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महाराष्ट्र  दिन 

महाराष्ट्र  दिन, सामान्यतः  'महाराष्ट्र  दिवस' म्हणून ओळखला जातो, हा भारताच्या महाराष्ट्र  राज्यातील एक राज्य सुट्टी आहे, जो 

1 मे 1960 रोजी मुुंबईच्या फाळणीपासून महाराष्ट्र ाच्या दनदमितीच्या स्मरणार्ि साजरा केला जातो. महाराष्ट्र  दिन हा सामान्यतः  

परेड, राजकीय भाषणे आदण समारुंभ आदण महाराष्ट्र ाचा इदतहास आदण परुंपरा साजरे करणार् या इतर दवदवध साविजदनक 

आदण खाजगी प्रसुंगी सुंबुंदधत असतो. मराठी भादषक महाराष्ट्र  राज्याच्या दनदमितीचा आनुंिोत्सव साजरा केला जातो. 

महाराष्ट्र  दिनाचा इदिहास 

 

•  बॉमे्ब (मुुंबई) राज्याचे 1960 मधे्य महाराष्ट्र  आदण गुजरात या िोन राज्याुंमधे्य दवभाजन करण्यात आले. राज्य पुनरिचना 

कायिा, 1956 अुंतगित, राज्याच्या सीमा पररभादषत केल्या गेल्या. 

• मराठी, गुजराती आदण कोकणी भादषकाुंमधे्य मोठी तफावत असल्याने मुख्य मुद्दा भादषक होता. 

• मराठी भादषकाुंसाठी स्वतुंत्र राज्याची मागणी 1940 मधे्य सुरू झाली आदण राज्य चळवळीसाठी आजच्या मुुंबईत 

सुंयुक्त महासभा स्र्ापन करण्यात आली. 

• तर्ादप, भारत छोडो आुंिोलन आदण िुसरे महायुद्ध याुंनी सुंघषि मागे ढकलला. 

• वेगळ्या राज्याची बाजू माुंडण्यासाठी अनेक आयोगाुंना िोन िशकाुंहून अदधक काळ लागला. 1956 मधे्य तत्कालीन 

पुंतप्रधान पुं. जवाहरलाल नेहरूुं नी 5 वषाांसाठी मुुंबईला कें द्रशादसत प्रिेश म्हणून घोदषत केले. नुंतर लोकसभेने 

दिभादषक बॉमे्ब (मुुंबई) राज्याचा ठराव मुंजूर केला. माचि 1960 मधे्य लोकसभेने राज्याचा ठराव मुंजूर केला. 

• एका मदहन्यानुंतर कदनष्ठ सभागृहाने मुुंबई राज्याचा ठराव मुंजूर केला. 1 मे 1960 रोजी मुुंबई राजधानीसह महाराष्ट्र  

राज्य अस्तित्वात आले. 

महाराष्ट्र  दिनाचे महत्त्व 

 

• भाषणाुंपासून ते रुंगीत परेडपयांत, महाराष्ट्र  हा दिवस मोठ्या उत्साहाने साजरा करतो. राज्य आदण कें द्र सरकारच्या 

अखत्यारीतील बहुताुंश शाळा, महादवद्यालये आदण कायािलये या दिवशी बुंि असतात.  

• महाराष्ट्र  दिन दशवाजी पाकि , िािर येरे् परेडिारे साजरा केला जातो, जेरे् महाराष्ट्र ाचे राज्यपाल भाषण करतात.  

• राज्य सरकार आदण खाजगी के्षत्र या दिवशी नवीन प्रकल्प आदण योजनाुंचा शुभारुंभ करतात.  

• महाराष्ट्र  दिनादनदमत्त राज्यभरात भारतीयाुंना िारूदवक्रीवर बुंिी घालण्यात आली आहे. 
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संयुक्त महाराष्ट्र ाची स्थापना 

 

• शेवटी 105 लोकाुंच्या बदलिानानुंतर 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र ातील सध्याचे प्रमुख भौगोदलक दवभाग, कोकण, 

मराठवाडा, पदिम महाराष्ट्र , उत्तर महाराष्ट्र , दविभि एकत्र करून सध्याचा मराठी भादषक महाराष्ट्र  दनमािण झाला. 

• दिभादषक राज्याचे दवभाजन करताना महाराष्ट्र ाने गुजरातला 10 कोटी रुपये द्यावेत आदण पुढील 4 वषाांत ही रक्कम 

कमी करावी, असे मान्य करण्यात आले. 

• तसेच मुुंबईचा दवकास आदण बाुंधकाम गुजराती भाुंडवलिाराुंनी केले आदण एकूण 50 कोटी रुपये 'व्याज' िेऊन 

मुुंबई महाराष्ट्र ाला दमळाली, असा िावा गुजराती भादषक करत होते. 

• राज्याला 'मुुंबई' म्हणावे अशी नेहरूुं ची इच्छा होती. पण त्यादशवाय, सुंयुक्त महाराष्ट्र  सदमतीने ‘महाराष्ट्र ’ असे नाव 

िेण्याचा दनणिय घेतला आदण कामगार दिनी म्हणजेच 1 मे रोजी राज्याची स्र्ापना झाली. 

• महाराष्ट्र ाचा कलश पदहले मुख्यमुंत्री यशवुंतरावाुंनी आणला होता. मुुंबई ही नवीन राज्याची राजधानी आदण नागपूर 

उपराजधानी झाली. 

• मात्र, बेळगाव आदण त्याचा पररसर आदण गुजरातचा डाुंगी भादषक प्रिेश महाराष्ट्र ात समादवष्ट् करण्यात आलेला नाही. 

बेळगाव, दनपाणी कारवार याुंचा कनािटकात समावेश करण्यात आला. दबिर, भालकी, सुंतपूर, हुमामाबाि, बुरहानपूर, 

सौनसर, मुलताई, भैंसडे हे वािग्रि मानले जात होते. उुंबरगाव तालुक्यातील 50 गावे, पदिम खाने्दशातील उकई 

योजनेतील 144 गावे आदण सुंपूणि डाुंग दजल्ह्यातील गुजरातमधे्य समादवष्ट् करण्यात आले. 

• बेळगाव दनपाणी कारवार भागातील मराठी भादषकाुंनी ‘महाराष्ट्र  एकीकरण सदमती’ स्र्ापन करून जोरिार आुंिोलन 

सुरू केले. या आुंिोलनात सीमावासीयाुंना बदलिानही द्यावे लागले. त्याुंच्या स्मरणार्ि आजही सीमाभागात १ नोव्हेंबर 

हा काळा दिवस म्हणून पाळला जातो. महाराष्ट्र  सरकारने ऑगस्ट 2005 मधे्य सीमाप्रश्न सवोच्च न्यायालयात नेला. 

• बेळगावसह महाराष्ट्र ातील 865 गावाुंचा समावेश करण्यासाठी अजूनही प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्र  आदण कनािटक 

याुंच्यातील सीमाप्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. 1966 मधे्य कें द्र सरकारने बेळगावच्या प्रश्नावर महाजन आयोगाची 

स्र्ापना केली. या आयोगाच्या दशफारशी िोन्ही राज्याुंनी मान्य केल्या नाहीत. 
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