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महाराष्ट्र  भूगोल संपूर्ण माहहती 

 

1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र  राज्याची स्थापना झाली. महाराष्ट्र ात स्थापनेच्या वेळी 4 प्रशासकीय ववभाग, 26 वजल्हे, आवि 235 

तालुके होते. सध्या महाराष्ट्र ात 36 वजल्हे, 355 तालुके, आवि 6 प्रशासकीय ववभाग आहेत. 

महाराष्ट्र ातील प्रशासकीय हिभाग: 

प्रशासकीय हिभाग हिले्ह के्षत्रफळ 

कोकि रायगड, रत्नावगरी,वसिंधुदुगग, मुिंबई, मुिंबई उपनगर, ठािे, पालघर (30746 चौ.वकमी) 

पुिे सोलापूर, कोल्हापूर, पुिे, सातारा, सािंगली (57268 चौ.वकमी) 

नाविक धुळे, जळगाव, निंदुरबार, नाविक, अहमदनगर (574426 चौ.वकमी) 

औरिंगाबाद उस्मानाबाद, लातूर, नािंदेड, औरिंगाबाद, जालना, बीड, परभिी, वहिंगोली (64822 चौ.वकमी) 

अमरावती बुलढािा,अकोला, वाविम, यवतमाळ,अमरावती (46090 चौ.वकमी) 

नागपूर गडवचरोली, भिंडारा,नागपूर, वधाग, चिंद्रपूर, गोिंवदया (51336 चौ.वकमी) 

 

महाराष्ट्र ाच्या नैसहगणक सीमा  

हिशा  हसमा  

ईशान्य दरेकासा टेकड्या 

वायव्य गाळिा टेकड्या, सातमाळा डोिंगररािंगा, आवि अक्रािी टेकड्या 

उत्तर सातपुडा पवगतरािंगा आवि गाववलगड टेकड्या 

दविि कोकिातील तेरेखोल नदी आवि वहरण्यकेशी नदी 

पूवे भामरागड डोिंगर आवि वचरोळी टेकड्या 

पश्चचम अरबी समुद्र 
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महाराष्ट्र ाच्या रािकीय सीमा  

हिशा  हसमा  

आगे्नय:  तेलिं गाना 

वायव्य गुजरात व दादरा नगर हवेली 

दविि कनागटक व गोवा 

पूवे छत्तीसगड 

उत्तर मध्यप्रदेश 

महाराष्ट्र ातील िोडलेले हिले्ह : 

हिल्हे  राज्य  

गोिंवदया, गडवचरोली छत्तीसगड  

पालघर, नावशक, निंदुरबार, धुळे गुजरात  

वसिंधुदुगग गोवा  

ठािे, नावशक दादर नगर हवेली  

गडवचरोली, चिंद्रपुर, यवतमाळ, नािंदेड तेलिं गाना  

नागपुर, भिंडारा, निंदुरबार,अमरावती, गोिंवदया,जळगाव, बुलढािा, धुळे मध्य प्रदेश  

भारतात महाराष्ट्र ाचे स्थान : 

- भारताच्या मध्य भागात 

- महाराष्ट्र  हे उत्तर भारत आवि दविि भारताला जोडिारी एक ववशाल भूमी आहे. 

ववस्तार 

• अिािंक : 15° 41’ उत्तर अिवृत्त ते 22° 6’ उत्तर अिवृत्त. 

• रेखािंश : 72° 36’ पूवग रेखािंश ते 80° 54’ पूवग रेखावृत्त. 

आकार 

• विकोिाकृती, उत्तरेस रिं द आवि दवििेस वचिंचोळा 

• कोकिात पाया, ववदभागत वनमुळते टोक . 

िेिफळ, लािंबी आवि 

रिं दी 

• िेिफळ- 307713 चौ.वकमी. 

• रिं दी-720 वकमी (दविि – उत्तर) 

• लािंबी-800 वकमी (पूवग – पश्चचम) 

• िेिफळाच्या दृष्ट्ीने राजस्थान आवि मध्य प्रदेशानिंतर महाराष्ट्र ाचा भारतात वतसरा क्रमािंक 

लागतो. 

• महाराष्ट्र  देशाचा 9.36% भाग व्यापतो. 

• 720 वकमी समुद्रवकनारा लािंबीचे आहे. 
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महाराष्ट्र ातील हिले्ह हनहमणती  

हिनांक आधीचा हिल्हा तयार झालेला हिल्हा हिल्हा क्रमांक 

1 मे 1981 
रत्नावगरी वसिंधुदुगग 27 

औरिंगाबाद जालना 28 

16 ऑगस्ट 1982  उस्मानाबाद लातूर 29 

26 ऑगस्ट 1982  चिंद्रपूर गडवचरोली 30 

1990 मुिंबई मुिंबई उपनगर 31 

1 जुलै 1998 
धुळे निंदुरबार 32 

अकोला वावशम 33 

1 मे 1999 
परभिी वहिंगोली 34 

भिंडारा गोिंवदया 35 

1 ऑगस्ट 2014 ठािे पालघर 36 
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