
 
 
 
परभणी जिल्हा महाराष्ट्र राज्यातील मराठवाडा ववभागात येतो. मराठवाड्यातील इतर भागाांप्रमाणेच हा 
जिल्हा प्रथम नििामाच्या अधिपत्याखाली होता. परभणी जिल््याचे क्षेत्रफळ ६२५०.५८ चौ.कि.मी आहे. 

जिल््याच्या उत्तरेिड ेअजिांठा डोंगरराांगा आहेत तर दक्षक्षणेिड ेबालाघाट डोंगरराांगा आहेत 
आिीच्या िाळी परभणी शहर हे ‘प्रभावती िगरी’ िावािे ओळखली िात अस.े परभणी शहर  हे 
परभणी जिल््यातील प्रशासिीय मुख्यालय आहे. 
परभणी हे महाराष्ट्राच्या अांदािे मध्य भागी असूि महाराष्ट्राची राििािी असलेल्या मुांबईच्या पूवव 
ददशलेा आहे. िाांदेड आणण औरांगाबाद ही िवळील मोठी शहरे आहेत. 
परभणी हे आिूबािूच्या शहराांशी आणण दसूऱ्या राज्यातील शहर आणण गाव याांच्याशी रस्त्याांच्या 
उत्तम िाळ्यािे िोडले गेले आहे.परभणी जिल््यात असलेले मराठवाडा िृषी ववद्यापीठ हे 
महाराष्ट्रातील चार िृषी ववद्यापीठाांपैिी एि आहे. मूळच्या महाराष्ट्र िृषी ववद्यापीठाच्या आिी, 
प्रादेशशि स्तरावरील िृषी उत्पादि वाढीस प्रोत्साहि देण्यासाठी १८ मे १९७२ मिे मराठवाडा िृषी 
ववद्यापीठाची स्थापिा िरण्यात आली. प्रख्यात ‘गावराणी' िापूस हा मराठवाडा िृषी 
ववद्यापीठातील सांशोििाचाच अववष्ट्िार आहे. त्या सांशोििा िांतर परभणी हे मराठवाड्यातील 
शशक्षण आणण सांशोिि क्षेत्रातील एि िावािलेले िाव म्हणूि ्समोर आले आहे. मराठवाडा  
िृषी ववद्यापीठ हे भारतातील एिमेव ववद्यापीठ आहे ज्या मध्ये िृषी ववद्णातील सगळ्या 
ववषयाांवर शशिवण्या ददल्या िातात. 
 
दहांद ूसांस्िृती मध्ये परभणी शहराचा बराच मोठा वाटा आहे.दहांद ूपुराणािुसार दत्तात्रयाचा अवतार 
मािले िाणारे श्री साई बाबा हे परभणी येथील पाथ्री िावाच्या िागी िन्मले होत ेअसे मािले 
िाते.पाथ्री हे गाव परभणी पासूि ४५ कि.मी. अांतरावरावर असुि प्रत्येि वषी अिेि भाववि तेथे 
दशविासाठी येतात. परभणी पासूि िवळच असलेल्या जिांतूर येथे असलेले िैि मांददर सुप्रशसद्ि 
आहे. पाथरी तालूक्यात असलेल्या मुदगल िावाच्या गावी ववष्ट्णू आणण शशव याांची पूिा िेली 
िाते,अस ेमािले िाते िी त ेसांपूणव भारतातील एिमेव दठिाण आहे िी जिथे ववष्ट्णू आणण शशव 
याांची एित्र पूिा िेली िाते. तेथे शशव मुदगलेश्वर िावािे तर ववष्ट्णू हे मुदगल िरशसांह िावािे 
ओळखले िातात. पोखणी परभणी पासुि दक्षक्षणेस १९ कि.मी वर .असूि येथे असलेले भगवाि 
िरशसांहाच ेमांददर सुप्रशसद्ि आहे. औरांगाबाद पासूि ४५ कि.मी. दरू असलेल्या सेलू या दठिािी श्री 
िेशवराि बाबासाहेब (िे िी श्री साई बाबाांच ेगुरु होत)े याांच ेमांददर आहे.  शशडीच ेसाईबाबा याांचा 
िन्म पाथरी येथला आहे.सांत िामदेव महाराि (िसी) व सांत ििाबाई (गांगाखेड) परभणी जिल््याच्या 
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असूि गणणती भास्िराचायव हे याच जिल््यातील बोरी येथील आहे.बारा ज्योनतशलिंगाांपैिी एि औांढा 
िागिाथ हे पूवी परभणीतच होते, आता ते दहांगोली जिल्हयात गेले आहे. परभणी शहरािवळ दत्तिाम हे 

दत्ताचे पीठ आहे. 

परभणी हे मुांबई-शसिां दराबाद रेल्वे मागाववरील महत्वाच ेरेल्वे स्थािि आहे. 
 
सांस्िृती 
फार वषािंपूवी परभणी येथे एि प्रभावती िावाच्या देवीच ेमोठे सुांदर व प्रशस्त असे मांददर होते 
अस ेअिेि इनतहासिार साांगतात. मोगलाईच्या िाळात हे मांददर पडूि त्या िागी मजस्िद 
उभारण्यात आली व हे मांददर िष्ट्ट झाले. याशशवाय परभणी मिील ववषेश उल्लेखिीय मांददर 
मांददराांमध्ये देशमुख गल्ली मिील श्री मोठा मारुती (भगवाि हिुमाि),श्री सुपारी 
हिुमाि,िब्रेश्वर(वडगल्ली मिील),अष्ट्टभूिा मांददर(गाांिी पािव ), पारदेश्वर मांददर आणण बेलेश्वर 
महादेव मांददराचा समावेश होतो. पारदेश्वर मांददर आणण बेलेश्वर महादेव मांददर हे भगवाि 
महादेवाच्या पूिेसाठी प्रशशद्ि आहेत. शनि मांददराच्या िवल असलेले िाग मांददर हे सुद्िा 
प्रशसद्ि आहे.ववद्यािगर येथील श्री शसद्धिवविायि गणपती मांददर हे शहरतील महत्वाच ेमांददर 
आहे. तसेच वसमत रोडवरील श्री दत्त िाम मांददराच्या मागे भावसार समुदायाद्वारे देवी माता 
दहांगुलांबबिा मांददर बाांिण्यात आले आहे. मूळात माता दहांगुलांबबिा मांददर पाकिस्ताि मिील 
बलूधचस्तािात आहे, आणण यात्रिेरू तेथे िािी मा म्हणूि नतला िाणतात  . हिरत तुराबूल हि 
शाह या मुसलमाि सािचू ेमजस्िद (तुराटपीर) परभणी मध्ये जस्थत आहे.त्या मध्ये हिरत 
तुराबुल हि शाह(आयुष्ट्याच्या शवेटच्या ददवसाांत येथे वास्तव्य िेलेला मुजस्लम सांत )  या 
मुसलमाि सािचूी समािी आहे.येथील शाह तुराबुल ्हि उरुस हा खपू प्रशसद्ि आहे. सवव 
िमावतील लोि या निशमत्त्यािे एित्र येतात आणण आठवडा भर चालणारा हा उत्सव सािरा 
िरतात.  
पाथ्री येथील शशडी च ेश्री साई बाबा याांच ेमांददर,दत्त मांददर(गुांि) आणण रेिुिा माता(पेडगाव) 
सुप्रशसद्ि आहेत.  
िामाांतर आांदोलिा दरम्याि परभणी जिल्हा आणण गावाांत साांस्िृनति खनु्िस निमावण होऊि 
मराठवाड्यामध्ये िागरी हक्ि क्ाांती सुरू झाली. 
 
भौगोशलि  

 
परभणी हे 19.27°N 76.78°E वर वसलेले आहे. येथे सरासरी उांची ३४७ मी. आहे. जिल््यातील 

ईशान्येिडील भागात परभणी आणण दहांगोली जिल््याच्या सीमेवरअजिांठा शे्रणीचा ववस्तार असलेली 



निमवल डोंगर राांग आहे. जिल््यातील प्रमुख िदी गोदावरी असुि ती जिल््यातील पाथरी, 
मािवत,सोिपेठ,गांगाखेड,पूणाव या तालुक्याांमििू वाहते. तसेच पूणाव आणण दिुिा या सुद्िा महत्वाच्या 
िद्या आहेत. 
 
िरणे व प्रिल्प: 
 

 येलदरी िरण  

 लोअर दिूिा िरण 

 गोदावरी िदी वरील मुदगल बाांि  

 मासोळी िदी वरील मासोळी मध्यम प्रिल्प 

 िपवरा िदी वरील िपवरा प्रिल्प 

 
 

इनतहास 

 

इनतहासाच्या पुस्तिातील सांदभाववरुि अस ेसमित ेिी उदगीरच्या लढ्यादरम्याि बािीराव भाऊ आणण 

नििाम या मध्ये झालेल्या सांिी िुसार पेशव्याांिा येथिु महसूल प्राप्तीचे हक्ि शमळाले होते. 
त्यािांतर पेशवे पानिपतच्या नतसऱ्या लढाईसाठी १७६१ साली परत निघाले.परभणी िवळिवळ ६५० वषे 
मुजस्लम सते्तत रादहली आहे. आिी सुलताि िांतर मुघल आणण िांतर नििाम.हा प्रदेश १९४८ पयिंत नििाम 

सते्तखाली हैदराबाद राज्याचा भाग रादहलेला आहे. त्यािांतर हा स्वतांत्र भारतामध्ये सामील झाला. 
१९५६ पयिंत हा प्रदेश  स्वतांत्र भारतातील हैदराबाद राज्याचा भाग होता. त्या साली झालेल्या प्रशासिीय 

सूिारणाांचा पररणाम म्हणूि हैदराबाद राज्याच्या ववभाििातुि परभणी आणण िवळील प्राांताचा बााँम्बे 
राज्यात समावेश िरण्यात आला . आणण १९६० पासूि परभणी महाराष्ट्र राज्याचा एि भाग म्हणूि 

रादहलेला आहे. परभणी हे िाव 'प्रभावती िगरी' या िावावरुि घेतले असुि त ेदहांदूांच्या श्री "प्रभावती" 
देवीच्या िावावरूि घेतलेले आहे. 

 

 
वाहतुि व दळणवळण 

परभणी पासूि सवािंत िवळचे ववमाितळ हे येथिू ६७ कि.मी. अांतरावर असलेल्या िाांदेड येथे 

आहे.(परभणी येथील ववमाितळाच ेिाम चालू असूि त ेराष्ट्रीय महामागव क्माांि २२२ वर िायवरत आहे.) 

परभणी हे ददल्ली, मुांबई, औरांगाबाद, बांगलोर, हैदराबाद, शसिां दराबाद,िागपूर, अहमदाबाद, आग्रा, 
सचखांड(अमतृसर), भोपाळ याांच्याशी रेल्वे मागाविे उत्तमरीत्या िोडले गेलेले आहे. हपरभणी रेल्वे 



स्थािि  मिमाड -शसिां दराबाद आणण परभणी –परळी- लातूर मागाववरील  मोठे िांक्शि आहे.परभणी 
जिल््यातील साखर तसेच वपिाच्या नियावत-आयातीतले परभणी हे सवावत मोठे व्यापार िें द्र आहे. 
 
आरोग्य सुवविा 
 

येथील आरोग्य सुवविा खपू चाांगली आहे परांत ु तरीसदु्िा येथे अत्यािनुिि सुवविा उपलब्ि िाहीत. 
परांत ूआवश्यि अशा मुलभूत आरोग्य सुवविा येथे चाांगल्या प्रिारे उपलब्ि आहेत. शहरामध्ये अिेि 

अनतदक्षता रूग्णालये , २ मल्टी सुपर स्पेशाशलटी रूग्णालये अशातच सुरू झाली आहेत. येथे ४१२ खाटाांचे 
जिल्हा शासिीय रूग्णालय असूि मदहलाांसाठी स्वतांत्र रुग्णालये सुद्िा आहेत. 

 

शशक्षण 

 
परभणी शहरामध्ये शशक्षणाच्या अिेि उत्तम सुवविा उपलब्ि आहेत. अिेि प्रनतष्ट्ठा प्राप्त शाळा 
आहेत.येथे अिेि सी.बी.एस.ई. मान्यताप्राप्त शाळा,चाांगली महाववद्यालये आणण सवावत महत्वाचे असे 
िृषी ववद्यापीठ आहे. 

 

शाळा 
 
येथील सगळ्यात प्रशसद्ि शाळा बाल ववद्या मांदीर प्रशाला ही असूि इतरही अिेि प्रशसद्ि शाळा  
आहेत. िस-े 
 

ब्लूशमांग बड्स इांजग्लश स्िूल 

क्वीांन्स इांजग्लश स्िूल 

ओऐशसस इांजग्लश स्िूल 

वरद गणेश प्रायमरी स्िूल 

आांतरराष्ट्रीय शाळा 

स्व.रावसाहेब िामिर माध्यशमि आणण उच्च माध्यशमि शाळा 

िवाहर िवोदय ववद्यालय  

धगताांिली ववद्यालय 



सेंट ऑगस्टीि हाय स्िूल 

बाल ववद्या मांदीर हाय स्िूल 

आिाशिन्या िल्पिा चावला प्राथशमि शाळा 

गाांिी ववद्यालय 

ववश्वशाांती ज्ञािपीठ उच्च माध्यशमि आणण िनिष्ट्ठ महाववद्यालय 

मराठवाडा हाय स्िूल 

स्वामी वववेिािांद हाय स्िूल 

श्री सारांगस्वामी हाय स्िूल 

मॉडले ऊदूव हाय स्िूल 

मोइदलू मुजस्लम हाय स्िूल 

डॉ.झािीर हूसेि हाय स्िूल 

अशभिव ववद्या ववहार  

मौलािा आझाद प्राथशमि आणण उच्च माध्यशमि शाळा 

िुति ववद्या मांदीर 

मॉडले इांजग्लश हाय स्िूल 

अरबबांदो अक्षरज्योती इांजग्लश स्िूल 

अक्षरिांदि शाळा 

शसल्वर जस्प्रांग स्िूल 

आददत्य प्राथशमि इांजग्लश स्िूल 

शलटल एांिल्स इांजग्लश स्िूल  

ज्योनतगवमय इांजग्लश स्िूल  

बालगोपाल पूवव माध्यशमि शाळा 



बािळे इांजग्लश स्िूल  

सुयोग इांजग्लश स्िूल  

पारदेश्वर ववद्या मांदीर  

प्रेसीडेंसी इांजग्लश स्िूल  

मोइदलू मुजस्लम प्राथशमि शाळा 

हाजि मोहम्मद पडलेा प्राथशमि शाळा 

 

 

महाववद्यालये  
येथील िाही महाववद्यालये खालील प्रमाणे आहेत: 

बाल ववद्या िनिष्ट्ठ महाववद्यालय 

जक्वन्स ्िनिष्ट्ठ महाववद्यालय 

ओांिारेश्वर िनिष्ट्ठ महाववद्यालय 

पी.डी िैि होशमओपॅधथि वैद्यिीय महाववद्यालय 

बेलेश्वर इांजस्टट्यूट ऑफ िशसिंग  

बेलेश्वर िॉलेि ऑफ बी.सी.ए ॲ ांड एम.सी.एम. 

मराठवाडा िृषी ववद्यापीठ 

पशुवैद्यिीय आणण पशुसांविवि ववज्ञाि महाववद्यालय  

श्री शशवािी लॉ िॉलेि  

िृषी महाववद्यालय 

फळबाग िॉलेि 



शासिीय अन्ि तांत्रज्ञाि महाववद्यालय 

शासिीय िृषी अशभयाांबत्रिीच्या िॉलेि 

शासिीय होम सायन्स िॉलेि 

यशवांत मादहती तांत्रज्ञाि, बायोइन्फमेदटक्स व िैव तांत्रज्ञाि महाववद्यालय 

सरस्वती िन्वांतरी दांत महाववद्यालय आणण रूग्णालय 

डॉ. झाकिर ्हुसेि िला, ववज्ञाि आणण वाणणज्य महाववद्यालय 

एम.िी.एम.सांगणि ववज्ञाि व मादहती तांत्रज्ञाि महाववद्यालय 

श्री गुरु बुजध्द स्वामी महाववद्यालय पूणाव 

सांत तुिाराम िनिष्ट्ठ महाववद्यालय 

हाजि मोहम्मद पडलेा िनिष्ट्ठ ववज्ञाि महाववद्यालय 

परभणी जिल््यातील तालुिे 

 गांगाखेड 

 जिांतूर 
 सेल ू

 परभणी 
 पाथरी 
 पालम 

 पूणाव 
 मािवत 

 सेल ू

 सोिपेठ 
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http://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%A4
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