
आंबेगाव तालुका 

आंबेगाव तालुका हा भारताच्या, महाराष्ट्र राज्यातील पुणे जिल्ह्यातील एक तालुका 

आहे.  घोडेगाव शहर हे तालुक्याचे मुख्यालय  आहे. सहयाद्रीच्या पववत रागांच्या 

पायथ्यशी असलेला हा तालुका उत्तरेला जभमाशंकर तर दजिणेला लोणी-धामणी व 

पूवेला पेठ पासून पजिमेला कळंब गावापयंत पसरलेला आहे. पावसाच्या दृष्ट्ीने हा 

तालुका दोन भागामधे्य जवभागाला गेला आहे ते म्हणिे उत्तरेला कमी व दजिणेला 

िास्त पाऊस. त्याचाच  एक भाग म्हणिे हा तालुक्या २९ िुलै २०१४ साली 

माळीण गावात माळीण  भूस्खलन   झाले व त्यामधे्य िवळ िवळ २०० लोक 

गाडले गेले  या भूस्खलनात डोगंराच्या माती खाली पूणव माळीण गाव अजत 

पाऊसामुळे गाडले गेले होते. आता हे गाव पूणव नजवन जठकाणी व्यवस्थित सवव 

सोयी युक्त  बांधून देऊन लोकांना राहावयास जदले आहे 

भिमाशंकर अियारण्यातील :- 

१) वनस्पती आजण वन्य प्राणी:- या तालुक्य भजमशंकर अभयारणे्य आहे. 

त्यामधे्य खालील वनस्पती जिक, ओक,आंबे, यांची झाडे जमळतात,प्राण्यामधे्य ससे, 

हरणे, कोले्ह, लांडगा, वाघ, व जचत्ता असे प्राणी जमळतात. तसेच मोर, बुलबुल, आजण 

पोपि हे पिी जमळतात िगातील सवावत मोठी खार म्हणिे ‘ शेरवरु ' या िंगलात 

जमळते. भीमाशंकर अभ्यारण हा भाग १३१ जकलोमीिर (५१ सेक्टर मीिर ) व 

सयाद्रीच्या   पजिम घािाचा काजह भाग यात येतो. जहरड्यच्या जबयाचे तेल या 

भागात आहेत.  

२) लोकसंख्या शास्त्र:- १९९१ सालच्या िणगणने नुसार या तालुक्याची 

लोकसंख्या १,८६, ८०९ एवढी होती व १४२ गावे या तालुक्यात आहेत. त्यातील 

बरीच लोकसंख्या मंचर व घोडेगाव या मोठ्या गावात आहे.  

३) शेती शास्त्र:- शेती हा या तालुक्यचे मुख्य व्यवसाय आहे. त्यास िोड 

जमळाली ती घोड नदी व 'जडंबे' धरण यांच्या  पाण्यामुळे,  जडंबे धरणातून उिवा व 

डावा कालवा काढून शेतीत पाणी जमळत आहे.  त्यामुळे नगदी जपके या 

तालुक्यत खूप घेतली िातात व त्याला पुणे व मंुबई सारखी मोठ्या बािार पेठा 



िवळच आहेत. मुख्यत्व या तालुक्यात ऊस, पावसाळी बिािा,आले, उन्हाळी 

बिािा, िॉमािो, बािरी, द्रािे, भुईमूग-शेंगा, आले, कांदे व द्रािे, जह जपके होतात.  

तसेच सवव प्रकारच्या भािीपाला होतो.   

४) कारखाने:- या तालुक्यात तेलाचे घाणे, उसाचे पीक मोठ्या प्रमाणात 

असल्यामुळे पारगावला ' जभमाशंकर सहकारी साखर कारखाना आहे, दुधाचे उत्पन्न 

असल्यामुळे 'गोवधवन जमल्क' कारखाना भोरवाडी येिे आहे, मंचर येिे कॅडबरी 

चॉकलेिची मोठी  फॅक्टरी आहे. जशवनेरी फूड कळंब येिे फळांचा रसाचा 

कारखाना आहे. वसंतराव  रवालकरांचे उसाचे  गुऱ्हाळ व गूळ जनजमवती िवळे 

येिे आहे. ' वेस्टन फूड ' जह मका व इतर वसू्तचे खाद्यपदािव  बनजवणारे श्री 

बाळासाहेब बेंडे व आमदार श्री वळसे पािील यांची  फॅक्टरी आहे.  

५)नद्या:- घोडनदी  , वेळनदी  व जमना नदी  या तालुक्यातून वाहतात,  या 

तालुक्यला वरदान ठरलेली  घोडनदी वर कोल्हापूर पद्धतीने  १३ बंधारे 

असल्यामुळे पाण्यासाठी सुलभ तालुका आहे व तालुक्यचा कायापालि म्हणिे 

वैभवशाली तालुका झाला आहे.  

६)धरणे:- ‘ हुतात्मा बाबुगेनु िलाशय ‘  म्हणिेच 'जडंबा ' धरण ज्याला उिवा व 

डावा कालवा असून त्याचे पाणी शेतीसाठी तालुक्यात व िुन्नर आजण नगर 

जिल्ह्यात वडि धरणातून िाते. हे धरण पाण्याच्या साठ्या साठी मोठे धरण 

आहे. त्याचे बांधकाम १९९२-९३ मधे्य झाले त्याची १३.५ िी एम सी पाणी 

साठयाची िमता आहे. 

 ७)सामाजिक, लेखक, व कलाकार :-लेखक कै. गणेश हरी पािील, कै. शांताबाई 

शेळके, िेष्ठ कजवयत्री, लेस्खका, अनुवादक  व गीतकार , या मूळच्या मंचरच्या, त्याची 

जवजवध साजहत्य प्रकार िवळपास १०० पुस्तके प्रकाजशत झाली आहेत. अनुवाद  

त्यानी कजवता. जसनेमांची गाणी, शहरी व ग्रामीण िीवनाचे शब्दजचत्र यांचे  जलखाण 

केले आहे.  

८)सामाजिक:- ८)बाबूगेनू  सैद (१९०८ ते  १२ जडसेंबर १९३०) हे महाळंुगे  

पडवळ  येिील भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झालेले स्वातंत्रसैजनक होत. ते 

एका गरीबशेतकऱ्याचा मुलगा, जगरणीकामगार , कााँगे्रस चार आण्याचा मेंबर होता. 



१९३० च्या सुमारास महात्मािीनंी  परदेशी कापडयांच्या बजहष्काराची चळवळ सुरु 

झाली तीत भाग घेऊन काळबादेवीच्या िेढl माकेि परदेशी माल िरक मधून  

िाणार होता ते त्यांनी  अडवले व िरक समोर झोपले व िरक त्यांच्या अंगावरून 

त्या जनदवयी सािंिने नेला. त्यांच्या मेंदूला मोठी इिा झाली व २२ वर्षीं त्यांनी िी. 

िी. हॉस्स्पिलमधे्य अखेरचा स्वास घेतला, बाबूगेनू  सारख्या असंख्यांनी आपले 

प्राण जदले म्हणून आि आपण सुखात आहोत.िुन्नर- आंबेगाव तालुका, मुलंुड 

रजहवाशी मंचने मुलंुड मधे्य पूवेला शहरात येणाऱ्या पजहल्या चौकाला त्यांचे नाव 

देऊन (महापाजलकेत ठराव पाठवून नाव जमळवले) आपल्या एका स्वतं्रत्रसैजनकाला 

श्रद्धांिली वाजहली आहे. ती म्हणिे "हुतात्मा बाबू गेनू चौक". 

प्रभिद्ध मंभिरे/ भकले्ल :-  

          जभमाशंकर हे १२ ज्योजतजलंगा पैकी एक महादेवाचे मंजदर आंबेगाव 

तालुक्यात आहे. श्रावण मजहन्यात सोमवारी भाजवकांची खूपच गदी येिे असते. 

जभमाशंकर हे अभयारण्य आहे. येिून घोडनदीचा उगम होतो. पयविन थिळ 

म्हणून प्रजसद्ध आहे. आंबेगाव तालुक्यात खालील प्राचीन िुनी देवळे आहेत ती 

गावाप्रमाणे धामणी- खंडोबा , रािणी राममंजदर, कुरवंडी-बालेश्वर महादेवाचे 

देवथिान, नांदूर व खडकी-राममंजदर, चास-संत ज्ञानेश्वर मंजदर, मंचर-तपणेश्वर मंजदर,  

अवसरी फािा- गोरसनाि, भैरवनाि, घोडेगाव-हररिंद्र मंजदर, वडगाव कजशंबे- 

अष्ट्जवनायक अधवपीठ, एकलहरे- शामाधार पववत, कळंब -कमळिादेवी मंजदर, 

जशनोली - दत्तमंजदर, वाडगाव- पाचपीर व वाफगाव- अजहल्याबाई होळकर 

जकल्ला, खडकी-िोगेश्वरी जवहीर अजहल्याबाई होळकरांनी बांधलेली, नागापूर -

िापजलंग मंजदर इत्यादी. 

शैक्षभिक:- 

तालुक्यमधे्य जिल्हा पररर्षदेच्या शाळांनी प्रािजमक शाळांची सुरवात होते, ती मोठया 

प्रमाणात आहे. आता इंग्रिी व मराठी माध्यमाच्या भरपूर शाळा सुरु झाल्या 

आहेत. तसेच इंग्रिी शाळा वेगवेगळ्या बोडावच्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्या 

म्हणिे २ हायसु्कल, २३ सेंिर ल बोडव २२२ प्रायमरी शाळा , ५ आश्रम शाळा व ७४ 

नसवरी (शाळे अगोदरच्या ) हा महत्वाच्या शाळा म्हणिे महात्मा गांधी जु्यजनयर 



कॉलेि मंचर व िनता जवद्यामंजदर घोडेगाव येिे ITI  चे सरकारी माध्यजमक 

शाळेनंतरचे सेंिर आहे. 

उच्चजशिणासाठी अण्णासाहेब आविे कॉलेि हे एकच पदवीधर व मास्टर जडग्री 

साठी आिव व कॉमसव साठी कॉलेि आहे. साजवत्रीबाई फुले जवद्यापीठचे (पुणे 

जवद्यापीठ) यांचे पॉलीिेकजनक व इंजिनीररंग आजण संशोधन कॉलेि, अवसरी खुदव 

येिे आहे. तसेच जशंगवे पारगाव येिे कै. दत्तात्रय गोजवदराव वळसे पािील यांच्या 

नावे भीमाशंकर जशिण संथिेचे  उच्च जशिणाचे कॉलेि आहे.  

२ हायसु्कल, २३ सेंिर ल बोडव २२२ प्रायमरी शाळा , ५ आश्रम शाळा व ७४ नसवरी 

(शाळे अगोदरच्या ) 

िंसृ्कभतक:- 

या मधे्य बैल गाडयांच्या शयवती हे या तालुक्याचे वैजशष्ट् होते. तसेच प्रते्यक याते्र 

मधे्य बैलगाडयांच्या शयवती, कुस्त्ांच्या आखाडा व रात्री तमाशाचा फड हे या 

तालुक्यातील वैजशष्ट्य आहे. तसेच महाळंूगे पडवळ येिील श्रावणी बैल- पोळा व 

अवसरी -खुदवचा कुस्त्ांच्या आराखडा प्रजसद्ध आहे. तसेच मोठ्या गावामधे्य 

नवरात्री उत्सव पण खेळला िातो.  

पठारे:-  

सातगावचे पठार हे िवळ िवळ  गावचा मोठा पठारी भाग या तालुक्यात आहे. 

कळंबच्या िवळ एकलहरेचे शानदार पठार आहे.  शानदार पठार आहे. 

भििगगघाट:- 

पेठचा घाि हा शाळांच्या  सहली साठी प्रजसद्ध आहे. येिे खुप झाडे आहे. 

तसेच खांडस ते  भीमाशंकर (गणेश घाि ), खेडकडून मंदोशी घाि, अहुपे घाि 

जभमाशंकर कडून मुरबाड कडे िात येते. नांदगाव कडून जभमाशंकर कडे 

िाणारा बैल घाि(रानजशळ घाि), इत्यादी िर ॅजकंग साठी वापरले िातात. 

खाद्यिंसृ्कती :-  



या तालुक्यात सणासुदीला पुरण-पोळी हा प्रकार िास्त चालतो. मंचरची - 

जमसळ, कडीवडा, व भेळ हे प्रकार चालतात, तसेच उन्हाळ्यामधे मासवडी हा 

प्रकार िास्त िेवणात येतो. बािरीची भाकरी ही िेवणात िास्त चालते. 

तसेच ढाबा संसृ्कती म्हणिे ढाब्यावरील िेवण पुणा - नाजशक रस्ता या 

तालुक्यातील िात असल्यामुळे िास्त चालते   

पयाववणासाठी या तालुक्यात महत्वाचे म्हणिे 'भीमाशंकर ' हे महादेवाचे थिान आहे 

तेिे अभयारण्य आहे. जडंबे धरण पाहणे व धामणी येिील खंडोबाचे देऊळ जह 

थिाने आहेत. महाराष्ट्र राज्यचे कामगार मंत्री  मा. श्री जदलीप  (वळसे पािील) 

हे माजगल २५ वर्षव तालुक्याचे आमदार आहेत. त्याचे मुळे तालुक्याचा जवकास 

झाला आहे.  माननीय डॉ. श्री. अमोल कोले्ह साहेब हे जशरूर मतदार संघाचे 

खासदार आहेत. या दोघांमुळे हा तालुका व पुणे मंुबई शहरांना िवळ 

असल्यामुळे सुधारलेला आहे. 

 

तसेच खालील नैसजगवक व ऐजतहाजसक वारसा पयविन थिळे खालील प्रमाणे आहेत. 














