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महाराष्ट्राचा भूगोल
स्वातंत्र्योत्तर काळात, 1956 मध्ये, दे शातील भाषा रचनेनुसार राजयांची पुनरर चना करण्यात आली. त्यानुसार, आंध्र प्रदे श
भाषषक तत्तवांवर आधाररत पहहले राजय बनले. त्याच पुनरर चनेनुसार राजयांची पुनरर चना करण्यात आली. या
पुनरर चनेमळ
ु े है दराबाद राजयात पाच मराठी भाषषक जिल्हे (औरं गाबाद, बीड, परभणी, उस्मानाबाद, नांदेड) आणण मध्य
प्रांतातील षवदभारतील आठ मराठी भाषषक जिल्हे (बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वधार, नागपूर, भंडारा, यवतमाळ, चंदा)
आहे त. आणण बॉम्बे प्रेससडेन्सीमधील 13 जिल्हे . मुंबईचे द्षवभाषषक राजय 1 नोव्हें बर 1956 रोिी तयार झाले, जयात
26 जिल्हे आणण गि
ु रात यांचा समावेश होता. परं तु मराठी भाषषकांसाठी स्वतंत्र राजयाच्या मागणीमुळे तत्कालीन
द्षवभाषषक राजयात आंदोलन झाले .
राजयातील 106 हुतात्म्यांच्या बसलदानानंतर, 1 मे 1960 रोिी महाराष्ट्र मराठी भाषषकांसाठी स्वतंत्र राजय बनले,
गुिरात वगळता 26 जिल्हे .
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श्रीप्रकाश

महाराष्ट्राचे अक्ांश: - 15 '37 उत्तर अक्ांश ते 22'6 उत्तर अक्ांश
महाराष्ट्राचा रे खीय षवस्तार: - 72'36 पव
ू र रे खांश ते 80'54 पव
ू र रे खांश.
क्ेत्र: - राजयाचे एकूण क्ेत्रफळ 3,07,713 चौ. ककमी आणण क्ेत्रफळाच्या बाबतीत, रािस्थान (3,42,239 चौरस ककमी.)
आणण मध्य प्रदे श (3,08,313 चौरस ककमी.) नंतर ते दे शात ततसऱ्या क्रमांकावर आहे .
महाराष्ट्राने भारताचा पजचचम आणण मध्य भाग व्यापलेला आहे . राजयाला अरबी समद्र
ु ाच्या बािूने लांब ककनारपट्टी (720
ककमी) पसरलेली आहे .
•

दख्खनचे पठार हे महाराष्ट्राचे प्रमख
ु वैसशष्ट्ट्य आहे .
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•

दख्खनचे पठार हे पजचचम आणण दक्षक्ण भारतातील सवारत मोठे पठार आहे , उत्तरे त िवळिवळ 100 मीटर आणण
दक्षक्णेस 1000 मीटर आहे आणण त्रत्रकोणी आकार बनवते.

•

टीप: दख्खनचे पठार आठ भारतीय राजयांमध्ये षवस्ताररत आहे : महाराष्ट्र, तेलग
ं णा, आंध्र प्रदे श, तासमळनाडू,
कनारटक आणण केरळ.

•

उत्तरे कडील पठार सातपरु ा आणण षवंध्य पवरतरांगा गंगाच्या मैदानापासन
ू षवभक्त करून नैसर्गरक सीमा बनवते.

•

दख्खनचे पठार कोकण ककनारपट्टीपासन
ू घाटांनी षवभक्त झाले आहे , खडकाळ टे कडयांचा वारसा िे वेळोवेळी
अरं द रस्त्यांनी दभ
ु ािलेले असतात.

•

या घाटांमध्ये अनेक प्रससद्ध हहल स्टे शन आहे त.

•

पजचचम घाट ‘सह्याद्री पवरत रांग’ म्हणन
ू ही ओळखला िातो.

•

सह्याद्री आणण सातपड
ु ा पवरत रांगा राजयासाठी नैसर्गरक सीमा म्हणन
ू काम करतात.

•

टे कडी ककनाऱ्याला समांतर चालत असल्याने सह्याद्री मक्
ु त राजयापासन
ू राजयाला भौततक अडथळा परु वतात.
सह्याद्रीची सरासरी उं ची 1200 मीटर (4000 फूट) आहे .

•

उत्तरे कडील सातपरु ा डोंगर आणण पव
ू ेला भामगढ-र्चरोली-गायखरु ी रांगा संरक्क अडथळा म्हणन
ू काम करतात.

•

क्ेत्रफळानस
ु ार महाराष्ट्र हे रािस्थान आणण मध्य प्रदे श नंतर ततसऱ्या क्रमांकाचे राजय आहे आणण लोकसंख्येनस
ु ार
हे दस
ु रे मोठे राजय आहे .

•

महाराष्ट्रात 6 प्रशासकीय षवभाग, 36 जिल्हे , 535 शहरे , 355 तालक
ु े आणण 63,663 गावे आहे त.

•

कळसब
ू ाई महाराष्ट्रातील सवारत उं च पवरत (1646 मीटर) आहे .

•

या कळसब
ू ाई पवरतांमध्ये हररचचंद्रगड वन्यिीव अभयारण्य आहे .

•

दख्खनच्या पठारावर वसलेली पवरतरांगा हा एक मोठा आग्नेय प्रांत आहे , िो ठोस परू बेसाल्टपासन
ू बनलेला आहे
आणण सेनोझोइक यग
ु ाचा आहे .

•

कोकणचे मैदान महाराष्ट्राच्या पजचचमेकडे आहे त आणण 50-80 ककमी रं दीपयंत पसरलेले आहे त.

•

राजयाच्या एकूण क्ेत्रापैकी 17% िंगल आहे आणण िंगलाचा मोठा भाग सह्याद्री आणण पव
ू र भागात आहे .

•

महाराष्ट्रातील प्रमख
ु नद्या: कृष्ट्णा, गोदावरी, भीमा, तापी-पण
ू ार आणण वैनगंगा.

•

1821 धरणे महाराष्ट्रात आहे त. महाराष्ट्राच्या मध्य भागात कमी पाऊस पडतो.

महाराष्ट्राचे प्रमख
ु भौगोसलक प्रदे श
राजय 5 भौगोसलक प्रदे शांमध्ये षवभागलेले आहे .
1. कोकण [कोकण षवभाग]: हा पजचचम ककनारपट्टी प्रदे श आहे िो समद्र
ु आणण पजचचम घाटाच्या दरम्यान जस्थत
आहे .
2. खानदे श [नासशक षवभाग]: हा प्रदे श तापी नदीच्या खोऱ्यात आहे , हा प्रदे श महाराष्ट्राचा उत्तर-पजचचम भाग बनतो
आणण भारताच्या मध्य भागात आहे . या षवभागातील प्रमख
ु शहरे आहे त: नासशक, धुळे, िळगाव आणण भस
ु ावळ.
3. मराठवाडा [औरं गाबाद षवभाग]: ऐततहाससकदृष्ट्ट्या, हे 1956 पयंत है दराबाद संस्थानांचा भाग होते. हा महाराष्ट्राचा
आग्नेय भाग आहे . प्रमख
ु शहरे : नांदेड आणण औरं गाबाद.
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4. षवदभर [नागपरू आणण अमरावती षवभाग]: हा पव
ू र भाग आहे आणण पव
ू ी मध्य प्रांतांचा आणण बेरारचा भाग होता.
प्रमख
ु शहरे : नागपरू (राजय षवधानसभेचे हहवाळी अर्धवेशन आयोजित केले िाते), अमरावती, अकोला आणण
चंद्रपरू ही या प्रदे शातील मख्
ु य शहरे आहे त.
5. दे श [पण
ु े षवभाग]: दे शाला पजचचम महाराष्ट्र म्हणन
ू ही ओळखले िाते. हा एक समद्
ु ीक
ृ ध पट्टा आहे . िमीन सप
असल्याने या भागातील शेतकरी श्रीमंत आहे त. सांगली जिल्हा मोठ्या प्रमाणात साखर कारखाने आणण साखर
प्रकक्रया कारखान्यांसाठी ओळखला िातो. हे पजचचमेस कोकण षवभाग, पव
ू ेला औरं गाबाद षवभाग, उत्तरे स नासशक
षवभाग आणण दक्षक्णेला कनारटक राजयाने िोडलेले आहे . पजचचम महाराष्ट्र हे अत्यंत षवकससत क्ेत्र म्हणन
ू
ओळखले िाते कारण त्याचे वाषषरक उत्पन्न दे शाच्या सरासरी िीडीपीपेक्ा िास्त आहे .

महाराष्ट्राचे हवामान
राजय उष्ट्णकहटबंधीय हवामानाचे साक्ीदार आहे आणण तीन वेगळे हवामान आहे त:
•

उन्हाळा: माचर-मे, तापमान- 22 ते 43 अंश से

•

मान्सन
ू : िून-सप्टें बर, िुलै हा महाराष्ट्रातील सवारत ओला महहना आहे आणण सप्टें बरपासन
ू पावसाळी हं गाम मागे
हटू लागतो.

•

हहवाळा: ऑक्टोबर-फेब्रव
ु ारी

•

महाराष्ट्रात षवषवध पाऊस पडतो आणण अनेक प्रदे श कोरडे प्रदे श म्हणून गणले िातात.

•

मस
ु ळधार पिरन्यमान क्ेत्रांमध्ये सरासरी 200 सें.मी. आणण रायगड, ठाणे, रत्नार्गरी आणण ससंधुदग
ु र जिल्हे
समाषवष्ट्ट आहे त.

•

कमी पावसाचा प्रदे श, सरासरी 50 सेंमी, नासशक, पण
ु े, धळ
ु े , िळगाव, अहमदनगर, सातारा, सांगली, कोल्हापरू आणण
सोलापरू यांचा समावेश आहे .

•

कोकण ककनारपट्टी आणण पवरत रांगांच्या पायथ्यासारख्या सह्याद्री पवरतांना लागन
ू असलेल्या भागात पावसाचे
प्रमाण अर्धक आहे .

•

मध्य महाराष्ट्रात तल
ु नेने कमी पाऊस पडतो.

•

बंगालच्या उपसागराच्या शाखेच्या प्रभावामळ
ु े पव
ू र षवदभारत चांगला पाऊस पडतो.

•

ऑक्टोबर ते फेब्रव
ु ारी राजयाला आनंददायी हवामान (12 ते 34 अंश सेजल्सअस).

