
राज्याचा संिक्ष त आढावा 

देशाच्या पि चम व मध्य भागात वसले या महारा टर्ाला अरबी समदुर्ाचा 720 िकमी लांबीचा िव तीणर् समदुर्िकनारा लाभला 
असनू स ादर्ी व सातपडुा या पवर्तरांगांची नैसिर्गक तटबंदी लाभली आहे. राज्याच्या वाय येस गजुरात, उ रेस मध्य देश, पवूस 
छ ीसगड, आग्नेयेस तेलंगणा, दिक्षणेस कनार्टक व नैऋत्येस गोवा आहे.  शासकीय सोयीसाठी राज्याची िवभागणी 36 िज हे व  
6 महसलू िवभागांमध्ये करण्यात आली आहे.  

राज्याचे हवामान उ ण किटबंधीय मोसमी आहे.  माचर्पासनू सरुु होणाऱ्या व अंगाची कािहली करणाऱ्या उन्हा या पाठोपाठ 
जनूच्या सरुुवातीला पावसाळा येतो. पावसा यातील हिरत व आ हाददायी वातावरण, ऑक्टोबरच्या असखुद वातावरणानंतर 
येणाऱ्या सौ य िहवा यात िटकून राहते.  

महारा टर् राज्य लोकसंख्येनसुार देशात दसुऱ्या कर्मांकाचे तर के्षतर्फळानसुार देशात ितसऱ्या कर्मांकाचे राज्य आहे. महारा टर् 
राज्य रे वे, र ते, हवाई व जल मागार्ने जोडले गेले असनू देशातील मो ा माणात शहरीकरण झाले या राज्यांपैकी एक आहे.  

उ म पायाभतू सिुवधा, मबुलक नैसिर्गक साधनसंप ी, मखु भागांशी संपकर् , कुशल मनु यबळाची उपल धता आिण 
दजदार िशक्षण यामळेु महारा टर् हे नवीन उ ोग थािपत करण्यासाठी आदशर् िठकाण झाले आहे. पायाभतू सिुवधा व माटर् शहरे 
िवकिसत करण्यावर राज्याने भर िदला आहे.  

राज्याची राजधानी मुंबई ही देशाची आिर्थक राजधानी आहे. मुंबई केवळ अगेर्सर काप रेट सं थांच्या व कंपन्यांच्या मखु्य 
कायार्लयांचे माहेरघर नसनू आिशया खंडातील सवार्त जनुा शेअर बाजार, मुंबई शेअर बाजार, हा देखील याच शहरात िदमाखात उभा 
आहे. 

महारा टर् ही फक्त एक भौगोिलक संज्ञा नसनू लोकांच्या एकितर्त यत्नांनी उभे रािहलेले राज्य आहे. राज्यात िविवध 
चालीरीती व परंपरा असलेले लोक गणु्यागोिंवदाने राहतात. आप या समृ  संगीत व नतृ्य परंपरेसाठी राज्य देशात िस  आहे. 
पोवाडा, भारुड, ग धळ आिण लावणीच्या माध्यमातनू लोककलेमध्ये केले या भरीव योगदानासाठी राज्य ओळखले जाते. महारा टर्ाला 
उच्च दजार्ची ना  परंपरा आहे. राज्य िविवध पाककृतींसाठी देखील िस  आहे. सवर् मखु धािर्मक सण राज्यात शांततेने व 
सौहादर्तेने साजरे केले जातात. देशाच्या सामािजक, आिर्थक व राजकीय गतीमध्ये राज्याचा बहुमोल वाटा आहे. 

अजंठा, वेरूळ व घारापरुी लेणी, 19 या शतकातील नव-गॉिथक शैलीतील सावर्जिनक इमारती व 20 या शतकातील 
आटर् डेको इमारती, छतर्पती िशवाजी महाराज टिर्मनस ही जागितक वारसा थळे राज्यात आहेत.  नािशक िज ातील नांदरू 
मधमे वर, बलुडाणा िज ातील लोणार सरोवर आिण ठाणे खाडी या नैसिर्गक पाणथळ क्षतेर्ांना रामसर थळांचा दजार् ा त झाला 
आहे. ही जागितक वारसा थळे, वा तकुलेचा उ म नमनुा असलेले गेट वे ऑफ इंिडया आिण चैत्य व िवहार, वन्यजीव अभयारण्ये, 
पक्षी अभयारण्ये, समदुर् िकनारे, गडिक ले कायमच जगभरातील पयर्टकांना आकिर्षत करतात.  

राज्याने कर्ीडा, कला, सािहत्य व सामािजक सेवा यांमध्ये आपला वतःचा ठसा उमटवला आहे.  मनोरंजन के्षतर्ात जागितक 
तरावर नावाजलेले बॉलीवूड हे देखील राज्याचा िह सा आहे. 

काळाच्या त्येक ट यावर गितशील राहून आपले परुोगािमत्व िस  करणाऱ्या महारा टर् राज्याने शा वत िवकासाच्या 
िदशेने आपली वाटचाल सरुू ठेवली आहे. 

 

* * * * * 

 



 
               महत्त्वाचे 

 
1) सामान्य शासन िवभागाचे महारा टर् शासन राजपतर् असाधारण भाग एक-मध्य उप-िवभाग, असाधारण 

कर्मांक 25, िद.24 फे वुारी, 2023 अिधसचूना कर्.गानाब-2715/मंतर्ी 18/ .कर्.218/29 अन्वये 
महारा टर् शासनाने िदले या आदेशानसुार ‘औरंगाबाद’ शहराचे नाव बदलनू ते ‘छतर्पती संभाजीनगर’ 
करण्यात आले आहे.  

2) सामान्य शासन िवभागाचे महारा टर् शासन राजपतर् असाधारण भाग एक-मध्य उप-िवभाग, असाधारण 
कर्मांक 24, िद.24 फे वुारी, 2023 अिधसचूना कर्.गानाब-4721/ .कर्.73/अ/29, अन्वये महारा टर् 
शासनाने िदले या आदेशानसुार ‘उ मानाबाद’ शहराचे नाव बदलनू ते ‘धारािशव’ करण्यात आले आहे. 

3)  महसलू व वन िवभागाचे महारा टर् शासन राजपतर् असाधारण भाग चार-ब, असाधारण कर्मांक 45,  
िद. 26 फे वुारी, 2023 अिधसचूनेचा मसदुा कर्. ाफेब 2023/ . कर्. 36/ म-10 िस  झाला आहे. 

                  अनसुचूी 

जनेु नाव नवे नाव 
औरंगाबाद िवभाग छतर्पती संभाजीनगर िवभाग 

औरंगाबाद िज हा छतर्पती संभाजीनगर िज हा 
औरंगाबाद उप िवभाग छतर्पती संभाजीनगर उप िवभाग 

औरंगाबाद तालकुा छतर्पती संभाजीनगर तालकुा 
औरंगाबाद गाव छतर्पती संभाजीनगर गाव 

 

4)  महसलू व वन िवभागाचे महारा टर् शासन राजपतर् असाधारण भाग चार-ब, असाधारण कर्मांक 46,  
िद. 26 फे वुारी, 2023 अिधसचूनेचा मसदुा कर्. ाफेब 2023/  कर् 37/म-10 िस  झाला आहे. 

                  अनसुचूी 

जनेु नाव नवे नाव 
उ मानाबाद िज हा धारािशव िज हा 
उ मानाबाद उप िवभाग धारािशव उप िवभाग 
उ मानाबाद तालकुा धारािशव तालकुा 
उ मानाबाद गाव धारािशव गाव 

 

 

 




