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महाराष्ट्र ातील शहरे 

• महाराष्ट्र  हे पश्चिम भारतातील एक श्चिशाल राज्य आहे. 38,864 चौरस श्चकमी के्षत्रफळ आश्चि 33 दशलक्ष लोकसंख्या 

असलेले महाराष्ट्र  हे भारतातील सिाात मोठ्या राज्यांपैकी एक आहे. महाराष्ट्र ातील शहरांच्या सिा भागांमधे्य श्चिश्चिधता 

श्चदसून येते आश्चि संसृ्कतीचंा समूह श्चमळून महाराष्ट्र ातील शहरे तयार होतात. 

• औरंगाबाद ही मध्य महाराष्ट्र ाची शान आहे. या ऐश्चतहाश्चसक शहरात दश्चक्षि भारताचा मुकुट म्हिून ओळखल्या 

जािार् या बीबी का मकबराची कबर आहे. हे शहर गुहांचे शहर म्हिून ओळखले जाते. अश्चजंठा आश्चि एलोरा लेिी या 

जगप्रश्चसद्ध लेिी औरंगाबादेत आहेत. राज्याच्या उत्तर भागात नाश्चशक हे महाराष्ट्र ीयन आश्चि संपूिा भारतातील श्चहंदंूचे 

पश्चित्र तीर्ाके्षत्र आहे. शहरात दर तीन िर्ाांनी कंुभमेळा भरतो. 

• दश्चक्षिेला कनााटकच्या सीमेिर असलेले कोल्हापूर हे दुकानदारांसाठी आनंदाचे शहर आहे. हे शहर साज, चप्पल, 

साडी, हर आश्चि माला, मोहनमाळ, बोरमाळ, चपलाहार, कोल्हापुरी साज, पोहेहर आश्चि पुतलीहारसाठी प्रश्चसद्ध आहे. 

मग येतो संत्र्ांचं शहर - श्चिदभााचं िैभि, नागपूर. नागपूर हे महाराष्ट्र ातील महत्त्वाचे व्यापारी शहर आहे. 

महाराष्ट्र ातील शहराांची यादी 

महाराष्ट्र ातील शहरांची माश्चहती खालीलप्रमािे आहे: 

क्रम 

(2011 ची जनगणना) शहर जजल्हा 

जनगणना 

2011 

जनगणना 

2001 

जनगणना 

1991 

1 मंुबई 

मंुबई शहर, 

मंुबई उपनगर 12,442,373 11,978,450 9,925,891 

2 पुिे पुिे 3,124,458 2,538,473 1,566,651 

3 नागपूर नागपूर श्चजल्हा 2,405,665 2,052,066 1,624,752 

4 ठािे ठािे 1,841,488 1,262,551 803,369 

5 श्चपंपरी-श्चचंचिड पुिे 1,727,692 1,012,472 517,083 

6 नाश्चशक नाश्चशक 1,486,053 1,077,236 656,925 

7 कल्याि-डोशं्चबिली ठािे 1,247,327 1,193,512 1,014,557 

8 िसई-श्चिरार ठािे 1,222,390 - - 

9 औरंगाबाद औरंगाबाद 1,175,116 873,311 573,272 

10 निी मंुबई ठािे 1,120,547 704,002 304,724 

11 सोलापूर सोलापूर 951,558 872,478 604,215 

12 मीरा-भाईंदर ठािे 809,378 520,388 175,605 

13 श्चभिंडी-श्चनजामपूर ठािे 709,665 598,741 379,070 

14 अमरािती अमरािती 647,057 549,510 421,576 

15 नांदेड िाघाळा नांदेड 550,439 430,733 275,083 
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16 कोल्हापूर कोल्हापूर 549,236 493,167 406,370 

17 उल्हासनगर ठािे 506,098 473,731 369,077.00 

18 सांगली-श्चमरज-कुपिाड सांगली 502,793 436,781 193,197 

19 मालेगाि नाश्चशक 481,228 409,403 342,595 

20 जळगाि जळगाि 960,228 368,618 242,193 

21 अकोला अकोला 225,817 400,520 328,034 

22 लातूर लातूर 382,940 299,985 197,408 

23 धुळे धुळे 375,559 341,755 278,317 

24 अहमदनगर अहमदनगर 350,859 307,615 181,339 

25 चंद्रपूर चंद्रपूर 320,379 289,450 226,105 

26 परभिी परभिी 307,170 259,329 190,255 

27 इचलकरंजी कोल्हापूर 287,353 257,610 214,950 

28 जालना जालना 285,577 235,795 174,985 

29 अंबरनार् ठािे 253,475 203,804 - 

30 भुसािळ जळगाि 187,421 172,372 145,143 

31 पनिेल रायगड 180,020 104,058 58,986 

32 बदलापूर ठािे 174,226 97,948 - 

33 बीड बीड 146,709 138,196 112,434 

34 गोशं्चदया गोशं्चदया 132,813 120,902 109,470 

35 सातारा सातारा 120,195 108,048 95,180 

36 बाशी सोलापूर 118,722 104,785 88,810 

37 यितमाळ यितमाळ 116,551 120,676 108,578 

38 अचलपूर अमरािती 112,311 107,316 96,229 

39 उस्मानाबाद उस्मानाबाद 111,825 80,625 68,019 

40 नंदुरबार नंदुरबार 111,037 94,368 78,378 

41 िधाा िधाा 106,444 111,118 102,985 

42 उदगीर लातूर 103,550 91,933 70,453 

43 श्चहंगिघाट िधाा 101,805 92,342 78,715 
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महाराष्ट्र ातील टॉप 10 सर्ाात प्रजसद्ध शहरे 

म ांबई 

 

• मंुबई हे लक्षाधीश आश्चि अब्जाधीशांचे शहर आहे, येरे् तीन युनेस्को जागश्चतक िारसा स्र्ळे आहेत, बॉलीिूड आश्चि 

मराठी श्चचत्रपट उद्योग आहेत आश्चि संपूिा भारतातून स्र्लांतररतांना आकश्चर्ात करते. 

• स्वप्ांचे शहर दरिर्ी 6 दशलक्ष पयाटकांना आकश्चर्ात करते. हे नैसश्चगाक िारसा इमारती, ऐश्चतहाश्चसक इमारती, पश्चित्र 

श्चठकािे आश्चि समुद्रश्चकनारे देिारे परदेशी पयाटक भारतातील सिााश्चधक भेट श्चदलेल्या शहरांपैकी एक आहे. 

प णे 

 

•  पुिे हे महाराष्ट्र ातील एक प्रश्चसद्ध IT हब, प्रमुख शैक्षश्चिक हब आश्चि ऑटोमोबाईल आश्चि मॅनु्यफॅक्चररंग हब आहे. 

जुन्या शहरातील असंख्य पेठांसह, नािाने लोकश्चप्रय रसे्त आश्चि श्चपंपरी श्चचंचिडच्या श्चिस्ताररत शहराच्या हद्दीसह, हे 

शहर पयाटकांच्या आकर्ािाची यादी देते; दगडूशेठ गिपती, श्चसंहगड श्चकल्ला, आगा खान पॅलेस आश्चि शश्चनिार िाडा 

हे मुख्य आकर्ािे आहेत. 

नागपूर 
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• नागपूर ही महाराष्ट्र ाची श्चहिाळी राजधानी आहे आश्चि 2019 ते 2035 पयांत जगातील सिाात िेगाने िाढिार्या 

शहरांपैकी एक आहे आश्चि स्माटा श्चसटी प्रकल्पासह भारतातील पश्चहल्या दहा शहरांमधे्य सूचीबद्ध आहे. 

• नागपूर हे भारतातील अनेक व्याघ्र प्रकल्पांचे प्रिेशद्वार आहे आश्चि GI टॅग ऑरेंज, दीक्षाभूमी, प्रािीसंग्रहालय, उद्याने, 

संग्रहालये आश्चि तलाि यांचेही आिडते श्चठकाि आहे. 

नाजशक 

 

• गोदािरी नदीच्या काठािर असलेले नाश्चशक हे जुने शहर हे कंुभमेळ्याचे श्चठकाि आहे. यात तं्र्बकेश्वर श्चशि मंश्चदर, 

काळाराम मंश्चदर, अंजनेरी पांडिलेिी लेिी, इगतपुरी श्चहल से्टशन आश्चि अश्चहंसा पुतळा यांसारखी तीर्ाके्षते्र आहेत. 

• नाश्चशकमधे्य अनेक द्राक्ष बाग आश्चि िाईनरी आहेत, म्हिून ते भारताची िाईन कॅश्चपटल म्हिून ओळखले जाते, सिाात 

प्रश्चसद्ध सुला व्हाइनयाडा आहे. 

औरांगाबाद 

 

•  अश्चजंठा एलोरा लेिी, कैलासनार् मंश्चदर, दौलताबाद श्चकल्ला यासारख्या पयाटन स्र्ळांसह महाराष्ट्र ातील औरंगाबाद 

शहर डोगंराळ प्रदेशात िसलेले आहे आश्चि राज्यातील एक अश्चतशय लोकश्चप्रय पयाटन कें द्र आहे आश्चि पयाटन 

स्र्ळांमधे्य पाचक्की, घृषे्णश्वर मंश्चदर, औरंगाबाद लेिी, बीबी का मकबरा, औरंगाबादचे दरिाजे यांचा समािेश आहे.  

नाांदेड 
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•  महाराष्ट्र ातील नांदेड शहर हे शीख याते्रकरंसाठी प्रमुख श्चठकाि आहे आश्चि मराठिाडा उपश्चिभागातील दुसरे सिाात 

मोठे शहर आहे. 

• गोदािरी नदीच्या काठािर आश्चि शीख धमााच्या पाच तख्ांपैकी एक - हजूर साश्चहब, तख् सचखंड श्री हजूर 

अबचलनगर साश्चहब म्हिून ओळखले जाते. 

कोल्हापूर 

 

• कोल्हापूर शहर हे पंचगंगा नदीच्या काठािरील प्रश्चसद्ध महालक्ष्मी मंश्चदर आश्चि कमी प्रश्चसद्ध निीन पॅलेस, कोल्हापुरी 

चप्पल कोल्हापुरी श्चमसळ, कोल्हापुरी पाककृती आश्चि श्चचन्मय श्चमशनची भगिान गिेश मूती यासाठी महाराष्ट्र ात 

ओळखले जाते. 

सोलापूर 

 

• सोलापूर हे महाराष्ट्र ातील सिाात मोठ्या शहरांपैकी एक आहे, जे शहरांना जािारे रसे्त आश्चि रेले्व मागाांच्या प्रमुख 

महामागा मागाांिर िसलेले आहे. 

• हे शहर पंढरपूर तीर्ाके्षत्र, सोलापुरी चादर, टॉिेल्स, भौगोश्चलक संकेत टॅग असलेले लोकश्चप्रय उत्पादन आश्चि सिाात 

मोठी स्पिश्चनंग श्चमल आश्चि गे्रट इंश्चडयन बस्टडा अभयारण्य यासाठी प्रश्चसद्ध आहे. 

अमरार्ती 
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• हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ श्चिकेट मैदान, श्चचखलदरा श्चहल से्टशन, कोडेंश्वर श्चशि मंश्चदर, मुक्ताश्चगरी, आश्चि दुश्चमाळ 

िन घुबडांचे घर असलेल्या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पासाठी प्रश्चसद्ध असलेले अमरािती शहर हे नागपूरनंतर श्चिदभाातील 

दुसरे लोकसंख्या असलेले आश्चि सिाात मोठे शहर आहे. 

सातारा 

 

• महाराष्ट्र ातील सातारा श्चजल्ह्यातील सातारा शहराचे नाि शहराच्या सभोितालच्या सात श्चकल्ल्ांिरन पडले आहे आश्चि 

कास पठार, सिाात उंच ठोसेघर धबधबा, िजराई धबधबा आश्चि सात पिातांनी िेढलेला अश्चजंक्यतारा श्चकल्ला यासाठी 

प्रश्चसद्ध आहे. 

• सातारा श्चजल्ह्यातील सिाात प्रश्चसद्ध पयाटन स्र्ळे म्हिजे महाबळेश्वर, पाचगिी, िाई, तापोळा आश्चि प्रतापगड श्चकले्ल. 
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