महाराष्ट्राचा भग
ू ोल
1.

महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ = ३,०७,७१३ चौ. कि. मी.

2.

विस्तार –

पुि-व पश्र्चचम जास्तीत जास्त लाांबी ८०० कि. मी.
उत्तर-दक्षक्षण जास्तीत जास्त लाांबी ७०० कि.मी. आहे .
3. क्षेत्रफळाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा राजस्थान, मध्यप्रदे शनांतर भारतात ततसरा क्रमाांि लागतो. भारताच्या एिूण
क्षेत्रफळापैिी (३२,८७,२६३ चौ. कि.मी.) ९.३६ % इतिा हहस्सा महाराष्ट्राने व्यापला आहे .
4. महाराष्ट्राच्या िायव्येस-गुजरात राज्य, दादरा ि नगर हिेली, उत्तरे ला -मध्य प्रदे श, पूिेस - छत्तीसगड, आग्नेयेस
- आांध्रप्रदे श, दक्षक्षणेस - िनावटि आणण अगदी दक्षक्षणेस - गोिा राज्य आहे . राज्याच्या पश्र्चचम सीमेलगत अरबी
महासागर पसरलेला आहे .
5. महाराष्ट्राचे प्रािृततिदृष्ट््या िोिण किनारपट्टी, सह्याद्री पिवत किां िा पश्र्चचम घाट ि डोंगराळ प्रदे श, आणण
महाराष्ट्र पठार असे ३ प्रमुख विभाग पडतात.

6. अरां द, चचांचोळ्या िोिण किनारपट्टीचा हा भाग सखल ि डोंगराळ आहे .
7. किनारपट्टीस समाांतर सह्याद्री पिवत किां िा पश्र्चचम घाट आहे .
8. महाराष्ट्राचा पूिेिडील बराचसा भाग दख्खन पठाराने व्यापला आहे .
शशखरे

उां ची

िळसब
ू ाई

१,६४६ मी.

साल्हे र

१,५६७ मी.

महाबळे चिर

१,४३८ मी.

हररचचांद्रगड

१,४२४ मी.

9. महाराष्ट्र राज्य मोसमी िार्याच्या िक्षेत येत असल्याने महाराष्ट्राचे सिवसामान्य हिामान मोसमी प्रिारचे आहे .
िर्वभराचा विचार िरता महाराष्ट्रात हिामानाची श्र्स्थती सारखी नसते.
10. प्रमुख नद्या - गोदािरी, भीमा, िृष्ट्णा, पैनगांगा, िर्ाव, िैनगांगा, नमवदा, तापी, माांजरा, सीना.

11. प्रमुख नद्याांची खोरी: गोदािरी खोरे , भीमा खोरे , िृष्ट्णा खोरे , तापी खोरे , पैनगांगा खोरे , िर्ाव खोरे , िैनगांगा खोरे
ि माांजरा खोरे

नदीचे नाि
गोदािरी

उगमस्थान
त्र्यांबिेचिर (नाशशि)

.... या श्र्जल्ह्यातून जाते
नाशशि, नगर, औरां गाबाद,
परभणी, नाांदेड

भीमा

भीमाशांिर (पण
ु े)

पण
ु े, सोलापरू

िृष्ट्णा

महाबळे चिर (सातारा)

सातारा, साांगली, िोल्हापूर

तापी

सातपड
ु ा पिवतराांगा (मल
ु ताई), मध्यप्रदे श

अमरािती, अिोला ि बल
ु ढाणा,

िाशशम, जळगाांि, र्ुळे, नांदरु बार

12. महाराष्ट्रातील एिूण िनक्षेत्र सम
ु ारे ६१, ९३९ चौ. कि. मी. आहे . भ-ू क्षेत्राच्या सम
ु ारे २१% क्षेत्र िनाखाली आहे .
सिावत जास्त िनक्षेत्र नागपूर विभागात (२७,५५९ चौ. कि. मी.) आहे . सिावत िमी िनक्षेत्र औरां गाबाद विभागात
(२९१३ चौ. कि. मी.) आहे .

नाशशि विभाग - ११८२१ चौ. कि. मी. िनक्षेत्र.
अमरािती विभाग ९७२२ चौ. कि. मी. िनक्षेत्र.
पण
ु े विभाग - ६२३७ चौ. कि. मी. िनक्षेत्र.

श्र्जल्ह्याांचा विचार िरता राज्यात सिावत जास्त िनक्षेत्र गडचचरोली श्र्जल्ह्यात (सुमारे १३००० चौ. कि. मी.) आहे .
13. राज्यातील राष्ट्रीय उद्याने:
१. ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान - चांद्रपरू

२. निेगाि राष्ट्रीय उद्यान - गोंहदया
३. बोररिली राष्ट्रीय उद्यान (सांजय गाांर्ी राष्ट्रीय उद्यान) मुांबई उपनगर, ठाणे.

याशशिाय नागपूर श्र्जल्ह्यात पें च आणण अमरािती श्र्जल्ह्यात गुगामल (मेळघाट) ही राष्ट्रीय उद्याने राज्यात आहे त.
14. प्रमुख अभयारण्ये:

रार्ानगरी- दाजीपूर अभयारण्य - िोल्हापूर. (गव्याांसाठी प्रशसद्ध)
चाांदोली अभयारण्य - साांगली.

सागरे चिर अभयारण्य - साांगली.
िोयना अभयारण्य - सातारा
माळणी पक्षी अभयारण्य (इांहदरा गाांर्ी पक्षी अभरायरण्य) - सातारा.
भीमाशांिर - पुणे, ठाणे.

तानसा अभयारण्य - ठाणे
िनावळा पक्षी अभयारण्य - (महाराष्ट्रातील पहहले पक्षी अभयारण्य) - रायगड
नाांदरू मध्मेचिर अभयारण्य - नाशशि (हे अभयारण्य पाणपक्षाांसाठी प्रशसद्ध आहे .)
दे ऊळगाि - रे हेिुरी अभयारण्य - अहमदनगर.

माळढोि पक्षी अभयारण्य - सोलापूर. (राज्यातील सिाांत मोठे अभयारण्य)
गौताळा - औटरम घाट अभयारण्य - औरां गाबाद, जळगाि.
पाल-यािल अभायारण्य - जळगाि
किनिट अभयारण्य - नाांदेड, यितमाळ.
मेळघाट अभयारण्य - (राज्यातील पहहला व्याघ्र प्रिल्प) - अमरािती.
बोर अभयारण्य - िर्ाव.
नागणिरा अभयारण्य - गोंहदया

15. खननज संपत्ती :
१. भारतातील मँगेनीजच्या एिूण साठ्यापैिी सुमारे ४०% मँगेनीजचा साठा महाराष्ट्रात आहे . तसेच मँगेनीज
उत्पादनात महाराष्ट्राचा भारतात दस
ु रा क्रमाांि लागतो.
श्र्जल्हे - नागपूर, भांडारा, शसांर्ुदग
ु .व

२. भारतातील बॉक्साईटच्या एिूण उत्पादनापैिी २०% उत्पादन महाराष्ट्रात होते. महाराष्ट्रात जिळ जिळ ८०
दशलक्ष टन इतिा बॉक्साईटचा साठा आहे . -

श्र्जल्हे - िोल्हापूर, सातारा, साांगली, ठाणे, रायगड, रत्नाचगरी, शसांर्ुदग
ु .व

३. िायनाईट - दे शातील िायनाईटच्या एिूण उत्पादनात महाराष्ट्राचा हहस्सा १५% इतिा आहे . श्र्जल्हा - भांडारा.
४. क्रोमाईट -

दे शातील एिूण क्रोमाईटच्या साठ्याच्या १०% इतिा साठा महाराष्ट्रात आहे .

श्र्जल्हे - भांडारा, शसांर्द
ु ग
ु ,व नागपरू .

५. डेलोमाईट - दे शातील एिूण साठ्याांपैिी ९% डेलोमाईटचा साठा महाराष्ट्रात आहे . श्र्जल्हे - रत्नाचगरी, यितमाळ.

६. चुनखडी - दे शातील एिूण चुनखडीच्या साठ्यापैिी ९% साठे महाराष्ट्रात आहे त.
श्र्जल्हे - यितमाळ, चांद्रपूर, गडचचरोली, अहमदनगर.

७. महाराष्ट्रात दगडी िोळशाचा साठा ५,००० दशलक्ष टन आहे . दे शाच्या एिूण दगडी िोळशाच्या साठ्याच्या तो ४%
इतिा आहे .

श्र्जल्हे - नागपूर, चांद्रपूर,

८. भारताच्या एिूण लोहखतनज साठ्याांपैिी २% लोहखतनजसाठा महाराष्ट्रात आहे .
श्र्जल्हे - चांद्रपूर, गडचचरोली, गोंदीया, नागपूर, शसांर्ुदग
ु .व

९. ग्रॅनाईट - गोंहदया, चांद्रपरू , गडचचरोली, शसांर्द
ु ग
ु व श्र्जल्ह्याांत सापडतो.
१०.ताांबे - नागपूर ि यितमाळ श्र्जल्ह्यात अत्यल्प प्रमाणात सापडते.
११.अभ्रि - शसांर्ुदग
ु व श्र्जल्ह्यात सापडते.

१२.टां गस्टन - नागपूर श्र्जल्ह्यात सापडते.

१३.बेसॉल्ट खडि - दक्षक्षण िोिण ि महाराष्ट्राचा अततपूिव भाग िगळता महाराष्ट्रात सिवत्र सापडतो.
16. खननज तेल: मुांबईनजीि समुद्रातील ‘मुांबई हाय’ या क्षेत्रात खतनज तेल, तसेच नैसचगवि िायू सापडतात. रायगड
श्र्जल्ह्यात उरणजिळ समुद्रात खतनज तेलाचे साठे आढळतात.

17. राज्यातील रस्त्याांची एिूण लाांबी २,३३,६६४ कि. मी. आहे . (सािवजतनि बाांर्िाम विभाग ि श्र्जल्हा पररर्दाांच्या
दे खभालीखालील रस्ते)

क्र.

राष्ट्रीय महामागावचे नाि

महामागव
क्रमाांि

१
२
३
४
५

मुांबई-नाशशि - आग्रा महामागव

३

न्हािाशेिा - िळां बोली – पळस्पे

४ ब

मांब
ु ई - पण
ु े - बेंगळूरू – चेन्नई
हाजीरा-सुरत-र्ुळे-नागपूर-िोलिाता

िाराणसी- नागपरू -है द्राबाद-बेंगळूरू (िन्यािुमारी

४
६
७

महामागव)
६
७
८
९
१०
११

मुांबई-अहमदाबाद - जयपूर - हदल्ली

८

सोलापूर - विजापूर – चचत्रदग
ु व

१३

पुणे - सोलापूर-है द्राबाद-विजयिाडा

९

तनजामाबाद – जगदलपरू

१६

पनिेल - गोिा – मांगलोर

१७

पुणे - नाशशि ५०

५०

18. राज्यातील रे ल्िे मागावची एिूण लाांबी ५९०२ कि.मी. आहे . (िोिण रे ल्िे मागावची लाांबी र्रून). राज्यातील प्रमुख
रे ल्वे मागग

१. मांब
ु ई - हदल्ली मागव (मध्य रे ल्िेमागव)

२. मुांबई - अहमदाबाद मागव (पश्र्चचम रे ल्िेमागव)
३. मुांबई - िोलिता मागव
४. मुांबई - चेन्नई

५. मुांबई - शसिांदराबाद
६. मांब
ु ई - िोल्हापरू

७. हदल्ली - चेन्नई मागव (ग्रॅट - रां ि मागव)
८. भुसािळ - सुरत
19. मुांबई, पुणे ि नागपूर या तीन हठिाणाांहून आांतरराष्ट्रीय विमानसेिा सुरू आहे . आांतरदे शीय विमानतळे - मुांबई,
पुणे, नागपूर, औरां गाबाद, िोल्हापूर ि नाांदेड येथे आहे त.

20. महाराष्ट्राला सम
ु ारे ७२० कि. मी. चा सागरी किनारा लाभला आहे . महाराष्ट्रात २ महत्त्िाची बांदरे आहे त
१. मुांबई पोटव रस्ट (एम.बी.पी.टी.)

२. न्हािाशेिा (जे. एन. पी. टी./ जिाहरलाल नेहर पोटव रस्ट) तसेच राज्यात ४८ छोटी बांदरे आहे त.
21. राज्यातील पोस्ट सेिेची िायावलये माचव, २००७ अखेर १२,५९९ होती. याांपैिी ११,३१५ ही ग्रामीण क्षेत्रात असून
उिवररत १२८४ शहरी क्षेत्रात आहे त.

22. माचव, २००७ अखेरपयांत राज्यात ६४.४४ लाख दरू ध्िनी जोड (टे शलफोन िनेक्शन्स)होते.

सप्टें बर, २००७ अखेरपयांत २७९.१४ लाख इतिे मोबाईलर्ारि (भ्रमणध्िनीर्ारि) होते. त्यापैिी ११५.२५ लाख
(४१.३%) हे िेिळ मुांबई मांडल मध्ये होते.
23. मुांबई महाराष्ट्राची राजर्ानी असून नागपूर हे उपराजर्ानीचे हठिाण आहे .

सध्या महाराष्ट्रात एिूण ३५ श्र्जल्हे आहे त आणण ३५८ तालुिे ि ४३,७२२ खेडी आहे त.
प्रशासिीयदृष्ट््या महाराष्ट्राचे ५ विभाग पडतात. १.िोिण,

२.पश्र्चचम महाराष्ट्र,

३.उत्तर महाराष्ट्र,

४. मराठिाडा,

५.विदभव.

नागरी प्रशासन ि स्थातनि स्िराज्य सांस्था :
तपशील

सांख्या

१. श्र्जल्हा पररर्द

३३

२. ग्रामपांचायती

२७,९१६

३. पांचायत सशमती

३५१

४. महानगरपाशलिा

२२

५. नगर पररर्द

२२

६. नगर पांचायत

०३

७. िटि मांडळ (िॅन्टॉन्में ट बोडव)

०७

24. लोिसांख्या:
भारतीय जनगणना २००१ नुसार महाराष्ट्राच्या लोिसांख्येची िैशशष्ट््ये पुढीलप्रमाणे आहे त.
तपशील

सांख्या

एिूण लोिसांख्या

९ िोटी ६८ लाख ७८ हजार ६२७

पुरर्

५ िोटी ३ लाख ९७ हजार ४६०

श्र्स्त्रया

४ िोटी ६४लाख ८१ हजार १६७

ग्रामीण लोिसांख्या (सम
ु ारे )

५िोटी ५७ लाख ७८ हजार

अनुसूचचत जाती (एस.सी.)

९८लाख ८२ हजार

शहरी लोिसांख्या (सुमारे )

४ िोटी ११ लाख

अनुसूचचत जमाती (एस.टी.)

८५ लाख ७७ हजार

लोिसांख्येची घनता (प्रतत चौ.कि. मी.)

३१५

एिूण साक्षरता प्रमाण

७६.९ %

पुरर् साक्षरता

८६.२%,

स्त्री साक्षरता

६९.३%

स्त्री-पर
ु र् प्रमाण (श्र्स्त्रया-प्रतत हजार पर
ु र्)

९२२

नागरी (शहरी) लोिसांख्येचे प्रमाण

४२.४३%

(महाराष्ट्राची माचव, २००८ ची (प्रक्षेवपत) लोिसांख्या १० िोटी ८० लाख आहे .)
थंड हवेची ठिकाणे :
अांबोली - शसांर्ुदग
ु व

माथेरान - रायगड,

जव्हार - ठाणे,

तोरणमाळ - नांदरू बार,

लोणािळा ि खांडाळा –

महाबळे चिर ि पाचगणीसातारा,

पन्हाळा - िोल्हापरू ,

पुणे

चचखलदरा-अमरािती.

श्र्जल्हा,

भांडारदरा -

अहमदनगर,

म्है समाळ - औरां गाबाद

ननावळा - अिोला

प्रमख
ु धार्मगक पयगटन स्थळे :
र्ाशमवि पयवटन स्थळ

श्र्जल्हा

पांढरपूर

सोलापूर

श्री महालक्ष्मी

िोल्हापूर

तुळजापूर

उस्मानाबाद

पन्हाळ्याचा जोततबा

िोल्हापरू

अांबेजोगाई

बीड

परळी-िैजनाथ

बीड

शेगाि

बल
ु ढाणा

शशडी

अहमदनगर

पैठण

औरां गाबाद

घष्ट्ृ णेचिर

औरां गाबाद

दे हू ि आळां दी

पण
ु े

भीमाशांिर

पुणे

औांर्

सातारा

जेजुरी

पुणे

त्र्यांबिेचिर

नाशशि

औांढ्या नागनाथ

परभणी

गुरद्िारा,

नाांदेड

िणी

नाशशि

महालक्ष्मी ि हाजी अली

मुांबई
अष्ट्टववनायकाची स्थळे

गाि

श्रीगणेशाचे नाि

श्र्जल्हा

थेऊर

श्रीचचांतामणी

पुणे.

राांजणगाि

श्रीमहागणपती

मोरगाि

श्रीमोरे चिर

ओिर

श्रीविघ्नेचिर

लेण्याद्री

श्रीचगररजात्मि

महड

श्रीविनायि

पाली

श्रीबल्लाळे चिर

रायगड

शसद्धटे ि

श्रीशसवद्धविनायि

अहमदनगर

पण
ु े.
पुणे.
पुणे.
पुणे.

रायगड

प्रमुख ऐनतहार्सक ककल्ले
श्र्जल्हा
रायगड

किल्ल्याचे नाि
रायगड, िनावळा, शलांगाणा, द्रोणाचगरी, सुर्ागड, अिचचतगड,

सरसगड, तळे , घोसाळे इत्यादी. तसेच सागरी किल्ल्याांमध्ये खाांदेरीपण
ु े

सातारा

उां दे री, िासा ि मुरड-जांश्र्जरा

शसांहगड, परु ां दर, शशिनेरी, राजगड, तोरणा, लोहगड इत्यादी

प्रतापगड, सज्जनगड, िमळगड, मिरां दगड, िसांतगड, िेंजळगड,
अश्र्जांक्यतारा इत्यादी.

िोल्हापरू

पन्हाळा, विशाळगड, गगनगड, भद
ू रगड इत्यादी.

शसांर्ुदग
ु व

शसांर्ुदग
ु व ि विजयदग
ु व (सागरी), दे िगड, इत्यादी.

ठाणे

रत्नाचगरी
अहमदनगर
औरां गाबाद
नाशशि

िसईचा भुईिोट किल्ला, अनावळा (सागरी), गोरखगड इत्यादी.
सि
ु णवदग
ु व (सागरी), रत्नगड, जयगड, प्रचचतगड इत्यादी.

हररचचांद्रगड, रतनगड ि अहमदनगरचा भुईिोट किल्ला.
दे िचगरी (दौलताबाद) किल्ला.

ब्रह्मचगरी, साल्हे र - मुल्हे र इत्यादी.

र्िल्पे / लेणी :
अजांठा, िेरूळ, वपतळखोरा लेणी - औरां गाबाद श्र्जल्हा.
भाज्याची लेणी, िाल्यावची लेणी - पुणे श्र्जल्हा.
घारापरु ी लेणी-रायगड श्र्जल्हा. खरोसा -लातरू

