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महाराष्ट्र ाचा भूगोल 

स्वातंत्र्योत्तर काळात, 1956 मधे्य, देशातील भाषा रचनेनुसार राज्ांची पुनररचना करण्यात आली. त्यानुसार, आंध्र प्रदेश 

भाषषक तत्त्ांवर आधाररत पषिले राज् बनले. त्याच पुनररचनेनुसार राज्ांची पुनररचना करण्यात आली. या पुनररचनेमुळे 

िैदराबाद राज्ात पाच मराठी भाषषक षिले्ह (औरंगाबाद, बीड, परभणी, उस्मानाबाद, नांदेड) आषण मध्य प्रांतातील 

षवदभारतील आठ मराठी भाषषक षिले्ह (बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वधार, नागपूर, भंडारा, यवतमाळ, चंदा) आिेत. आषण 

बॉमे्ब पे्रषसडेन्सीमधील 13 षिले्ह. मंुबईचे षिभाषषक राज् 1 नोव्हेंबर 1956 रोिी तयार झाले, ज्ात 26 षिले्ह आषण गुिरात 

यांचा समावेश िोता. परंतु मराठी भाषषकांसाठी स्वतंत्र राज्ाच्या मागणीमुळे तत्कालीन षिभाषषक राज्ात आंदोलन झाले.  

राज्ातील 106 हुतात्म्ांच्या बषलदानानंतर, 1 मे 1960 रोिी मिाराष्ट्र  मराठी भाषषकांसाठी स्वतंत्र राज् बनले, गुिरात 

वगळता 26 षिले्ह. 

मंुबई राज् स्थापना (षिभाषषक)  1 नवंबर, 1956 

राज्ाची स्थापना 1 मई, 1960 

रािधानी  मंुबई 

उप रािधानी  नागपुर 

पषिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण 

पषिले राज्पाल श्रीप्रकाश 

• मिाराष्ट्र ाचे अक्ांश: - 15 '37 उत्तर अक्ांश ते 22'6 उत्तर अक्ांश 

• मिाराष्ट्र ाचा रेखीय षवस्तार: - 72'36 पूवर रेखांश ते 80'54 पूवर रेखांश. 

• के्त्र: - राज्ाचे एकूण के्त्रफळ 3,07,713 चौ. षकमी आषण के्त्रफळाच्या बाबतीत, रािस्थान (3,42,239 चौरस षकमी.) 

आषण मध्य प्रदेश (3,08,313 चौरस षकमी.) नंतर ते देशात षतसऱ्या क्रमांकावर आिे. 

मिाराष्ट्र ाने भारताचा पषिम आषण मध्य भाग व्यापलेला आिे. राज्ाला अरबी समुद्राच्या बािूने लांब षकनारपट्टी (720 षकमी) 

पसरलेली आिे. 

• दख्खनचे पठार िे मिाराष्ट्र ाचे प्रमुख वैषशष्ट्य आिे. 

• दख्खनचे पठार िे पषिम आषण दषक्ण भारतातील सवारत मोठे पठार आिे, उत्तरेत िवळिवळ 100 मीटर आषण 

दषक्णेस 1000 मीटर आिे आषण षत्रकोणी आकार बनवते. 
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• टीप: दख्खनचे पठार आठ भारतीय राज्ांमधे्य षवस्ताररत आिे: मिाराष्ट्र , तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ताषमळनाडू, कनारटक 

आषण केरळ. 

• उत्तरेकडील पठार सातपुरा आषण षवंध्य पवरतरांगा गंगाच्या मैदानापासून षवभक्त करून नैसषगरक सीमा बनवते. 

• दख्खनचे पठार कोकण षकनारपट्टीपासून घाटांनी षवभक्त झाले आिे, खडकाळ टेकड्ांचा वारसा िे वेळोवेळी 

अरंद रस्त्ांनी दुभािलेले असतात. 

• या घाटांमधे्य अनेक प्रषसद्ध षिल से्टशन आिेत. 

• पषिम घाट ‘सह्याद्री पवरत रांग’ म्हणूनिी ओळखला िातो. 

• सह्याद्री आषण सातपुडा पवरत रांगा राज्ासाठी नैसषगरक सीमा म्हणून काम करतात. 

• टेकडी षकनाऱ्याला समांतर चालत असल्याने सह्याद्री मुक्त राज्ापासून राज्ाला भौषतक अडथळा पुरवतात. 

सह्याद्रीची सरासरी उंची 1200 मीटर (4000 फूट) आिे. 

• उत्तरेकडील सातपुरा डोगंर आषण पूवेला भामगढ-षचरोली-गायखुरी रांगा संरक्क अडथळा म्हणून काम करतात. 

• के्त्रफळानुसार  मिाराष्ट्र  िे रािस्थान आषण मध्य प्रदेश नंतर षतसऱ्या क्रमांकाचे राज् आिे आषण लोकसंखे्यनुसार 

िे दुसरे मोठे राज् आिे. 

• मिाराष्ट्र ात 6 प्रशासकीय षवभाग, 36 षिले्ह, 535 शिरे, 355 तालुके आषण 63,663 गावे आिेत. 

• कळसूबाई मिाराष्ट्र ातील सवारत उंच पवरत (1646 मीटर) आिे. 

• या कळसूबाई पवरतांमधे्य िररिंद्रगड वन्यिीव अभयारण्य आिे. 

• दख्खनच्या पठारावर वसलेली पवरतरांगा िा एक मोठा आगे्नय प्रांत आिे, िो ठोस पूर बेसाल्टपासून बनलेला आिे 

आषण सेनोझोइक युगाचा आिे. 

• कोकणचे मैदान मिाराष्ट्र ाच्या पषिमेकडे आिेत आषण 50-80 षकमी रंदीपयंत पसरलेले आिेत. 

• राज्ाच्या एकूण के्त्रापैकी 17% िंगल आिे आषण िंगलाचा मोठा भाग सह्याद्री आषण पूवर भागात आिे. 

• मिाराष्ट्र ातील प्रमुख नद्या: कृष्णा, गोदावरी, भीमा, तापी-पूणार आषण वैनगंगा. 

• 1821 धरणे मिाराष्ट्र ात आिेत. मिाराष्ट्र ाच्या मध्य भागात कमी पाऊस पडतो. 

महाराष्ट्र ाचे प्रमुख भौगोललक प्रदेश 

राज् 5 भौगोषिक प्रदेशांमधे्य षवभागिेिे आिे. 

1. कोकण [कोकण लिभाग]: िा पश्चचम षकनारपट्टी प्रदेश आिे िो समुद्र आषण पश्चचम घाटाच्या दरम्यान श्स्थत आिे. 

2. खानदेश [नालशक लिभाग]: िा प्रदेश तापी नदीच्या खोऱ्यात आिे, िा प्रदेश मिाराष्ट्र ाचा उत्तर-पश्चचम भाग बनतो 

आषण भारताच्या मध्य भागात आिे. या षवभागातीि प्रमुख शिरे आिेत: नाषशक, धुळे, िळगाव आषण भुसावळ. 

3. मराठिाडा [औरंगाबाद लिभाग]: ऐषतिाषसकदृष्ट्या, िे 1956 पयंत िैदराबाद संस्थानांचा भाग िोते. िा मिाराष्ट्र ाचा 

आगे्नय भाग आिे. प्रमुख शिरे: नांदेड आषण औरंगाबाद. 

4. लिदभभ [नागपूर आलण अमरािती लिभाग]: िा पूवर भाग आिे आषण पूवी मध्य प्रांतांचा आषण बेरारचा भाग िोता. 

प्रमुख शिरे: नागपूर (राज् षवधानसभेचे षिवाळी अषधवेशन आयोषित केिे िाते), अमरावती, अकोिा आषण चंद्रपूर 

िी या प्रदेशातीि मुख्य शिरे आिेत. 

5. देश [पुणे लिभाग]: देशािा पश्चचम मिाराष्ट्र  म्हणूनिी ओळखिे िाते. िा एक समृद्ध पट्टा आिे. िमीन सुपीक 

असि्याने या भागातीि शेतकरी श्रीमंत आिेत. सांगिी षिि्िा मोठ्या प्रमाणात साखर कारखाने आषण साखर 

प्रषक्रया कारखान्यांसाठी ओळखिा िातो. िे पश्चचमेस कोकण षवभाग, पूवेिा औरंगाबाद षवभाग, उत्तरेस नाषशक 
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षवभाग आषण दषक्णेिा कनारटक राज्ाने िोडिेिे आिे. पश्चचम मिाराष्ट्र  िे अतं्यत षवकषसत के्त्र म्हणून ओळखिे 

िाते कारण त्याचे वाषषरक उत्पन्न देशाच्या सरासरी िीडीपीपेक्ा िास्त आिे. 

महाराष्ट्र ाचे हिामान 

राज् उष्णकषटबंधीय िवामानाचे साक्ीदार आिे आषण तीन वेगळे िवामान आिेत: 

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

• मानू्सन: िून-सप्टेंबर, िुिै िा मिाराष्ट्र ातीि सवारत ओिा मषिना आिे आषण सप्टेंबरपासून पावसाळी िंगाम मागे िटू 

िागतो. 

• षिवाळा: ऑक्टोबर-फेबु्रवारी 

• मिाराष्ट्र ात षवषवध पाऊस पडतो आषण अनेक प्रदेश कोरडे प्रदेश म्हणून गणिे िातात. 

• मुसळधार पिरन्यमान के्त्रांमधे्य सरासरी 200 सें.मी. आषण रायगड, ठाणे, रत्नाषगरी आषण षसंधुदुगर षिि्िे समाषवष्ट् 

आिेत. 

• कमी पावसाचा प्रदेश, सरासरी 50 सेंमी, नाषशक, पुणे, धुळे, िळगाव, अिमदनगर, सातारा, सांगिी, कोि्िापूर 

आषण सोिापूर यांचा समावेश आिे. 

• कोकण षकनारपट्टी आषण पवरत रांगांच्या पायथ्यासारख्या सह्याद्री पवरतांना िागून असिेि्या भागात पावसाचे प्रमाण 

अषधक आिे. 

• मध्य मिाराष्ट्र ात तुिनेने कमी पाऊस पडतो. 

• बंगािच्या उपसागराच्या शाखेच्या प्रभावामुळे पूवर षवदभारत चांगिा पाऊस पडतो. 

• ऑक्टोबर ते फेबु्रवारी राज्ािा आनंददायी िवामान (12 ते 34 अंश सेषि्सअस). 
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