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महाराष्ट्रातील जिल्हे 

 

 भारतात, महाराष्ट्र राज्य देशाच्या पजिम आजि मध्य भागात आह.े राज्याला अरबी समुद्रािवळ एक लाांब ककनारपट्टी (720 ककमी) 

आह.े 

 1 मे 1960 रोिी महाराष्ट्र अजततत्वात आला; हा कदवस महाराष्ट्र कदन म्हिून सािरा केला िातो. 

 लोकसांख्येच्या आधारावर महाराष्ट्र ह ेभारतातील दसुरे सवाात मोठे राज्य आह ेआजि भौगोजलक व्याप्तीच्या बाबतीत जतसरे आह.े 

 2011 च्या िनगिनेनुसार, एकूि लोकसांख्येच्या 3% लोकसांख्या महाराष्ट्रात राहत,े आजि राज्य अत्यांत शहरीकरि झाल ेआह,े 45.2% 

लोक शहरी भागात राहतात. 

 महाराष्ट्रात 35 जिल्ह ेआहते, िे सहा महसूल जवभागाांमध्य ेजवभागललेे आहते, म्हििे औरांगाबाद, अमरावती, कोकि, पुि,े नाजशक 

आजि नागपरू, प्रशासकीय हतेूांसाठी. 

 महाराष्ट्रात भौगोजलक, रािकीय, ऐजतहाजसक आजि साांतकृजतक भावनाांवर आधाररत पाच मध्य प्रदशे आहते. 

जिल्ह ेखालील प्रशासकीय जवभागाांमध्य ेजवभागलले ेआहते. 

1. कोकि 

2. देश (पुि ेजवभाग) 

3. खानदेश 

4. मराठवाडा 

5. जवदभा 

 टीप: महाराष्ट्राला जिल्हा ततरावर जनयोिनासाठी वैधाजनक सांतथा असण्याची प्रदीर्ा परांपरा आह.े 

 प्रभावी तथाजनक तवराज्य प्रशासनासाठी ग्रामीि भागात शासन करण्यासाठी 33 जिल्हा पररषदा, 351 पांचायत सजमत्या आजि 

27,906 ग्रामपांचायती आहते. 

 26 महानगरपाजलका, 219 नगरपररषदा, 7 नगर पांचायत आजि 7 कॅन्टोन्मेंट बोडााद्वारे शहरी भाग जनयांजित केला िातो. 

महाराष्ट्रातील जिल्हा जनर्माती 
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खाली कदलेल्या सारिी मध्ये महाराष्ट्रातील जिल्हा जनर्माती क्रम दणे्यात आलेला आह.े 

क्रमाांक पूवीचा जिल्हा नवीन जिल्हा तारीख 

१ रत्नाजगरी ससांधुदगुा १ मे १९८१ 

२ औरांगाबाद िालना १ मे १९८१ 

३ उतमानाबाद लातूर १६ ऑगतट १९८२ 

४ चांद्रपूर गडजचरोली २६ ऑगतट १९८२ 

५ बृह न्मुांबई मुांबई उपनगर १ ऑक्टोबर १९९० 

६ अकोला वाजशम १ िुलै १९९८ 

७ धुळे नांदरुबार १ िुलै १९९८ 

८ परभिी सहांगोली १ मे १९९९ 

९ भांडारा गोंकदया १ मे १९९९ 

१० ठािे पालर्र १ ऑगतट २०१४ 

महाराष्ट्रातील जिल्हाजनहाय माजहती 

खाली कदलेल्या सारिी मध्ये महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्याची माजहती दणे्यात आलेली आह:े 

No नाव मखु्यालय 
प्रशासकीय 

जवभागिी 

क्षिेफळ 

(ककमी 2) 

लोकसांख्या (२०११ 

िनगिना) 

र्नता 

(प्रजत 

ककमी2) 

शहरी 

(%) 

साक्षरता 

(%) 

1 अहमदनगर अहमदनगर नाजशक 17,048 4,543,159 234.77 19.67 80.22 

2 अकोला अकोला अमरावती 5,428 1,813,906 300.78 44.04 88.05 

3 अमरावती अमरावती अमरावती 12,235 2,888,445 206.4 34.5 82.5 

4 औरांगाबाद औरांगाबाद औरांगाबाद 10,100 3,701,282 286.83 37.53 61.15 

5 बीड बीड औरांगाबाद 10,693 2,585,049 207.04 17.91 68 

6 भांडारा भांडारा नागपूर 3,717 1,200,334 305.58 15.44 68.28 

7 बुलढािा बुलढािा अमरावती 9,661 2,486,258 230.63 21.2 75.8 

8 चांद्रपूर चांद्रपूर नागपूर 11,443 2,204,307 193.65 32.11 73.03 

9 धुळे धुळे नाजशक 7,195 2,050,862 211.83 26.11 71.6 

10 गडजचरोली गडजचरोली नागपूर 14,412 1,072,942 67.33 6.93 60.1 

11 गोंकदया गोंकदया नागपूर 5,234 1,322,507 247.81 11.95 67.67 

12 सहांगोली सहांगोली औरांगाबाद 4,526 1,177,345 218.11 15.2 66.86 
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13 िळगाव िळगाव नाजशक 11,765 4,229,917 312.79 71.4 76.06 

14 िालना िालना औरांगाबाद 7,687 1,959,046 211.82 19.09 64.52 

15 कोल्हापूर कोल्हापूर पुिे 7,685 3,876,001 457.44 29.65 77.23 

16 लातूर लातूर 
औरांगाबाद 

जवभाग 
7,157 2,454,196 282.19 23.57 71.54 

17 मुांबई शहर मुांबई कोकि 157 3,085,411 49,140.90 100 86.4 

18 
मुांबई 

उपनगर 
वाांद्र े कोकि 446 9,356,962 23,271 100 86.9 

19 नागपूर नागपूर नागपूर 9,892 4,653,570 409.36 64.33 84.18 

20 नाांदडे नाांदडे औरांगाबाद 10,528 3,361,292 275.98 28.29 68.52 

21 नांदरुबार नांदरुबार नाजशक 5,955 1,648,295 260 15.5 46.63 

22 नाजशक नाजशक नाजशक 15,582 6,107,187 321.56 38.8 74.4 

23 उतमानाबाद उतमानाबाद औरांगाबाद 7,569 1,657,576 197.89 17 78.4 

24 पालर्र पालर्र कोकि 5,344 
  

562 50 80 

25 परभिी परभिी औरांगाबाद 6,251 1,836,086 244.4 31.8 55.15 

26 पुिे पुिे पुिे 15,643 9,429,408 461.85 58.1 80.78 

27 रायगड अजलबाग कोकि 7,152 2,634,200 308.89 24.2 77 

28 रत्नाजगरी रत्नाजगरी कोकि 8,208 1,615,069 206.72 11.3 65.13 

29 साांगली साांगली पुिे 8,578 2,822,143 301.18 24.5 62.41 

30 सातारा सातारा पुिे 10,480 3,003,741 266.77 14.2 78.52 

31 ससांधुदगुा ओरोस कोकि 5,207 849,651 166.86 9.5 80.3 

32 सोलापूर सोलापूर पुिे 14,895 4,317,756 259.32 31.8 71.2 

33 ठािे ठािे कोकि 4,214 11,060,148 850.71 72.58 80.67 

34 वधाा वधाा नागपूर 6,310 1,300,774 195.03 25.17 80.5 

35 वाजशम वाजशम अमरावती 5,150 1,197,160 275.98 17.49 74.02 

36 यवतमाळ यवतमाळ अमरावती 13,582 2,772,348 152.93 18.6 57.96 

Source: Wikipedia 

महाराष्ट्र मधील प्रशासकीय जवभाग 

खालील टेबलमध्ये महाराष्ट्रातील प्रशासकीय जवभाग व त्या प्रशासकीय जवभागातील जिल्ह ेयाांची यादी कदलेली आह.े 
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No. प्रशासकीय जवभाग जिल्ह े

1 कोकि 
मुांबई शहर,मुांबई उपनगर, पालर्र ,ठािे, ससांधुदगुा, रायगड, 

रत्नाजगरी, 

2 औरांगाबाद 
औरांगाबाद, लातूर, उतमानाबाद, नाांदडे, परभिी, बीड, िालना व 

सहांगोली 

3 पुि े कोल्हापूर, पुिे, सोलापूर, सातारा व साांगली 

4 अमरावती अमरावती, बुलढािा, अकोला, यवतमाळ व वाजशम 

5 नागपरू भांडारा, गडजचरोली, चांद्रपूर, नागपूर, वधाा व गोंकदया 

6 नाजशक अहमदनगर, धुळे, िळगाव, नाजशक व नांदरुबार 

 

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

