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महाराष्ट्र  पर्यटन 
• पर्यटन हा जागतिक स्तरावर सवायि वेगाने वाढणारा सेवा उद्योग आहे. अनेक देशाांच्या अर्यव्यवस्रे्ची अर्यव्यवस्र्ा 

पर्यटनावर अवलांबून आहे आतण र्ा के्षत्रािून अनेक कुशल, अर्य-कुशल आतण अकुशल कामगार तनमायण होऊ 

शकिाि. 

• हे उत्पन्नाच्या पुनतवयिरणाि मदि करिे आतण गररबी कमी करण्यासाठी आतण कमी शहरी-ग्रामीण असमानिा आतण 

गरीब-श्रीमांि तवभागणी तमळतवण्यासाठी एक उतृ्कष्ट सार्न आहे. 

महाराष्ट्र  पर्यटन विकास महामंडळ 

• महाराष्टर  पर्यटन तवकास महामांडळ (MTDC), 1975 मधे्य महाराष्टर  सरकारने स्र्ापन केलेली कां पनी, ज्याचे मांजूर 

भागभाांडवल रु. 25 कोटी आहे. 

• रे्त्या पाच वर्ाांि राज्यािील पर्यटकाांची सांख्या दुप्पट करणे हा र्ा सांस्रे्चा उदे्दश आहे. 

• पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आतण तवकतसि करण्यासाठी राज्याची नोडल एजन्सी म्हणून काम करण्याव्यतिररक्त, 

MTDC त्याचा ऐतिहातसक, भौतिक आतण साांसृ्कतिक वारसा प्रकल्प आतण वतर्यि करिे. राज्य पर्यटन मांडळ, 

एमटीडीसी हे महाराष्टर ाची बहुआर्ामी सांसृ्किी आतण वारसा देशभरािील आतण जगभरािील अभ्यागिाांपर्ांि 

पोहोचवण्याि महत्त्वाची भूतमका बजावि आहे. 

• राज्यािील पर्यटन तवकासासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करणे, हॉतलडे ररसॉटटयस, हॉटेल्स, मोटेल, रेस्टॉरांटटस 

चालवणे आतण पर्यटकाांसाठी प्रतसद्धी आतण प्रचारात्मक सातहत्य िर्ार करणे ही र्ा सरकारी सांस्रे्ची प्रार्तमक 

भूतमका आहे. हे वारसा स्र्ळे आतण राज्यािील ऐतिहातसक आतण पर्यटन स्र्ळे, जसे की बाणगांगा, काळा घोडा, पुणे 

इत्यादी तठकाणी उत्सवाांचे आर्ोजन करिे. अशा उपक्रमाांना कॉपोरेटटस आतण इिर प्रार्ोजकाांकडून पातठां बा तमळिो. 

महाराष्ट्र  पर्यटन वकनारे 

अरबी समुद्राला लागून 720 तकमीचा तकनारा लाभलेल्या महाराष्टर ाला तवतवर् प्रकारचे समुद्रतकनारे आहेि. जुहू आतण मरीन 

डर ाईव्ह चौपाटी सारखे गदीचे आतण पॉश तकनारे आतण हरणाई आतण बस्सीन सारखे मािीचे आतण झोपेचे तकनारे शोरू् 

शकिाि, जे र्ोडे सांर् आहेि परां िु शाांि आतण प्रदूर्णमुक्त वािावरण प्रदान करिाि. 

पालघर विल्हा ठाणे विल्हा म ंबई आवण म ंबई उपनगर रार्गड विल्हा रत्नावगरी विल्हा वसंध द गय विल्हा 

बोडी ठाणे मनोरी अतिबाग हणे दाभोिी 

डहाणू  मढ जांतजरा गुहागर िारकिी 

सािपाटी  दादर मुरुड जर्गड मोचेमाळ 

अनायळा  तगरगाव श्रीवर्यन गणपिीमुळे उभादाांडा 

महाराष्ट्र  पर्यटन वहल से्टशन 

पतिम घाट आतण त्याांच्या सह्याद्री पवयिराांगाांनी महाराष्टर ाला कररष्माई आतण मोहक तहल से्टशन्सचे वरदान तदले आहे.  

महाराष्ट्र ातील वहल से्टशनची र्ादी: 

• मारे्रान 

• महाबळेश्वर 

• लोणावळा-खांडाळा 

• माळशेज घाट 

• भीमाशांकर 

• भांडारदरा 

• तचखलदरा 
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• इगिपुरी 

महाराष्ट्र  पर्यटन लेणी 

महाराष्टर  ही सौांदर्य आतण आिर्ायची भूमी आहे आतण सांशोर्नासाठी सवायि गुप्त तठकाणाांपैकी एक म्हणजे लेण्याांची सांख्या. 

गुहा शोर्णे ही िुमची गोष्ट असेल, िर िुम्ही महाराष्टर ािील तवलोभनीर् आतण अतिवास्तव लेण्याांना भेट द्यावी. 

महाराष्ट्र ातील लेण्ांची र्ादी खालीलप्रमाणे आहे. 

1. अतजांठा लेणी 

2. एलोरा लेणी 

3. एतलफां टा लेणी 

4. कालाय लेणी 

5. भाजा लेणी 

6. बेडसे लेणी 

7. लेण्याद्री लेणी 

8. औरांगाबाद लेणी 

9. चुनखडीच्या गुहा 

10. बहरोि लेणी 
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