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महाराष्ट्र ाची लोकसंख्या 
• 2022 मधे्य महाराष्ट्र ाची लोकसंख्या 12.57 कोटी असल्याचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे, UIDAI नुसार, 31 मे 

2020 रोजी अपडेट करण्यात आले आहे, 2020 च्या मध्यापयंत, अंदाजजत लोकसंख्या 123,144,223 आहे. 

• उत्तर प्रदेश नंतर भारतातील दुसरे लोकसंख्या असलेले राज्य, भारतातील 9% लोकसंख्या महाराष्ट्र ात राहते. 

• 2018-2019 मधे्य $390 दशलक्ष GDP मूल्यासह महाराष्ट्र  हे भारतातील सर्ाात आजथाकदृष्ट्या प्रगतीशील राज्य 

आहे, जे सुमारे 15% आहे. हे दरडोई $2500 आहे. 

• जनती आयोग 2016 च्या अहर्ालानुसार, एकूण प्रजनन दर 1.8 आहे. 

महाराष्ट्र ाची लोकसंख्या 2022 

अंदाजानुसार, 2022 मधे्य महाराष्ट्र ाची लोकसंख्या सुमारे 124,904,071 असेल. 

• 2022 मधे्य महाराष्ट्र ाची अंदाजे लोकसंख्या: 124,904,071 

• 2022 मधे्य पुरुषांची अंदाजे लोकसंख्या: 64,750,685 

• 2022 मधे्य मजहलांची अंदाजे लोकसंख्या: 60,153,386 

महाराष्ट्र  लोकसंख्या 2011 ची जनगणना 

• महाराष्ट्र ात प्रते्यक 1000 पुरुषांमागे 929 जलंग गुणोत्तर आहे, जे 2011 च्या जनगणनेनुसार देशभरातील सरासरी 940 

पेक्षा कमी आहे. 2001 मधे्य महाराष्ट्र ात 1000 पुरुषांमागे मजहलांचे जलंग गुणोत्तर 922 होते. 

• महाराष्ट्र ाचे एकूण के्षत्रफळ 307,713 चौ.जक.मी. महाराष्ट्र ाची घनता 365 प्रजत र्गा जकमी आहे, जी राष्ट्र ीय सरासरी 382 

प्रजत चौरस जकमीपेक्षा कमी आहे. 2001 मधे्य महाराष्ट्र ाची घनता 315 प्रजत चौरस जकमी होती, तर 2001 मधे्य राष्ट्र ीय 

सरासरी 324 प्रजत चौरस जकमी होती. 

खालील तक्ता 2011 लोकसंखे्यची तसेच 2001 लोकसंखे्यची तुलनात्मक माजहती देते: 

वणणन 2011 2001 

अंदाजे लोकसंख्या 11.24 कोटी 9.69 कोटी 

प्रत्यक्ष लोकसंख्या 112,374,333 96,878,627 

पुरुष 58,243,056 50,400,596 

स्त्री 54,131,277 46,478,031 

लोकसंखे्यची र्ाढ 15.99% 22.57% 

एकूण लोकसंखे्यची टके्कर्ारी 9.28% 9.42% 

जलंग गुणोत्तर 929 922 

बाल जलंग गुणोत्तर 894 913 

घनता/ (जकमी2) 365 315 

घनता/mi2 946 815 

के्षत्रफळ (जकमी 2) 307,713 307,713 

के्षत्रफळ (mi2) 118,809 118,809 

एकूण बालसंख्या (0-6 र्योगट) 13,326,517 13,671,126 

पुरुष लोकसंख्या (0-6 र्योगट) 7,035,391 7,146,432 

मजहला लोकसंख्या (0-6 र्य) 6,291,126 6,524,694 
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साक्षरता 82.34 % 76.88 % 

पुरुष साक्षरता 88.38 % 85.97 % 

स्त्री साक्षरता 75.87 % 67.03 % 

एकूण साक्षर 81,554,290 63,965,943 

पुरुष साक्षर 45,257,584 37,184,963 

स्त्री साक्षर 36,296,706 26,780,980 

महाराष्ट्र ाची धार्मणक लोकसंख्या 

 

• 79.83% भक्तांसह महाराष्ट्र ात जहंदू धमा हा बहुसंख्य धमा आहे. इस्लाम हा महाराष्ट्र ातील दुसरा सर्ाात लोकजप्रय धमा 

आहे, सुमारे 11.54% लोक त्याचे अनुसरण करतात. महाराष्ट्र ात जिश्चन धमा 0.96%, जैन धमा 1.25%, शीख 0.20% 

आजण बौद्ध धमा 0.20% आहे. अंदाजे 0.16% लोकांनी 'इतर धमा' असे सांजगतले. 

महाराष्ट्र ाच्या धाजमाक लोकसंखे्यबद्दल अजधक जाणून घेण्यासाठी, खालील तक्त्याचा संदभा घ्या: 

वणणन लोकसंख्या टके्कवारी 

जहंदू 89,703,057 79.83 % 

मुसलमान 12,971,152 11.54 % 

बौद्ध 6,531,200 5.81 % 
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जैन 1,400,349 1.25 % 

जिश्चन 1,080,073 0.96 % 

उपलब्ध नाही 286,290 0.25 % 

शीख 223,247 0.20 % 

इतर धमा 178,965 0.16 % 

महाराष्ट्र ाची लोकसंख्या महत्त्वाची तथे्य 

खालील तक्त्यामधे्य महाराष्ट्र ाच्या लोकसंखे्यची महत्त्वाची माजहती जदली आहे: 

वणणन र्जल्हे 2011 ची जनगणना 

सर्ााजधक जलंग गुणोत्तर असलेला जजल्हा रत्नाजगरी 1,122 

सर्ाात कमी जलंग गुणोत्तर असलेला जजल्हा मंुबई शहर 832 

सर्ााजधक लोकसंखे्यची घनता असलेला जजल्हा मंुबई शहर 45,594 

सर्ाात कमी लोकसंखे्यची घनता असलेला जजल्हा गडजचरोली 74 

सर्ााजधक साक्षरता दर असलेला जजल्हा मंुबई उपनगर 89.91% 

सर्ाात कमी साक्षरता दर असलेला जजल्हा नंदुरबार 64.38% 

सर्ााजधक लोकसंख्या असलेला जजल्हा ठाणे 11,060,148 

सर्ाात कमी लोकसंख्या असलेला जजल्हा जसंधुदुगा 849,651 

महाराष्ट्र ाची लोकसंख्या र्जल्हार्नहाय 

र्जल्हा लोकसंख्या घनता र्लंग गुणोत्तर साक्षरता 

ठाणे 11,060,148 1,157 886 84.53 % 

पुणे 9,429,408 603 915 86.15 % 

मंुबई उपनगर 9,356,962 20,980 860 89.91 % 

नाजशक 6,107,187 393 934 82.31 % 

नागपूर 4,653,570 470 951 88.39 % 

अहमदनगर 4,543,159 266 939 79.05 % 

सोलापूर 4,317,756 290 938 77.02 % 

जळगार् 4,229,917 360 925 78.20 % 

कोल्हापूर 3,876,001 504 957 81.51 % 

औरंगाबाद 3,701,282 366 923 79.02 % 

नांदेड 3,361,292 319 943 75.45 % 

मंुबई शहर 3,085,411 19,652 832 89.21 % 

सातारा 3,003,741 287 988 82.87 % 
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अमरार्ती 2,888,445 237 951 87.38 % 

सांगली 2,822,143 329 966 81.48 % 

यर्तमाळ 2,772,348 204 952 82.82 % 

रायगड 2,634,200 368 959 83.14 % 

बुलडाणा 2,586,258 268 934 83.40 % 

बोली 2,585,049 242 916 76.99 % 

लातूर 2,454,196 343 928 77.26 % 

चंद्रपूर 2,204,307 193 961 80.01 % 

धुळे 2,050,862 285 946 72.80 % 

जालना 1,959,046 254 937 71.52 % 

परभणी 1,836,086 295 947 73.34 % 

अकोला 1,813,906 320 946 88.05 % 

उस्मानाबाद 1,657,576 219 924 78.44 % 

नंदुरबार 1,648,295 277 978 64.38 % 

रत्नाजगरी 1,615,069 197 1122 82.18 % 

गोजंदया 1,322,507 253 999 84.95 % 

र्धाा 1,300,774 206 946 86.99 % 

भंडारा 1,200,334 294 982 83.76 % 

र्ाजशम 1,197,160 244 930 83.25 % 

जहंगोली 1,177,345 244 942 78.17 % 

गडजचरोली 1,072,942 74 982 74.36 % 

जसंधुदुगा 849,651 163 1036 85.56 % 

 

 

 

महाराष्ट्र  नागरी लोकसंख्या 2011 
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• महाराष्ट्र ाच्या एकूण लोकसंखे्यपैकी 45.22% लोकसंख्या शहरी भागात राहते. शहरी भागातील एकूण लोकसंख्या 

50,818,259 आहे, त्यापैकी 26,704,022 पुरुष आहेत आजण उर्ाररत 24,114,237 मजहला आहेत. गेल्या 10 र्षाात 

शहरी लोकसंख्या 45.22 टक्क्ांनी र्ाढली आहे. 

• शहरी महाराष्ट्र ात, जलंग गुणोत्तर दर 1000 पुरुषांमागे 903 स्त्रस्त्रया आहेत. मुलांच्या (0-6) जलंग गुणोत्तरासाठी, शहरी 

भागात प्रते्यक 1000 मुलांमागे 899 मुली आहेत. 

• महाराष्ट्र ातील शहरी भागात राहणाऱ्या मुलांची (0-6 र्योगटातील) एकूण संख्या 5,637,563 होती. शहरी भागातील 

एकूण लोकसंखे्यच्या 11.09% मुले (0-6) आहेत. 

• महाराष्ट्र ाच्या शहरी भागातील सरासरी साक्षरता दर 88.69% होता, पुरुष साक्षरता 92.12% आजण मजहला साक्षरता 

75.75% होती. 

• महाराष्ट्र ाच्या शहरी भागात एकूण साक्षरांची संख्या 40,071,529 होती. 

वणणन ग्रामीण शहरी 

लोकसंख्या (%) 54.78 % 45.22 % 

एकूण लोकसंख्या 61,556,074 50,818,259 

पुरुष लोकसंख्या 31,539,034 26,704,022 

स्त्री लोकसंख्या 30,017,040 24,114,237 

लोकसंखे्यची र्ाढ 10.36 % 23.64 % 

जलंग गुणोत्तर 952 903 

बाल जलंग गुणोत्तर (0-6) 890 899 

मुलांची लोकसंख्या (०-६) 7,688,954 5,637,563 

मुलांची टके्कर्ारी (0-6) 12.49 % 11.09 % 

साक्षर 41,482,761 40,071,529 

सरासरी साक्षरता 77.01 % 88.69 % 

पुरुष साक्षरता 85.15 % 92.12 % 

स्त्री साक्षरता 64.80 % 75.75 % 
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महाराष्ट्र  महानगर/शहर लोकसंख्या 

मोठी शहरे लोकसंख्या पुरुष स्त्री 

मंुबई (महानगरपाजलका) 12,442,373 6,715,931 5,726,442 

पुणे (महानगरपाजलका) 3,124,458 1,603,675 1,520,783 

नागपूर (महानगरपाजलका) 2,405,665 1,225,405 1,180,260 

ठाणे (महानगरपाजलका) 1,841,488 975,399 866,089 

जपंपरी आजण जचंचर्ड (महानगरपाजलका) 1,727,692 942,533 785,159 

नाजशक (महानगरपाजलका) 1,486,053 782,517 703,536 

कल्याण आजण डोजंबर्ली (महानगरपाजलका) 1,247,327 649,626 597,701 

र्सई जर्रार (महानगरपाजलका) 1,222,390 648,172 574,218 

औरंगाबाद (महानगरपाजलका) 1,175,116 609,206 565,910 

नर्ी मंुबई (महानगरपाजलका) 1,120,547 610,060 510,487 

 

मोठा महानगर प्रदेश लोकसंख्या पुरुष स्त्री 

मंुबई 18,394,912 9,872,271 8,522,641 

पुणे 5,057,709 2,656,240 2,401,469 

नागपूर 2,497,870 1,274,138 1,223,732 

नाजशक 1,561,809 821,921 739,888 

औरंगाबाद 1,193,167 618,845 574,322 

जभरं्डी 735,681 431,704 303,977 

मालेगार् 576,642 293,402 283,240 

कोल्हापूर 561,837 286,938 274,899 

सांगली 513,961 259,320 254,641 
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