
माननीय मु यमं ी 
(१९३७ ते २०२२) 

 

अ. . नाव कालावधी 
 

मुंबई ांताचे मु यमं ी 
 

०१ सर धनजीशा बोमनजी कपरू सन १९३७ 
 

०२ ी. बाळ गंगाधर खरे िद. १९ जलैु, १९३७ ते िद. ०४ नो हबर, १९३९ * 
 

०३ ी. बाळ गंगाधर खरे िद. ०३ एि ल, १९४६ ते िद. १६ एि ल, १९५२ 
 

०४ ी. मोरारजी रणछोडजी देसाई िद. १७ एि ल, १९५२ ते िद. ३१ ऑ टोबर, १९५६ 
 

 
ि दभािषक मुबंई रा याचे मु यमं ी 

 
०१ ी. यशवंतराव बळवंतराव च हाण िद. ०१ नो हबर, १९५६ ते िद. ३० एि ल, १९६० 

 
 

महारा  रा याचे मु यमं ी 
 

०१ ी. यशवंतराव बळवंतराव च हाण िद. ०१ म,े १९६० ते २० नो हबर, १९६२ 
 

०२ ी. मारोतराव सांबिशव क नमवार िद. २१ नो हबर, १९६२ ते िद. २४ नो हबर, १९६२ ** 
 

०३ ी. परशरुाम कृ णाजी सावंत (हगंामी) िद. २५ नो हबर, १९६३ ते िद. ०४ िडसबर, १९६३ 
 

०४ ी. वसंतराव फुलिसंग नाईक िद. ०५ िडसबर, १९६३ ते िद. २० फे वुारी, १९७५ 
 

०५ ी. शकंरराव भाऊराव च हाण िद. २१ फे वुारी, १९७५ ते िद. १६ एि ल, १९७७ 
 

०६ ी. वसंतराव बं डूजी पाटील िद. १७ एि ल, १९७७ ते िद. ०६ माच, १९७८ 
 

०७ ी. वसंतराव बं डूजी पाटील िद. ०७ माच, १९७८ ते िद. १७ जलैु, १९७८ 
 



०८ ी. शरदचं  गोिवंदराव पवार िद. १८ जलैु, १९७८ ते िद. १७ फे वुारी, १९८० *** 
 

०९ ी. अ दलु रहमान अ दलु गफूर अतंलेु  िद. ०९ जनू, १९८० ते िद. १२ जानेवारी, १९८२ 
 

१० ी. बाबासाहबे अनंतराव भोसले िद. २० जानेवारी, १९८२ ते िद. ०१ फे वुारी, १९८३ 
 

११ ी. वसंतराव बं डूजी पाटील िद. ०२ फे वुारी, १९८३ ते िद. ०९ माच, १९८५ 
 

१२ ी. वसंतराव बं डूजी पाटील िद. १० माच, १९८५ ते िद. ०१ जनू, १९८५ 
 

१३ ी. िशवाजीराव भाऊराव पाटील- िनलं गेकर िद. ०३ जनू, १९८५ ते िद. ०७ माच, १९८६ 
 

१४ ी. शकंरराव भाऊराव च हाण िद. १४ माच, १९८६ ते िद. २४ जनू, १९८८ 
 

१५ ी. शरदचं  गोिवंदराव पवार िद. २५ जनू, १९८८ ते िद. ०३ माच, १९९० 
 

१६ ी. शरदचं  गोिवंदराव पवार िद. ०४ माच, १९९० ते िद. २५ जनू, १९९१ 
 

१७ ी. सधुाकरराव राजिूसंग नाईक िद. २५ जनू, १९९१ ते िद. २३ फे वुारी, १९९३ 
 

१८ ी. शरदचं  गोिवंदराव पवार िद. ०६ माच, १९९३ ते िद. १३ माच, १९९५ 
 

१९ ी. मनोहर गजानन जोशी िद. १४ माच, १९९५ ते िद. ३० जानेवारी, १९९९ 
 

२० ी. नारायण तात ूराणे िद. ०१ फे वुारी, १९९९ ते िद. १७ ऑ टोबर, १९९९ 
 

२१ ी. िवलासराव दगडोजीराव देशमखु िद. १८ ऑ टोबर, १९९९ ते िद. १८ जानेवारी, २००३ 
 

२२ ी. सिुशलकुमार संभाजीराव िशंद े िद. १८ जानेवारी, २००३ ते िद. ३१ ऑ टोबर, २००४ 
 

२३ ी. िवलासराव दगडोजीराव देशमखु िद. ०१ नो हबर, २००४ ते िद. ०७ िडसबर, २००८ 
 

२४ ी. अशोक शकंरराव च हाण िद. ०८ िडसबर, २००८ ते िद. ०८ नो हबर, २००९ 
 

२५ ी. अशोक शकंरराव च हाण िद. ०९ नो हबर, २००९ ते िद. १० नो हबर, २०१० 
 

२६ ी. पृ वीराज दाजीसाहबे च हाण िद. ११ नो हबर, २०१० ते िद. २७ स टबर, २०१४ **** 



२७ ी. दवे  गंगाधरराव फडणवीस िद. ३१ ऑ टोबर, २०१४ ते िद. ०८ नो हबर, २०१९ 
***** 
 

२८ ी. दवे  गंगाधरराव फडणवीस िद. २३ नो हबर, २०१९ ते िद. २६ नो हबर, २०१९ 
 

२९ ी. उ दव बाळासाहबे ठाकरे िद. २८ नो हबर, २०१९ ते िद. २९ जनू, २०२२ 
 

३० ी. एकनाथ सभंाजी िशदंे  िद. ३० जनू, २०२२ पासनू 
 

 
 

* मिं मडंळाने राजीनामा िद यामळेु भारत सरकार अिधिनयम, १९३५ मधील 
कलम ९३ अ वये माननीय रा यपालानंी शासन ता यात घेतले व  
मा. मु यमं ी यानंा "पंत धान" असे संबोध यात आले. 
 

** सेवेत कायरत असताना िनधन पावले 
 

*** भारतीय सं िवधाना या अनु छेद ३५६ अ वये िद. १७ फे वुारी, १९८० पासनू 
िद. ०९ जनू, १९८० पयत रा यात रा पती राजवट अमंलात होती.  
 

**** भारतीय सं िवधाना या अनु छेद ३५६ अ वये िद. २८ स टबर, २०१४ पासनू 
िद. ३१ ऑ टोबर, २०१४ पयत रा यात रा पती राजवट अमंलात होती. 
 

***** भारतीय सं िवधाना या अनु छेद ३५६ अ वये िद. १२ नो हबर, २०१९ पासनू 
िद. २३ नो हबर, २०१९ पयत रा यात रा पती राजवट अमंलात होती. 
 

 


