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महाराष्ट्र ातील प्रमुख घाट 

• सह्याद्री पर्वत हा कोकण र् महाराष्ट्र  पठार याांच्यादरम्यान असल्याने कोकणातून पठारार्र जाण्याकररता सह्याद्री पर्वत 

ओलाांडून जारे् लागते. याकररता सह्याद्री पर्वताची उांची जेथे जेथे कमी झालेली आहे, त्या ठठकाणी घाटमागव तयार 

करण्यात आले आहेत. या लेखात आपण महाराष्ट्र  राज्यातील महत्त्वाचे घाटरसे्त र् त्याांच्यामुळे जोडली गेलेली ठठकाणी 

या सर्ाांबद्दलची आपण सखोल माठहती घेणार आहोत.  

• सह्याद्रीच्या कुशीत र्सलेल्या महाराष्ट्र ाला घाट मागाांचे र्रदान लाभले आहे. हे घाट आठण रसे्त महाराष्ट्र ातील र्ाहतुकीचे 

महत्त्वाचे साधन आहेत, त्यामुळे ते व्यापार, र्ाहतूक आठण पयवटन याांसारख्या आठथवक ठियाकलापाांना हातभार 

लार्तात. नाणे घाटासारखे घाटमागव अनादी काळापासून र्ापरात आहेत, तर माळशेज घाट हे नेहमीच पयवटन स्थळ 

राठहले आहे. 

• घाट रस्त्ाांबाबतही आयोगाने र्ारांर्ार प्रश्न ठर्चारले आहेत. प्रश्नाांचे स्वरूप प्रामुख्याने घाटाांची नारे् आठण त्याांना 

जोडणारी शहरे आठण सह्याद्रीतील घाटाांचा उत्तर-दठिण ठकां र्ा दठिण-उत्तर िम असा असतो. या लेखात आपण 

महाराष्ट्र ातील महत्त्वाच्या घाट मागाांची माठहती घेणार आहोत. त्यामुळे तुम्हाला परीिेचे पुनरार्लोकन करण्यास मदत 

होईल. 

खाली ठदलेल्या सारणीमधे्य महाराष्ट्र ातील महत्त्वाचे घाटमागव, त्याांना जोडणारी शहरे ठदलेली आहे. 

अनु.क्र. घाटाचे नाव जोडली जाणारी ठिकाणे 

1 ठशरघाट ठकां र्ा ठशरसाट घाट नाठशक-जव्हार 

2 फोांडा घाट सार्ांतर्ाडी-कोल्हापूर (कोल्हापूर -पणजी ) 

3 चांदनापुरी घाट पुणे-नाठशक 

4 रूपत्या घाट पुणे -महाड 

5 सारसा ठसरोांचा-चांद्रपूर 

6 कशेडी घाट महाड-खेड-दापोली 

7 कात्रज / खांबाटकी घाट पुणे- सातारा 

8 परसणी घाट पाचगणी(सातारा)-र्ाई 

9 बोर घाट मुांबई-पुणे 

10 र्रांधा घाट पुणे-महाड 

11 माळशेज घाट मुांबई-नाठशक (ठाणे-नगर) 

12 ताम्हणी घाट पुणे – माणगार् 

13 पार घाट / रणतुांडी घाट महाड- महाबळेश्वर (सातारा-रत्नाठगरी) 

14 थळ घाट /कसारा घाट मुांबई – नाठशक 

15 हातलाटे घाट सातारा-रत्नाठगरी 

16 केळघर घाट सातारा-रत्नाठगरी 

17 ठफट्स जीराल्डा घाट महाबळेश्वर – अठलबाग 

18 करूळ घाट कोल्हापूर – ठर्जयदुगव (कोल्हापूर – राजापूर) 

19 कुां भाली घाट सातारा – रत्नाठगरी (ठचपळूण -कराड) 
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20 आांबा घाट कोल्हापूर – रत्नाठगरी 

21 अनुसु्करा घाट कोल्हापूर – राजापूर 

22 औटर म / कन्नड घाट धुळे – औरांगाबाद 

23 ठदरे्घाट पुणे – बारामती 

24 आांबनेळी घाट महाबळेश्वर – पोलादपूर 

25 रामघाट कोल्हापूर – सार्ांतर्ाडी 

26 बार्डा घाट कोल्हापूर – खारेपाटण 

27 उत्तर ठतर्रा घाट सातारा-रत्नाठगरी 

28 नाणेघाट अहमदनगर-मुांबई (कल्याण-जुन्नर) 

29 लठळां ग घाट नाठशक – धुळे 

30 हनुमांते घाट कोल्हापूर – कुडाळ (कोल्हापूर – कणकर्ली) 

31 कुसूर घाट पुणे -पनरे्ल 

32 आांबोली घाट सार्ांतर्ाडी – बेळगार् (कोल्हापूर-सार्ांतर्ाडी) 

33 भीमाशांकर घाट पनरे्ल-नारायणगार् (मांचरमागे) / पुणे-महाड 

उत्तर-दठिण क्रम  

एमपीएससी आयोगाने अनेकदा हा दठिण-उत्तर ठकां र्ा उत्तर-दठिण िम 

ठर्चारला आहे.  

यामुळेच ठर्द्यार्थ्ाांनी नकाशा च्या साह्याने या घटकाांचा अभ्यास करार्ा. 

1. थळ घाट 

2. माळशेज घाट 

3. बोर घाट 

4. र्रांधा घाट 

5. रणतुांडी घाट 

6. कुां भाली घाट 

7. आांबा घाट 

8. फोांडा घाट 

9. आांबोली घाट 
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