरवर वाह�न नेऊन सरोवरात जमा 
होतात. आिण �याचा प�रणाम असा झाला क� एक बेट आिण उथळ पा�याचे तळे 
िनमा�ण झाले आहे. 

 जैिवक ि�थती सम�ृ असून जलचर वन�पती ही आढळते. 

 �यामळेु ही जागा सुंदर पाणथळ व�ती�थान �हणून �प�पणे याचे वण�न महरा��ातील 
भरातपूर असे केले जाते.  

�ाणी- 

 नंदूर मधमे�र प�ी अभयार�य हे सुंदर आिण �थलांत�रत करणा�या हजारो प�यांचे 
आ�य�थान झाले आहेत. 

 येथे २३० ��ा जा�त प�यां�या �जाती, �यापैक� ८० �थलांतर करणा�या 
प�यां�या �जाती आहेत. 
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 पांढरा करकोचा, तकतक�त राटाटी, रोिहत, पाणिभंगरी, प�रट, मळगजुा, सजुरण इ. 
�थलांत�रत  प�ी या अभयार�यात आढळतात .  

 काळा शराटी, पाणडुबी, पानकावळे, बगळा, ससाणा, करकोचा, घारी, िगधाडे, 
बाजे,भोव�या, कैकर, लावा, ग�ड, पाण कोबडी, ततुारी, पाकोळी, राखी धनेश इ. 
�थािनक प�यांचा सामावेश या अभयार�यात होतो.  

 (१८) नवेगाव रा��ीय उ�ान – 

 �थान – िवदभ� �देशात ग�िदया िज��ातील नवेगाव येथे नवेगांव रा��ीय                       
उ�ान हे एक लोकि�य जंगल �रझाट�  आहे 

 �व�छ पा�याचे एक िच�मय सरोवर येथे असून �याचा िव�तार ११ िकमी इतका 
आहे. सरोवरा�या आजूबाजूस टेकडया असून तेथे जा�यासाठी वळणावळणाचा 
र�ता आहे. 

 या सरोवराचे �थान वैिश�ये पूण� असून आजूबाजू�या टेकडयावर तेहळणी ब�ुज 
आहेत. याव�न पय�टकांना प�रसरातील वैिव�यपूण� व�यजीवन पाहता येते. या 
िठकाणी एक ह�र व उ�ान असून पाखरखाना देखील आहे तसेच इ िनसग� स�दया�नी 
नटलेली उ�ाने आहेत. 

�ाणी जीवन – 

 नवेगाव  हे प�ी अभयार�या�या बाबतीत अिधक �िस� आहे परतंु असं�य िहं� 
�ाणी ही या अभयार�याम�ये पािहले जाऊ शकतात. 

 वाघ, िबबटया वाघ, गवे, सांबर, िनलगाई, िच�ळ, भेकर,े अ�वले आिण रानटी कु�ी 
यां म�ुय व�यजीवा�या  �जाती या रा��ीय उ�ानात पहावयास िमळतात. 

 

(१९) प�च रा��ीय उ�ान (वा� �क�प) 

 �थान –म�य �देश आिण महारा�� या दोन रा�या�या सीमेवर प�च रा��ीय उ�ान 
वसलेले आहे. 

 या अभयार�या�या जवळून वाहत जाणाया�  नदी �वाहा नंतर हे नाव दे�यात आले 
आहे. 

 १९८३ म�ये प�च व�यजीव अभयार�य �हणून घोिषत कर�यात आले असले तरी 
१९७२ म�ये अनसूुिचत �े� घोिषत कर�यात आले होते. 
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 देशात वाघासाठी राखीव असलेले २५  उ�ान आहे. आिण �याचा वाघ आिण इतर 
व�यजीवांसाठी हे अभयार�य �िस� आहे. 

 समुार े७५८चौ.िकमी एकूण �े� प�च वा� राखीव �क�पाखाली आहे. �यापैक� २९९ 

चौ.िकमी �े� हे म�ुय रा��ीय उ�ानाने �यापले आहे. 

 अभयार�या�या पूव� बाजूस लागून गोिलया पहार हे िठकाण सम�ुसपाटीपासून ६७० 
मी उंचीवर आहे क� जे नागपूर िज��ातील सवा�त उंच टेकडी आहे. 

 

�ाणी जीवन – 

 सव�सामा�य �ाणी – सामा�य वानर, को�हा, रानटी कु�ा, अ�वल, करडया रगंाचे 
मुंगसु, पटयाचे तरस, वाघ, िबबटा, जंगली मांजर, रानडु�कर, पटयाचे हरीण, सांबर, 
भेकर, गवा, िनलगाई, चौिसंगा, मोठी तपिकरी रगंाची खार, साळीवर आिण सव�सामा�य 
�ाणी या अभयार�यात आढळतात. 

(२०) पेशवे उ�ान – 

 �थान – प�ुयातील सारस बागे�या पढु�या बाजूस पेशवे सं�लायाचे �थान आहे. 

 देखभाल – पणेु महानगरपािलका या अभयार�याची देखभाल करते आिण िविवध 
�कार�या व�य �जाती यांचे हे माहेर आहे. 

 पणेु महानगरपािलका जे�हा अि�त�वात आली �या वेळेस हे उ�ान बांधले गेले आिण 
या �ाणी सं�हालयास पेशवे उ�ान असे नाव दे�यात आले. 

�ाणी जीवन – 

 प�यांपासून ते मोठया �ा�यापय�त जसे क� ह�ी या सार�या सव� �ाणी या 
सं�हालयाम�ये आहेत. हे �ाणी सं�हालय लहान मलुांना आनंद मौज आिण 
िश�णासाठी या उ�ानात लहान मलुां�यासाठी टॉय टेनची फेरफटका हे िवशेष आकष�ण 
असून सुंदर सरोवरात बोटीची सोय आहे. 

(२१) फणसाड व�यजीव अभयार�य – 

 �थान- कोकण �देशातील रायगड िज��ातील म�ुड आिण रोहा ताल�ुयात हे 
फणसाड व�यजीव अभयार�य वसलेले आहे. 

 हे अभयार�य िकनारप�ीतील जंगल �देश व पि�म घाटातील प�रसं�था दश�िवते 
करते. 
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 येथील �ा�यांना शांत व सुरि�त वातावरण लाभले असून पय�टक याचा आनंद 
घेतात. 

 �ाणी जीव वाघ, सांबर, रानडु�कर, भेकर, तरस इ. व�य �ाणी या अभयार�यात 
आढळतात. 

(२२) राधानगरी व�य �ाणी अभयार�ये – 

 �थान – को�हापूर िज��ातील दोन जलाशया दर�यान राधानगरी व�यजीव 
अभयार�ये वसलेले आहे. 

 हे अभयार�य पूण�पणे सरुि�त �देश असून ती� उतार आिण लालसर आिण जां�या 
मदृेचा खडबडीत भाग आढळतो. 

 या िठकाणी मोठया �माणात बॉ�साइट खिनज सापडते. 

 �ाणी जीवन –  

 �ा अभार�य गवा (५००) या व�यजीव  �ा�यासाठी सु�िस� आहे. गवा हा सवा�त 
उंच असून व�य बैला सोबत एक उ�कृ� जीवन जगात आहे. 

 िबबटा, अ�वल, रानडु�कर, भेकर, हरीण, शेक�न, रानटी कु�ा इ. इतर �ाणी या 
अभयार�याम�ये आ�य घेत आहेत. 

(२३) सागर�ेर अभयार�य -  

 �थान – हे अभयार�य खानापरु, वाळवा व पलूस या सांगली िज��ातील ३ 
ताल�ुयां�या सीमेवर वसले आहे. 

 ही  अभयार�ये मह�व असे क� ते मानव िनिम�त अभयार�य आहे. 

 सागर�ेरामधील जंगल हे बारमाही पा�याचा परुवठयािशवाय कृि�मरी�या 
लागवडीखाली आणले आहे. 

 ब�याच व�य जीवां�या  �जातीची ओळख हे कृि�मरी�या येथे केली आहे. 

 �थमतः हे एक उ�ान होते.नंतर �याला एक �गत अभयार�याचे �व�प िदले 
.१९८५ म�ये �याला व�यजीव अभयार�याचा दजा� िदला �याम�ये समुार े ५२ 
�ा�यांचा म�ु संचार असतो. 
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 �ाणी जीवन –  

 सांसर, काळा बोकड, रानडुकर, भेकर, मोर, िच�ळ �मखु �ाणी या अभयार�यात 
आढळतात. 

 वाघ आिण िबबटया वाघासारखे �मखु मांसभ�क �ाणी या अभयार�यात आढळत 
नाहीत. 

 तरस, को�हा आिण साळ�दर या सारखे छोटे मांसभ�क �ाणी या अभयार�यात 
आढळतात. 

(२४) ताडोबा रा��ीय उ�ान – 

 �थान - महारा�� रा�यातील ताडोबा हे सवा�त जुने रा��ीय उ�ान आहे                                     
यािशवाय १९९३ पासून वा� राखीव �क�प �हणून याकडे पािहलं जाते. 

 या �यार�यात पानझडी वना�या बाबतीत सम�ृद असून �ाम�ुयाने सागवान याचा 
अभयार�यात समावेश केला जातो. 

�ाणी जीवन –  

 वाघ, चीतळांचे कळप, भ�य सांबर, चटकन उठणारा भेकर, चपळ पायांचा चौिशंगा, 
भ�य गौर, मजबूत िनलगाई, लाजाळू अ�वल, िशटी वाजवणारा रानटी कु�ा, 
सव��यापी रानडु�कर आिण अ�यंत गपुचूप असणारा िबबटया हे जरी या 
अभयार�याचे �मखु आकष�ण असले तरी पया�टकां�यावर या राखीव अभयार�याचा 
िचर�थायी ठसा उमटला आहे. 

 गायबगळा, जांभ�या आिण कमलप�ी इ. पा�यातील या प�यांचा वानर हेच खास 
आकष�ण असते. 

(२५) तानसा व�यजीव अभयार�य – 

�थान – ठाणे िज��ातील वाडा, शहापूर आिण मोखाडा या तालु�यात तानसा 
अभयार�य वसलेले आहे.  

 तानसा येथील व�यजीवन अभयार�याची तलुना ही तानसा सरोवरातील पाणलोट 
�े� आिण ठाणे िज��ातील शहापूर, खड�, वैतरणा, शहापूर ताल�ुयातील पूव� 
वाडयातील पव�त रांगा यां�याशी केली आहे. 

�ाणी जीवन – 

 हे व�यजीव अभयार�या�या िविवध �ा�यां�या �जाती साठी �िस� आहे. 
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 जवळजवळ ५० �ा�यां�या �जाती आिण समुार े २०० प�यां�या �जाती या 
अभयार�यात आढळतात. 

 िबबटया वाघ, भेकर, तरस, रानडु�कर, िबबटा, लांडगा, चार िशंगाचे सांबर, िचतळ, 
सांसर, ससे सामा�य वानर इ. �मखु व�यजीव �ाणी या अभयार�यात आढळतात. 

(२६) सजंय गांधी रा��ीय उ�ान – 

 �थान –  महारा��ातील राजधानी असले�या मुंबईतील बो�रवली येथे हे उ�ान आहे. 

 �ाणी – िठप�यांचे हरीण, का�या मानेचा ससा, भेकर, साळ�दर, क�तरुी मांजर, 
(माकड), हनमुान वानर, उडी मारणारा को�हा आिण सांबर इ. िक�येक �ा�या�या 
जात�ची या अभयार�यात अचानक भेटी होतात. 

 दूर अंतरावर जगातील ३८ सरपटणा�या �ा�यां�या �जाती पय�टकांना पाहता येतात. 

 तलुशी सरोवरात पय�टकांना ससरु ��ीस पडते. आिण अजगर, नाग, सरडा इ. 
सरपटणारे �ाणी पय�टकां�या ��ीस पडतात. 

(२७) ितपे�र व�यजीव अभयार�य –  

�थान – िवदभ� यवतमाळ िज��ातील पांडूरकवाडा ताल�ुयात हे ितपे�र व�यजीव 
अभयार�य असून या अभयार�या�या १४८.६३ चौ.िक.मी. �े� �यापले आहे. 

या अभयार�या�या भोवती अनेक गावे अस�याने या गावातील लोकांनी इमारतीसाठी 
लाकूड, सरपण, आिण घरासाठी बांबू तोड�यामळेु या अभयार�यावर �चंड ताण पडला 
आहे. 

�ाणी जीवन –  

तरस, काळा बोकड, िनळ वळू, िचतळ, सांबर, मोर, ससा, साप, माकडे, रानडु�कर, 
अ�वले, रानटी मांजर, लांडगा, को�हा इ. �मखु �ाणी या अभयार�यात आढळतात. 

(२८) वन अभयार�य – 

�थान – अमरावती िज��ातील मेळघाट �े�ाम�ये वन आ�यारा�याचे   �थान आहे. 

आ�नेय�या भागात मेळघाट अभयार�याम�ये या अभयार�याचा िव�तार झालेला आहे. 

�ाणी जीवन –  

हे �े� मेळघाटातील एक भाग असून वन�पती आिण �ाणी जैविविवधते ब�ल हे �े� 
सम�ृ आहे. 
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वाघ, िबबटे, तरस, रानटी कु�ी,गवा, सांबर,े भेकर, रानडु�कर इ. �मखु शाकाहारी 
�ा�यां�या �जातीबाबतील हे अभयार�य सम�ृ आहे.  

(२९) यावल अभयार�य -  

�थान – महरा��ातील जळगाव िज��ातील यावल ताल�ुयात यावल अभयार�याचे 
�थान आहे. �याच बरोबर म�य �देशातील उ�र ेकडील सीमेवर असणा�या अनेर आिण 
मांजल नदीला लागून असले�या भागात हे अभयार�य आहे. 

�ाणी जीवन –  

वाघ, िबबटा, तरस,को�हा, लांडगा, सांबर, िनलगाय, रानडु�कर. भेकर, रानटी मांजर, 
क�तरुी मांजर, रानटी कु�ा, अ�वल, शेक� इ.म�ुयतः �ा�या�या �जाती या 
अभयार�यात आढळतात. 

यािशवाय पाणथळ भागातील प�यांचे थोडे �कार यािठकाणी साधारणपणे संपूण� भागात 
पहावयास िमळतात. 

या अभयार�या�या आत असलेले जे सरोवर आहे �याला “सकु�” �हणतात. या सकु�कडे 
�थलांत�रत प�ी मोठया सं�येने आकिष�त होतात. 

२.१३ महारा��ातील व�यजीवनाशी  सबंधंी सम�या   

वनाखालील असलेली बरीचशी जमीन गे�या काही दशकात लागवडीखाली आण�यात 
आली �याचे िविवध करणे आहेत. 

सवा�त मोठी सम�या असे क�, महारा��ातील वनाखालील �े� झपाटयाने कमी होत 
आहे. 

�मखु व द�ुयम �कार�या जंगली उ�पादनामळेु व �यां�या वाढ�या मागणीमळेु जंगलांना 
धोका िनमा�ण झाला आहे. ही उ�पादने जळण,इमारती व काही उ�ोगासाठी क��या 
माला�या �व�पात लागतात. 

दीघ� वनप�े �वछ क�न शेतीखाली आण�यात आले आहेत. 

बेकायदेशीर व�ृतोड: २०११ -१२ बेकायदेशीर वृ�तोडी�या समुारे १४५७४ घटनांची 
रा�यात न�द झाली. 

जंगले ही िवरळ होऊ लागली आहेत व सहजासहजी जंगलात जाता येते. 

वाहतुक�ची अपरुी साधने – जंगलाचे �मखु उ�पादन लाकूड हे असून �व�त व मोठया 
�माणात उपल�ध होते.�यासाठी जंगलाजवळ वाहतुक�ची सोय होणे गरजेचे आहे. 
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होणारे आजार – कृमी िकटके यामळेु मोठे मोठे जंगल �देश उ�व�त होत असून हजारो 
एकर साल वन�पतीचे जंगल धो�यात आले आहे. वाळवी सार�या िकटकामळेु ही जंगले 
धो�यात आली असून �यावर कोणतीही उपाय योजना केली नाही. 

व�ृ लागवडीची काल बा� प�ती – या प�तीचा अवलंब के�यामळेु जंगलापासूनच 
उ�पादन कमी होते. 

वै�ािनक तं�ाचा अभाव – एक �मखु सम�या अशी क� व�ृ लागवडी व संवध�नासाठी 
वै�ािनक तं�ाचा अवलंब केला जात नाही जंगले िनसग�तःच वाढतात. 

कमी उ�पादन – इतर देशां�या तलुनेत जंगलापासून िमळणार ेउ�पादन आप�या देशात 
कमी आहे. 

लोकसं�या वाढ – यामळेु जंगल उभार�यासाठी मागणी वाढलेली आहे व �यामळेु मोठया 
�माणात व�ृतोड होत आहे. 

वनावरील अित�मण – सरकार भूमी िहनाना जमीन दे�या�या गरजेपोटी व�य जिमनीवर 
अित�मण होत आहे. २०११-१२ म�ये अशा �कार�या रा�यातील एकूण ८६२१३ 
हे�टर �े�ातील अित�मण िनयिमत कर�यात आले आहे. 

जंगलांचा �हास हो�याचे आणखी ई कारण असे आहे क� काही लोक अनािधकृत व�ृतोड 
करतात. 

वै�ािनकांना जंगल �हासाचे कारण देताना �हटले आहे क� अलीकडे वन �े�ावर मोठया 
�माणावर खाजगी व�ृ लागवड व शेती केली जाते. 

नागरीकरण व औ�ोिगककरण – यामळेु जंगलाखालील  जिमन मोठया �माणाम�ये 
नागरीकरण व उ�ोगासाठी वापरली जात आहे व �यांचा द�ुप�रणाम पया�वरणावर व जैव 
प�रि�थतीक�वर होत आहे. 

धरण व जलसाठयाची िनिम�ती – मोठया �माणात जंगलातील जिमनीवर धरण व 
जलसाठयांची िनिम�ती केली जात असून जैव प�रि�थतीक�चा समतोल ढळलेला आहे. 
तसेच महापूर, द�ुकाळ दरड कोसळणे यामळेु ही वनावर द�ुप�रणाम होत आहे. 

नैसिगक जगंलांचा �हास – पय�टन िवकासामळेु जंगलांचा �हास होत आहे. पय�टनाचा 
जंगलावर नकारा�मक प�रणाम िदसून येतो याम�ये जळणासाठी वृ�तोड व 
वसाहतीसाठी जंगलतोड होत आहे. 

खाण  उ�ोग – यामळेु मोठया �माणात जंगलांचा �हास होत आहे. मानवी जमाती�या 
उगमापासून िवकासासाठी खिनजांचा वापर होत आहे. आधिुनक नागरी आ�ोिगक अथ� 
�यव�था ही खिनजा िशवाय िटकू शकणार नाही. उदा – धातू  

धातू उ�ोगाचा जंगलावर नकारा�मक प�रणाम झालेला आहे. 
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चराऊ �े� – पाळीव �ा�या�या वाढीव सं�येमळेु जंगलांचा �हास होत असून नवीन 
जंगले िनमा�ण होत नाहीत. यासाठी एक प�रणामकारक धोरण अवलंब�याची गरज आहे. 

२.१४ वनाचें सवंध�न       

भारता�या एकूण भू भागापैक� वनाखाली असलेली जमीन झपाटयाने कमी होत असून 
अशी िचंता वनािधका�याने �य� केली आहे. १९५२ �या वन धोरणानसुार देशा�या 
एकूण भूिमपैक� ३३ ट�के �े� वनाखाली असणे गरजेचे आहे. वन �यव�थापनास या 
संदभा�त खूप संघष� करावा लागत आहे. 

वनिवभागा�या आकडेवारीनुसार रा�यातील २००५-०६ सालात ८०१०८ हे�टर 
जिमनीवर अित�मण झाले. २०११-१२ म�ये ८६२१३ हे�टर जिमनीवर अित�मण 
झाले. एकूण १४५७४ बेकायदेशीर व�ृतोडीची न�द झाली. 

स�या महारा�� रा�याम�ये एकूण �े�ा�या १९.९४ ट�के �े� वनाखाली आहे. 

२०११-१२ म�ये रा�यातील समुार े६१३५८ चौ.िक.मी. �े� वनाखाली होते. 

वनाचे संवध�न कर�याचे मोठया �माणात गरज असून तशी मोहीम उघडली पािहजे. 

वनसवंध�न खालील �कार ेकरत येऊ शकते. 

(१) बेिफक�र व�ृ तोडीस पायबदं घातला पािहजे. सामािजक वनीकरण योजना मोठया   
�माणात राबली पािहजे. 

(२)  यो�य �या िठकाणी जा�त उ�ादन देणारी झाडे लावली पािहजेत. 

(३)  जेथे श�य आहे तेथे जा�त झाडे व गवत लागवड करणे गरजेचे आहे. 

(४)  वनीकरणासाठी �थािनक वृ�ा�या जात�ची िनवड केली पािहजे. 

(५)  पाणी व िनच�याचे �यव�थापन सुधा�रत तं�ानसुार केली पािहजे  

(६)   प�रप�व झाडे तोडली जावीत व अशा �कार ेलाकूड उ�पादने वै�ािनक प�तीने 
िनयोजन करणे गरजेचे आहे. 

(७)  दूर�या जंगल �े�ात �या िठकाणी सहज जाता येणार नाही अशी िठकाणी     

  दळणवळणाची सिुवधा िनमा�ण केली आहे. 

(८)  सॉिमल साठी सतत िवनाखंिडत िव�तु परुवठा केला पािहजे. 

(९)   वृ� संवध�नासाठी सधुा�रत तं� अवलंबले गेले पािहजे. 



 

 

मदृा आिण नैसिग�क वन�पती 

67 

(१०) वनवे, वन�पतीवरील रोग यांचे िनयोजन केले जावे. 

(११) जंगल संप�ीचे सिव�तर संशोधन केले जावे व जंगल साधनसंप�ीचा यो�य   
उपयोग करणे गरजेचे आहे. 

(१२) जंगलावर अवलंबून असले�या आिदवासी जमाती पया�यी �यां�या जग�याची   
साधने उपल�ध क�न �ावीत  

(१३) वन संवध�नाशी संबिधत लोकांना चांगले �िश�ण देणे गरजेचे आहे. 

(१४) �ामीण भागात जळणासाठी हनकडा ऐवजी गोबरगॅस वापर केला गेला पािहजे. 

(१५) वनातील चराऊ फूटणांची �मता ल�ात घेऊन पाळीव �ाणी पाळले जावेत. 

(१६) अितदगु�म भागात िबयांची हवाई मागा� ने पेरणी कर�यात यावी. 

(१७) पया�वरण, �याचे मह�व व संवध�न या संदभा�त लोकांचे �बोधन करणे गरजेचे 
आहे. 

(१८) वनाखाली असले�या जिमनीवर शेतीसाठी �याचा  उपयोग केला जाणार नाही 
यासाठी काय�ाने बदंी आणणे गरजेचे आहे. 

(१९) वनशेती व सामािजक वनीकरण यांना �ाधा�य िदले पािहजे. 

(२०) शासक�य व सामािजक काया�लयातून व�ृारोपणाचा समावेश असावा.  

२.१५ साराशं  

 प�ृवीचे भूप�ृावरील वरचा  थरात असणा�या खडकात �ाणी व वन�पतीचे अवशेष 
असतात. 

मदृा व वन�पती यांचे िवतरण महारा��ातील हवामान व भूप�ृरचना यावर अवलंबून 
असते. 

उथळ, म�यम व गडद काळी मदृा जा�त क�न महारा��ात आढळते. महारा��ातील 
मदृेचे �व�प जिमनीखालील बेसा�ट खडकापासून िवदारण होऊन मोकळी मदृा तयार 
होते. 

गे�या काही दशकात जंगलाचे आ�छादन हळूहळू कमी होत आहे.याचे �मखु कारण 
�हणजे कागद उ�ोग, जलिव�तु �क�प आिण अणू उजा� �क�प हे होय. यामळेु 
जंगलाचे मोठे �े� न� हो�या�या मागा�वर आहे. 
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व�ृतोडीमळेु पया�वरणाचे अगिणत नकुसान होत आहे. �यामळेु अ�जावधी टन काब�नडाय 
ऑ�साइड वायू वातावरणात िमसळत आहे व प�रणामतः हजारो व�ृा�या �जाती न� 
होत आहेत. 

२.१६  आपली �गती तपासा  

(१) खालील िवधाने चूक िक बरोबर ते सांगा 

(अ) समशीतो�ण सदाहरीत वने हा १०० सेमी पाऊस असले�या भागात     
आढळतात. 

(ब)  महारा��ातील जिमनीचा जो मोकळा �तर आहे ते चुनखडकापासून तयार झालेला 
आहे. 

(क)  मदृा िनिम�ती�या त�ासाठी (Peredogensis) हा तांि�क श�द वापरला जातो. 

(ड) १०० सेमी ह�न अिधक पज��या�या �े�ात काटेरी वने आढळतात. 

(ई)  बाजरी या िपकासाठी गाळाची मदृा ही उ�कृ� असते. 

(फ) बोतासारखी मळेु �सन मळेु समजली जातात. 

 (ग )   महारा��ात पा�यामळेु होणारे मदृेची झीज हे �मखु घटक समजला जातो. 
 

(२) गाळले�या जागा भरा. 

(अ)पा�याचा अितवापर________ मळेु जिमनीची �ारता वाढते. 

(ब) काळी व रगेरु माती ________ ने सम�ृ असते. 

(क) पि�म महारा��ातील काही भागात कापसाची काळी मृदा पा�या�या अित वापरामळेु 
___________ िकंवा ________�पांतरीत होते. 

(ड) अित पावसानंतर दीघ�काळ कोरडे हवामाना�या भागात _______ �कार�या 
मातीची िनिम�ती होते. 

(ई) नांदूर, मदमे�र प�ी अभयार�याचे वण�न _______ असे केले जाते. 

(फ) िकनारी �देशातील भरती �े�ात ________ आढळते  

(३)  बह�पया�यी ��  

(अ) प�च रा��ीय उ�ान क� जे सम�ृ �ाणी व वन�पतीसाठी �िस�द आहे हे या 
रा�या�या सीमेवर वसले आहे . 

(१) म�य�देश व महारा��   

(२) म�य�देश व कना�टक  
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(३) कना�टक व महारा��  

(४) म�य�देश व छ�ीसगड  

(ब) उताराला अनसु�न जे खंदक खोदले जातात �यांना खालील नावाने संबोधले जाते. 

(१) उतार खंदक  

(२) पाय�यापाय�या खंदक  

(३) गवत खंदक  

(४) िचखल खंदक  

(क) रगेरु िकंवा कापसाची काळी मदृा अशी असते. 

(१) हलक�, िपवळी, लालसर रगंाची व वाळू व लोहय�ु असते. 

(२) �ॅनाईट�या िवदारणापासून तयार झालेली असते. 

(३) ओलसर व लोहय�ु असते व �याम�ये नाय�ोजन व स�ि�य पदाथा� चे �माण 
असते. 

(४) भरपूर पाऊस व दीघ�काळ कोरडे हवामान पटयात अशी मदृा तयार होते. 
 

(ड) मदृेची झीज रोख�यासाठी िकंवा अितवापरामळेु िकंवा आ��लीकरण िकंवा 
�ारीकरण िकंवा रासायिनक संसगा�मळेु याला खालील पैक� एका नावाने संबोधले 
जाते. 

(१) मदृा संधारण  

(२) वनसंवध�न  

(३) साधनसंप�ी संवध�न  

(४) िपक संवध�न  

 (ई) महारा��ातील  िकनारी भागातील मदृा पढुील कारणांने तीचा �हास होतो. 

(१)  सम�ुलाटांचा �भाव  

(२) वा�याचा  �भाव 

(३) िहमांचा �भाव  

(४) नदीचा �भाव  
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(फ) खालील ��ाची उ�र ेिलहा. 

(१) मदृा �हणजे काय ? महारा��ातील मदृेचे वग�करण क�न �यापैक� कोण�याही 
दोह�चे वण�न करा. 

(२) रगेरु मदृा यावर िटप िलहा. 

(३) महारा��ातील �मखु वनाचे �कार सांगा. 

(४) महारा��ातील मदृे�या �मखु सम�या सांगा. 

(५) महारा��ातली वनीकरणा�या �मखु सम�या सांगा. 

(६) महारा�� रा�यात वनसंवध�नासाठी वेगवेगळे उपाय सांगा. 

२.१७ काय�    

(१) महारा��ा�या नकाशात रा�यातील वेगवेगळे मातीचे / मदृेचे �कार दाखवा. 

(२) महारा��ा�या नकाशात व�यजीव अभयार�ये दाखवा. 

(३) महारा��ा�या नकाशात खालील बाबी दाखवा. 

 काळी / रगेरु  मदृेखालील �े�  

 जांभी मदृा 

 खारफुटीची आिण सदाहरीत वने      
  

२.१८ तािं�क श�क व �याचंा अथ� 
  

 सेि��य पदाथ� – �ाणी व वा�पती यां�या अवशेषामळेु जी मदृा तयार होते ितला 
स�ि�य पदाथ�  �हणतात. 

 मळू पदाथ� – खडकाचा वरील �तरापासून जे मोकळी सुटलेली मदृा िनघून जाऊन 
जो खडक िश�लक राहतो �याला मूळ पदाथ�  �हणतात. 

 वनशेती – आिथ�क हेतूचे वनातील जिमनीचा,व�ृाची व सडुपांचा केलेला वापर 
�हणजे वनशेती होय. 

 सवंध�न – मानवाने नैसिगक साधन संप�ीचा अित वापरावर िनमं�ण. 

 वृ�तोड – िदघ�काळ वनाखाली असलेली जिमन दसु�या कारणासाठी वापरणे. 

 �हास – झीजेमळेु पदाथ� एका िठकाणा पासून दसु�या िठकाणापय�त जाणे व 
पा�या�या �वाहामळेु पूर मैदानात साठवण होणे. 
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 नाश होणे – साधनसंप�ीचा वापर (अितवापर) साधन संप�ीचा पनुिन�िम�तीसाठी 
बराच कालवधी लागतो. 

 

२.१९ उ�र े   
 

(१)  (अ) बरोबर  

     (ब) चूक- बेसॉ�ट  

     (क) बरोबर 

          (ड) चूक, ८० सेमी पे�ा कमी  

          (इ) चूक, भाबड करडी मदृा 

          (फ) बरोबर  

         (ग) बरोबर  

(२) (अ) जलिसंचन  

          (ब) �मुस  

          (क) �ारयु� मदृा िकंवा चोपण मदृा  

           (ड) जांभी मदृा  

           (इ) महारा��ातील भरतपूर  

           (फ) खारफुटी  

(३)      (अ) I 

         (ब) II 

          (क) III 

       (ड) I      

          (इ)  I  
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३ 
पशुपालन, पशुधन, मासमेारी, खिनज े

घटक रचना 

३.०.  खाली िदले�या मदु�्ाचे आकलन हे या िवभागाचा अ�यास के�यानंतर होईल. 

३.१.   उि��े 

३.२.   ��तावना 

३.३.   िवषयवार  चचा�   

३.४.   शेतीची �या�या  

३.६    महारा��ातील शेतीतील िपक प�ती  

३.७    महारा��ातील शेती�या सम�या  

३.८.   महारा��ातील पशुधन  

३.९.   मासेमारी  

३.१०. म��य �यवसायाचे िवतरण  

३.११. महारा��ातील सम�या आिण उपाय  

३.१२. महारा��ातील खिनजे आिण उजा�साधने 

३.१३. सारांश  

३.१४. सूची (संदभ� सूची /श�दसूची)  

३.१५. अ�यापना�या ��ांची उ�रे दया.  

३.१. उि�� े 

या िवभागा�या अ�यानानतंर तु�हाला –  

 शेतीची �या�या  

 महारा��ातील शेतीची वैिश�्ये 

 िपक प�ती आिण महारा��ातील शेती�या सम�या  
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 महारा��ातील पश ुसंसाधने  

 म�स�यवसायाचे िवतरण, सम�या आिण मासेमारीशी संबिंधत उपयायोजना 
समजतील. 

 महारा��ातील खिनजे आिण श�� संसाधनाचा अ�यास   

३.२. ��तावना  

या �करणाम�ये आपण महारा��ातील शेती जी �म�ुयाने नैऋ�य मौसमी पावसावर 
अवलंबून आहे. िविवध हवामानातील िपक प�ती यावर खालील �करणात चचा�  केली 
आहे. िवशेषत: रा�यातील पशधुन संसाधन स�ुदा िवचारात घेतले आहे. 
म�स�यवसायाचे िवतरण, या�या सम�या आिण उपाययोजना यावर स�ुदा चचा�  
कर�यात आली आहे. या �यित�र� तु�हाला रा�यातील खिनजे आिण उजा�  संसाधनांचा 
स�ुदा अ�यास करावयाचा आहे.  

३.३. िवषयावर चचा�  

 शेती �हणजे िपकांचे उ�पादन, पशुपालन िकंवा कु�कुटपालन  

 जरी महारा�� हे जरी अित उ�ोग�धान रा�य असले, तरी शेती �यवसाय हा एक 
�मखु उ�ोग परपंरागत�र�या चालत आलेला आहे. 

 या रा�यात म�ुय�वे क�न भात, �वारी, बाजरी, गह�, तूर, मगु, उडीद, हरभरा आिण 
इतर डाळ�, कडधा�ये म�ुय�वेक�न �मखु आहेत. भईुमगु, सयु�फूल, सोयाबीन ही 
म�ुय तेलिबयाणे आहेत. मह�वाची नगदी िपके कापूस, ऊस, हळद आिण 
भाजीपाला होता. जळगावातील कापूस हे म�ुय िपक आहे. या रा�याचा िव�तार 
आकाराने मोठा आहे. फळबाग िपकाम�ये आंबा, केली, �ा�े आिण सं�ी म�ुय 
आहेत. 

 महारा��ातील शेती ही म�ुय�वेक�न नैऋ�य मौसमी पज��यावर अवलंबून आहे. 
पज��याचा िवतरणात चढउतार होत असतो. �े�ीय िवतरण िकंवा मौसमी पज��या�या 
िवतरणामळेु कधी पूरि�थती िकंवा द�ुकाळाची ि�थती ओढवते, �यामळेु शेती 
�े�ावर �ितकूल प�रणाम झालेला आहे. 

 भारतीय अथ��यव�थेचा शेती हा काना आहे. महारा��ा�या शेती�यवसायात अनेक 
सम�या आहेत परतं ु पया�वरणाचे संतलुन राखून शेती �यवसायाचा शा�त िवकास 
झाला पािहजे. 
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 चीन नंतर बराताचा म��य उ�पादनात जगात ि�तीय �मांक असून आिण ६ ट�के 
म��यउ�पादन हे भारतात होत असते. ८००० िकमी िकनारप�ी, चार दशल� 
हे�टर जलाशय दोन दशल� खाडी �े�ात आिण जवळजवळ एकाव�न हजार 
िकलोमीटर भूखंड मंचावर भागात सागरी आिण म��य �यवसाया�या भारतातील 
वाढीसाठी आिण िवकासासाठी मोठी संधी आहे. महारा�� या रा�याला िनसग�द�च 
७२० िकलोमीटरचा सम�ुिकनारा लाभलेला आहे आिण ८७,००० चौ.िकमीचा 
भूखंडमंच याने भारता�या म��य उ�ोगात मोलाचे योगदान आहे.  

 २००१-१० दर�यान बाश�क मासेमारो ३.६ ल� टना�या दर�यान झाली होती. 
महारा�� हे एका देशातील चतथु� �मांकावरील म��यउ�पादनातील रा�य आहे.  

 महारा��ाचा पूव�  आिण दि�णेकडील भागात खिनजे सापडतात.  

 लोहखिनज हा खिनज पदाथ�  हे जे�हा तापवले जाते. �यानंतर धातमुय लोक (Fe) 

िमळते.  

 औ�ोिगक कालखंडा�या उदयानंतर, इंधना�या �ोताची �या�ी वाढू लागली. 
याम�ये पारपंा�रक उजा��ोत �हणजे लाकूड याचा वापर फ� घरगतुी �व�पात 
आिण �ामीण भागातच होतो.  

 कोळसा व खिनज तेलाचा वापरही वाढला. 

 जलिव�तुचाही वापर �या भागात वाहते पाणी आहे आिण उपय�ु तं��ान 
सहजपणे उपल�ध आहे �यािठकाणी वाढला. या सव�  उजा��ोतांना पारपंा�रक 
उजा��ोत �हणतात. 

 हे पारपंा�रक उजा��ोताचे साठे मया� िदत असून ते संपत चाललेले आहेत. �हणूनच 
�याचा वापर िवचारपूव�क काटकसरीने केला तरच भिव�यात �यांचे जतन क�न 
वापर क� शकू. 

 दसु�या बाजूस, उज�ची वाढती मागणी आिण पारपंा�रक उजा�साधने जसे कोळसा, 
पे�ोिलयम, नैसिग�क वायूचे संपत चाललेले साठे, अपारपं�रक उजा�साधने जसे सौर, 
पवन, सागरी लाटां�ार,े भूगभ�  उजा� आिण टाकाऊ पदाथा�पासून िमळणारी उजा�  हे 
मह�वपूण� बनत चालले आहे.  

 या सवा�म�ये सौरउज� �ार े िवपलु उजा�  िनिम�ती ही संक�पना स�या�या काळात 
जगासाठी नवीन नाही. सौरऊजा� ही �व�छ (�दूषण रिहत), शांत, अमया� िदत आिण 
अगदी मोफत असून याची भूिमका उजा�  सं�कृतीचा काळात मह�वपूण� असून 
स�या�या काळातील वीजसंकटाला पळवून लावणारी आहे.  
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३.४. शेतीची �या�या  

वन�पती वाढिव�याचे कला आिण शा� आिण इतर िपके �ा�यांसाठी वाढिवणे, 
मानवा�या इतरही गरजा िकंवा �यातून आिथ�क उ�प�नाची तरतूद �हणजे शेती होय.  

३.५. महारा��ातील शेतीची वैिश�्ये  

 जरी महारा�� हे अितशय उ�ोग�धान रा�य असले,  तरी पूव�पासून शेती हा येथील 
लोकांचा म�ुय �यवसाय आहे.  

 महारा��ातील २/३ लोक हे �ाथिमक �यवसायात गुंतलेले आढळून आलेले आहे. 

 जवळजवळ ६५% महारा��ातील कामगार हे शेती आिण �यासंबिंधत िनगडीत 
कामांवर अवलंबून आहेत. 

 महारा��ातील शेती ही म�ुय�वेक�न मह�वाचे उपजीिवकेचे साधन आहे. 

 दो�ही �कारची अ�नधा�याची िपके आिण नगदी िपके या रा�यात घेतली जातात. 

 बरीचशी शेतीची जमीन ही पावसावर अवलंबून आहे, िवशेषत: िपकासाठी आिण 
रा�यातील जनजीवनासाठी मह�वाचा असतो. 

 महारा��ाचे शेतीिवषयक िनयोजन आिण भारतातील इतर भागातील िनयोजनावर 
पज��याचा �भाव िदसून येतो.  

 शेती ही पावसा�या पा�यावर अवलंबून कमी रहावी यासाठी जलिसंचना�या सिुवधा 
वाढव�यात आ�या आहेत. 

 भारताम�ये धरणाची सं�या जा�त असून स�ुदा, जलिसंचन १६% शेतजमीनी एवढे 
आहे.  

 येथे जिमनीची उ�पादन �मता कमी आहे.  

 महारा��ातील ६०% �े� लागवडीखाली आहे आिण पूव�कडील वैनगंगा खो�यातील 
आिण पि�मेकड�या स�ा�ीचा िवभाग हा अ�या� पे�ा अिधक शेती�े�ाखाली आहे.  

 गोदावरी, कृ�णा, भीमा नदी�या खो�याचा बराचसा भाग हा शेती�या मशागती�या 
खाली आहे.  

 असमतोल भू�देश, पठारावरील अपरुा पाऊस, मदृेचा पातळ ठार हा जा�त 
भू�देशात आढळतो आिण िसंचना�या अप�ुया िसिवधा फ� ७ ते १०% जमीन 
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िसंचनाखाली अस�यामळेु उतप�न कमी िमळते िहच व�तिु�थती आहे क� ऊसाचे 
उतप�न सोडले तर िपकांचे रा��ीय उ�प�न कमी आहे.  

 महारा��ातील म�ुय िपके गह�, तांदूळ, �वारी, बाजरी आिण डाळ� आहेत.  

 नगदी िपकांम�ये भईुमगु, कापूस ऊस, हळद आिण तंबाखूचा समावेश होतो.  

 म�ुय फळिपके आंबा, �ा�े, केली, सं�ी. 

 रा�यातील १२.९० ल� हे�टर �े� हे आंबा, केली, सं�ी, �ा�े, काजू इ�यादी 
फळिपका�या �े�ाखाली आहे. 

 नगदी िपक िकंवा कापूस िकंवा कापूस लागवड जा�त क�न रा�यात शेतक�यां�या 
सहकारी मालक�चे आहे. उदाहरणाथ�, महारा��ातील जवळ-जवळ सव�च साखर 
उ�पादन हे �थािनक सहकारी सं�थामाफ� त घेतले जाते. 

 संपूण� लागवडी यो�य �े�ामधून ७०% �े� अ�नधा�यिपके  आिण ३०% �े� 
तेलिबया कापूस आिण इतर तंतू आिण चाराय�ु िपकांनी �यापले आहे.  

  ३.५.१. खालील त�ा हा महारा��ातील जिमनीचा वापर (%) म�ये  

 

�. जिमनीचा वापर ट�केवारी 

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 

८. 

९. 

वन  

नापीक आिण लागवडीखाली आणलेली  

शेतीिशवाय जमीन  

मशागतीत फुकट  

गेलेली भूमी  

झाडा�या खालील किमन  

चरावू राखीव कुरणे  

इतर पडीक जमीन  

पेरणी खालील िन�वळ �े�  

१७.६४ 

५.८८ 

२.३१ 

२.९२ 

०.६१ 

४.५७ 

३.८१ 

३.७३ 

५६.५४ 
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 ३.६. महारा��ातील िपक प�ती  

 महारा�� रा�यात �वारी, बाजरी, गह� आिण तांदूळ हे या मह�वाचे िपक आहेत. 

 संपूण� लागवडी यो�य �े�ामधून महारा��ात ६०% जमीन ही धा�यिपकाखाली आहे 
आिण महारा��ाचे योगदान ५.८% फ� अ�नधा�य उ�पादनात भारतास आहे. 
कारण �वारी हे म�ुय िपक �याचे उ�पादन हे खूपच कमी (९५८३ kg/ha) आहे. 

 महारा��ातील मह�वाचा �वारी आिण तूरडाळी�या उ�पादनाचे भारतात योगदान 
अन�ुमे ४६.०९ आिण २९.११% एवढे आहे.  

 ि�तीय �मांकाचे उ�पादन देशाम�ये महारा��ाचे कापूस २२.२१% सोयाबीन 
२८.१४% आिण एकूण कडधा�ये १३.५६% एवढे आहे.  

३.६.१. मु�य िपके आिण िपक प�ती पावसावर आधा�रत (खरीप)  

१) भात शेती  

२) नाचणी (Nagli) 

३) �वारी खरीपातील  

४) भईुमगु  

५) बाजरी  

६) उडीद  

एक िपक प�ती  

१) गह�  

२) हरभरा  

३) कडधा�य 

४) वाटाणे  

५) राई  

३.६.२. महारा��ातील अ�नधा�य िपके  

१) �वारी  

 �वारी हे एक महारा��ातील मह�वाचे िपक असून �याने ६.३२ दशल� हे�टर 
�हणजे लागवडीखालील �े�ा�या ६०% �े� सामावलेले आहे.  
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 �वारी�या िपका�या िवतरणावर हवा आिण पदृेची ि�थती याचा प�रणाम झालेला 
आहे.  

 �या िठकाणी ३५० िमिम ते १००० िमिम एवढा माफक पज��य आहे �या िठकाणी हे 
िपक वाढते.  

 व�ततु: �वारी जा�त पज��या�या �देशात वाढूच शकत नाही.  

 जरी वेगवेग�या मदृेत �वारीचे उ�पादन घेत असले तरी रगेरु मदृा ही �वारी�या 
िपकासाठी उ�म आहे.  

 उ�मानाबादम�ये  िन��यापे�ा जा�त �े� हे �वारी�या उ�पादनाखाली आहे.  

 �वारी खरीप आिण र�बी �हणजे िहवा�यात आिण उ�हा�यात दो�ही हगंामात 
वाढते. 

 गोदावरी, कृ�ण आिण भीमा आिण �या�या उपन�ां�या खो�यात �वारीचे िपक सव�� 
घेतले जाते. 

 यािशवाय खरीपाची �वारीचे िपकाने मदृेचा पातळ थर असले�या उंचावरील 
िवदभा�तील �देशात जेथे सखोल मदृेत कापूस आिण गह� अशी िपके घेतली जातात. 

२) बाजरी 

बाजरी हे एक �कारचे धा�य सव�साधारणपणे �वारीपे�ा िनकृ� दजा� चे समजले जाते ते 
याच भागात र�बी �वारी सोबत घेतले जाते, पण यासाठी उथळ आिण नापीक मदृेत तेथे 
खरीपाची �वारीचे उ�पादन होत नाही िकंवा पज��यमान अितशय कमी अस�यामळेु अशा 
िठकाणी बाजरीचे उ�पादन होते. 

३) गह� 

 गह� एक मह�वाचे िपक िव�ततृ�र�या या �देशात घेतले जाते आिण याचा �भाव 
बाजारात फारसा िदसून येत नाही. 

 जवळपास ३०% शेती�े� ग�हा�या लागवडीखाली आहे. 

 ग�हाचे उ�पादन हे वाय�य महारा��ात जेथे िसंचना�या सिुवधा उपल�ध आजेत 
अशा भागात घेतले जाते.  
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४) भात  

 भात �याला भरपूर पाऊस लागतो जो वैनगंगा नदी�या खो�यात आढळतो जेथे 
जवळजवळ ६०% िपक हे भातशेती खालील आहे. 

 भात हे कोकणातील म�ुय िपक आहे. 

 ६०% �े� हे कोकणातील भातशेतीखाली आहे. िसंचना�या मदतीने िपकिवला 
जातो.  

३.६.३. नगदी िपके  

 नगदी िपकांम�ये कापूस, ऊस,हळद आिण ब�याचशा तेलिबया जसे क�, भईुमगु, 
सयु�फूल आिण सोयाबीन याचा समावेश होतो.  

 ऊस, भईुमूग, कापूस हे महारा��ातील नगदी िपके आहेत. 

१) भुईमगु  

 भईुमगु हे महारा��ातील एक मह�वाचे तेलिबया असून जा�त क�न कोरड्या 
हवामाना�या आिण नापीक मृदेत येते.  

 उसाची लागवड ही �या �देशात परुसेा आिण वेळेवर जलिसंचना�या सिुवधा 
उपल�ध असणा�या मया� िदत �देशात होते. 

 गोदावरीचे खोर,े अहमदनगर िज�हा, इंदापूर-बारामतीचा पणेु िज��ातील भाग, 
साता�यातील कृ�णेचे खोर,े को�हापूर आिण सांगली िज�हा ऊस उ�पादक �देशात 
प�े आहे. 

२) कापूस 

 तापी�या खो�यात कापसाची लागवड होते.  

 कापसाचे उ�पादना हे तापी�या खो�यात, खानदेश आिण िवदभा�त याम�ये िवशेषत: 
जळगावम�ये क� ि�त झालेले आहे.  

 एकूण िपक�े� पैक� १४% �े� हे कापसा�या लागवडीखाली आहे, आिण वािष�क 
उ�प�न २.८४ ल� टन कापसाचे आहे.  

३.६.४. फळ उ�पादन  

 महारा�� फळा�या उ�पादनासाठीही �िस� आहे. 
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 रा�यातील म�ुय फळे उ�पादन िवशेषत: आंबा, केळी, �ा�े आिण सं�ी आहेत. 

 नागपूर आिण नािशक हे म�ुय फळ उ�पादक आहेत. 

३.७. महारा��ातील शेती सम�या  

१) वैिश�्यपूण� उपजीिवकेचे साधन  

 महारा��ातील शेती ही उपजीिवकेचे साधन आहे. 

 उ�पादक आिण शेतकरी िपकांचे उ�पादन हे कुटंुबा�या उदरिनवा�हासाठी करतात.  

२) लहान आकार आिण शेती�े�ाचे िवभाजन  

 वारसा ह�कामळेु, उपल�ध जिमनीचे िवभाजन आिण सामािजक सां�कृितक आिण 
आिथ�क घटक शेती�या िवभाजना�या कारणीभूत आहेत. 

 लहान �े� हे आिथ�क ��्या फायदेशीर नसते.  

३) लोकसखेंचा अित�र� ताण  

 या कारणामळेु जिमनीस अितशय मागणी आहे. 

 अगदी लहानात लहान जिमनीचा तुकडासु�ा मशागतीखाली आणला पािहजे. 

४) बी-िबयाणे  

 चांग�या �तीचे बी-िबयाणे हे िवशेषत: लहान आिण िकरकोळ शेतक�यांपय�त 
चांग�या िबयाणांची िकंमत जा�त अस�यामळेु ददु�वाने पोहचतच नाहीत.  

५) अपु�या िसचंना�या सुिवधा  

 महारा��ात िव�तृत आिण मोठया �माणात परुशेा िसंचना�या सिुवधा उपल�ध 
झा�या नाहीत. 

६) मशागतीखाली िव�तृत �े� असूनही �ित  ह�ेटरी उ�प�न ह ेमहारा��ात कमी 
आहते.  

७) तं��ानाचा शेती �े�ाचा िवकास झालेला नाही.  

८) शेती ह ेपारपंा�रक म�यम  

 अजूनही शेतकरी अशा�ीय शेती प�ती वापरतात जुनी शेती ह�यार े आिण 
साधनांचा वापर करतात. 
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 िनकृ� �तीचे िबयाणे वापरतात. 

 खते आिण िकटकनाशका�यािशवाय केले�या शेतीत कमी उ�पादनास कारणीभूत 
ठरते. 

९) महारा��ातील मदृा ही कमी दजा�ची आिण खडकाळ आह.े 

१०) महारा��ातील न�ा �ा हगंामी �व�पाची आहते.  

११) बेभरवशाचा पज��य – 

 शेतीतील पा�यातील महारा��ातील बरचेशे शेतकरी हे पावसावर अवलंबून आहेत.   

 ते पावसा�या दयेवर असतात �हणून कधी अितव�ृी नंतर आलेला पूर कारणीभूत 
ठरतो.  

 दसु�या बाजूस अिनयिमत पज��य कधीकधी द�ुकाळी प�रि�थती िनमा�ण करतो, 
�यामळेु रा�यातील शेती �े�ात ब�याच सम�या िनमा�ण होतात.  

१२) मदृा धुप  

 कोकण िकनारप�ीवर जेथे भरपूर पाऊस पडतो. नैसिग�क वन�पती मदृा धपेुमळेु 
वाह�न जातात िकंवा न� होतात. 

 मदृेची सपुीकता काही िठकाणे धो�या�या पातळीपय�त खाली आली आहे. �यामळेु 
ब�याचशा िपकांचे उ�पादन कमी झाले आहे. 

१३) ग�रबी  

 ही एक �मखु व महारा��ातील शेती िवकासातील गंभीर सम�या आहे. 

 शेतकरी अजूनही कौटंुिबक कजा��या ओ�याखाली दबला आहे. �हणूनच �यांना 
सधुा�रत शेती साम�ुी िकंवा बी-िबयाणे वापरणे परवडत नाही. 

१४) िपक सुर�ा  

 पज��याचा अभाव, पूर, द�ुकाळ िकंवा रोगा�या पसरले�या िपकांवरील क�ड अ�या 
िविवध कारणामळेु शेतीत झाले�या नकुसानीस कोणतीही सरु�ा नाही. 

१५) शेतजिमनीचे आिण मृदेचे �दूषण  

 यािशवाय मदृेची धपु, जिमनी आिण मदृा ही दिुषत ��या�या संसगा�मळेु �भािवत 
झाली आहे. मानवा�या ि�यामळेु जमीन िकंवा मदृा �दूिषत झाली आहे. 
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 शेती, औ�ोिगक�करण आिण खाणकाम या ि�या जमीन आिण मदृे�या �दूषणास 
कारणीभूत ठर�या आहेत. 

३.८ महारा��ातील पशुधन ससंाधने  

पशधुन हे भारतीय शेती प�तीत एक मह�वाचे अंग आहे, अनेक व िविवध बाजून 
शेती�या वाढीस व िवकासात मह�वाचा सहभाग आहे. 

याम�ये पशपुालन, द�ुध आिण म�स�यवसाय याचा समावेश होतो. �ामीण 
अथ��यव�थेम�ये याची भूिमका मह�वाची ठरते. भारतीय शेतीचा एक अखंड अिवभा�य 
घटक असून दोन ततृीयांश �ामीण लोकसं�येचे उपजीिवकेचे साधन आहे.  

३.८.१. महारा��ातील पशुधनाचे �यव�थापन  

उि��्ये  

 रा�यातील �िस� जातीचे जतन आिण आधिुनक�करण 

 पशधुना�या �मतेचे िनरी�ण आिण धोरण ठरिवणे. 

 शेतक�यांना �िश�ण देऊन आिण उ�ोगधदंा स�म बनिवणे. 

 जनकु सं�था (Semen Stations) सश� बनिवणे. 

 नापीक छावणी िकंवा सं�था याची �थापना करणे. 

 अशासक�य सामािजक सं�था (NGO) यांना पशुधन िवकासासाठी उ�ेजन िकंवा 
पाठ�बा देणे. 

 िमळालेले फायदे शेतक�या�या दारापय�त पोहचवणे. 

 सेवा आिण फायदे �ा�या अंमलबजावणीसाठी िश�तब� रचना रचना असावी. 

३.८.२ महारा��ातील पशुधनाचा िवकास  

शेतीत �ाणी ही संप�ी समजली जाते. पाळीव �ाणी �हणजेच जे शेतीवर आधा�रत 
असतात. ते अ�न, तंतू िकंवा क�ा�या कामास उपयु�, पशधुन जे शेतीत पूरक वरील 
संपदा िनमा�ण करते. गरुढेोरे, म�ढ्या, बक�या, घोड्डे, डुकर े आिण क�बड्या यांचा 
समावेश पशधुन �हणून उपय�ु जनावरांम�ये होतो. महारा��ाम�ये पशधुन हे �ामीण 
जनतेची सामािजक आिथ�क ि�थती सधुार�यासाठी मह�वाची भूिमका बजावत आहे. 
म�ुय �ाणी संपदा �हणजे गरु,े �हशी, म�ढ्या, बक�या, घोडे, डुकर े आिण क�बड्या 
आहेत. 
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१) Cattle – गुरे 

 महारा��ात अितशय िनकृ� दजा�ची गरुे आढळतात.  

 सरासरी गायी�या दधुाचे उ�पादन दरिदवशी एक िलटर आहे तर �गत देशाम�ये 
जसे िक नेदरलडँ आिण डे�माक�  म�ये जवळ जवळ दरिदवशी ३० ते ४० िलटर 
दधुाचे उ�पादन होते.  

 याच कारणासाठी भारतीय गाय�ना tea-cup cow �हणून संबोधले जात.े 

 िसंधी जातीची गायी महारा��ात आढळून येतात. 

 �हशी हे महारा��ातील दधुाचे म�ुय �ोत आहे.   

२) Sheep - म�ढ्या  

महारा��ात म�ढ्या �ा मटणासाठी पाळ�या जातात, लोकरीसाठी नाही.  

३) Goat – बकरी  

 बकरीला गरीब माणसाची गाय �हणून ओळखले जाते. 

 �ामीण भागात जवळपास सव�च घरात बक�या आढळतात. 

 ‘देशी’ �कार�या बक�या महारा��ात असतात. 

४) घोडे, डुकर,े गाढव ह ेसु�दा येथे पाहायला िमळतात.  

३.८.३. गुरांपासून उ�पादन  

 आप�या जीवनास आव�यक असे बरचेसे उ�पादन गरु ेआप�याला परुवत असतात. 

 पशधुनापासून िमळणारे उतप�न देशाचे आिथ�क उ�प�न वाढवतात �हणूनच पशुधन 
हे स�ुदा आिथ�क उ�प�नात मह�वाची भूिमका िनभावत (बजावत) असतात.  

३.९. महारा��ातील मासेमारी  

िकनारी आिण महारा�� रा�यातील मासेमारी  

भारतातील िकनारप�ी�या रा�यात मासेमारी हा एक �मखु �यवसाय आहे आिण 
महारा�� हे िकनारप�ीवरील रा�य अस�यामळेु यास अपवाद नाही. 
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अ�न आिण शेती संघटना (Food & Agriculture organization FAO) �या जागितक 
संघटनेनसुार हे भारतातील १९९० ते २०१० दर�यान म��यउ�पादन हे द�ुपट झाले 
आहे. 

भारतातील जवळजवळ १४ दशल� लोक या �यवसायात गुंतलेले आहे.  

३.९.१. मासेमारीत भारतातील �मखु रा�ये, २०१४-१५  

�. रा�य एकूण उ�पादन (मेि�क टन) 

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 

८. 

९. 

आं��देश   

गजुरात  

केरळ  

तािमळनाडू  

महारा��  

पि�म बगंाल  

उ�र �देश  

िबहार  

कना�टक  

१,०१,८५० 

७२१,९१० 

६६७,३३० 

५५७,३६० 

५५६,४५० 

३४९,९५० 

३२५,९५० 

३१९,१०० 

२९७,६९० 

 

३.९.२. महारा��ातील मासेमारीचा िवकास  

महारा��ात म��य�यवसाया�या िवकासाची करणे. 

 महारा��ाला ७२० िक.मीचा िकनारा लाभला असून ८७,००० चौ.िकमीचा उतार 
आहे. 

 ४० फॅदम उंचीपय�त�या ४४००० चौ िकमी �े�ात ��य�ात चांग�या �तीचा 
म��य�यवसाय चालतो आिण जवळ जवळ संपूण� मासेमारी या �े�ापय�त मया� िदत 
केलेली आहे. 

 ��य�ात या �े�ातून अंदाजे ३.७४ ल� टन मासेमारी केली जाते.  

 ४० ते १०० फॅदम भूखंडमंच �याचे �े� ४९००० चौ.िकमी, �यातून ०.८० ल� 
टन ��य�ात मासेमारी केली जाते. 
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 महारा�� हा गोड्या पा�या�या िविवध �ोत जसे तलाव, तळी आिण नदी यासाठीही 
�िस� आहे �हणून येथे गोड्या पा�यातील आिण खोल सम�ुातील मासेमारी 
�यवसाय चालतो. 

 अरबी सम�ु हा उ�ण किटबधंीय प�्यात असून येथे िविवध �कारचे मासे 
आढळतात. 

 जवळपास ७० ट�के महारा��ातील लोक हे मासे खाणे पसंत करतात. म�ुय क�न 
माशाची िदवस�िदवस म�ुय शहर जसे क� मुंबई येथे मागणी वाढतच आहे. 

 वाहतुक��या परुशेा सिुवधामळेु रा�यातील म��य�यवसायाचा िवकास झाला आहे.  

 रा�यात शीतगहृ साठवणूक सुिवधा स�ुदा ब�याच िठकाणी उपल�ध आहेत.  

 मासेमारी करणा�या लोकांनी आधिुनक प�तीचा वापर केला �हणूनच उ�पादनात 
वाढ होत आहे.  

 महारा��ात अंतग�त भागात गोड्या पा�यात जसे क� नदी, तळे आिण धरणात 
मासेमारी केली जाते.  

 रा�यात शेती िवकास हा सहकारी सोसायटी�या िवकासानंतरच िवकिसत झाला.  

 रा�य सरकार हे म�छीमारांना ब�याचशा सिुवधा परुवत असत आिण बकँस�ुा 
म��य�यवसाया�या िवकासासाठी कज� देत असते.  

३.९.३ मासेमारीचे �कार  

१) खोल सम�ुातील सागरी मासेमारी याचा खा�या पा�यातील मासेमारी असेही 
संबोधतात.  

२) गोड्या पा�यातील मासेमारी – याम�ये नदी, तळी आिण धरणांचा समावेश होतो. 

 गोड्या पा�यातील अंतग�त मासेमारीने महारा��ात जवळजवळ ६००-८०० करोड 
चे उ�पादनावर म�छीमार लोक अवलंबून आहेत. 

 आिथ�क सव��णानुसार (२०११-१२) पणेु िवभागात �हणजेच पणेु, सातारा, सांगली, 
सोलापूर आिण को�हापूर िज��ात, २०,००० मासेमारी करणारे लोक अंतग�त 
मासेमारीवरील ८,७२२ ल� यावर संपूण� िवभागातील मि�छमारी समूह अवलंबून 
आहे.  
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िज�हा नदीची 
लांबी 

अतंग�त मासेमारी खालील 
एकूण �े� (नदी,तळी 
आिण धरणे) ह�ेटरी 

अतंग�त 
म��यउ�पादन 

(MT) 

पणेु  

सोलापूर 

सातारा  

सांगली 

को�हापूर  

एकूण  

१२५२ 

७७२ 

६७६ 

३९२ 

९५५ 

४०४७ 

२४७२१ 

२७२०० 

१४५०४ 

४६७८ 

४२६६ 

७५३६९ 

२२००० 

३००० 

१९५० 

१५४७ 

२२८५ 

३०७८२ 

 

 २०११-२०१२ या वषा�त एकूण ५.८० लाख टन मासे पकड�यात आले, �यापैक� 
४.३५ लाख टन हे सम�ुात पकड�यात आले.  

 

महारा��ातील मासेमारी ल� टनात 
२०११-१२ 

खा�या पा�यातील  गोड्या पा�यातील  

४.३५ ५.८० 

 

३.९.४.खा�या आिण गोड्या पा�यातील मासेमारी  

 सम�ुा�या पा�यातील मासेमारी ही महारा��ा�या पि�म िकनारप�ीवर �हणजेच 
अरबी सम�ुाजवळ कोकण िकनारप�ीत  

 िविवध �कारचे, उ�णकिटबधंातील आकाराने लहान मासे, �याची वाढ लवकर होते, 
�याचे �जो�पादन सतत चालू असते आिण आकारमान लहान अ�या�कार�या 
मा�यांची मासेमारी महारा��ा�या िकनारप�ी�या चालते आिण या �यवसायाची 
वेगवान प�तीचे उलथापालथ चाललेली असते.  

 साधारणपणे कोकण हा दि�ण कोकण आिण उ�र कोकण या दोन भागात 
िवभागाला आहे.  
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 याम�ये खालील िज��ाचा अन�ुमे उ�रकेडून दि�णेकडे समावेश होतो. पालघर, 
ठाण,े मुंबई उपनगर,े मुंबई शहर, रायगड, र�नािगरी आिण िसंधदुगु�  िज�हा.  

र�नािगरीतली मासेमारी क� �े  

 वेगवेगळी मासेमारी क� �े िकंवा बदंर ेया �े�ातील पढुील �माणे- 

१) उ�र कोकण  

i. पालघर-ठाणे या िकनारप�ीची लांबी १२७ मासेमारी क� �े – डहाणू, सातपाटी 
दाितवर,े अना�ळा, वसई. 

ii. मुंबई उपनगरे-मुंबई शहर िकनारप�ीची लांबी ११४ िकमी मासेमारी क� �े - मनोरी, 
मढ, वस�वा, माहीम ससमूुनडॉक 

iii. रायगड – या िकना�याची लांबी १२२ क�.मी. आहे. मासेमारी क� �े – अिलबाग, 
म�ुड, िदघी, �ीवध�न, मसाला  

३.१०. पि�म घाटातील महारा��ातील जल�हण �े�  

२) दि�ण कोकण  

१) र�नािगरी – या सम�ुिकना�याची लांबी २२० िकमी मासेमारी क� �े – िवजयदगु� , 
देवगड, मालवण, बेगलु� आचर ेिशरोडा, रडेी. 

मासेमारी�या चांग�या प�ती�या िवकासासाठी आधिुनक सिुवधांनीयु� अशी असली 
पािहजेत.  

स�या तेथे तीन आधिुनक बदंर ेआहेत, जसे क�  

a) ससून डॉक  

b) फेरी वॉक मुंबईतील भाऊचा ध�का  

c) र�नािगरीतील मोईरकरवाडा  

सरकारने खालील िठकाणी आधिुनक मासेमारी बदंरे �थापन कर�याचा िनण�य घेतला 
आहे.  

i. अगरव – (अिलबाग – रायगड)  

ii. सातपाटी - (पालघर)  

iii. हण� आिण साकरीनाथ र�नािगरी  

iv. सज�कोट आिण आनंदवाडी (िसंधदुगु�)  
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महारा��ातील जवळजवळ ८०% मासेमारी ही िकनारप�ी�या �देशात आिण १०% 
मासेमारी खोल समु�ात चालते. 

३.१०.१. गोड्या पा�यातील मासेमारी  

 जवळपास २० म��यउ�पादन हे महारा��ात गोड्या पा�यापासून �हणजेच तळे, 
धरणे आिण अ�य जल�ोतातून होते.  

 काही िनवडक गोड्या पा�यातील म�ुय मासेमारी क� �े  

१) पणेु - वरचढ आिण िशरासफल  

२) सातारा - भायाणी आिण िपगंाळी  

३) नागपूर - रामनगर  

४) चं�पूर - ताडोबा, असोल मेघा, िशंदेवाडी आिण घोडाझरी  

५) भंडारी - चं�पूर आिण िशवनी  

६) ग�डा - नवेगाव, बोदल सास चोरखमारा, सं�ामपूर आिण उमरझरी. 

 सरकार मोठया �माणावर तलाव,धरणे हे जल�ोत भाडे त�वावर 
म��य�यवसाया�या िवकासासाठी उपल�ध क�न देतात.  

 छोट्या आकाराचे म��यबीज हे पूव� कोलाकातातून आणले जायचे परतंु ते आता 
महारा��ात उपल�ध आहेत. 

३.१०.२. गोड्या पा�यातील मा�यांचे �कार  

कॅटिफश, रहे�, कटला, कोळंबी इ�यादी  

३.१०.३. भातशेतीशी िनगडीत असलेली गोड्या पा�यातील मासेमारी वैिश�्ये  

 कोकणात भाताचे उ�पादन होते आिण िवदभा�त जेथे पज��याचे �माण जा�त आहे.  

 भातास जा�त पा�याची गरज असते. पाणी हे भातशेतीत जा�त साठून रहाते. 
�हणून ता�या िकंवा गोड्या पा�यातील मासे जसे िजताडा कॅटिफश आिण खेकडा 
अशी येथे वाढिवली जातात.  

 शेती�या भोवती मोठी आिण खोत चर िकंवा �वला बांधली जाते, जे�हा पा�याची 
पातळी शेतातील कमी होते, बरचेशा मा�या�या जाती �यातील साचले�या पा�यात 
वाढतात.  
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 अ�या �कारची म��यशेती रायगड आिण ठाणे िज��ात केली जाते. 

 हा एक शेतक�यांना खूप मह�वाचा जोड�यवसाय आहे. शेतीतील नको असलेले 
आिण शेतीस घटक असलेले क�टक हे मासे खातात शेतीतील िपकांचे र�ण 
करतात. 

 शेतक�यांना वाढीव उ�प�नही िमळते आिण �ाहकाला मा�यां�या िव��मळेु ताजे 
मासेही िमळतात.  

Fish  farming म��यशेती  

 म��यशेती ही शेतात मा�यासाठी तयार केले�या कृि�म डब�यात िकंवा त�यात 
केली जाते.  

 म��य�जो�पादनासाठी कृि�म तलावाची लांबी जवळजवळ १०० मी. �ंदी ४० मी. 
आिण खोली २ मी. असते. पा�याची कमीत कमी खोली १ मी. असते.  

 पा�याचे पपंाचा वापर हा घाण पनू काढ�यासाठी वापरतात हे पाणी शेतीस पोषक 
��याचा परुवठा करते. 

३.१०.४. म��य �ि�या उ�ोग  

१) माशांची साठवणूक  

 मीठा चा वापर क�न वळवून मा�यांची साठवणूक केली जाते.  

 ही �ि�या ब�याच िठकाणी केली जाते, जसे पालघर, डहाणू, वसई, अिलबाग, 
म�ुड, र�नािगरी, मालवण, व�गलु�, िशरोडा आिण देवबाग  

२) माशांची िनया�त  

 म�छी िनया�तीचे उ�ोग मुंबई, अिलबाग आिण र�नािगरी येथे वसलेले आहेत. 

३) मा�यापासून टेल काढणे. 

 हा उ�ोग र�नािगरीत चालतो िकंवा हा उ�ोगधदंा र�नािगरीत ि�थत आहे.  

३.११. म��य �यवसायाशी िनगडीत सम�या  

अितमासेमारी, शहरीकरण, घरगतुी आिण औ�ोिगक �दूषण आिण पया�वरणाची अवनती 
या सव�  कारणामळेु एकोिणसा�या शतका�या अखेरपासून महारा��ात म��य�यवसायाला 
ब�याच सम�यांना त�ड �ावे लागत आहे.  
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१) मासेमारीतील घट  

 भारतातील समुारे १० दशल� गरीब कोळी लोकांची पौि�क खा� व आिथ�क 
सरुि�ततेसाठी न�ा हे मह�वपूण� आहेत. भारतभर म�छीमारीचे �े� कमी होते आहे. 
नदीतील म�छीमारी जुनी असून �याचे मह�व हळूहळू कमी होत आहे. �याबरोबर 
कृि�म मि�छमारी व सागरी मि�छमारी याम�ये वाढ होत आहे. 

 अित मासेमारीमळेु ब�याचशा �जाती या नामशेष हो�या�या मागा�वर आहेत. 

 पापलेट आिण ब�बील यासार�या �जाती यांचे अितमासेमारीमळेु या �जाती 
राहतील िक नाही यात शंका आहे. 

मासेमारीतील मा�या�या सं�येत घट हो�याची म�ुय कारणे खालील �माणे – 

I. आधुिनक साम�ीचा मासेमारीसाठी वापर – आधिुनक मासेमारीतील जाळे हे 
अितशय लहान मासेसु�ा पकडतात �याला �यापारी��्या काहीच िकंमत नसते 
या कृतीमळेु मा�यां�या वाढी�या �ि�येवर प�रणाम होतो.  

II. मासेमारी वष�भर चालते – परतंु मासेमारी ही वष�भर चालते �याचा िवपरीत 
प�रणाम म��य�जो�पादानावर आिण �या�या जीवनच�ावर होतो.  

III. माशांचा आिण सागरी जीव म�ृयू – मासे आिण सागरीय जीव यांचा म�ृयू हा 
�दूषण वाढ�याने, आिण तेलगळती आिण अपघात यामळेु तेलाचा तवंग 
पा�यावर पसर�याने होतो.  

२) बरचेशे म�छीमार हे गरीब असतात आिण आधिुनक साम�ुी मासे पकड�यासाठी घेवू 
शकत नाही. 

३) जल�दषुणातील वाढ. 

४) शहरीकरण आिण उ�ोग ध�ंाची वाढ यामळेु ठाणे आिण रायगड िज��ातील 
भातशेतीवरील अित�मण जेथे म��यशेती होती तेथे झाले आहे, �हणून म��यशेती 
�े� कमी होत चालले आहे. 

५) बरेचसे भूिमगत पाणी हे पावसा�या पज��या�या िविवधतेने �भािवत होते. 

६) भारतातील अगदी अचूक वेगवेगळे पा�याचे �ोत मािह�च नाही.  

७) साठवणकु��या अप�ुया सिुवधा, वाहतूक आिण म��यिव�� आिण म��यउ�पादन  

८) या �े�ातील वाढी�या आिण संशोधना�या अप�ुया संधी  
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म��य�यवसायाची सम�यावर उपाय  

म��य�यवसायाशी संबिंधत सम�या सोडिव�यासाठी खालील उपाययोजना सुचवू 
शकतात.  

१. पावसा�यात मासेमारीवर संपूण� बदंी आणण.े 

२. यो�य जा�याचा मासेमारीसाठी वापर �यामळेु छोट्या आकाराचे मासे �यातून सहज 
पकडता येतात, िनसटून जावू शकतात. 

३. गरीब म�छीमारांसाठी आिथ�क मदत. 

४. साठवणकु�साठी अिधक चांग�या �कार�या सिुवधा, वाहतूक आिण मासे आिण 
म��य उ�पादनाची िव��. 

५. अंतग�त मासेमारीसाठी यो�य �िश�ण आिण �ो�साहन. 

६. मासेमारी संबिंधत वेगवेग�या प�तीचे �िश�ण आिण िवकास. 

७. मासे आिण मांस पदाथ� यां�या िनया�तीसाठी माग�दश�न आिण मदत. 

३.१२. महारा��ातील खिनजे आिण उजा�साधने  

महारा��ातील खिनजसंपदा िवपलु लाभाची आहे. रा�या�या ब�याचशा भागात िविवध 
खिनजे आढळतात.  

महारा��ाचा संपूण� भाग ि�क�पाचा भाग असून, �ारभंीपासूनच या�या खडकांची रचना 
ही िविवध �कार�या �ाचीन खडकापासून झाली आहे. �या�यावर कालांतराने 
िनसगा�तील अनातग�त �ि�येने बराचसा बदल झालेला आहे. द�खन�या पठाराने या 
रा�याचे जवळजवळ ८०% �े� द�खनने �यापलेले आहे. जे भू�तरशा�ानुसार फार 
ज�ुया �कारची घडण अस�याचे ��ीस पडले. अितशय मह�वपूण� आिथ�क खिनजे 
�हणजे जसे क� कोळसा, लोहखिनज, मॅगनीज, चनुखडक इ. असून भू�तरा�या जु�या 
रचनेत आढळतात.  

३.१२.१. महारा��ातील खिनजे  

महारा��ाने  ३०७७१३ चौ,िकमी �े� �यापलेले आहे. �यापैक� ५८४६५ चौ.िकमी 
�हणजेच १९% एकूण �े�ापैक� खिनजांनी �यापलेले आहे.  
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िवभागावर खिनजाचे िवतरण खालील �माणे – 

�. िज�हा % 
१ नागपूर  ६०% 
२ अमरावती  १०% 
३ कोकण  २०% 
४ औरगंाबाद    ५% 
५ पणेु    ३% 
६ नािशक    २% 

 

३.१२.२. महारा��ातील मह�वाची खिनजे  

खिनज सपं�ी  

महारा�� हा कायनाईट kyanite �या उ�पादनात ि�तीय �मांक आिण मॅगनीज खिनज 
उ�पादनात ततृीय �मांकावर आहे.  

पूव�कडील िवदभा� चे �े� आिण पि�मेकडील कोकण हे म�ुय�वेक�न खिनजांचे प�े 
महारा��ात आहेत. 

रा�यातील मह�वाचे खिनज �हणजे कोळसा, लोहखिनज, मॅगनीज, चनुखडक, 
बो�साईड, डोलोमाईट, िसिलका (वाळू), कायनाईट, आिण िसलीमानाईट इतर खिनजे 
�हणजे बॅराईट, िल�नाई, िचकणमाती, फेत�पार, तांबे, �ोमाईट, �ा�फाईट, �लोराईट 
इ�यादी.      

रा�यातील खिनजाचे साठे खाली िदलेले आहेत.  

�.  खिनज  िज��ाची नावे जेथे खिनजे आढळतात  

१. कोळसा  नागपूर  

चं�पूर 

यवतमाळ  

वधा�    

२.  चनुखडक  चं�पूर  

गडिचरोली  

यवतमाळ  

नांदेड  
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३.  मॅगनीज  अहमदनगर  

नागपूर  

४.  लोहखिनज  भंडारा  

गडिचरोली  

५. 

 

 

 

६.  

कायनाईट 

िसलीमानाईट 

 

 

पायरो�रफलीट  

चं�पूर  

भंडारा  

िसंधदुगु�   

भंडारा  

भंडारा  

७.  बो�साईड 

 

चं�पूर  

को�हापूर  

रायगड  

 

८.  

 

िसलीक वाळू 

आिण  

सम�ुी वाळू 

सातारा  

र�नािगरी  

ठाणे  

सांगली  

िसंधदुगु�   

र�नािगरी 

९.  िचकणमाती  नागपूर  

  अमरावती  

  चं�पूर  

  िसंधदगु�  

ठाणे  

१०. बेराईट  चं�पूर  
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११. 

१२. 

 

�ा�फाईट 

िलमेनाईट  

गडिचरोली  

िसंधदुगु�   

र�नािगरी  

१३. 

१४. 

 

�लोराईट 

तां�याचे खिनज  

चं�पूर  

नागपूर  

चं�पूर  

१५. �ोमाईट  नागपूर  

  भंडारा  

  िसंधदुगु�   

  चं�पूर  

१६. 

 

 

१७.   

डोलोमाईट 

 

 

वेनॅडीयम 

नागपूर  

यवतमाळ 

गडिचरोली  

 ग�िदया  

१८. टंग�टन नागपूर  

१९. 

२०. 

२१. 

 

िझंक  

फे�ड�पार  

�वाट�झ 

नागपूर 

िसंधदुगु�   

गडिचरोली  

भंडारा   

 

 

२२. 

 

 

 

 

२३. 

 

 

सोप�टोन 

ॲगेट 

(एक मौ�यवान 
दगड) 

 

�ॅनाईट 

ग�िदया  

नांदेड  

िसंधदुगु�   

औरगंाबाद  

जालना  

जळगाव  

बलुढाणा  

नागपूर  
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चं�पूर  

गडिचरोली  

भंडारा  

नांदेड  

िसंधदुगु�   

ठाणे  

 

३.१२.३. मह�वाची खिनजाची मािहती पुढील �माणे  

१) लोहखिनज – लोहखिनज हे लोखंड आिण �टील उ�ोगासाठी �मखु �ोत आहे. 
�टील�या उ�पादनात लोहखिनजाची खूप गरज असते. उ�ोगसमूहाचा लोहखिनज पाया 
आहे. जवळजवळ (९८%) लोहखिनज हे �टील बनिव�यासाठी वापरले जाते. सा�या 
पीन पासून िकंवा टाचणीपासून ते अ�नीबाणापय�त सव��या सव�  वेगवेग�या उ�पादन 
�ि�येत �टीलची गरज असते. 

 चार �कारची लो�खािनजे आहेत. 

I. म�नेटाईट – म�नेटाईट म�ये हॅमेटाईट पे�ा लोहाचे �माण जा�त असते. परतंु 
कमी �तीचे असते. रगंाने ते का�या रगंाचे असून आिण ७०% पे�ा जा�त 
लोहखिनज असते. 

II. हमेॅटाईट – हॅमेटाईट हे नाव मलु �ीक श�द हॅम �हणजे र� कारण ते लालसर 
रगंाचे असते. म�नेटाईटपे�ा जा�त असते. हॅमेटाईट म�ये जवळपास ७०% 
लोहाचे �माण यात असते.  

III. िलमोनाईट – िलमोनाईट हे एक लोहखिनज असून लोहाचे �माण खूपच कमी 
असते. जवळपास ६०% लोहाचे �माण  

IV. िसडेराईट – हे िपवळसर रगंाचे लोहखिनज असून ४८% लोह�माण असते. 

 महारा��ातील लो�खािनजाची िठकाणे  

१) महारा��ाचा पूव�कडील भाग – लोहखिनजाचे साठे हे महारा��ातील पूव�कडील 
�हणजे चं�पूर, गडिचरोली आिण ग�िदया िज��ात आढळतात.  

२) महारा��ा�या दि�णेकडील भाग – लोहखिनजाचे साठे महारा��ातील 
दि�णेकडील िसंधदुगु�  िज��ात आढळतात.  
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 लोहखिनज हॅमेटाईट चं�पूर, गडिचरोली आिण िसंधदुगु�  िज�हा; काळणे िसंधदुगु�  
ि�थत एक म�ुय लोहखिनज उ�खनन खाण आहे, या िवभागात ९० रा�याचा 
लोहखिनजाचा साठा आहे.  

 लोहखिनज म�नेटाईट ग�िदया िज��ात. 

 इतर लोहखिनजा�या खाणी खालील िज��ात ि�थत आहेत.   

I. लोहारा – लोहारा येथे ६५ दशल� टन लोहखिनज सापडते आिण या खिनजाची 
गणुव�ा व दजा�  अितशय चांगला आहे.  

II. असोला – चांग�या �तीचे लोहखिनज  

III. िपंपळगाव – चांग�या �तीचे लोहखिनज साठा येथे आहे. 

IV. गडिचरोली – या िज��ात खिनजतेलाचे साठे देऊळगाव, भामरागड, सरुनगड, 
फुसार इ�यादी िठकाणी एकवटलेले िदसते. येथे चांग�या �कार ेिवकिसत झाला 
नाही. 

V. ग�िदया – येथे ६ दशल� लोहखिनजाचे साठे आढळतात. आंबे, तलो आिण 
कौसीपरु येथे लोहखिनज आढळते. 

VI. नागपूर – िभवापूर येथे लोहखिनज आढळते. खिनजाची गणुव�ा आिण �माण या 
िज��ात फार कमी आढळते.  

VII. िसधंुदुग� – ४० दशल� टन खािनजाचे साठे येथे व�गलु�, रडेी, भूडपेटा आिण 
लोहमाग� येथे आढळतात.  

२) बॉ�साईट –  

बॉ�साईट, अ�यिुमिनयम खिनज, हे अ�यिुमिनयमचे साठे असलेले म�ुय खिनज आहे.  

अ�यिुमिनयम हा धातू ब�याच प�तीने वापरला जातो. उदा.. 

a) वाहतकु�म�ये (Automobiles), िवमान, र�ेवे, कार, सागरी मोठया नावा, सायकली, 
�पेस�ा�ट इ�यादी. 

b) जहाजे, न�या आिण ओतकामाची सािह�य.  

c) वे�टनाचे आवरणासाठी (बर�या, आवरण, �ेम इ�यादीसाठी)  

d) अ�यिुमिनयमची झीजेची �ितकार�मतेमळेु अ�न आिण कोणतेही पेय 
साठवणकु�साठी याचा उपयोग होतो. 
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 महारा��ात नऊ कोटी टन बॉ�साईटचे साठे आहेत.  

 जवळजवळ संपूण� भारतातील साठ्याम�ये जवळजवळ १०% उ�पादन एकट्या 
भारतात होते. 

 महारा��ा�या दि�णेकडे �हणजे को�हापूर, रायगड, र�नािगरी, सातारा, सांगली, 
िसंधदुगु�  आिण ठाणे िज��ाम�ये बॉ�साईटचे साठे आढळतात. 

I. को�हापूर िज�हा – चागं�या �तीचे बॉ�साईटचे साठे र�नािगरी, 
धगरवाडी, गारगोटी, प�हाळी िवशाळगड, उदिगरी, रगेंवाडी, 
कासारवाडा  

II. सातारा िज�हा – महाबळे�र आिण पाटण – कोयना नदीचे खोर े 

III. सागंली िज�हा – कृ�णा नदीचे खोर.े 

IV. ठाणे िज�हा – तुंगार�ेर�या टेकड्या 

V. रायगड िज�हा – �ीवध�न, म�ुड, रोह, महाड  

VI. र�नािगरी िज�हा – मंडणगड, दापोली 

VII. िसधंदुगु�  िज�हा – आंबोली     

३) �ोमाईट –  

�ोमाईट भंडारा, चं�पूर, नागपूर आिण िसंधदुगु�  िज��ात आढळते.  

४) कोळसा –  

कोळसा हा नागपूर, चं�पूर आिण यवतमाळ िज�हा याचे साठे आढळतात. 

५) डोलोमाईट –  

डोलोमाईटचे साठे चं�पूर, नागपूर आिण यवतमाळ िज��ात आढळतात. 

६) अ�नी �ितबंधक िचकणमाती – 

अ�नी �ितबधंक िचकणमाती ही अमरावती, चं�पूर आिण र�नािगरी िज��ात 
आढळतात.  

७) �लूरोईट आिण शेल खडक -  

�लूरोईट आिण शेल खडक हा चं�पूर िज��ात आढळतो. 
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८) कायनोईट – 

कायनोईट भंडारा आिण नागपूर िज��ात आढळतो. 

९) लटॅराईट –  

लॅटराईट चे साठे को�हापूर िज��ात आढळतात. 

१०) चुनखडक  –  

अहमदनगर, चं�पूर, धळेु, गडिचरोली, नागपूर, नांदेड, पणेु, सांगली आिण यवतमाळ 
िज�हा चनुखडक सापडतो. 

११) मगॅनीज –  

 मॅगनीज हे एक �कारचे मह�वाचे खिनज औ�ोिगकक�करणातील िम�धातू �हणून 
वापरला जातो, म�ुय�वेक�न �टील या उ�पादनात याचा उपयोग होतो. �या�या 
बॅटरीम�ये �ाय सेल �हणून वापरले जाते. मॅगनीजडाय ऑ�साईड याचा वापर 
रगंाम�ये का�या - तपिकरी रगंाचे रगं��य �हणून केला जातो. 

 भारतात ८ मॅगनीजचे साठे महारा��ात आढळतात. 

 महारा��ा�या पूव�कडील भागात मॅगनीजचे साठे भंडारा, नागपूर आिण दि�णेकडील 
िसंधदुगु�  आिण र�नािगरी िज��ात आढळतात.  

१) नागपूर िज�हा – चांग�या �तीचे मॅगनीजचे साठे अितशय कमी खोलीवर – कनाह 
आिण प�च नदी�या खो�यात आढळतात. रामटेक ताल�ुयातील मनसर कोडेगाव, 
गमुगाव, रवापा आिण रामोड�गरी �ा सबनेर तालु�यातील िठकाणे जेथे मॅगनीज 
साठे सापडतात. 

२) भंडारा – कुरमडुा, िचखाला, ड�गरी आिण िसट संवंगी तमुसर ताल�ुयातील भंडारा 
िज��ात मॅगनीज आढळते. 

३) िसधंुदुग� – चांग�या �तीचे मॅगनीज हे िडंगने, नटरडे, सोझोली आिण बदं हे 
सावंतवाडी ताल�ुयातील आिण कनकाचली, ताल�ुयातील फ�डा येथे आढळते. 

१२) Cornudum & Pyrophylite  

        Corndum & Phyrophylite हे भंडारा िज��ात आढळते. 

१३) �वाट�झ आिण िसिलकासडँ – 

�वाट�झ आिण िसिलका वाळू चं�पूर, गडिचरोली, भंडारा ग�िदया, को�हापूर, नागपूर, 
र�नािगरी आिण िसंधदुगु�  िज�हा आिण �वाट�झचे ग�िदया आिण नागपूर िज��ात 
उ�पादन होते.  
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१४) िसलीमनाईट  

िसलीमनाईट चं�पूर िज��ात आढळते.  

१५) चायना – chaina clay – िचकणमाती  

िचकणमाती ही अमरावती, भंडारा, चं�पूर, नागपूर, िसंधदुगु�  आिण ठाणे िज��ात 
आढळते. 

३.१४.४. िज��ात आढळणारी इतर खिनजे – 

I. Bargty – हे चं�पूर आिण गडिचरोली िज��ात आढळते. 

II. तांबे हे भंडारा, चं�पूर, गडिचरोली आिण नागपूर िज��ात आढळते.  

III. फे�सपार – िसंधदुगु�  िज��ात फे�सपार, सोने भंडारा आिण नागपूर िज��ात 
आढळते. 

IV. �ाफाईट भंडारा, चं�पूर, धळेु, गडिचरोली, नागपूर, नांदेड, नािशक, िसंधदुगु�  
आिण ठाणे िज��ात आढळते.  

V. �ाफाईट आिण अ�क हे िसंधदुगु�  िज��ात सापडते. 

VI. िशसे – िझंक आिण भांडार आिण नागपूर िज��ात आढळते.  

VII. संगमरवरी दगड हे भंडारा आिण नागपूर िज��ात, Orchre – गे� हा चं�पूर आिण 
नागपूर िज��ात सापडते.  

VIII. Vcr वेर आिण �हॅमाडीयम हे भंडारा िज��ात आढळते.  

IX. िसटॅर हे भंडारा, र�नािगरी आिण िसंधदुगु�  िज��ात आढळते.  

X. �रटॉिनयम हे खिनज ग�दीया आिण र�नािगरी िज��ात आढळते.  

३.१२.५. खिनज आिण �याचे महारा��ातील उपयोग  

�.  खिनज  उपयोग  

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

तांबे  

ॲ�यिुमिनयम 

�ोमाईट 

डोलोमाईट 

�ायोनाईट 

िव�तु उपकरणे, भांडी  

औ�ोिगक  

धातू, मौ�यवान धातूचे रसायने  

लोह-�टील  

काच, रसायने, िसम�ट, िहरा, िव�तु उपकरणात  
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६. 

७. 

८. 

९. 

१०. 

११. 

१२. 

 

१३. 

१४. 

१५. 

�ायोराईट 

िसिलका, वाळू 

चनुखडक 

अॅबे�टास 

टंग�टन 

अ�क 

Vendium  

वॅनाडीयम 

बेसॉ�ट 

�ॅनाईट 

लॅटराईट 

रगं, कागद, रबर  

काच, िव�तु उपकरणात  

िसम�ट लोह पोलाद-�टील, कापड, रसायने  

िसम�ट  

य�ु साम�ी 

िव�तु उपकरणे  

औ�ोिगक वापर  

 

बांधकाम  

बांधकाम  

बांधकाम  

 

३.१२.६. महारा��ातील उजा�साधने  

आप�या उजा�  ही िविवध साधनांपासून जसे कोळसा, क�चे तेल, अणू उजा� इ�यादी 
पासून िमळते.  

उज�चा वापर हा उ�ोग ध�ंात �याच�माणे दैनंिदन जीवनात होतो. शा�त िवकासासाठी 
या गो�ीची गरज असते.  

३.१२.७. उजा� ससंाधने 

 उजा� संसाधनाचे वग�करण दोन िवभागात करता येते. 

अ) पारपंा�रक  

ब) अपारपं�रक  

अ) पारपंा�रक �ोत – 

 पूव�पासून �याचा वापर उजा�साधने �हणून झाला आहे �यांना पारपंा�रक उजा��ोत 
�हणतात. उदा. लाकूड, जीवा�म इंधन जसे कोळसा, क�चे नैसिग�क तेल आिण वायू 
आिण जलिव�तु. 
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ब) अपारपं�रक उजा� �ोत  

 उज�ची वाढती मागणी आिण पारपंा�रक �ोत जसे कोळसा, पे�ोिलयम नैसिग�क वायू 
इ�यादी. उजा�साधनांचा जलदगतीने कमी होत चाललेला �ोत इ�यादीमळेु 
अपारपं�रक ऊजा��ोतांचा उज�चा �हणजेच सूय� , तर, जीवा�म, लाटांमळेु िनमा�ण 
होणारी उजा�, भूगभ�  उजा� आिण कच�यापासून तयार होणारी उजा�, भूगभ� उजा� आिण 
कच�यापासून तयार होणारी उजा� यांना मह�व �ा� होत चालले आहे. 

 �या ऊजा��ोतांचा वापर नािव�याने केला जातो अ�यांना अपारपं�रक उजा�साधने 
�हणतात.  

 िविश� वापरासाठी िकंवा साधनांसाठी शा��ाचा अपारपं�रक ऊजा��ोतांचा 
िवकास कर�याचा �य�न करत आहेत.  

 आप�याला जीवा�म इंधना�यावर कमी अवलंब�वासाठी नवीन उजा� �ोतांची गरज 
आहे.  

 यािशवाय आप�याला पया�वरण �नेही उजा��ोताची गरज आहे क� िज नवीकरणीय 
स�ुदा असून शकेल.  

 पारपंा�रक उजा�  खालील�माणे – 

१) जळावू लाकूड – 

�ामीण महारा��ातील उज�चा म�ुय �ोत हे जळावू लाकूड आहे.  

याचा वापर घरगतुी इंधन �हणून आिण उज�साठी केला जातो.  

२) कोळसा –  

 कोळसा हे िवपलु �माणात जाणार ेजीवा�म इंधन आहे.  

 कोळसा �ाचा  वापर घरगतुी �याच�माणे औ�ोिगक इंधन �हणूनही वापरला जातो.  

 ब�याचशा उवैि�क िव�ुत क� �ात कोळशाचा वापर केला जातो. 

 कोळसा मोठमोठ्या वन�पती�या �देशात भूगभा�त गाडले गे�यानंतर भूगभ� �ि�येने 
तयार होतो.  

कोळशाचे फायदे – 

 तो सव�� उपल�ध असतो. िव�तु िनिम�तीसाठी याचा अितशय वापर केला जातो. 
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कोळशाचे तोटे – 

 कोळसा हा वाहतुक�साठी अवजड आहे आिण भरपूर �दूषण कोळशा�या वापरणे 
होते. 

कोळशाचे �कार – 

कोळशाचे चार �कार आहेत. 

१) पीट  

२) िल�नाईट  

३) िबट्यूिमनस 

४) ॲ�ांसाईट 

a) पीट याचा उ�लेख िविश� �कारचा कोळसा �हणून केला जात नाही कारण �याचा 
वापर इंधन �हणून अितशय कमी �माणात आज वापर होतो. याम�ये काब�नचे �माण 
४०% कमी आहे. याचा फ� घरगतुी वापरासाठी वापर केला जातो. हा कोळसा िठसूळ 
असतो. 

b) िल�नाईट – हा मऊ, िठसूळ कोळसा असून याम�ये पा�याचे �माण जा�त असते. 
याम�ये उ�णता धारण कर�याची �मता पीट कोळ�यापे�ा जा�त आहे पण अजूनही 
याचा वापर होत नाही. तथािप आप�या कोळशा�या साठ्यापैक� अधा� साठा िल�नाईटचा 
आहे. याम�ये काब�नचे �माण जवळपास ४०% आहे. 

c) िबट्यूिमनस – िव�िुनयम कोळसा हा यनुायटेड �टेटस आिण यरुोपभर केला जातो. 
याम�ये काब�नचे �माण ७०% ते ८०% आहे.  

d) ॲ�ांसाईटस - ॲ�ांसाईट हा �पांतरीत कोळसा आहे आिण हा एक उ�च �तीचा 
कोळसा आहे. तो कठीण आिण का�या रगंाचा असतो. हा कोळसा वजनाने इतर 
कोळशा�या मानाने पा�याचा अंश याम�ये कमी मा��यामळेु खूपच हलका असतो. 
यामळेु उज�चे �माण सवा� िधक असते. काब�नचे �माण ९५% इतके असते.  

 भारता�या तलुनेत महारा��ात ३.४४% एवढे आहे पण महारा��ाने एकंदरीत 
योगदान रा��ीय उ�पादना�या ९.२९% आहे. 

 हे साठे �ॉ�बे चोला, खापखेरवा, पारस, बलारशा, नािशक आिण कोराडी या उजा�  
�क�पांना स�या परुवठा करत आहेत, तीन मह�वाचे कोळ�या�या �े�ाचे �थान  

१) चं�पूर, घघुुस आिण वरोरा जवळील वधा�  नदीचे �े�  

२) नागपूर िज��ातील कामटे कोळसा �े�  
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३) बदंेर कोळसा �े�  

वरील तीनही कोळसा �े�ात कमी �तीचा कोळसा असून यात राखेचे �माण जा�त 
आहे. 

महारा��ातील म�ुय�वेक�न एकवटलेले कोळसा �े�  

i) चं�पूर िज�हा  

ii) नागपूर िज�हा  

iii) यवतमाळ िज�हा  

 चं�पूर िज�हा – कोळशाचे महारा��ातील सवा� िधक साठे (जवळपास ७०)  

 चं�पूर िज��ात खालील ताल�ुयात कोळशाचे साठे आढळतात.  

a) चं�पूर तालकुा – चं�पूर, घघुसु, बेलारपरु  

b) रातरुा तालकुा – सा�ी  

c) भ�ावती तालकुा – मांजरी  

d) वरोडा तालकुा – वरोडा  

I) नागपूर िज�हा  - 

नागपूर िज��ातील खालील �े�ात कोळसा आढळतो. 

a)  उमरडे 

b)  कामती 

c)  सावनेर 

d)  िसलेवारा  

e)  पाटसावनी  

f) वीखारी 

II) यवतमाळ िज�हा – I 

यवतमाळ िज��ात खालील ताल�ुयात कोळशाचे साठे आढळतात. 

a) वानी तालकुा – वाणी आिण राजूर 

b) मारगेाव तालकुा – अ�टोता 
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c) डीगरास तालुका – िचंचोळी 

d) उमरखेड तालकुा – डंक� 

३) पे�ोिलयम – 

 हाय�ोकाब�न �व�प आिण वाय�ुप �व�पातील वेगवेग�या रासायिनक गणुधमा�चे, 
रगंाचे आिण िविश� Gravity ग�ु व घनतेचे या सवा�ना पे�ोिलयम संसाधने 
�हणतात.  

 खडकां�या थरांम�ये पे�ोिलयम पदाथ� आढळतात िकंवा सापडतात. 

 खोल कूपनिलके�या साहा�याने ते काढले जाते. 

 कूपनिलकेतून काढलेले टेल हे क��या तेला�या �व�पात राहते आिण �याम�ये 
ब�याचशा अशु�ी असतात. �हणून ते तेल शु�ीकरणातून �यावे लागते.  

 पे�ोिलयम हे शु�ीकरणासाठी पाठवले जाते �यापासून वेगवेगळे पे�ोिलयम उ�पादन 
जसे िडजेल, पे�ोल, रॉकेल, मेण, �लाि�टक आिण वंगण वगैर ेबनिवले जाते.  

 पे�ोिलयम उ�ोगापासून बरचेसे उप उ�पादने जसे खते, कृि�म रबर, कृि�म धागे, 
औषधे, �हसलीन, वंगण, मेण, साबण आिण स�दय�  �साधने इ�यादी.  

 मुंबईपासून दूर १६० िकमी. अंतरावर, मुंबई हाय  तेलिवहीर १९७१ साली 
सापडली. या �े�ात पे�ोिलयम चे उ�पादन १९७६ म�ये स�ु झाले. 

 जवळपास ५०% क��या तेलाचा वापर भारतात होतो तो याच तेल�े�ातून येतो. 
तेल �े�ापासून तेल शु�ीकरण कारखा�यापय�त पाईपलाईन ने आणले जाते आिण 
�यावर येथे िविवध �ि�या के�या जातात. 

 आता हे साठे रायगड िज��ातील उरण येथे अरबी सम�ुात सापडतात. 

पे�ोिलयमचे फायदे – 

 पाईपलाईनने वाहतूक करणे हे अिधक सोपे आहे. 

 हे तेलापे�ा �व�छ आिण �व�त आहे.  

जीवा�म इंधना�या �ुटी –  

 िनसगा�म�ये जीवा�म इंधनाचे साठे संपत चालले आहे. 

 जीवा�म इंधनाची वाढता वापरामळेु हे साठे संप�याचा धो�या�या ि�थतीत आहे. 
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 जीवा�म इंधना�या �वलनामळेु िवषारी वायू िनमा�ण होतात. 

 आपण जीवा�म इंधनावर खूपच अवलंबून आहोत आिण ते आता लवकरच 
संप�या�या मागा�वर आहेत. 

 �हणूनच पया�यो इंधना�या शोधासाठी िनकडीने आव�यकता आहे. 

३.१२.८. अपारपं�रक उजा� �ोत  

 जे उजा��ोत नवीन असून �याचा वापर नकुताच सु� झालेला आहे �यास 
अपारपं�रक उजा��ोत �हणतात. 

 िविश� पदाथा�पासून शा�� वेगवेगळे अपारपं�रक उजा��ोत िवकिसत कर�याचा 
�य�न करीत आहेत. 

 जीवा�म इंधनावरील अवलंब�वासाठी आप�याला नवीन उजा��ोतांची गरज लागेल.  

 यािशवाय आप�याला अिधक पया�वरणीय ि�य उजा� �ोतांची नवीकरणीयस�ुदा 
आहे. 

१) जलिव�ुत  

 वाहते पाणी अडवून ही उजा�  िनमा�ण केली जाते.  

 या प�तीने िज िव�ुतजुा�  िनमा�ण केली जाते �यास जलिव�तु िकंवा जल उजा�  
�हणतात. 

 जलिव�तु िनमा�ण कर�यासाठी धरणाम�ये पावसाचे पाणी िकंवा नदीचे पाणी 
साठवले जाते. 

 �यानंतर हे पाणी अितशय उंचीव�न पडले जाते िकंवा टाकले जाते. 

 पडणा�या पा�यामळेु टबा�ईनची पाती हलली जातात. 

 टबा�ईन हल�यामळेु िव�ुत उजा� ही जल उज�ने िनमा�ण केली जाते.  

जलिव�ुत उज�चे फायदे खालील�माणे-  

i. हे �दूषणिहत आिण औि�णक ऊज�पे�ा �व�त आहे. 

ii. याची वाहतूक अिधक सो�या प�तीने केली जाते. 

iii. जलिव�तु �क�प हा मासेमारी आिण जलिसंचनास स�ुदा मदत करतो. 
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जलिव�ुत उज�चे तोटे – 

i. जलिव�तु �क�पाची िनिम�ती करणे हे फार खिच�क िकंवा महाग आहे. 

ii. धरणा�या िनिम�तीमळेु बरेचसे �े� हे पा�याखाली बडुालेले आहे. 

iii. �यामळेु ब�याच मोठया �माणात लोकांचे िव�थापन झालेले आहे. 

३.१२.९. भीरा जलिव�ुत �क�प  

महारा��ातील जलिव�तु क� � 

I. रायगड – खोपोली (महारा��ातील पिहले जलिव�ुत क� �) िभवपरुी 

II. भीराको�हापूर – ितलारी  

III. औरगंाबाद – जायकवाडी  

IV. िहगंोली – येलदरी  

V. अहमदनगर – भंडारदरा  

VI. पणेु – फगने  

VII. नागपूर – प�च  

२) Thermal Power – औि�णक उजा�  

 कोळ�या�या िकंवा क��या तेला�या �वलनानंतर जी उजा� िनमा�ण होते �यास 
औि�णक उजा�  �हणतात. 

चं�पूर – बलारपरु, दगु� पूर  

 महारा��ातील म�ुय औि�णक वीज क� �े खालील�माणे – 

a) नागपूर – खापरखेडा आिण कोराडी  

b) अकोला – पारस  

c) जळगाव – फेकरी (भसुावळ)  

d) नािशक – एकल�री  

e) ठाणे – चोला आिण सभु�  
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३) अणुउजा� – 

यरुिेनयम, योरीयम, रडॅीयम, िलिययम, �लुटोिनय इ�यादी िकरणो�सादी पदाथा��या 
अणिु�येमळेु अणउुजा� िमळते.  

भारताम�ये चौ�या �मांकावर अण ुउज��या उ�प�नाचे, औि�णक आिण पनु नविकरणीय 
उज�चा �ोत आहे. २०१३ पय�त भारताम�ये २१ अणभु�्या ७ अणिुवखंडन क� �ावर 
काय�रत हो�या.  

महारा��ातील अणुउजा� क� �े  

१) पालघर तालकुा – भारतामधील महारा��ातील पालघर िज��ातील तारापूर येथे 
पिहला अणउुजा�  �क�प �क�प ि�थत आहे, �याचे एकूण �मता १४०० मेगावॅट आहे, 
तारापूर हे भारतातील सवा�त मोठे अणउुजा� क� � आहे. 

२) नागपूर िज�हा – येथे अणउुजा� क� � िवकिसत होत आहे.  

४) Solar Energy सौर उजा� – 

 सौर उजा�  सूया�पासून उ�सिज�त झालेली �याम�ये �काश, िव�ुतलहरी आिण � 
िकरणे, जरी ही संक�पना सूया�ची िदसू शकणारा �काश अशी केली आहे. 

 सौर उजा�  हे सूय��काशाचे िव�तु उज�तील �पांतरीत �प आहे. 

 ते दोन वेगवेग�या �कारे िमळिवली जातात. 

 ते दोन वेगवेग�या �कारे िमळिवली जातात.  

 फोटो�हो�टक (Photovoltaics (PV) िकरणां�या सरळ वापरणे, जेथे िकंवा सौर 
उज�चे �पांतर �वाहात फोटो�हो�टक इभे�टर  

सौर उज�चे उपयोग  

�दूषणिवरिहत आिण न संपणारा  

सौर उज�चे तोटे  

 स�या ती महाग आहे. 

 सौर उजा�  सवा�चा िठकाणी वापरता येत नाही िकंवा उपल�ध नाही. 

 उ�र भारतात सौर उपकरणे कडा�या�या थंडीत उ�र भागात िन�पयोगी ठरतात.  
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महारा��ातील स�याचे िच�  

 असे िनरी�णातून आढळते क� नवी करणीय उज��या �ोतांम�ये सौरउज�स 
��य�ात उजा�  िनिम�तीसाठी महारा��ात खूप वाव आहे.  

 येथे २५० ते ३०० िदवस �व�छ सूय��काश उपल�ध असून एकूण सरासरी ४ ते ६ 
िकलो �हॅट/ चरुस मीटर ��येक िदवशी सूय�  िकरणांचे उ�सज�न होते. 

 सौर फोटो �होि�तक यं�णे १.५ दशल� यिुनट �ित मेगा�हॅट �ितवष� िनमा�ण केली 
जाते आिण २.५ दशल� युिनट �ित मेगा�हॅट �ितवष� सौर औि�णक प�तीने 
िनमा�ण केली जाते.  

 हे �क�प महारा��ात चांग�या प�तीने नागपूर आिण औरगंावाद येथे िवकिसत 
झाले आहे.  

 

सौर उजा� साठवणूक  

५) लाटांपासून ऊजा�िनिम�ती – 

लाटापासून िनमा�ण होणारी उजा� ही अशी एकमेव उजा� आहे क� िज ��य� प�ृवी –चं� 
यां�या सापे� गतीतून िनमा�ण होणे व काही �माणात प�ृवी – सूय� यां�या �माणामळेु 
िनमा�ण होते. 

 चं�, सूय�  आिण प�ृवी�या प�रवलनामळेु लाटा म�ये दाब िनमा�ण होतो, �याचा 
लता�या िनिम�तीसाठी जबाबदार असतो.  

 लाटांपासून उजा�  िनिम�ती ही सम�ुा�या अ�ंद मखुाशी धारण बांधून िनमा�ण केली 
जाते.  

 भरती�या वेली पा�या�या हालचालीमळेु टबा�ईनला हला�यासाठी िकंवा 
िफर�यासाठी मदत होते, जेणेक�न िव�तुउजा�  िनमा�ण केली जाते. 
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 क�छ�या आखातात भारताम�ये लाटांपासून उजा�  mill farm स�या अि�त�वात 
आहे.   

लाटांपासून�या उज�चे फायदे – 

 �दूषणिवरिहत आिण नवीनीकरण  

लाटांपासून उजा� िनिम�तीचे तोटे – 

 एखा�ा िविश�त िठकाणीच िमळिवली जाते िकंवा िनमा�ण केली जाते. 

 लाटांपासून वीजिनिम�तीमळेु िकना�यावरील प�रसं�था धो�यात ये�याची श�यता 
असते. 

महारा��ातील लाटांपासून उजा� िनिम�ती – 

 महारा��ाला ७२० िकमी लांबीचा सम�ुिकनारा लाभलेला आहे आिण महारा�� 
उजा� िनिम�ती सं�था (MEDA) यां�या नसुार, रा�यात १००० मेगावॅट साम�ु 
लाटांपासून उजा�िनिम�तीची �मता आहे. 

 र�नािगरी िकना�याजवळील गहुागर येथे दोन खेड्यांम�ये महारा�� शासनाने छोटे 
लाटांपासून उजा�  िनिम�तीची �क�प उभारले आहेत.  

 टबा�ईनपासून १५ ते २० िकलो वॅट उजा� िनिम�तीची अपे�ा आहे.  

६) पवन उजा� – 

 परुातन काळापासून पवन उज�चा वापर होत आलेला आहे.  

 स�ुवातीला इितहास काळात पवन उजा�  ही िपठां�या िगर�या / िकंवा लाकूड 
कटाई�या गीर�याम�ये वापर होत असे. परतं ु स�या पवन उजा�  िव�तु उजा�  
िनिम�तीसाठी वापरली जाते. 

 पवन उज�चा रोटर (िफरणारा भाग) टबा�ईनला जोडला जातो, व �यापासून उजा�  
िनमा�ण होते.  

 अनेक पवनच��यांचा समूहाला पव� �यातून िव�तु उ�पादन होते याला िव�ुत शेती 
असे �हटले जाते. 

 भारतातील तािमळनाडू रा�य हे पवन उजा��या उ�पादनाबाबत अ�ेसर आहे. 
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फायदे  

 �दूषण म�ु व पनुिन�िम�त 

तोटे 

 �ारभंीचा उभारणीचा खच� जा�त असतो.  

 पवनिगरणी�या रोटर मळेु �वनी �धषुण होते �या�याचा िवपरीत प�रणाम प�ांवर 
होतो. �यामळेु   

महारा��ातील पवन ऊजा�  

 पवन ऊजा�  �क�पा�या उभारणीत भारतात महारा�� हे एक अ�ेसर रा�य आहे 
तािमळनाडूचा दसुरा �मांक लागतो.  

 ३०/९/२०१४ नुसार पवन ऊजा� �मता ही ४१६७.२६ मेगावॅट आहे.  

 आतापय�त ५० िवकासकांनी रा�य nodal सं�थेबरोबर महारा�� ऊजा�  िवकास 
सं�थेशी पवन ऊजा�  �क�पांम�ये आपली नवे न�दिवली आहेत. 

 महारा��ाम�ये सुझलोत, वसतस, गमासा, रगेेत, िलटनेर, �ीराम ही महारा��ातील 
म�ुय �हणजेच मह�वाची पवन उजा� िनिम�ती टबीईनस आहेत.  

 रा�यातील �क�प िवकासक खालील�माणे –  

q) िसंधदुगु�  िज�हा – िवजयदगु�  आिण जामसांडे (देवगड)  

b) सातारा िज�हा वान कुसडे गडे (पाचगणी)  

c) अहमद नगर िज�हा – शहजापूर (पारनेर)  

पदाथ� िनिम�ती – �ाहक – �थािनक स�ंथा  

अवशेष �ि�या – कुजणे आिण �वलन उजा� �क�प  

७) Biogas – स�ि�य इंधन  

 स�ि�य कच�याचा वापर बयोगास तयार कर�यासाठी होतो.   

 बायोगॅस गावासाठी एक प�रपूण� पया�य आहे. 

 शेतकरी बायोगॅस संयं� क� शकतात, �यास बायोगॅस संयं� असे �हणतात. 
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 सू�मजीव शेतातील कच�याचे बायोगॅस सं�ात कुजािव�याचे काम करतात आिण 
बायोगॅस िनिम�तीचे होते. 

 बायोगॅस एक चांगले इंधन आहे. हे इंधन �हणून वापरतात. आिण िदवे लाव�यासःती 
स�ुदा लावतात.  

 स�ि�य खाते जे आप�याला उ�पादन आहे, �याचा शेतक�यांना खूप फायदा होतो. 

बायोगसॅचे फायदे  

 या उज�ची िकंमत फार कमी असते. नवीकरणीय आिण याम�ये �ामीण भागातील 
उज�ची गरज भागिव�याची �मता आहे.  

बायोगसॅचे तोटे – 

 बायोगॅस हा ह�रतवायू आहे आिण �यामळेु तापमानात वाढ होऊ शकते.  

३.१३ साराशं  

वरील �करणाव�न असे िशकलो क�, शेती हा महारा��ात आधार आहे.  

महारा��ातील मह�वा�या िपकांम�ये तांदूळ, �वारी, बाजरी, गह�, डाळ�, कापूस, ऊस, 
इतर तेलिबया �याम�ये सयु�फूल, भईुमगु आिण सोयाबीन, हळद, कांदा आिण इतर 
भा�यांचा समावेश होते.  

ऊस, कापूस आिण भूईमगु हे म�ुय महारा��ातील नगदी िपक आहे.  

पशपुालन हे पाळीव �ाणी फ� अ�नासाठी आिण मानवा�या इतर गरजा भागिव�यासाठी 
पाळले जातात.  

पशधुन म�ुय�वेक�न गरु े िकंवा दधु देणा�या गायी, क�बड्या, म�ढ्या, डुकर,े शे�या 
आिण बक�या इ�यादीचा समावेश होते. आज महारा��ाम�ये गाढवे, खेचर, मासे आिण 
क�टक जसे माधमुा�या �ांचाही समावेश पशधुनात िकंवा पशपुालनात केला जातो.  

महारा��ाला ७२० िकमी लांबीचा लांबलचक िकनारा लाभला असून �याम�ये ठाणे, 
म�ुय मुंबई, रायगड, र�नािगरी आिण िसंधदुगु�  िज��ाचा समावेश होतो. उ�रकेडील 
िकनारप�ीत ठाणे, म�ुय मुंबई आिण रायगड िज��ात िकनारप�ीत उ�कृ� �तीचे मासे 
आढळतात.  

उजा� संसाधनांपैक� लाटापासून उजा� िनिम�ती टबा�ईचा पिहला �क�प र�नािगरी जवळील 
गहुागर येथे �थापन कर�यात आला.  बायोगॅस �क�प खास क�न उ�च �ती�या व�तु 
उ�च तं��ानाचा वापर क�न तयार कर�यात आले आहे. याम�ये म�ुय�वे क�न 
जैिवक पदाथा� चे िवखंदन ऑि�सजन�या उपि�थतीिशवाय केले जाते. हा बायोगॅस 
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�क�प �यवि�थत जैिवक पदाथ� कचरा आिण महानगरपािलकेचा कचरा, िपके, खडे 
आिण ह�रतकचरा इ�यादीवर �ि�या क�न �यवि�थतपणे वापरला जातो. 
बनिव�यासाठी िव�तु आिण यांि�क उजा� िनिम�तीसाठी वापरला जातो.  

ही सव�  �ोत ही नवीकरणीय आिण न संपणारा �ोत आहे आिण याने पया�वरणीय 
�दूषण स�ुदा होत नाही. �यास जा�त खच� कर�याची गरज नाही.  

७.१४ तुमची �गती तपासा.  

१) खालील िवधाने चूक क� बरोबर ते सांगा. 

a) ॲ�ेसाईट कोळसा हा �पांतरीत खडक आहे आिण उ�च �तीचा कोळसा �हणून 
मनाला जातो.  

b) सफरचंद, केली, पर, किलंगड ही मह�वाचे फळ उ�पादने आहे.  

c) ऊसाचे उ�पादन �या िठकाणी परुेसे आिण वेळेवर िसंचना�या सिुवधा  अवलंबून 
आहेत अशाच िठकाणी घेतले जाते. 

d) महारा��ातील मासेमारी ही म�ुय�वेक�न नैऋ�य मौसमी पावसावर अवलंबून आहे.  

e) कोकणात ६०% एकूण शेती�े� हे भाता�या िपकाखालील आहे.  

f) कोकणात ६० % एकूण शेती�े� हे भाता�या िपकाखालील आहे.  

g) चीननंतर भारताचा दसुरा �मांक मासेमारी उ�प�नात लागतो.  

२) �रका�या जागा भरा.  

a) भईुमगु हे महारा��ातील �मुख ______िपक असून साधारणपणे कोरड्या कमी 
�ती�या जिमनीत घेतले जाते. 

b) िपकांचे उ�पादन पशुपालन िकंवा कु�कुटपालन �हणजेच _____होय. 

c) भात हे ______मह�वाचे िपक आहे.  

d) महारा��ा�या िकनारी भागाला ________ची देणगी लाभलेली आहे. 

e) भारतीय गाईला _____असे �हटले जाते. 

f) ______कोळसा हा �पांतरीत खडक असून उ��जातीचा कोळसा समजला जातो 
( कोळसा हे खिनज �तत�त खडकात सापडते) 

g) _______ला गरीबाची गाय �हणतात. 
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३) खालीलपैक� यो�य पया�य िनवडा.  

a) महारा��ातील नगदी िपक म�ये याचा समावेश होतो.  

i. भईुमगु, कापूस, ऊस, हळद आिण तंबाखू  

ii. भईुमगु, भात, ऊस, गह� आिण तंबाखू  

iii. भूईमगु, गह�, भात, आंबा आिण तंबाखू  

iv. भइुउमगु, हळद, तंबाखू, सफरचंद, भात  

b) बॉ�साइट ह े 

i. अणउुज�चा �ोत  

ii. अ�यिुमिनयम अशु�ी  

iii. लोहखिनज  

iv. िविवध उ�पादनात  

c) अ�पांत�रत उज��या �ोतात याचा समावेश होतो.  

i. कोळसा, पे�ोिलयम, लाटांपासून वीजिनिम�ती भूगभ� उजा�, आिण टाकाऊ 
पदाथा�पासून उजा�  िनिम�ती  

ii. सूय�, कोळसा, जीवा�म, पे�ोिलयम उजा� पासून उजा�  

iii. सूय�, वारा, जीवा�म, लाटांपासून उजा� , भूगभ� उजा�  आिण टाकाऊ पदाथा�पासून 
उजा� िनिम�ती  

iv. लाटांपासून उजा�  िनिम�ती, भूगभ� उजा� आिण कोळशापासून उजा�  

d) खोपोली  

i. महारा��ातील पिहले जलिव�ुत क� � 

ii. महारा��ातील पिहले अणउुजा� क� � 

iii. महारा��ातील पिहले सौर उजा� िनिम�ती क� �  

iv. महारा��ातील पिहले लाटांपासून उजा�  िनिम�ती क� � 

e) अनु��येशी िनगडीत िकरणो�सारी पदाथा�पासून अणुउजा� िमळिवली जाते.  

i. यरुिेनयम, थो�रयम, रेिडयम, िलिथयम, �लटुोिनयम इ�यादी  

ii. कोळसा, थो�रयम, लोह इ�यादी  

iii. यरुिेनयम, कोळसा, पे�ोिलयम इ�यादी  
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४) खालील ��ांची उ�र े िलहा.  

१) महारा��ातील शेतीची �मखु ब=वैिश�्ये सांगा.  

२) महारा��ातील खिनज संपदेवर थोड�यात तील िलहा.  

३) महारा��ातील म�ुय िपके कोणती ?  

४) महारा��ातील म�ुय �कारची मासेमारीचे �कार िलहा.  

खा�या पा�यातील मासेमारीचे वण�न करा.  

५) महार��ातील भातशेती िनगडीत गोड्या पा�यातील मासेमारी कशी चालते?  

६) महारा��ातील शेतीसंबंधी सम�या आिण उपाययोजना काय आहेत? 

७) उजा� संसाधने याचे वग�करण करा. �यातील कोणतीही एकाचे वण�न करा? 

८) महारा��ातील म�ुय औि�णक आिण जलिव�तु कोठे आहेत? 

९) सौर उज�चे फायदे आिण तोटे कोणते? 

१) महारा��ा�या नकाशात अण ुउजा� �क�प िनद�िशत करा.  

२) वेगवेगळी उजा� संसाधने महारा�� रा�या�या नकाशात दाखवा.  

३) महारा��ा�या नकाशात खालील गो�ी सूिचत करा.  

१) तारापूर   २) भात उ�पादन �े�   ३) कोळसा उ�पादन �े�  

३.१४  श�दाची सूची  

 खिनजे – हे रासायिनक पदाथ�, �हणजे जे �ाणी िकंवा वन�पती पासून तयार होत 
नाही.  

 नगदी िपक – शेतीची ही िपके पैशासाठी िकंवा �ा�यासाठी वाढवतात.  

 पशपुालन – शेतावर वाढवलेली जनावर े 

 गोडे पाणी – हा श�द �योग नैसिग�क पा�यासाठी िज �याम�ये कमी �ार असतात. 
सरोवरे, न�ा, ओढे त�याम�ये गोडे पाणी आढळते.  

 अिधवास – नैसिग�क वातावरण क� �याम�ये �ाणी व प�ी राह� शकतात.  

 सागरी – हा श�द सागराशी िनगडीत उ�पादनासंदभा�त वापरला जातो.  
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 पनुिन�िम�त िव�तु श�� साधने – पनुिन�िम�त िव�तु श�� साधने ही कधीही संप�ुात 
येत नाही.  

 पवन उजा� श�� – ही ��य� वा�यापासून व टबा�ईन पासून िनमा�ण होते. क� ही 
�व�त, पनुिन�िम�त असते व यातून कोण�याही �माणात धोकादायक ह�रत गहृ 
वायंूची िनिम�ती होत नाही.  

3.१५ उ�र े 

१) अ) बरोबर  

 ब) चूक, आंबा, �ा�े, केली, सं�ी  

 क) बरोबर  

 ड) चूक, शेती  

 इ) चूक, तापी  

 फ) बरोबर  

 ग) बरोबर  

२)  अ) तेलिबया  

 ब) शेती  

 क) कोकण  

 ड) ७२० क�.मी.  

 इ) tea, cup, cow  

 फ) अ��ासाईट  

 ग) बक�या  

३)  अ) I 

 ब)  II 

 क) III 

 ड) I 

 इ)  I  
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४ 
उ�ोगधदंे : महारा��ातील औ�ोिगक �देश,  

औ�ोिगक �े�ाचा  स�याचा िवकास, महारा��ातील  
वाहतूक आिण दळणवळण िवकास  

मुंबई महानगर �देश 
 

घटक रचना 

या �करणातून आपणास खालील वैिश�्यांचे �ान होऊ शकते.  

४.१ उि��्ये  

४.२  ��तावना  

४.३  िवषयावर चचा�   

४.४   महारा��ातील औ�ोिगक �देश  

४.५  औ�ोिगक �े�ाचा स�याचा/ अलीकडचा िवकास  

४.६  महारा��ातील वाहतूक आिण दळणवळणाचा िवकास  

४.७ मुंबई महानगर �देश  

४.८  सारांश  

४.९  आपली �गती/ अ�यास तपासा  

४.१०  Task  

४.११  श�द सूची  

४.१२  उ�र े 

४.१३  संदभ� सूची  

४.१ उि��्ये 

 शेती, खिनजे आिण उजा� बरोबर औ�ोिगक िवकासातील संबधं समजणे. 

 औ�ोिगक�करणा�या �थािनक�करणावर प�रणाम करणारे घटकांचे परी�ण करणे.  
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 महारा��ातील काही �मखु शेतीवर आधा�रत आिण खिनज यावर आधा�रत 
असणा�या उ�ोगध�ंाचे �े�ीय िवतरणाचे वण�न करणे. 

 िनवड केले�या उ�ोगधदंे ओळखा आिण महारा��ाचा नकाशात �यांचे िनि�त करा.  

 महारा��ातील औ�ोिगक िवकास विृ�गंत कर�यासाठी वेगवेग�या धोरणांची 
भूिमका �प� करणे. 

 औ�ोिगक िवकास आिण �ादेिशक िवकास यां�यातील सहसंबधं �थापन करणे.  

 महारा��ातील वाहतूक आिण दळणवळण जाणून घेणे. 

 मुंबई महानगर �देश जाणून घेणे.  

४.२ ��तावना  

या घटका/�करणाम�ये महारा��ातील उ�ोगधदंे क� जे जा�त उपल�ध असले�या 
क�या मालावर अवलंबून आहेत या�यािवषयी जाणून घेणार आहोत. महारा��ातील 
औ�ोिगक �देशाची चचा�  देखील खली िदले�या �करणात केली आहे. रा�यांचा 
स�याचा औ�ोिगक �े�ाचा देखील िवचार केला आहे. उ�ोगध�ंाचे िवतरण, �यां�या 
सम�या आिण �यावरील उपाय यांचीही चचा�  केली आहे. या �यित�र� महारा��ातील 
वाहतूक आिण दळणवळण आिण मुंबई महानगर �देशाचा अ�यास केला आहे.  

४.३ िवषय चचा�  

रा�याचा आिथ�क िवकास हा औ�ोिगक िवकासाची पटली यां�याशी थेट जोडला जातो. 
हे सवा�ना �ात आहे. �वातं�यापूव� महारा��ात औ�ोिगक ��्या िवकास कमी होता. 
परतंु स�या महारा��ातील रा��ीय औ�ोिगक उ�पादनात १३% योगदान स�या�या 
महारा��ाचे आहे. शेती आिण संबिंधत �यवसायात ६४.१४ ट�के लोक काम करतात 
आिण जवळजवळ ४६% म�ये उ�ोगध�ंाचे योगदान िदले आहे.  

रा�याची राजधानी असले�या मुंबईला औ�ोिगक शहर असे �हणतात. रा�यात 
औ�ोिगक िवकास म�ुय�वे मुंबईम�ये मोठया �माणावर क� ि�त झाला आहे. कापड 
िगर�या, रसायने, यं�साम�ुी, इलेि��कल, वाहतूक आिण धातू िश� कर�याचा उ�ोग हे 
िज��ातील सहा मह�वाचे उ�ोग आहेत. हे या उ�ोग रोजगार देणा�या मुंबईतील 
असं�य लोकांचा िसंहाचा वाटा आहे. 

भारतीय �ीपक�पातील महारा�� हे एक मह�वाचे रा�य असून भारता�या एकूण साखर 
उ�पादना�या समुारे १/४ उ�पादन भाग एकट्या महारा��ातून घेतले जाते. नािशक, पणेु, 
सातारा, सांगली, को�हापरु आिण सोलापूर ही साखर उ�पादनाची �मखु क� �े आहेत. 
औषध िनमा�ण, पे�ोकेिमक�स, जड रसायने, इले��ोिनक, मोटारी अिभयांि�क�, अ�न 
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�ि�या आिण �लाि�टक इ. रा�यातील काही �मखु उ�ोगधदंे छोट्या �माणावरील 
उ�ोगधदंे मोठया मागा� ने २६७४५२ िकमी संपूण� रा�यात िवखरुलेला आहे. देशात 
महारा�� रा�य हे र�ते वाहतुक� िवषयी मोठे आहे.   

महारा��ा�या शेजारील सहा रा�ये रा��ीय महामाग� �. १७ यां�या माफ� त जोडलेली 
आहेत. महारा��ाचे रा�य महामागा�चे जाळे िवलिसत झाले असून �याची एकूण लांबी 
३६८८ िकमी एवढी आहे.   

माच� २०१० पय�त रा�यातील ९७.५ ट�के गावे र��यांनी जोडलेली आहेत. 

 एि�ल २००२ म�ये भारताचा पिहला पूण� स�मपणे काया� ि�वत होणारा दोन 
महानगरांना जोडणारा यशवंतराव च�हाण मुंबई-पणेु �तुगती टोल माग� स�ु झाला.  

मुंबई ही फ� महारा��ाची केवळ �शासक�य राजधानी नाही पण भारताची आिथ�क 
राजधानी आहे. शै�िणक आिण औ�ोिगक क� � असलेले पणेु शहर यशवंतराव च�हाण 
�तुगती मागा� ने जोडलेले आहे 

महार��ातील भारता�या इतर भागाशी चांग�या �कार े र�ेवे�या जा�याने जोडलेले 
असून ५९६३ िकमी चार िवभागाम�ये धावतात.  

भारतीय र�ेवेचे म�य र�ेवे आिण पि�म र�ेवे असे दोन िवभाग �याचे म�ुयालय छ�पती 
िशवाजी महाराज टिम�न�स आिण चच�गेट येथे आहे.  

१९६० पय�त �ामचा वापर होत होता.  

४.४  महारा��ातील औ�ोिगक िवभाग  

४.४.१ ��तावना  

 महारा�� हे भारतातील शा�त िवकासात अ�ेसर असून आिण औ�ोिगक 
िवकासासाठी पोषक वातावरण िनमा�ण करत आहेत.  

 मै�ीपूण� पोषक औ�ोिगक धोरणे, अितशय उ�म पायाभूत सिुवधा आिण अितशय 
चांग�या उ�पादन�म कुशल असलेले मानवी संसाधन यामळेु हे एक म�ुय आवडते 
उ�पादन, �े� व आयात आिण िनया�त सेवा देणारे �े� बनले आहे.  

 महारा��ाचे हे भारतातील एकूण उ�प�नापैक� १३% योगदान आहे.  

 असे पाह�यात आले क� ६४.१४% लोक हे शेती �या�याशी िनगडीत जोडध�ंाशी 
अवलंबून आहेत. जवळजवळ ४६% रा�याचे एकूण उतप�न हे उ�ोगध�ंातून 
आलेले आहे.  
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 महारा��ाचे रा�यातील एकूण उ�प�न १२.९८% भारता�या एकूण उ�प�ना�या 
२०१४ म�ये होते जे इतर रा�यापे�ा सवा� िधक आहे. 

 मुंबई, ठाणे, पणेु हा महारा��ातील मह�वाचा औ�ोिगक प�ा आहे. �ा प�यातून 
रा�या�या एकूण उ�प�नापैक� ६०% योगदान आहे. 

 नागपूर, नािशक, औरगंाबाद, सोलापूर, जळगाव, रायगड, अमरावती आिण र�नािगरी 
या इतर औ�ोिगक �े�ा�या िवकासासाठी पायाभूत सुिवधांची उभारणी आिण 
औ�ोिगक �े�ा�या िवकासासाठी पायाभूत सिुवधांची उभारणी आिण औ�ोिगक 
िवकासासाठी पोषक वातावरण िनमा�ण करणे असे �य�न केले जात आहेत.  

४.४.२ औ�ोिगक �े� िकंवा िवभाग  

महारा��ातील म�ुय औ�ोिगक िवभाग खालील�माणे –  

१) मुंबई – ठाणे औ�ोिगक िवभाग  

२) पणेु – िपपंरी- िचंचवड औ�ोिगक िवभाग  

३) औरगंाबाद जालना औ�ोिगक िवभाग  

४) नागपूर औ�ोिगक िवभाग  

५) नािशक औ�ोिगक िवभाग  

६) को�हापूर औ�ोिगक िवभाग  

७) सोलापूर औ�ोिगक िवभाग  

१) मुबंई – ठाणे औ�ोिगक िवभाग – 

 ठाण,े घाटकोपर, भांडूप, मलुुंड, कुला� , उ�हासनगर, अंबरनाथ, क�याण आिण 
िभवंडी, िनजामपूर, च�बूर, वाशी, पनवेल, नवी मुंबई हे या िवभागाचे औ�ोिगक क� � 
आहे. 

 हा महारा��ातील सवा�त मोठा औ�ोिगक प�ा आहे. कापड आिण िच�पट उ�ोग हा 
येथील उ�ोगध�ंाचा म�ुय उ�ोग आहे.  

या उ�ोगध�ंा�या िवकासाची या िवभागाची म�ुय करणे खालील�माणे. 

1) ि�टीशां�या काळापासून या उ�ोगध�ंाची सु�वात झालेली आहे.  

2) ि�टीशां�या काळापासून मुंबईचा म�ुय आंतररा��ीय बदंर �हणून िवकास झालेला 
होता. मुंबई हे उव��रत महारा��ास आिण भारतास र�ते आिण र�ेवेने जोडले गेले 
असून �याचा उपयोग तयार झालेले उ�पादन आिण क�चा माल िनया�त 
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कर�यासाठी होतो. �ा पायाभूत सिुवधामळेु उ�ोगध�ंा�या िवकासासाठी मुंबई�या 
आिण आजूबाजू�या प�रसरा�या िवकासासाठी मदत होते.  

3) मुंबई�या औ�ोिगक िवकासाची सु�वात दसु�या जागितक महायु�ा�या काळात 
झाली. �या काळात मुंबई बदंरातून िनया�त ही य�ुामळेु थांबली होती.  

4) मुंबईला महारा��ातून कोकण आिण देश या िवभागातून कुशल आिण अकुशल 
कामगार िमळतात.  

5) या भागास िव�तु परुवठा हा खोपोली, मीरा आिण िभवपरुी या वीजक� �ातून होतो.  

6) उ�ोगध�ंा�या िवकासासाठी आव�यक असलेले भांडवल गजुराती, पारशी 
समदुायाचे लोक मोठया �माणात गुंतवतात. 

7) या िवभागात अितशय िवकिसत, वाहतूक सिुवधा जसे क� र�ते, र�ेवे, हवाई वाहतूक 
आिण बदंर े�यामळेु या िवभागाचा िवकासास हातभार लागला आहे.  

8) मुंबई हे मह�वाचे आंतररा��ीय बदंर असून जे मोठया �माणावर सोयीसवूुधांनी म�ु 
आहे.  

9) �याचा प�रणाम �हणून ि�िटशांना मुंबईत संपक�  करणे आिण आधिुनक सिुवधा आिण 
यं�साम�ी आणणे सोपे झाले.  

10)  मुंबई (बॉ�बे) हे मह�वाचे �शासक�य क� � ि�टीशां�या काळात होते आिण �याचे 
मह�व �वातं�यो�र काळात वाढतच गेले. 

11)  मुंबई ही भारताची आिथ�क राजधानी आहे. ब�याच�या बांका, िवमा काया�लये आिण 
इतर आिथ�क सं�था या िवभागात पहावयास िमळतात. 

12)  मुंबईम�ये जागे�या अभावी औ�ोिगक िवकास हा मा�यांनी पि�म र�ेवे मागा�  बरोबर 
�हणजे कुला� , भांडूप, मलुुंड, िव�ोळी, ठाणे, पनवेल, उरण आिण नवी मुंबई अशा 
िठकाणी झाला आहे.  

मुंबई-ठाणे िवभागातील म�ुय उ�ोग : 

1) िव�तु उपकरणे  

2) कार (गाड्या)  

3) सायकली  

4) श�ुीकरण कारखाने  

5) साबण  

6) तेल  
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7) हातमाग 

8) खाते  

9) रबर  

10)  �लाि�टक 

11)  काच  

12)  रसायने  

13)  सतुी, रशेमी, लोकरी�या कापडा�या िगर�या  

14)  ॲिसड  

15)  िच�पट उ�ोग  

२) पुणे – िपंपरी िचचंवड औ�ोिगक िवभाग  

 पणेु – िपंपरी िचंचवड औ�ोिगक �े� हे आिशयातील सवा�त मोठे औ�ोिगक क� � 
�हणून समजले जाते, येथे औ�ोिगक�करण १९५४ साली चालू झाले होते.  

 िपपंरी – िचंचवड ही छोटेसे शहर पणेु िज��ा�या नगरम�ये आिण पणेु शहरा�या 
वाय�येस वसलेले आहे. 

 यावर िपपंरी- िचंचवड महानगर पािलकेचे शासन चालते. 

 िचंचवड, िपपंरी, िनगडी, िनगडी �ािधकरण, ताथवडी, तळवडे, आकुड�, भोसरी, 
अजमेर कॉलनी, संभाजी नगर, सांगवी, िहजंवडी, औधं, वाकड हे �े� िपंपरी 
िचंचवड म�ये वसलेले आहे.  

औ�ोिगक क� �े –  

पणेु, खडक�, देह� रोड, िचंचवड, हडपसर, भोसरी, उरली, कांचन, चाकण, िपराणग ु
इ�यादी.  

या िवभागातील औ�ोिगक�करणा�या िवकासाची म�ुय कारणे 

1) हा िवभाग मुंबई औ�ोिगक प�्यास र�ेवे आिण नवीन महामागा�नी जोडलेले आहे, 
�हणून वाहतूक जलद आिण काय��म आहे.  

2) परतंु िपंपरी आिण िचंचवड हे पणेु मुंबई महामागा�नी र��याशी चांग�या �कारे 
जोडलेले आहे.  

3) पणेु हे म�यवत� िठकाण असून र�ते आिण र�ेवे एकाच िठकाणी िमळतात. 
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4) उजा� �ोत सहज उपल�ध आहे.  

5) डे�कन ए�यकेुशन सोसायटी आिण िसबॉयिसस या व इ�यादी सार�या प�ुयात 
ब�याच िश�ण सं�था आहेत. आता�या सं�थांम�ये मािहती तं��ानातील �वीण 
त�ा�या उपल�धतेची खा�ी देतात. �हणूनच मािहती तं��ान उ�ोग येथे फोफावला 
आहे.  

6) कुशल आिण अकुशल कामगार येथे उपल�ध आहेत.  

7) ब�याचशा संशोधन �योगशाळास�ुदा येथे आहेत.  

म�ुय उ�ोगधदंे  

1) अिभयांि�क�  

2) धातू  

3) वाहतूक साम�ुी 

4) िव�तु साम�ुी  

5) कापड उ�ोग 

6) औषधिनिम�ती  

7) रसायने  

३) औरगंाबाद जालना औ�ोिगक िवभाग – 

औ�ोिगक क� �े  

औरगंाबाद, वैजापूर, पैठण, क�नड, जालना, अबदं, पारतरु, वाळंूज आिण 
िचखलठाणाता. 

 औ�ोिगक�करणा�या िवकासाचे या िवभागातील म�ुय घटक . 

अ)  पा�याची उपल�धता  

ब)  कुशल आिण अकुशल कामगार येथे सहज उ�ला�फ=ध होतात.  

क)  जायकवाडी वीज क� �ातून पा�याचा परुवठा. 

ड)  कमी िकमतीत मोठे जिमनीचे �े� उपल�ध. 

इ)  शेतीचा िवकास या भागाचा चांग�या �कारे झालेला आहे. �हणून शेतीवर आधा�रत 
उ�ोगध�ंा�या िवकासासाठी येथे खूप वाव आहे. 
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ई)  मागील कळस हा िवभाग अिवकिसत अस�याने शासने या िवभागास जादा सोई 
परुिव�या आहेत. 

उ�ोगधदंे  

1) कापडउ�ोग – खास प�तीची पैठणी येथे िवणली जाते. पैठणी या िवभागातील 
�िस� साडी आहे. 

2) साखर उ�ोग  

3) हातमाग  

4) तेल िगर�या  

5) मोती  

6) लाकडा�या वखारी  

7) �कूटर  

8) मिशनरी  

9) रसायने  

10) औषध िनिम�ती  

11) �टीलची भांडी  

12) दूरदश�न संच  

13) �लाि�टक 

14) िसम�ट पाईप 

15) सटुकेस (बॅगा) 

४) नागपूर औ�ोिगक िवभाग – 

औ�ोिगक क� �े  

 नागपूर, कामटे, क�हन, िहगंाना, कटोल, कमले�र  

या िवभागातील िवकासाची मु�य वैिश�्ये  

A. नागपूर आिण भंडारा जो�यातील खाणीमळेु िविवध �कारची खिनजे येथे उपल�ध 
झाली आहेत. 

B. खापरखेडा आिण कोरडी औि�णक उजा�  क� �ातून िवजेची उपल�धता आहे. 
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C. नागपूर हे भारतातील म�यवत� िठकाण आहे. र�ते, र�ेवे आिण हवाई माग� येथे 
येऊन िमळतात.  

उ�ोगधदंे – 

1) कापडउ�ोग  

2) औषधिनिम�ती  

3) �लाि�टक  

4) पेपर  

5) खते 

6) साखर  

7) जड उ�ोग – य�ु साम�ी 

8) िबडी  

9) रसायने  

10) खाणकाम  

11) िसम�ट  

12) दूरदश�न संच  

५) नािशक औ�ोिगक िवभाग  

औ�ोिगक क� �े  

 नािशक, नािशक रोड, ओझर 

या िवभागात औ�ोिगक�करणा�या िवकासाची म�ुय वैिश�्ये खालील�माणे – 

A. नािशक हे भारतातील म�यवत� नोडल क� � आहे. र�ते, र�ेवे आिण हवाई र�ते 
येथून जातात.  

B. वैतरणा उजा� क� �ातून िव�तु परुवठा होतो.  

C. क��या मालाची उपल�धता आिण �व�त मजूर आजबुाजू�या �े�ातून या िठकाणी 
होत असते. 

D. मुंबई बदंर सहज जोड�यासारखे आहे.  
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उ�ोगधदंे  

1) िबडी  

2) चामडी उ�ोग  

3) िवमान  

4) तां�याची भांडी  

5) नायलॉन  

6) नोटा व नाणी  

7) बॅगा इ. 

६) को�हापूर औ�ोिगक िवभाग  

औ�ोिगक क� �े  

 को�हापूर, िशरोली, कसबा, बावडा, गोकुळ, िशरगाव  

या िवभागातील औ�ोिगक िवकासाची म�ुय घटक खालील�माणे  

A. क��या मालाची उपल�धता आिण सभोवताल�या प�रसरातून �व�त मजूर परुवठा.  

B. माननीय छ�पती शाह� महाराज जे येथील राजे होते �यांनी या �े�ात 
औ�ोिगक�करणा�या िवकासासाठी �ो�साहन िदले.  

C. राधानगरी आिण कोयना उजा�  क� �ातून िवजेचा परुवठा होतो.  

D. को�हापूर हे कना�टक आिण गो�या�या म�यवत� शहर आहे �हणूनच वाहतकु�चे र�ते 
येथे एक� येतात.  

उ�ोगधदंे  

1) को�हापरुी च�पला  

2) को�हापरुी साज (एक िविश� �कारचा दािगना)  

3) िसम�ट पाईप  

4) तेल मिशनी  

5) कापड उ�ोग  

6) साखर  
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7) शेतीची अवजारे  

8) खा� तेल  

9) मिशनरी  

10) दधु आिण द�ुधज�य पदाथ�  

७) सोलापूर औ�ोिगक िवभाग  

औ�ोिगक क� �े  

सोलापूर  

या िवभागातील उ�ोगध�ंा�या िवकासाचे म�ुय घटक खालील�माणे – 

A. क� �ीय – (nodal) �थान म�यवत� �थान  

B. सभोवताल�या िवभागातून क��या मालाची उपल�धता  

C. कुशल आिण अकुशल कामगाराची सभोवताल�या प�रसरातून उपल�धता.  

उ�ोगधदंे  

1) कापूस  

2) पायमोजे  

3) दधु  

4) शेतीची अवजारे  

5) �लाि�टक  

6) िव�तु उपकरणे इ�यादी  

४.५ महारा��ातील औ�ोिगक �े�ातील स�याचा िवकास  

४.५.१ महारा��ातील औ�ोिगक िवकासामागची कारणे  

 मन�ुयबळ वाहतूक माग� जोड आिण पायाभूत सिुवधा या महारा��ा�या 
बल�थानामळेु औ�ोिगक िवकासाला रा�याला खूप मदत झाली आहे.  

 क�चा माल आिण श��साधने या बरोबरच मोठया �माणावरील �िशि�त कामगार 
वग� जे कामातील कौश�य वाढिव�यासाठी मह�वपूण� घटक आहेत. 



 

 

उ�ोगधंदे : महारा��ातील औ�ोिगक 
�देश, औ�ोिगक �े�ाचा  स�याचा 

िवकास, महारा��ातील वाहतूक आिण 
दळणवळण िवकास  मुबंई महानगर �देश 

 

127 

 महारा��ात ब�याचशा िविवध �कार�या खिनजाचे जसे क� मगँनीज, कोळसा, 
लोहखिनज, तांबे, बॉ�साईट, िसिलका वाळू आिण मीठ इ�याद�चे वरदान लाभले 
आहे.  

 ही खिनजे पूव�कडील िज��ात आिण काही साठे पि�मेकडे िवपलु �माणात 
आढळतात.  

 भंडारा, नागपूर आिण चं�पूर या िज��ात िबट्यिुनयस कोळसा आढळतो.  

 १९७० पासून मुंबई जवळील सम�ुा�याखाली तेलसाठे सापडले आहेत. 

 रा�या�या पया�तीय िकंवा ड�गराळ भागात वा�तिवक पणे मोठया �माणावर 
लाकडाचे भांडार आहे. 

 महारा�� औ�ोिगक िवकास महामडंळाची (MIDC) ची �थापना  

a. महारा�� शासनाने १९६२ म�ये महारा�� औ�ोिगक महामंडळाची �थापना 
औ�ोगीक�करणा�या रा�या�या वेगवेग�या �े�ात वाढीसाठी केली आहे.  

b. (MIDC) ने उ�ोगध�ंा�या वाढीसाठी पायाभूत सिुवधा जसे क� जमीन (मोकळा 
भाग िकंवा बांधकामातील �रकामी जागा) र�ते, पाणीपरुवठा, सांडपाणी सिुवधा 
इ�यादी परुिव�यात येतात.  

c. आतापय�त २३३ िवभाग रा�यात सभोवताली िवकिसत कर�यात आले जसे क� 
औ�ोिगक, मािहती तं��ान, औषधिनिम�ती इ. 

 वाहतूक माग� जोडणी  

a. महारा�� हे र�ते, हवाई आिण र�ेवे यांनी जोडलेले आहे.  

b. पाच रा��ीय महामाग� �ा रा�यातून िद�ली, कलक�ा, अलाहाबाद, है�ाबाद आिण 
बगंलोर यांना जोडलेले आहे.  

c. रा�य आिण खाजगी वाहतिुकनी िविवध वाहतकु��या सोयी संपूण� मागा�वर परुिव�या 
आहेत.  

d. महारा��ात अंतग�त जलवाहतुक��या सहभाग मया� िदत �व�पाचा आहे. आिण मुंबई 
बदंर सोडले तर इतर सव�  लहान बंदरे पि�म िकनारप�ीवर आहेत.  

श�� साधने  

 महारा��ाम�ये जलिव�तु आिण औि�णक व�तु दो�ह�चा वापर होतो.  
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 रा�यातच पि�म िवभा�तून जलिव�तु िनिम�ती �क�प तर पूव�कडील भागातीन 
औि�णक उजा�  �क�प आहेत.  

 महारा�� आहे भारतातील अणउुजा� �क�पाचे घर आहे, जे तारापूर येथे मुंबईपासून 
९० क�.मी. उ�रकेडे वसलेले आहे.  

४.५.२ औ�ोिगक �े�ातील ता�या घडामोडी  

महारा�� हे एक मह�वाचे देशातील औ�ोिगक रा�य आहे.  

१) कापूस कापड उ�ोग  

 महारा��ाला �चंड मोठा कापड उ�ोगाचा इितहास आहे  

 भारता�या कापडिगर�याचे मुल िठकाण मुंबई शहर आहे.  

 कापड उ�ोग हा येथील सवा�त मोठा आिण अ�यंत जनुा उ�ोग उ�पादन आिण 
रोजगारा�या संदभा�त रा�यात मनाला जा�ो.  

 या उ�ोगात कापड िगर�या, हातमाग आिण यं�मागाचा समावेश होतो. मुंबई, 
नागपूर, सोलापूर, अकोला, अमरावती, इचलकरजंी मालेगाव आिण िभवंडी ही या 
उ�ोगाची मह�वाची क� �े या िठकाणी वसलेली आहेत.  

 सोलापूर हे मह�वाचे आिण सवा�त मोठे औ�ोिगक क� � मह�वाचे म�यवत� िठकाणी 
आिण कापूस िनिम�ती�या �े�ातील आहे. ते मुंबई चे�नई र�ेवे मागा�वरही वसलेले 
आहे. 

 नागपूर सोलापूर मह�वाची शहर ेआहेत.  

 काही छोटी कापडिनिम�ती क� �े जळगाव, धळेु, को�हापूर आिण सांगली िवभागात 
आढळतात.  

 हातमागा�या व�तूचे खास क�न नागपूर आिण सोलापूर�या सभोवताल�या �े�ात 
उ�पादन करत आहेत. 

२) साखर उ�ोग  

 दसुरा मह�वाचा महारा��ातील उ�ोग �हणजे साखर उ�ोग जो म�ुय क�न 
शेतीतील क�चा माल ऊस यावर आधा�रत आहे.  

 गोदावरी आिण कृ�णे�या जलिसंचना�या सोयी उपल�ध असले�या �े�ात ऊसाचे 
उ�पादन महारा��ात म�ुय�वे क�न घेलते जाते. साखरेसाठी उबदार हवामानाची 
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गरज असते चांगले उ�प�न िमळिव�यासाठी महारा��ात दाट प�तीने ऊसाचे 
उ�पादन घेतले जाते.  

 अि�नज�य खडकांपासून बनलेली काळी मदृा महारा��ात िमळते. टी काळी कसदार, 
पाणी धारण कर�याची �मता असणारी आिण उसा�या उ�पादनाची खूपच चांगली  
आहे.  

 उसाची िचपाडे इंधन �हणून वापरले जातात. �हणून उज�साठी कोळशाची गरज 
नसते.  

 मुंबई बदंरा�या िनया�तीसाठी मदत होते.  

 �व�त मजुरांचा स�ुदा परुवठा होतो.  

 ऊस हे वजनाने जड व नाशवंत अस�याने साखर साखर उ�ोगाचे उ�पादन �े� 
आिण साखर कारखाने हे नेहमीच एकमेकां�या जवळ असतात. उसाम�ये सु�ोजचे 
�माण कमी हो�यास सु�वात होते. �हणून क�चा माल �हणजेच ऊस हे जलद 
गतीने कारखा�यात पाठिवलाच पािहजे. यािशवाय वजनदार उसापासून फ� १० 
ट�के साखर िमळते आिण �हणून उसाची उ�पादन �े�ापासून ते लांबपय�त वाहतूक 
करणे खिच�क काम आहे.  

 �हणून महारा��ात साखर कारखाने हे ऊस उ�पादन �े�ा�या नजीकच वसलेले 
आहे.  

 मह�वाचे साखर कारखाने हे नदी�या खो�यात, सांगली, सोलापूर, सातारा, 
अहमदनगर, पणेु, नािशक येथे आढळून येतात.  

 साखर उ�ोगांनी खास क�न सहकारी �े�ात ल�णीय �गती केलेली आहे.  

 सहकारी त�वावर महारा��ाने बरीच �गती साखर उ�ोगात केलेली आहे, �याम�ये 
शेतक�याचा साखर कारखा�यात वाटा आहे.  

 साखर श�ुीकरणाचे को�हापूर, अहमदनगर, सांगली आिण िमरज ही मह�वाची क� �े 
आहेत.  

तेल िगर�या  

 महारा��ातील मोठया �माणावर शेतकरी आिण शेतात काम करणर े मजूर हे 
तेलिबयांची शेतीवर अवलंबून आहेत. हजारो लोक तेल िबयांचे उ�पादन आिण 
�याची �ि�या याम�ये गुंतलेले आहेत. �हणून बेरोजगारीचा म�ुा या ��ीकोनातून 
पाहता, महारा�� रा�यातील हा एक अित मह�वाचा उ�ोग आहे.  
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 महारा��ातील सोलापूर, लातूर, जालना आिण औरगंाबाद हे �मखु चार िज�हे 
तेलिबया उ�पादनाबाबत अ�ेसर आहेत.  

 महारा��ात या चार िज��ांचा तेलिबया उ�पादनाबाबत ७० ट�के वाटा आहे. याचा 
प�रणाम असा झाला क� असं�य तेलिगर�या महारा��ातील या चार िज��ांत 
क� ि�त झा�या आहेत. (स�या ९८ तेलिगर�या आिण ८० तेल घाणे)  

 २० �या शतका�या स�ुवाती�या पूव� तेल घा�यातून करडई�या िबया ठेवून तेल 
काढले जायचे आिण तेल गीरा�यातून श�गदाणा ठेचून काढायचे. परतंु स�या 
जा�तीत जा�त खा� तेल हे श�गदाणा तेल, सयु�फूल तेल, कापसा�या उ�पादन 
घेतले जाते.  

 करडई�या अप�ुया परुवठ्यामळेु आिण तेल उ�ोगातील – काजू �पध�मळेु 
रा�यातील तेल घाणा उ�ोग मागे पडत आहे.  

 महारा��ात २००७-२००८ म�ये १८०६ तेल िगर�या १.३२ अ�ज खा� तेल 
परुवीत हो�या.  

 भारतातील सव� रा�यांत तेलिबया आिण खा� तेला�या उ�पादना�या यादीम�ये 
महारा�� रा�याचा दसुरा �मांक लागतो.  महारा�� रा�यातील करडई हे र�बी 
हगंामातील तेलिबया हे िपक अ�यंत मह�वाचे असून तेलिबया उ�पादनाम�ये गवा�चे 
�थान आहे.  

 जेथे जेथे भईुमगुाचे उ�पादन होते. �या िठकाणी सामा�यपणे संपूण� रा�यभर तेल 
िगर�या आढळतात. अकोला, जळगाव आिण धळेु या िज��ात देखील (खा� तेल 
�ि�या) तेल िगर�या आढळतात.  

४) वनावर/ जगंलावर आधा�रत उ�ोगधदंे  

वने/ जंगले आप�याला वेगवेग�या �कारचे सािह�य/ माल परुिवतात. आिण ते सािह�य 
काही कारखा�यांना क�चा माल �हणून �याचा वापर करतो. जे उ�ोगधदंे वनातील 
उ�पादकाचा क�चा माल �हणून वापर करतात �या उ�ोगध�ंांना वनावर / जंगलावर 
आधा�रत उ�ोगधदंे �हणतात. महारा��ात वनावर  / जंगलावर आधा�रत उ�ोग ध�ंाचा 
िवकास झालेला आढळतो. 

अ) या सवा�म�ये कागद उ�ोगधदं े अ�यंत क�चा माल मोठया �माणात वनातून / 
जंगलातून िमळाला जातो. �हणून �याला वनावर/ जंगलावर आधा�रत उ�ोगधदंा असे 
संबोधले जाते.  

महारा��ात ७१ कागद आिण पेपरबोड�  िगर�या असून १७ ट�के समभाग हा देशातील 
�मता आिण उ�पादनाचा आहे. 
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क�चा माल  

उ�ोगधदंे िविवध �कार�या क�चा मालाचा वापर करतात. �याम�ये बांबू / कठीण 
लाकूड (ब�लारपूर), बगॅस (उसाची िचपाडे), िचं�या आिण कागद उ�पादनासाठी आयात 
केलेला लगदा पेपर बोड��या उ�पादनासाठी भाता�या प�ढ्या आिण उसाची िचपाडे यांचा 
समावेश क�चा माल �हणून केला जातो.  

�थान – 

हा एक वने आधा�रत उ�ोगधदंा असून वजन घटणारा क�चा माल आहे. �हणून या 
उ�ोगाला क�चा माल क� ि�त उ�ोगधदंा �हणतात.  

 ब�लारपूर, क�याण, खोपोली (मुंबई), भमभोरी, दसुाखेडा (जळगाव), रोह 
(कुलाबा), पांडे, िचंचवड (पणेु), का�पटी, भाडेगाव (नािशक), �वरानगरा आिण 
पैठण (औरगंाबाद) या िठकाणी कागद िगर�यांचे �थान आहे. पेपर बोड�  िगर�या �ा 
मुंबईतील िव�ोळी, गोरगेाव आिण क�याण या िठकाणी �यांचे �थान आहे.  

ब) टाकावू लाकूड, बांबू, चंदन आिण तूतीची पाने (िसगरटे) हे मह�वाचे वनातील / 
जंगलातील उ�पादने िमळतात. 

५) पारपंा�रक व शेतीवर आधा�रत उ�ोगधदंे – 

 फळ �ि�या आिण �याचे जतन हे मह�वाचे असून नागपूर, भसुावळ, र�नािगरी 
आिण मुंबई म�ये हे उ�ोग आढळतात.  

 लहान �माणावर आधा�रत शेती �ि�या याम�ये अ�नधा�य, तेलिबया आिण इतर 
िपकांचे �पांतर �या गो�ी दैिनक उपभोगासाठी लागतात, �याम�ये केले जाते. 
वा�तिवक संपूण� रा�यात हा उ�ोग �यापलेला आहे.  

६) अिभयांि�क� उ�ोगधदंे  

 महारा�� रा�यात मोठया �माणावर अवजड अिभयांि�क� उ�ोगांचे क� �ीकरण 
झालेले आढळते. हे उ�च तं��ान हा मुंबई-पणेु प�यात यांचे क� �ीकरण झालेली 
आहे.  

७) इतर मह�वाचे उ�ोगधदंे -   

१९७६ म�ये मुंबई िकना�यापासून आत बॉ�बेहाय येथे तेला�या िविहर�चा शोध 
लाग�यापासून रा�यात पे�ोकेिमकल उ�ोगांची मोठया �माणात वाढ झालेली िदसून 
येते.  
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 तेल शु�ीकरण आिण उ�पादन – 

शेतीची अवजार,े वाहतकु�ची उपकरणे, रबर उ�पादने, इलेि��क आिण तेल पंप, कातडी 
कमावणे, लेथ मिशन, �ो�परशे, साखर कारखा�यातील मिशनरी, टाईपरायटस�, 
रिे�जरटेस� , इलेि��क उपकरणे, टेिलि�हजन रिेडओ यांचे िदवस�िदवस मह�व वाढतात.  

 वाहन उ�ोग – 

हा उ�ोग �या�या बा�याव�था म�ये आहे. परतंु उ�च आ�ासनांना ध�न आहे. तीन 
चाक�, जीप, �यावसाियक वाहने आिण कर (मोटारी) या वाहनां�या उ�पादनाबाबत 
महारा�� �िस� आहे. पणेु हे शहर देशातील सवा�त मोठे वाहन उ�पादनाचे हब �हणून 
बनले आहेत.  

 मुंबई हे भारतीय िच�पट उ�ोगांची राजधानी असून बॉलीवूड �हणून लोकि�य आहे.  

 औरगंाबाद आिण ठाणे ही शहर ेस�ुदा मह�वाची उ�ोगध�ंाचे हब आहेत. 

 कृि�म तंतू, शीत गहेृ उ�पादने आिण औ�ोिगक दा� या ही बाबतचे उ�पादन 
महारा��ातून घेतले जाते.  

४.५.३ महारा��ातील औ�ोिगक�करणा�या सम�या  

उ�ोगध�ंाचे क� �ीकरण हे फार कमी क� �ाम�ये झाले असून �यामळेु �ादेिशक असमतोल 
याम�ये वाढ झाली आहे. ही मह�वाची सम�या महारा��ा�या उ�ोगांबाबत आढळते. 

 महारा��ातील उ�ोगांची मह�वाची सम�या अशी आहे क� फार कमी क� �ाम�ये 
कारखा�यांचे क� �ीकरण झा�यामळेु �ादेिशक असमतोलाम�ये वाढ झाली आहे.  

उ�ोगां�या �थान पाठीमागे राजक�य श�� हा मह�वाचा घटक कारणीभूत ठरताना 
िदसतो.  

�देशानुसार महारा��ातील उ�ोगां�या सम�या –  

 उ�र महारा��  

अ) नवीन कारखा�यांचा िवकास कर�यासाठी िकंवा कारखा�यांचा िव�तार कर�यासाठी 
जमीन उपल�ध नाही.  

ब) अिनयिमत िवजेचा परुवठा यािशवाय िवजेचे जा�त दर यामळेु या सम�येला त�ड �ावे 
लागत आहे.  

क) अप�ुया दळणवळणामळेु पढुील आणखी सम�या वाढताना िदसतात.  

ड) औ�ोिगक वसाहतीम�ये पाणी, र�ते आिण र��यावरील िदवे यांचा अभाव.  



 

 

उ�ोगधंदे : महारा��ातील औ�ोिगक 
�देश, औ�ोिगक �े�ाचा  स�याचा 

िवकास, महारा��ातील वाहतूक आिण 
दळणवळण िवकास  मुबंई महानगर �देश 

 

133 

इ) उ�ोजकांना परवाने आिण परवानगी याबाबत�या सम�यांना त�ड �ावे लागत आहे.  

 पि�म महारा��  

अ) कुशल कामगारांची अ�पता हा �मखु सम�या  

ब) न परवडणारी िवजेचा दर हा उ�ोगध��ां�या िवकासातील मह�वाची अडचण. 

क) सरकार�या िविवध कामाम�ये ��ाचार  

ड) मोठे हवाई अड्डे या पि�म महारा��ात आढळत नाहीत.  

 मराठवाडा  

अ) या �देशात मलुभूत सेवा सिुवधांचा अभाव ही एक मह�वाची सम�या  

ब) स�या िवकासा�या आराखड्याचे िनयोजन कोण�याही �कारचे नाही. 

क) उ�ोगध�ंासाठी पा�याचे �यव�थापन आढळत नाही.  

ड) लोड शेड�ग मळेु कारखा�यातील कामगारां�या पा�या र� के�या �यामळेु 
औ�ोिगक�करणाचा वाढीव अडचण िनमा�ण झाला. 

इ) �िश�ण सं�थां�या अभावामळेु कुशल मानवी संसाधने तयार करता येत नाहीत.  

 कोकण  

अ) कायम �व�पाची नोकरी�या �ोताची खा�ी कोकणात नाही.  

ब) काही �य��ना िवकास िनयं�ण �हणजे जमीन िव��चा ठरतो.  

क) कोकणातील शेती आधिुनक िवचारसरणीला ध�न पूरक नाही.  

ड) मा�यांवर �ि�या करणारे उ�ोगांची कमतरता कोकणात भासते.  

ई) कोकण�या िवकास �ि�येम�ये �थािनक लोकांना �ाधा�य िदले जात नाही.  

४.६ वाहतूक आिण दळणवळण याचंा िवकास  

वाहतूक �े�ात भारतातील एकूण देशांतग�त उ�पादन ६ ट�के योगदान आहे.  

४.६.१ औ�ोिगक िवकासा�या �े�ात वाहतूक ही मह�वाची भूिमका खालील �माणे 
पार पडते.  

अ) �थािनक बाजार हा रा��ीय बाजाराकडे वाढतो.  

ब) िनया�त आिण आयातीस मदत  
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क) क�चा मालाची उपल�धता सहज/ सोपी आहे.  

ड) �ामीण बाजार जोडणी िकंवा शहरात िवतरक  

इ) िविवध कारखा�यांची उ�पादकता वाढली पािहजे. 

एकूण पातळीवर काय��म वाहतूक असेल तर औ�ोिगक िवभागात खच� कमी येतो. तर 
अकाय��म वाहतूक �यव�था असेल तर तो खच� वाढतो.  

४.६.२ महारा��ाम�ये र�ते, र�ेवे आिण नागरी वाहतूक  

या तीन वाहतूक मा�यमांचा समावेश होतो. यािशवाय महारा��ात �मखु तीन बदंरांचा 
समावेश होतो. �याम�ये मुंबई (मुंबई पोट�  ��ट �या) नवी मुंबईतील असणा�या संपूण� 
मुंबई बदंराला लागून असले�या जवाहरलाल नेह� पोट�  ��ट (JNPT) आिण र�नािगरी 
यांचा समावेश होतो. रा��ा�या औ�ोिगक िवकासात वाहतकु�चे सम�ृ योगदान असून 
महारा�� रा�य याला अपवाद नाही.  

४.६.३ र�ते वाहतूक  

 २० �या शतकात शतकात कडे पाहता र�ते वाहतूक �णाली जलद मागा� ने िवकास 
आपणास पहावयास िमळतो. जसे क�, रा��ीय महामाग�  �णाली, �याच बरोबर 
�वयंचिलत वाहनांची उ�पादनांशी िनगडीत उ�ोगांची चाह�ल लागली.  

 �या िठकाणी र�ेवेमाग� बांधता येऊ शकत नाहीत, �या �देशात र�तेमाग� हे �मखु 
वाहतुक�चे म�यम उपल�ध असते.  

 महारा�� हे र��यांचे जाळे बाबत देशात सवा�त मोठे रा�य असून २६७,५४१ 
िक.मी. एवढे जाळे रा�यभर पसरलेले आहे.  

 महारा��ा�या शेजारील सहा रा�यांना रा��ीय महामाग� �. १७ जोडलेला आहे.  

 महारा��ात रा��ीय महामागा�चे एकूण लांबी ३६८८ क�.मी. एवढी आहे.  

 महारा��ाम�ये मोठया �माणावर रा�य महामागा�चे जाळे आहे. ९७.५ ट�के 
रा�यातील खेडी माच� २०१० सव� हवामानात िटकणा�या र��याची जोडली गेली 
आहेत.  

 यशवंतराव च�हाण �तुगती माग� एि�ल २००२ म�ये पूण� स�मतेने खलुा झाला.  

महारा��ातील �तुगती माग� खालील�माणे  

१) पूव� �ुतगती महामाग� – 

 मुंबई महानगर �े�ात असणारा पूव�  �तुगती महामाग� (EEH) हा अितशय वाहनांची 
वद�ळ असणारा एकमेव महामाग� आहे.  
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 रा��ीय महामाग� �. ३ चा एक भाग आहे.  

 पूव�कडील भागाचा सीमेवरील असणारी शहर ेआिण ठाणे िज��ातील महानगरा�या 
ह�ीतील �े� ही या महामागा�ना मुंबई शहराला जोडली आहेत.  

२) पूण� म�ु माग� (मुबंई)  

 म�ुमागा� ने िनयं�ण आिण �वेश असा हा माग� आहे. पूण� म�ु महामाग�  हा मुंबईतील 
पी.डी. माग� र�ता (दि�ण मुंबई) हा पूव�  �तुगती महामाग� (घाटकोपर) याला जोडला 
आहे.  

३) मुबंई-पुणे �ुतगती महामाग�  

मुंबई-पणेु �तुगती महामाग�  याला �शासनाने यशवंतराव च�हाण मुंबई-पणेु �तुगती 
महामाग� असे नाव दे�यात आले आहे.  

 िसम�ट का�ँ�टचा सहा पदरी व वाहनांचा वेग जा�त िनयं�ण असणारा भारतातील 
पिहला महामाग� आहे. या �तुगती महामागा�चे एकूण अंतर ९३ क�.मी. एवढे आहे.  

४) मुबंई – नािशक महामाग� – 

 मुंबई – नािशक महामाग� हा १५० क�.मी. लांबीचा असून मुंबई ते नािशक या 
शहरांना जोडला गेला आहे.  

५) गजुरात मधील बडोदरा ते मुंबई शहराला जोडणारा हा मुंबई – बडोदरा महामाग� आहे.  

६) पि�म �ुतगती महामाग� –  

 पि�मी �तुगती महामाग� हा दि�णो�र या िदशेत पढेु जात आहे.  

 या महामागा�ला प�रभाषेत WEH असे �हणतात.  

 मुंबईतील ८-१० पदरी असले�या हा म�ुय रा�त आहे.  

७) पि�म म�ु महामाग�  

पि�म म�ु मागा�चे म�ुय उि��्य �हणजे मुंबईतील व उपनगरातील वाहतकु�ची क�डी 
कमी करणे हा होता.  

८) �मखु रा�य महामाग�  

 महारा��ाम�ये आ�य�कारक असे र�ते वाहतुक�चे जाळे पहावयास िमळते �याम�ये 
१८ रा��ीय महामाग� आिण िक�येक रा�य महामागा�चा समावेश होतो.  

 महारा��ात र�ते वाहतकु�चे एकूण लांबी ३३७०५ क�.मी. एवढी आहे.  
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 महारा��ात काही मह�वा�या/ �मखु महामागा�म�ये महारा�� रा�य महामाग� �.१, 
महारा�� रा�य महामाग� �.३, महारा�� रा�य महामाग� �.६, महारा�� रा�य 
महामाग� �.९, आिण महारा�� रा�य महामाग� �.१० यांचा समावेश होतो.  

४.६.४ र�ेवे वाहतूक/ लोहमाग�  

 महारा��ाम�ये एकूण चार र�ेवेमागा�  दर�यान ५९८३ क�.मी. लांबीचे र�ेवे मागा�चे 
जाळे खेळते असून देशातील इतर भागाशी ते चांग�या प�तीने जोडले गेले आहे.  

 आप�या देशातील मुंबई महानगर ते इतर भागाशी पि�म आिण म�य र�ेवे मागा� ने 
जोडले आहेत. िशवाय महारा��ातील �मखु शहर े आिण नगर े तसेच भारतातील 
इतर �मखु शहर ेथेट र�ेवे गाड्यांनी जोडलेली आहेत.  

 रा�यात २०५ रलेव �टेशन यांचा समावेश होतो. 

 िशवाय महारा�� रा�यात उपनगरीय र�ेवे वाहतकु�चे जा�यांचा समावेश असून 
��येक दर िदवशी/ िदवसाला ६.४ अ�ज �वासी ये-जा करत असतात.  

 दि�ण – म�य र�ेवे मागा�वरील नांदेड िवभाग हा महारा��ातील मराठवाडा �देशाला 
चांग�या �कार ेसेवा देऊ केली आहे.  

 नवी मुंबईतील सीबीडी बेलापूर या िठकाणी असलेली भारतीय र�ेवेची कोकण र�ेवे 
ही उपकंपनी मुंबई�या दि�णेस असणार े कोकण िकनारप�ीचा �देश आिण 
भारतातील खाली जाणारा पि�म िकनारप�ीला सेवा दे�याचे काम करते.  

 या �यित�र� मुंबईसाठी मोनो रले आिण मे�ो यां�या सेवा दे�याचे िनयोिजत केले 
आहे.  

नागरी िवमान वाहतूक  

 देशात जेवढे िवमानतळे आहेत, �याम�ये खूप गद� असलेले मुंबईतील छ�पती 
िशवाजी आंतररा��ीय िवमानतळ हे एक आहे.  

 १९२० �या सु�वातीस महारा��ात नागरी िवमान वाहतूक ही जहु� येथील लहान 
िवमान उतर�यासाठी असलेले िवमानतळाची �थापना  झाली. ि�टीश भारतातील हे 
एक पिहले लहान िवमाने उतर�याचे िवमानतळ होते.  

 १९३० �या म�ये जे.आर.डी. टाटांचे टाटा िवमानतळ ही सेवा सव��थम सु� झाली.  

 यापे�ा मोठे हवाई �े� सांता�ूझ (मुंबई), पणेु, नागपूर येथे रॉयल हवाई दलातफ�  
बांध�यात आले, �याचा वापर नागरी िवमान वाहतकु�साठी केला जात होता.  
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 ८० आिण ९० �या दशकाम�ये रा�यात १० पे�ा जा�त िवमानतळ वायदुल सेवेने 
जोडले गेले.  

 या उ�ोगात कमी �वास खचा�चा कंप�यांचा �वेश झा�यानंतर या उ�ोगाची 
अभूतपूव� वाढ झाली, तसेच आकाशात रहदारीची ही वाढ झाली.  

 अथ� �यव�थेला िमळालेली गती देशांतग�त ि�प�ीय करार आिण नागरी हवाई 
वाहतुक�चे उदारीकरण इ�यादीमळेु हवाई वाहतकु�ची वाढ झा�याचे िदसून येते.  

िवमानतळे  

रा�यातील बह�तांशी/ बरीच िवमान �े�े भारतातील वोमंतल अिधकार (Airports 
Authority of India (AAI) यां�यानसुार संचािलत होतात.  

 स�या लातूर, नांदेड, बारामती, उ�मानाबाद आिण यवतमाळ या पाच िवना मे�ो 
िवमानतळ सेवा ९५ वषा��या भाडे करारावर तर �रलायंस िवमानतळ िवकासक �. 
िलिमटेड माफ� त (RADPL) चळवळी जातात.  

 महारा��ातील तीन आंतररा��ीय िवमानतळे –  

 मुंबईतील छ�पती िशवाजी महाराज आंतररा��ीय िवमानतळ (देशातील सवा�त 
जा�त गद�चे िवमानतळ) \ 

 पणेु िवमानतळाव�न दबुई, �ाकँफट� आिण शारजाकडे जाणारी िवमाने  

 नागपरुातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतररा��ीय िवमानतळ  

जल वाहतूक  

महारा��ाला ७२० क�.मी. लांबीचा समु�िकनारा बहाल केला आहे. �यापैक� 
बहृ�मुंबईला िज��ाला अंदाजे ११४ क�.मी. लांबीचा, ठाणे िज��ाला १२७ क�.मी. 
रायगड िज��ाला १२२ क�.मी. र�नािगरी िज��ाला २३७ क�.मी. आिण िसंधदुगु� 
िज��ाला १२० क�.मी. साम�ु िकनारे लाभले आहेत. िकनारप�ीवर ४८ म�यम 
�व�पाचे आिण �मखु नसलेले बदंरे आिण ३५ खाड्या आपणास पहावयास िमळतात. 
�यामळेु रा�याला �वतःची जल वाह�यकु िवकास कर�यास कोण�याही �कारची शंका 
असू शकणार नाही. जलवाहतूक ही इतर सव� मा�यमां�या मनाने �व�त वाहतूक मनाली 
जाते. महारा��ातील कोकण �देशात िकनारी / सागरी िशिपगं हा �यवसाय फार 
मह�वाचा आहे.  

 

 



  

 

ceneje<ìê®ee Yetieesue 

 

138 

४.७ मुबंई महानगर �देश  

मुंबई महानगर �देश (MMR) म�ये ४३५५ चौरस क�.मी. �े�ातील मुंबई राजधानी 
आिण �याचे महारा��ातील उप�हीय शहर ेयांचा समावेश होतो. सात महानगरपािलका 
(बहृ�मुंबई, ठाणे, क�याण, नवी मुंबई आिण उ�हासनगर) आिण १५ लहान नगरपािलका 
७ नॉन-महानगरपािलका शहरी क� �े आिण ९९५ गावे आहेत. समुारे २० वषा��या 
कालावधीसाठी िवकिसत केले होते. 

२०७४८३९५ एवढी लोकसं�या असले�या जगातील सवा�त दात लोकव�ती असलेला 
हा �देश महानगर �े�ात राहत आहे. हे महानगर मुंबई उपनगरीय र�ेवे आिण मोठया 
�माणात असलेले र��यांचे जाळे यां�याशी जोडलेले आहे.  

मुंबई महानगर �देश (MMR) यांनी केलेला िवकास हा मुंबई महानगर �देश िवकास 
�ािधकरण (MMRDA) हे कामकाज पाहत आहे. MMRDA हा एक महारा�� रा�य 
शासनाची संघटना आहे. शहर िनयोजन, िवकास, वाहतूक आिण गहृिनमा�ण �देशात 
यािवषयीचे  कामकाज ही संघटना पाहत असते.  

�ादेिशक िनयोजन आिण िवकास आिण MMR शी िवकासाबाबत सम�वय यासाठी 
�थापना कर�यात आली.  

�ादेिशक िनयोजना�या अंमलबजावणीसाठी आिण िनयोजन िवकास आिण मुंबई 
महानगर �े�ातील िवकास यां�यातील सम�वय साध�यासाठी �थापना कर�यात आली 
आहे.  

बहृ�मुंबई आिण नवी मुंबई �या बाजूचे �े� सु�वातीस कोण�याही �कारचा िवकासाचे 
आयोजन न�हते. कारण झपाट्याने होणारे नागरीकरण �यामळेु �या �देशातील 
आकि�मतपणे आिण बेकायदेशीर िवकास यां�याशी िनगडीत सम�या हो�या, जसे क� 
िभवंडी ताल�ुयातील रा��ीय महामाग� �. ३ या बाजूला असलेली गावे.  

शहर आिण औ�ोिगक िवकास महामंडळ (िसडको) ही महारा�� शासनाची �वतः�या 
मालक�ची कंपनी असून कंपनीने नवी मुंबई हे एक जगातील सवा�त मोठी िनयोजनब� 
असे शहर आहे.  
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North Indian Plains -  
1) Rajasthan  
2) Haryana 
3) Ganga Plains  
4) Brahmaputra Valley 
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North Indian Plateau -   
1) Mewad  2) Malwa 
3) Bundelkhand 4) Baghelkhand 
5) Chota Nagpur 8) Aravali Hill range 
 
South Indian Plateau -  
9) Viindhya Hill Range 10) Satpudha Hill Range 
11) Mahadeo Hill Range 6) Maharashtra Plateau  
7) Karnataka Plateau 12) Western Ghat  
13) Eastern Ghat  14) Nilgiri 
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ceneje<ìê®ee Yetieesue 

 

166 

 
 

Encrotchment on Forest 
 

 
 

Trees help to percolation of water  
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Effect of Cloud Cover  
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Range of Temperature  
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SAHYADRI - Major Water Divide 
 

 
 

Table Land  
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Major Hill Ranges and Rivers in Maharashtra  
(Relative Positions) 

 

 
 

Types of Volcanic Eruptions  
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