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महाराष्ट्र ाची राजधानी 
• ऐतिहातिकदृष्ट्या, एखाद्या राज्याचे तकिं वा प्रदेशाचे प्रमुख आतथिक कें द्र बहुिेक वेळा तवजय तकिं वा महाििंघाद्वारे 

राजकीय शक्ती आति राजधानीचे कें द्र रातहले आहे. 

• महाराष्ट्र ाची राजधानी, मुिंबई (पूवीचे बॉमे्ब), हे पतिम तकनार् यावरील एक बेट शहर आहे, जे रसे्त आति रेले्वने मुख्य 

भूभागाशी जोडलेले आहे. 

• भारिाचे प्रवेशद्वार म्हिून योग्यररत्या ओळखले जािारे, महाराष्ट्र  हे भारिािील िवािि मोठ्या व्याविातयक आति 

औद्योतगक कें द्रािंपैकी एक आहे. देशाच्या िामातजक आति राजकीय जीवनाि त्यािंनी प्रभावी भूतमका बजावली आहे. 

महाराष्ट्र ाची राजधानी याचा ििंदभि घेऊ शकिे: 

1. मुिंबई, महाराष्ट्र ाची उन्हाळी राजधानी 

2. नागपूर, महाराष्ट्र ाची तहवाळी राजधानी 

महाराष्ट्र ाच्या दोन राजधानी का आहेत? 

• मुिंबई ही राजधानी आहे, िर नागपूर ही महाराष्ट्र ाची उपराजधानी आहे. 

• महाराष्ट्र  राज्याच्या स्थापनेपािून फुटीरिावादी ििंघटनािंनी तवतवध कारिािंिाठी तवदभािची स्वििंत्र राज्याची मागिी केली 

आहे. नागपूर हे तवदभािचे प्रतितनतधत्व करिे. 

• महाराष्ट्र ािील पूवि-पतिम अिंिर लक्षाि घेिा तवदभाििील लोकािंना मुिंबई गाठिे गैरिोयीचे आहे. अशा प्रकारे, नागपूर 

महाराष्ट्र ाची उप-राजधानी/उपराजधानी म्हिून तनमािि झाले. पूवी, िध्याच्या महाराष्ट्र  आति मध्य प्रदेश राज्यािंची 

तनतमििी करण्यापूवी िी पूवीच्या मध्य प्रदेश (मध्य प्रािंि) राज्याची राजधानी होिी. 

• महाराष्ट्र  तवधानिभेचे तहवाळी अतधवेशन नागपूर येथे होि आहे. ििेच, मुिंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खिंडपीठ 

नागपूर येथे आहे. 

• िोयीिाठी आति प्रादेतशक िमिोल राखण्यािाठी हे प्रयत्न केले जािाि. 

महाराष्ट्र ाची उन्हाळी राजधानी 

 

•  िमर कॅतपटल हे एक शहर आहे ज्याचा वापर प्रशािकीय राजधानी म्हिून केला जािो, तवशेषि: उन्हाळ्याच्या गरम 

हवामानाच्या तवस्ताररि कालावधीि. हा शब्द प्रामुख्याने राजकीय व्यवस्थेच्या ऐतिहातिक ििंदभािि ििंबिंतधि आहे 

ज्यामधे्य शािक वगि उन्हाळी राजधानीि स्थलािंिररि होिील, ज्यामुळे आधुतनक काळाि िे कमी प्रचतलि होिे. 

वािानुकूतलि यिंत्रिेच्या उपलब्धिेमुळे वेळोवेळी उन्हाळी राजधानीि स्थलािंिर करण्याची गरज कमी होिे. 

• मुिंबई (1995 पयंि अतधकृि नाव बॉमे्ब म्हिूनही ओळखले जािे) हे भारिाच्या महाराष्ट्र  राज्याची उन्हाळी राजधानी 

आहे. 

• मुिंबई हे भारिाच्या पतिम तकनारपट्टीवर कोकि तकनारपट्टीवर विलेले आहे आति येथे खोल नैितगिक बिंदर आहे. 

• 2008 मधे्य मुिंबईचे 'अल्फा वर्ल्ि तिटी' अिे नामकरि करण्याि आले. हे देशािील िवािि श्रीमिंि शहर देखील आहे 

आति भारिािील िवि शहरािंमधे्य लक्षाधीश आति अब्जाधीशािंची ििंख्या िवाितधक आहे. 
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• 18.4 दशलक्ष लोकििंखे्यिह, हे भारिािील िवाितधक लोकििंखे्यचे शहर आहे आति जागतिक स्तरावर नवव्या 

क्रमािंकाचे शहर आहे. 

• दतक्षि, पतिम तकिं वा मध्य आतशयाई शहरािंमधे्य त्याचा जीडीपी िवाितधक आहे. 

• मुिंबई ही भारिाची आतथिक, व्याविातयक आति मनोरिंजन (बॉलीवूड) राजधानी आहे. 

• जागतिक आतथिक प्रवाहाच्या दृष्ट्ीने हे जागतिक स्तरावरील शीषि 10 व्याविातयक कें द्रािंपैकी एक आहे. 

• ररझर्व्ि बँक ऑफ इिंतडया, बॉमे्ब स्टॉक एक्सचेंज, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इिंतडया, िेबी आति अििंख्य भारिीय 

किं पन्या आति बहुराष्ट्र ीय किं पन्यािंचे कॉपोरेट मुख्यालय यािारख्या महत्त्वाच्या तवत्तीय ििंस्थािंचे शहर हे शहर आहे. 

महाराष्ट्र ाची हहवाळी राजधानी 

 

• नागपूर ही महाराष्ट्र ाची तहवाळी राजधानी आहे, िवािि वेगाने वाढिारे महानगर आति मुिंबई आति पुण्यानिंिर 

महाराष्ट्र ािील तििरे मोठे शहर आहे. 

• 46,53,570 (2011) लोकििंखे्यिह, नागपूर महानगर के्षत्र हे भारिािील 13 व्या क्रमािंकाचे िवािि मोठे शहरी िमूह 

आहे. नुकिेच हे िवािि स्वच्छ शहर आति भारिािील दुिरे िवािि हररि शहर म्हिून देखील स्थान तमळाले आहे. 

• महाराष्ट्र  राज्य तवधानिभा "तवधानिभा" च्या वातषिक तहवाळी अतधवेशनाची जागा अिण्याव्यतिररक्त, नागपूर हे 

महाराष्ट्र ाच्या तवदभि प्रदेशािील एक प्रमुख व्याविातयक आति राजकीय कें द्र देखील आहे. या प्रदेशाि लागवड 

केलेल्या ििंत्र्ािंचे प्रमुख व्यापार कें द्र अिल्याने िे "ऑरेंज तिटी" म्हिून देशभर प्रतिद्ध आहे. 

• यातशवाय, शहराला RSS चे मुख्यालय आति बौद्ध चळवळीचे महत्त्वाचे स्थान अिल्याने राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले 

आहे. 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT

