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महाराष्ट्र  वाहतूक व्यवस्था 

महाराष्ट्र ातील वाहतूक व्यवस्थेमधे्य प्रामुख्याने रसे्त, रेले्व, हवाई मार्ग आणि जलमार्ग याांचा समावेश होतो. मेट्र ोपॉणलट्न के्षत्राच्या 

सांरचनेत वाहतूक प्रिाली ांनी दीर्ग काळापासून एक कोनणशला सुसज्ज केला आहे कारि बांदराांमुळे जवळील व्यावसाणयक के्षते्र 

आणि रेले्व स्थानकाांनी प्रवासी आणि मालवाहतुकीच्या सुणवधा णवकणसत केल्या आहेत. 

महाराष्ट्र  हवाई वाहतूक व्यवस्था 

 

• महाराष्ट्र  राज्यात चार आांतरराष्ट्र ीय णवमानतळ आणि दोन देशाांतर्गत णवमानतळ आहेत. मुांबईत छत्रपती णशवाजी 

आांतरराष्ट्र ीय णवमानतळ आहे, हे देशातील सवागत व्यस्त आणि सवोत्तम-कनेक्ट केलेले आांतरराष्ट्र ीय णवमानतळ आहे 

आणि जर्ातील बहुतेक महत्त्वाच्या णिकािाांशी जोडलेले आहे. मुांबई व्यणतररक्त पुिे, औरांर्ाबाद आणि नार्पूर या 

प्रमुख शहराांनीही आांतरराष्ट्र ीय उड्डािे सेवा णदली. 

महाराष्ट्र ातील ववमानतळाांची यादी खाली वदली आहे: 

ववमानतळाचे नाव शहर सेवा शे्रणी 

अॅम्बी वॅ्हली एअरस्ट्रर प अॅम्बी वॅ्हली णसट्ी खाजर्ी 

अकोला णवमानतळ अकोला सामान्य णवमानचालन 

अमरावती णवमानतळ अमरावती सामान्य णवमानचालन 

औरांर्ाबाद णवमानतळ औरांर्ाबाद र्ररु्ती 

बारामती णवमानतळ बारामती फ्लाइांर् सू्कल 

चांद्रपूर णवमानतळ चांद्रपूर सामान्य णवमानचालन 

धुळे णवमानतळ धुळे फ्लाइांर् सू्कल 

र्ोांणदया णवमानतळ र्ोांणदया फ्लाइांर् सू्कल 

जळर्ाव णवमानतळ जळर्ाव सामान्य णवमानचालन 

कराड णवमानतळ कराड फ्लाइांर् सू्कल 
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कोल्हापूर णवमानतळ कोल्हापूर सामान्य णवमानचालन 

लातूर णवमानतळ लातूर सामान्य णवमानचालन 

छत्रपती णिवाजी आांतरराष्ट्र ीय णवमानतळ मुांबई आांतरराष्ट्र ीय 

जुहू एरोडर ोम जुहू सामान्य णवमानचालन 

बाबासाहेब आांबेडकर आांतरराष्ट्र ीय णवमानतळावर डॉ नार्पूर आांतरराष्ट्र ीय 

नाांदेड णवमानतळ नाांदेड र्ररु्ती 

र्ाांधीनर्र णवमानतळ नाणिक सामान्य णवमानचालन 

ओझर णवमानतळ नाणिक सांरक्षि 

उस्मानाबाद णवमानतळ उस्मानाबाद सामान्य णवमानचालन 

हडपसर णवमानतळ पुिे फ्लाइांर् सू्कल 

पुिे आांतरराष्ट्र ीय णवमानतळ पुिे आांतरराष्ट्र ीय / सांरक्षि 

रत्नाणर्री णवमानतळ रत्नाणर्री सांरक्षि 

णिरपूर हवाई पट्टी णिरपूर खाजर्ी 

सोलापूर णवमानतळ सोलापूर सामान्य णवमानचालन 

यवतमाळ णवमानतळ यवतमाळ सामान्य णवमानचालन 

महाराष्ट्र  रेले्व वाहतूक व्यवस्था 

 

Image Source: MAHARAIL 

• मुांबई हे महाराष्ट्र ातील रेले्व नेट्वकग चे कें द्रणबांदू आहे, तीन 

प्रमुख रेले्व स्थानके आणि भारतातील दोन रेले्व झोनचे मुख्यालय 

आहे. राजधानीचे शहर भारतातील बहुतेक महत्त्वाच्या शहराांशी 

रेले्वने जोडलेले आहे. णकनारपट्टी भार्ात कोकि रेले्वसह मध्य 

रेले्वद्वारे रेले्व वाहतुकीला मदत केली जाते. राज्यातील अनेक 

महत्त्वाची पयगट्न स्थळे णनयणमत रेले्वने मुांबईशी जोडलेली आहेत. 

राज्यातील इतर शहरे आणि णजल्हा मुख्यालये देखील रेले्वने 

जोडलेली आहेत. 

• रेले्व ही महाराष्ट्र ातील पायाभूत सुणवधाांमधील वाहतूक 

व्यवस्थेची जीवनरेखा आहे, णतचे जाळे 6,226 णकमी आहे, ज्यामधे्य 

5,661 णकमी रेले्वमार्ाांचा समावेश आहे. 459 णकलोमीट्र अरां द 

आणि मीट्र रे्ज लाईन 106 णकमी. महाराष्ट्र ातील रेले्व वाहतूक 

मध्य, पणिम, कोकि, दणक्षि-पूवग मध्य, दणक्षि मध्य णवभार्ाांच्या 

खाली येते. मुांबई मेट्र ोपॉणलट्न ररजन डेव्हलपमेंट् अथॉररट्ी 

(MMRDA) ने णवकणसत केलेला मुांबई अबगन ट्र ान्सपोट्ग प्रोजेक्ट 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

(MUTP) यापैकी सवागत महत्त्वाच्या प्रकल्ाांपैकी एक आणथगक, सुरणक्षत आणि जार्णतक शे्रिीतील पायाभूत सुणवधा 

णवकणसत करण्याची इच्छा आहे.  

महाराष्ट्र  रसे्त वाहतूक व्यवस्था 

 

• राज्यात भारतातील सवागत सोयीस्कर रस्ता सांपकग  आहे. 

राज्याला भारतातील सवागत णवसृ्तत रसे्त नेट्वकग सह सवागणधक 

राष्ट्र ीय महामार्ाांचा णवशेषाणधकार आहे. 

• राज्यातील बहुताांश णिकािी राज्य व राष्ट्र ीय महामार्ग 

सुस्ट्स्थतीत आहेत. NH 8 सारखा राष्ट्र ीय रस्ता णदल्लीला मुांबईशी 

जोडतो आणि NH 4 चेन्नईला मुांबईशी जोडतो. 

• महाराष्ट्र  रोड ट्र ान्सपोट्ग कॉपोरेशन (MSRTC) राज्यभरात 

रसे्त वाहतुकीच्या देखभाल आणि णवकासासािी जबाबदार 

आहे, ज्या अांतर्गत बसेस चालवल्या जातात, ज्याला राज्य 

पररवहनासािी एसट्ी म्हितात, राज्याच्या आसपासची बहुतेक 

शहरे आणि र्ावे एका णवसृ्तत नेट्वकग ने जोडतात. ऑपरेशनचे. 

• महाराष्ट्र  राज्यातील नोांदिीकृत वाहनाांची एकूि णवणवधता 

31 माचग 1971 पयांत 3,07,030 वरून 31 माचग 2016 पयांत 

2,78,69,866 पयांत दुप्पट् झाली. 

• 45 वषागत वाहनाांच्या लोकसांखे्यत 9077% वाढ झाली आहे. 

• 31.03.2016 पयांत रस्त्ाांवरील एकूि वाहनाांमधे्य दुचाकी वाहनाांचा वाट्ा 73.04% होता, तर 31.03.1971 पयांत तो 

28.25% होता. 

• 31 माचग 2016 पयांत रस्त्ाांवरील एकूि वाहनाांच्या सांखे्यमधे्य कार, जीप आणि टॅ्क्ी ांचा वाट्ा 14.99% होता, ज्यामुळे 

31 माचग 1971 पयांत 44.55% वरून प्रचांड र्सरि झाली. 

• 31 माचग 1971 पयांत बसेसचा णहस्सा 2.93% वरून 31 माचग 2016 पयांत 0.47% पयांत कमी झाला. 

• 31 माचग 1971 पयांत माल वाहनाांचा वाट्ा 17.39% होता, जो 31 माचग 2016 पयांत राज्यात कमी होऊन 5.17% 

झाला. 

• इतर वाहने, ज्यात ट्र ॅक्टर, ट्र ेलर, तीनचाकी (प्रवासी) आणि णवणवध पयागयी वाहने आहेत, 31 माचग 1971 च्या 6.87 

वरून 31 माचग 2016 पयांत 6.32% पयांत कमी झाली. 

महाराष्ट्र  सागरी वाहतूक व्यवस्था 

 

• महाराष्ट्र  अरबी समुद्राने वेढलेला आहे म्हिून देशाला सवागत मोिी तीन बांदरे भेट् 

णदली आहेत. मुांबईत तीन मोिी बांदरे आहेत, जी मुांबई पोट्ग ट्र र चालवते आणि नवी मुांबई 

आणि रत्नाणर्रीच्या मुांबई हाबगरमधे्य जेएनपीट्ी. 
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