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आि आपण पुण ेजिल्याची सफर करणार आहोि. पुण ेजिथे काय उणे ह ेआपण नेहमी ऎकिो. खरंच! 

त्याप्रमाणे सर्व प्रकारच्या फफरण्यासाठी पुण्याि स्थळे आहिे. आपल्या सोयीसाठी िालुकयाप्रमाण े त्याचे 

जर्भागीकरण केल ेआह.े मी मला िमेल िसे याि र्णवन केल ेआह.े काही नजर्न स्थळांची माजहिी पुणेरी 

भटकया जमत्ांनी फदली आह.े काही इंटरनेट र्रुन िसेच काही र्िवमानपत्ामध े जमळालेली माजहिी एकत् 

केली आह ेमाझ्या पुढच्या भटकंिीसाठी. आजण हल्ली सर्व िण कुठे ना कुठे िाि असिािच. गेले की जिथल े

फोटो काढून िे आपल्या मोबाईलर्र जडसप्ल ेफोटो ठेर्िच असिाि. मग काय आपोआप जडसप्ल ेफोटो छान 

आह.े कुठे गेलले ेअस े जर्चारल ेकी जमळाली थोडी नर्ी माजहिी, नर्े स्थळ. र्ाचक ही त्यांच्या िर्ळची 

अशी स्थळे नक्की कळर्िील अशी आशा करि.े प्रत्येक गार्ाि एक मंफदर िर असिेच. असेल िर एखादी नदी 

काही ऎजिहाजसक र्ारसा असेल िर िेर्ढेच कळर्ा. काही स्थळे फार अगोदर बजघिली असल्याने कस ेगेलो 

होिो ह ेदजेखल आठर्ि नाजहये. पण िे िुम्ही िर नफक्कच शोधाल. त्याि पण एक मिा असि.े रस्त्यांच्या 

बाबिीि माझा फार गोंधळ असिो. पण भटकयांना काय रठकाणाचे नार् कळाले िरी पुरे असिे. पुढचे 

शोधण्याचे काम िे बरोबर करिाि. िुम्हाला काही अिून माजहि असल्यास नक्की कळर्ा.  

 जशर्रायांनी याच पुण्याि बालपणी ससं्कारांचे र् पराक्रमी धड ेजगरजर्ल.े पेशर्ाईमध्ये याच पुण्याने 

रािधानीचे स्थान भूषजर्ल.े पेशव्यांचे कितवत्र्ही फुलजर्ल ेयाच पुण्याने. अस ेह ेपुणे ! लोकमान्य रटळकांची 
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ही कमवभूमी. थोर समािसुधारक िोजिबा फुल्यांच्या समािपररर्िवनाच्या कायावस सुरुर्ािही येथूनच 

झाली. या कायावला प्रेरणाही या पुण्यािच जमळाली आजण…. जर्रोधही येथेच झाला.  

समािपररर्िवन, सुधारणेच्या कायावि सर्वस्र् झोकून दणेाऱ्या अनेक समािसुधारकांचे कितवत्र् याच 

पुण्याने फुलजर्ल.े गोपाळ हरी दशेमुख (लोकजहिर्ादी), महात्मा िोजिबा फुल,े यांसारख ेसमािसुधारक ही 

पुण्याच्या मािीने राष्ट्राला फदलेली दणेगीच ठरली. रा. गो. भांडारकर, सुधाकर आगरकर, लोकमान्य 

रटळक, गोपाल कत ष्ण गोखल,े महषी धोंडो केशर् कर् ेयांसारख्या नररत्ांचे कायविेत् ही ह ेपुणेच.  

पुण ेशहराच्या नार्ार्रून जिल्यासही पुण ेजिल्हा अस ेनार् पडल.े इसर्ी सनाच्या दसुऱ्या शिकाि 

होऊन गेलेल्या टॉलेमी याच्या जलखाणाि पुण्याचा ‘पुन्नाटा’ असा उल्लखे आढळिो. राष्ट्रकूट रािर्टीि या 

गार्ाचा ‘पुनर्डी’ नार्ाने उल्लखे केला िाई. पुण्य या शब्दार्रून पुण ेह ेनार् पडल ेअसार्,े अशीही एक 

उपपत्ती मांडली िािे. मुळा र् मुठा या नद्ांच्या संगमार्र र्सलले ेपुण्यस्थळ म्हणून ह ेनार् पडल ेअसार्.े 

मोगल रािर्टीि या गार्ाचा ‘कसब ेपुण’े असा उल्लखे आढळिो.  

आंध्र, चालुकय र् राष्ट्रकुटांच्या प्राचीन रािर्टी पुण्याने पाजहल्या. मध्य युगािील यादर्ांचा अमलही 

पुण्याने पाजहला. बहामनी, जनिामशाही र् आफदलशाही रािर्टीही येथेच त्यांच्या मनाि रुिल.े मराठा 

रािर्टीि पुण े ह े एक महत्त्र्ाचे रािकीय कें द्र होिे. पुढील काळाि पेशव्यांनी आपली रािधानी येथे 

र्सजर्ली. १८१८ साली मराठेशाहीचा अस्ि झाला र् पुण्याच्या शजनर्ारर्ाड्यार्रील भगव्या झेंड्याची 

िागा ‘युजनयन िॅक’ने घेिली. स्र्ांित्र्य आंदोलनािही पुण े अग्रभागी राजहले. आद् क्रांजिकारक र्ासुदरे् 

बळर्ंि फडकयांची कमवभूमीही पुण ेहीच होिी. पुण्याच्या गणेशखखडीिच २२ िून १८९७ रोिी चापेकर 

बंधूनी रँड या िुलमी प्लेग कजमशनरचा र्ध केला. अनेक क्रांजिकारकांनी र् स्र्िंत्र्य सेनानींनी पुण्यास 

आपली कमवभूमी मानल े होिे. १५ ऑगस्ट १९४७ रोिी भारि स्र्िंत् झाला आजण पुण्याच्या 

शजनर्ारर्ाड्यार्रील ‘युजनयन िॅक’ची िागा भारिाच्या ‘जिरंगी झेंड्याने’ घेिली.  
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पुण ेशहर भारिाच्या इिर महत्त्र्ाच्या शहरांशी रस्िा, रेल्र् ेर् हर्ाईमागावने चांगल्या प्रकारे िोडल े

गेल ेआह.े पुण े जर्मानिळार्रुन पूर्ी फक्त दशेांिगवि र्ाहिूक चालि अस ेपण आिा खसगापूर र् दबुईला 

िाणार्या उड्डाणांमुळे, जर्मानिळ आंिरराष्ट्रीय झाला आह.े  

नर्ा ग्रीनफफल्ड पुण ेआंिरराष्ट्रीय जर्मानिळ प्रकल्प महाराष्ट्र सरकार सुरू करणार असून िो चाकण र् 

रािगुरुनगर या गार्ांमधील चांदसू र् जशरोळी यांच्या िर्ळ (पुण्यापासून ४० फक. मी. अंिरार्र) 

होण्याची शकयिा आह.े या प्रकल्पाची िबाबदारी महाराष्ट्र औद्ोजगक जर्कास महामंडळाकड े सोपर्ली 

गेली आह.े  
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पणु े जिल्यािील महत्त्र्ाची स्थळे : महाराष्ट्राचे अष्टजर्नायक ह े सर्व पुण े जिल्याि नसल े

िरी पाच गणपिी ह ेपुण्याि येिाि. अष्टजर्नायक यात्ा ही सर्वत् प्रजसद्ध आह.े िर चला सर्व प्रथम श्री 

गणरायाची अष्टजर्नायक सफर करुया.  

अष्टजर्नायक :  

श्री गणपिीची महाराष्ट्रािील प्रत्येक गार्ाि एक-दोन मंफदरे हमखास पाहण्यास जमळिाि. त्या 

मंफदरांिून श्री गणेशाची हिारो रूप े भाजर्क अनुभर्िाि. महाराष्ट्रािील ‘आठ’ रठकाणच्या श्रीगणेश 

मंफदरांना, मुिींना जर्शेष महत्त्र् आह.े या आठ रठकाणच्या श्री गणपिीच्या मंफदरांस जमळुन ‘अष्टजर्नायक’ 

म्हटल ेिािे. गणपिीच्या अनेक नार्ांपैकी एक नार् म्हणिे जर्नायक; म्हणुनच या मंफदरांचा सचं म्हणिे 

अष्टजर्नायक! अष्टजर्नायकांची मंफदरे (स्थळे) महाराष्ट्रािच नव्ह,े िर संपणूव भारिाि प्रजसद्ध आहिे. गणपिी 

ही जर्द्ेची दरे्िा असनु िो, सखुकिाव, द:ुखहिाव आजण रिणकिाव आह ेअशी गणेश भक्तांची भार्ना आह.े  

 

श्री गणेशाच्या अनेक प्रजिमा (मूिी) ियार केल्या गेल्या परंिु दगडार्र निीकाम करून जनमावण केलले्या 

प्राचीन मुिींचा शोध ज्या रठकाणी लागला, िसेच िेथ े‘स्र्यंभ’ू प्राचीनिम मूिी सापडल्या अशा स्थळांना 

जर्शेष महत्त्र् प्राप्त झाल.े याच मंफदरांना अष्टजर्नायकांची मंफदरे समिले िािे. महाराष्ट्रािील असंख्य 

भाजर्क अष्टजर्नायकाची यात्ा करिाि. अष्टजर्नायकाची सर्व मंफदरे ही अंिराच्या दतष्टीने परस्परांच्या 

िर्ळ आहिे. साधारणपण ेदीड िे दोन फदर्सांि ही अष्टजर्नायक यात्ा पुणव होऊ शकिे. पुण ेजिल्याि पाच 

(मोरगार्, थेऊर, रांिणगार्, ओझर, लेण्याद्री), रायगड जिल्याि दोन (महड, पाली) र् अहमदनगर 

जिल्याि एक (जसद्धटेक) या रठकाणी ‘अष्टजर्नायक स्थाने’ आहिे. त्यांची सजर्स्िर माजहिी पुढीलप्रमाण े- 
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१. मोरगारं् – 

अष्टजर्नायकांपैकी पजहला गणपिी हा मोरगार्चा मोरेश्वर. या गणपिीस श्री मयुरेश्वर असेही 

म्हणिाि. थोर गणेशभक्त मोरया गोसार्ी यांनी येथील पुिेचा र्सा घेिला होिा. श्री मोरेश्वर गणेशाचे, ह े

स्र्यंभू र् आद्स्थान आह.े प्रत्येक घराि म्हटली िाणारी ‘ सखुकिाव द:ुखहिाव’ ही आरिी श्री समथव 

रामदास स्र्ामींना याच मंफदराि स्फुरली, अस ेम्हटल ेिािे. 

िर्ळच कर् हा ही नदी आह.े मंफदरार्र अनेक प्रकारचे निीकाम केलेल े आह.े श्री मोरेश्र्र्राच्या 

डोळ्याि र् बेंबीि जहरे बसर्लेल े आहिे. या मंफदराच्या भोर्िी बुरूिसदतश दगडी बांधकाम प्राचीन 

काळापासून आह.े मंफदरामध्य े नग्नभैरर्, शमीजर्घे्नश, मंदारगणेश, दरु्ावदरे्ी, अष्टजर्नायक, द्वार दरे्िा, 

भतशुंडीमहाराि, शूर, महाशूर, शुकलचिुथी, कत ष्णचिुथी, खंडोबा, रेणकुामािा, गर्राईमािा, हनुमंि, 

सािजर्नायक, अन्नपूणावखचिामणी, मोरया गोसार्ी, कल्पर्ति जर्नायक, नर्ग्रह, गणेश योगीन्द्र, जर्द्ाहर 

मयुरादरे्ी, बल्लाळजर्नायक, श्रीगुरुदत्त, नागदरे्िा, मोद प्रमोद, नंफदकेश्वर, महामूषक या दरे्िा आहिे पुणे 

जिल्यािील बारामिी िालुकयाि मोरगांर् ह े रठकाण आह.े मोरगार् ह ेपुण्यापासून सुमारे ७० फक. मी. 

अंिरार्र आह.े िर बारामिीपासून ३५ फक. मी. अंिरार्र आह.े महाराष्ट्राचे कुलदरै्ि िेिुरीचा खडंोबा हा 

मोरगार्पासून अगदी १७ फक. मी. अंिरार्र आह.े या िीनही रठकाणांपासून मोरगांर्ला िाण्यासाठी 

सार्विजनक र्ाहिुकीची सोय आह.े  
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२. थऊेर – 

अष्टजर्नायकांपैकी थेऊरचा श्री खचिामणी हा दसुरा गणपिी आह.े थेऊरच्या कदबं र्तिाखाली ह ेश्री 

गणेशाचे रठकाण आह.े भक्ताचं्या खचिेचे हरण करणारा म्हणून याला खचिामणी म्हणिाि. या गणेशाला 

डाव्या बािुला सोंड आह.े 

पुण्यािील पेशव्यांच्या घरािील अनेक िण थेऊरला सिि येि असि. पेशरे् घराणे खूप मोठे 

गणेशभक्त होिे. थेऊरचा जर्स्िार हा माधर्रार् पेशरे् यांनी केला. माधर्रार् पेशव्यांचे जनधन थेऊरलाच 

झाले. यांच्याबरोबर सिी गेलेल्या रमाबाई यांची समाधीदखेील या रठकाणी आह.े मंफदराच्या आर्ाराि 

जनरगुडकर फाउंडशेन जनर्पमि थोरल्या माधर्रार्ांची स्फूर्पिदायक कारफकदव दाखर्णारे कलात्मक दालन 

आह.े  

थेऊर पुण-ेसोलापूर महामागावला िोडलेल्या रस्त्यार्र, हर्ेली िालुकयाि असून पुण्यापासून ह े३० 

फक. मी. अंिरार्र आह.े पुण्यापासून बसेसची सोय आह.े खचिामणी मंफदर पररसराि शंकराचे, जर्ष्णू-

लक्ष्मीचे र् दजिणमुखी मारूिीचे मंफदर आह.े ग्राम दरे्िा असलले्या महािारी आईचे मंफदर उत्तरेकड ेएक 

फक. मी. अंिरार्र आह.े त्याच्या िर्ळ जसद्धशेर््राचे (शंकराचे) मंफदर असून िर्ळच महासाध ूश्री मोरया 

गोसार्ी यांनी केलेल्या िपश्चयेचे स्थान आह.े िसेच श्रीमंि थोरल े माधर्रार् पेशरे् यांचे जनर्ावण स्थान 

खचिामणी मंफदर पररसराि आह.े यशरं्ि सहकारी साखर कारखान्याच्या मागील बािूस श्रीखचिामणीचे 

मािा जपिा 'माधर् र् समुेधा' दरे्ी यांची मंफदरे आहिे. त्याच्या िर्ळच खडकेश्वर ह ेशंकराचे मंफदर आह.े 

त्याच पररसराि काजलका मंफदर र् भैरर्नाथाचे मंफदर आह.े पजश्चमेकड ेनदीच्या काठार्र रमाबाईसाहबे या 

आपल े पिी श्रीमंि थोरल े माधर्रार् पेशरे् यंच्या सह सिी गेल्या, त्यांचे स्मारक आह.े रमाबाई पेशर् े

स्मारकाचे खचचर्ड दरे्स्थानाने िीणोद्धार केललेा आह.े खचिामणी मंफदराच्या नैऋत्य फदशेला कौजण्डन्य 

ऋखषचा आश्रम असलले ेस्थान अंदािे १ फक. मी. अंिरार्र आह.े  
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थेऊर गार्ाला िीनही बािंूनी मुळामुठा नदीचा र्ेढा आह.े िेथ ेनदीला बाराही महीने पाणी असिे. 

नदीच्या डोहाला ’कदबंिीथव’ ककर्ा ’खचिामजणिीथव’ अस ेम्हणिाि.  
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३. जसद्धटेक – 

जसद्धटेकचा श्री जसजद्धजर्नायक हा अष्टजर्नायकांपैकी जिसरा गणपिी. ह े भीमा नदीर्र र्सलेल े

जसजद्धजर्नायकाचे स्र्यंभू स्थान आह.े याचा गाभारा लांबी-रंुदीने भरपरू मोठा आह.े िसेच मंडपही मोठा-

प्रशस्ि आह.े पुण्यश्लोक अजहल्याबाई होळकर यांनी जिणोद्धार करून मंफदर बांधल ेआह.े मंफदराि जपिळी 

मखर असून त्याभोर्िी चंद्र-सूयव-गरूड यांच्या प्रजिमा आहिे. श्रीजसजद्धजर्नायकाची मूिी टेकडीमध्ये 

स्थापललेी असल्याने जसद्धटेक मंफदरास एक फकलोमीटरचा प्रदजिणा मागव आह.े या प्रदजिणामागावि शंकर, 

जशर्ाईमािा, जर्ष्णू ही मंफदरे र् ग्राम दरै्ि येिाि. मंफदराच्या बाहरे श्रीमारुिी मंफदर आह.े मंफदराच्या 

पजश्चमेस शंकराचे र् जशर्ाई दरे्ीचे मंफदर आह.े या मंफदरािर्ळून भीमा नदी र्हािे. िी या रठकाणी 

दजिणर्ाजहनी झाली आह.े त्यामुळे येथ ेभीमेचे स्नान माहात्म्य मोठे आह.े िर्ळच काळभैरर्ाचे स्थान आह.े 

हा येथील राखणदार समिला िािो.  

चिुथीच्या फदर्शी फदर्सभर थांबलेल्या भाजर्कांना दरे्ांची िीन रुप ेबघण्यास जमळिाि. 

अहमदनगर जिल्यािील किवि िालुकयाि ह े रठकाण असून दौंडपासून ९९ फक. मी. अंिरार्र आह.े 

िर राजशनपासून १४२ फक. मी. अंिरार्र आह.े  
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४. रांिणगार् – 

अष्टजर्नायकापैकी हा चौथा गणपिी. या गणपिीला महागणपिी असे म्हणिाि. ह े महागणपिीचे 

स्र्यंभू स्थान आह.े पुण-ेनगर मागावर्र जशरूर िालुकयाि ह ेरठकाण आह.े 

या स्थानासंदभावि एक दिंकथा आह ेिी अशी की - जत्पुरासूर या दतै्यास जशर्शंकरांनी काही शक्ती 

प्रदान केल्या होत्या. या शक्तीचा दरुूपयोग करून जत्पुरासूर स्र्गवलोक र् पतथ्र्ीलोक येथील लोकांना त्ास 

दऊे लागला. शेर्टी एक र्ेळ अशी आली की, जशर्शंकराला श्री गणेशाचे नमन करून जत्पुरासरुाचा र्ध 

करार्ा लागला. म्हणून या गणेशाला ‘जत्पुरारीर्द ेमहागणपिी’ असेही म्हटल ेिािे. 

अष्टजर्नायकांपैकी सर्ावजधक शजक्तमान अस ेमहागणपिीचे रूप आह.े श्री महागणपिी उिव्या सोंडचेा 

असून गणेशाला कमळाचे आसन आह.े माधर्रार् पेशव्यांच्या काळाि या मंफदराचा जिणोद्धार केल्याचे 

इजिहासाि आढळिे. इंदरूचे सरदार फकब ेयांनीदेखील या मंफदराचे नूिनीकरण केल्याचा उल्लखे आढळिो.  

ह ेश्री महागणपिीचे स्थान इ. स. १० व्या शिकािील आह.े श्री गणेशाला दहा हाि आहिे आजण 

प्रसन्न र् मनमोहक अशी श्रींची मूिी आह.े  
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५. ओझर- 

अष्टजर्नायकांपैकी ओझरच्या जर्घ्नेश्र्र्र हा पाचर्ा गणपिी आह.े येथील श्रींची मूिी लांब रंूद असून 

अष्टजर्नायकापैकी सर्ावि श्रीमंि गणपिी म्हणून श्री जर्घ्नेश्र्र्राला ओळखल ेिािे. श्रींच्या डोळ्याि माजणक 

असून, कपाळार्र जहरा आह.े अशी प्रसन्न र् मंगल मूिी असललेा श्रीगणेश जर्घ्नांचे हरण करिो, म्हणून या 

गणपिीला जर्घ्नेश्र्र्र म्हणिाि. ही गणेशाची स्र्यंभ ूमूिी आह.े 

मंफदराच्या चारही बािंूना िटबंदी-बांधकाम असून, मध्यभागी गणेशाचे मंफदर आह.े कुकडी नदीच्या 

िीरार्र असलले ेह ेमंफदर एक िागति स्थान आह.े थोरल्या बािीरार् पेशव्यांचे बंधू जचमािी अप्पा यांनी या 

मंफदराचा जिणोद्धार केल्याचा उल्लखे इजिहासाि आढळिो.  

मंफदराच्या पररसराि भाजर्कांना राहण्यासाठी धमवशाळेची उत्तम व्यर्स्था आह.े िुन्नर िालुकयािील 

ह ेस्थान लेण्याद्रीपासून १४ फक. मी. र्र िर पुण्यापासून ८५ फक. मी. अंिरार्र आह.े येथून िर्ळच आर्ी 

उपग्रह कें द्र र् खोडद येथील आजशया खंडािील सर्ावि मोठी दरु्पबण आह.े छत्पिी जशर्ािी महारािांचे 

िन्मस्थान असलेला जशर्नेरी फकल्ला हादखेील िर्ळच आह.े  
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६. लेण्याद्री – 

अष्टजर्नायकापैकी सहार्ा गणपिी लेण्याद्रीचा श्री जगररिात्मक. िुन्नर िालुकयािील िुन्नर लेण्यांच्या 

समुदायाि आजण कुकडी नदीच्या पररसराि डोंगरार्र श्री जगररिात्मक गणेशाचे ह ेस्र्यंभ ूस्थान आह.े श्री 

गणेशाची प्रसन्न मूिी असून िी दगडामध्ये कोरलेली आह.े मंफदर पररसरािील खडकामध्य े कोरीर्काम, 

खोदकाम केलेल ेआह.े पेशरे् काळाि या मंफदराचा जिणोद्धार झाला होिा. मंफदराि दगडी खाबं आहिे र् 

त्यार्र र्ाघ, खसह, हत्ती अस े सुंदर निीकाम केलले े आह.े मंफदराि िाण्यासाठी डोंगरार्र सुमारे ४०० 

पायर्या आहिे. 

लेण्याद्रीचा श्री जगररिात्मक हा िुन्नरपासून ७ फक. मी. अंिरार्र आह,े िर पुण्यापासून सुमारे ९७ 

फक. मी. अंिरार्र ह ेरठकाण आह.े  
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७. महड – 

महडचा र्रदजर्नायक हा अष्टजर्नायकांपैकी सािर्ा गणपिी आह.े ह ेस्र्यंभ ूस्थान असून त्याला मठ 

असेही म्हणिाि. श्री र्रदजर्नायकाचे मंफदर साध,े कौलारू असून मंफदराला घुमट आह ेर् त्याला सोनेरी 

कळस आह.े कळसार्र नागाची निी आह.े  

या मंफदरासंदभावि एक कथा प्रजसद्ध आह.े एका भक्ताला स्र्प्नाि दरे्ळाच्या मागील िळ्याि पाण्याि 

पडलेली मूिी फदसली. त्याप्रमाणे त्या व्यक्तीने शोध घेिला र् मूिी जमळाली. िीच या मंफदरािील 

प्रजिष्ठापना केलेली मूिी होय. मंफदराि दगडी मजहरप असून गणेशाची मूिी खसहासनारूढ आह ेर् उिव्या 

सोंडचेी आह.े इ. स. १७२५ मध्य ेपेशरे् काळाि ह ेमंफदर बांधले गेले. 

रायगड जिल्यािील महड ह ेपुण े- मुंबई राष्ट्रीय महामागावर्र खोपोली - खालापूरच्या दरम्यान आह.े  
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८. पाली – 

पालीचा गणपिी हा अष्टजर्नायकांपैकी आठर्ा गणपिी आह.े या गणपिीला श्री बल्लाळेश्वर 

म्हणिाि. बल्लाळेश्वर गणपिीचे ह े स्र्यंभू स्थान आह.े मंफदर पूर्ावजभमुख असून गणपिीची सोंड डाव्या 

बािूला आह.े गणेशाचे कपाळ जर्शाल असून डोळ्याि जहरे आहिे. मंफदर जचरेबंदी आह.े मंफदराि प्रचंड 

घंटा असून िी जचमािी अप्पांनी अपवण केली आह.े 

ह े स्थान रायगड जिल्यािील सुधागड 

िालुकयाि असून, सुधागड या भव्य फकल्ल्याची 

पाश्ववभूमी र् अंबा नदीच्या जनसगवरम्य साजन्नध्याि 

बल्लाळेश्वराचे मंफदर र्सल े आह.े पालीपासून 

िर्ळच उन्हरेचे गरम पाण्याचे झरे र् सरसगड हा 

प्राचीन फकल्ला आह.े  
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दरे्ालयािून फदसणारा सरसगड हा जशर्ािी कालीन टेहळेणीचा फकल्ला आह,े फकल्ल्यार्र टेहळेणीचे 

बुरूि र् प्राजचन जशर्मंफदर पहािा येिे. पालीपासून ४ फकलोमीटर अिंरार्र भूगभाविून भुपतष्ठार्र र्हाणारे 

गंधयुक्त गरम पाण्याचे झरे उन्हरेे येथ े पहार्यास जमळिाि. िेथेच पाली गार्ाला पाणीपुरर्ठा करणारे 

``उन्हरेे धरण'' हा मािीचा बंधारा आह.े येथून िर्ळच केशर्नगर येथ े``श्री रुद्रशे्वर जशर्मंफदर'' आह.े येथ े

महाजशर्रात्ीला मोठा उत्सर् सािरा केला िािो. श्रार्णी सोमर्ारी `बफावची र्ाडी'  भरली िािे.  

भोर संस्थाजनकांची कुलदरे्िा श्री भोराई देर्ी १५ फकमी. अंिरार्र आह े दरे्ीची स्थापना भतगू 

ऋषींनी केली आह.े नर्रात्ामध्य े१० फदर्स गडार्र मोठय़ा प्रमाणाि उत्सर् सािरा होिो. दरे्ीची स्थान 

िागति आह.े या फकल्ल्याला ``सुधागड'' अस ेम्हणिाि.  

गोमाशी येथील डोंगराि ``भतगुऋषी'' स्थान असनू नाडसूर िर्ळच ``ठाणाळे'' येथे सुंदर कोरीर् लेणी 

आहिे.  

श्री रामास ज्या रठकाणी दरे्ीपासून र्र प्राप्त झाला िे रठकाण उसर येथ े आह.े त्या दरे्ीस 

``र्रदाजयनी'' अस े संबोधिाि. ह े जनसवगरम्य स्थान पालीपासून ९ फक. मी. अंिरार्र आह.े ही पालीची 

ग्रामदरे्िा आह.े येथेही नर्रात्ाि दहा फदर्स दरे्ीचा उत्सर् सािरा केला िािो. रार्णाने िटायुशी युद्ध 

करून ज्या रठकाणी िटायुचे पंख छाटल े र् श्री रामांनी ज्या रठकाणी िटायुचा उद्धार केला िे ``उद्धर'' 

स्थान र् िेथून र्र रामशे्वर येथ ेश्री शंकराचे स्र्यंभ ूस्थान पाली येथून १४ फक. मी. अंिरार्र आह.े उद्धर 

येथ ेअस्थी जर्सिवनाचे कंुड आह.े येथ ेअस्थी पाण्याि जर्रघळिाि. येथूनच िर्ळ ``रामेश्वर र्ैभर्'' ह ेथंड 

हर्ेचे रठकाण आह.े  

पालीपासून ३ फक. मी. अंिरार्र जसद्धशे्वर येथ े३५० र्षावपूर्ीचे पाषाणी स्र्यंभू शंकराचे स्थान आह.े 

येथ े(कार्पिक शु. पोर्पणमा) जत्पुरारी पोर्पणमेला मोठा उत्सर् सािरा केला िािो.  

जसद्धशे्वरिर्ळ पुई येथ े``एकजर्स गणपिीचे'' सुंदर मंफदर पहार्यास जमळिे.  
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पालीपासून अंदािे १७ फकलोमीटर अंिरार्र आसरा नर्घर येथ ेश्री जर्रेश्वराचे स्र्यंभ ूस्थान आह.े  

पाली शहराि मजल्लकािुवन, हटाळेश्वर, केदारेश्वर ही जशर्मंफदरे िसेच परू्ावजभमुख मारूिी मंफदर, दत्त 

मंफदर, श्रीराम मंफदर, अंबामािा मंफदर, लक्ष्मीनारायण मंफदर, महाकाली मंफदर, मररमािा मंफदर ही अन्य 

मंफदरे आहिे. पाली खोपोलीपासून ३८ फक. मी. अंिरार्र आह ेिर पुण्यापासून १११ फक. मी. अंिरार्र 

आह.े खोपोली - पेण रस्त्यार्र पालीस िाण्यास रस्िा फुटिो, िर पनर्ेल - गोर्ा या राष्ट्रीय महामागावर्र 

र्ाकणपासून पालीस रस्िा िािो.  

भाद्रपद मजहन्यािील चिुथीला या आठही रठकाणी यात्ा भरि.े सर्व िािी-धमावचे लोक या रठकाणी 

येऊन श्रद्धापूर्वक दशवन घेिाि. भाद्रपद शुद्ध चिुथी िे अनंि चिुदवशी या काळाि श्री गणेशाचा उत्सर् सर्वत् 

सािरा केला िािो.  

अष्टजर्नायकाच्या आठही रठकाणी भोिनाची र् जनर्ासाची उत्तम व्यर्स्था आह.े अष्टजर्नायक 

दशवनासाठी पुण,े अहमदनगर, रायगड या िीन जिल्यांिून प्रर्ास होिो. जनरजनराळ्या रूपांि श्री गणेशमूिी 

आहिे. त्याही कुठे डोंगराि, खडकाि, कुठे नदीकाठी आहिे, त्यामुळे अष्टजर्नायकाची यात्ा करणायाव 

भाजर्काला यात्ेबरोबरच पयवटनाचाही अनुभर् जमळिो. अशा या अष्टजर्नायकाची महिी केर्ळ 

महाराष्ट्रापुरिी नाही, िर संपूणव भारिभर पसरली आह.े  
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पणु ेजिल्यािील फकल्ल े

पुण ेजिल्याि फकमान २९ फकल्ल ेआहिे. ह ेसर्व फकल्ल ेिर आपण अभ्यासणारच आहोि. आिा सध्या 

अन्य रठकाण े बघुया. कारण फकल्ल े बघण,े फफरण,े अभ्यासणे ह े काही फार घाईघाईि मला िरी नाही 

आर्डि. यापुर्ी आपण दगुव दुघ्वट भारी यामधुन काही फकल्ल्यांची सफारी केललेी आह.े राजहललेी फकल्ल े

सफारी आिा िुम्हाला करुन आम्हाला कळर्ायची आह.े  

या फकल्ल्यांची नारे् याप्रमाणे :- 

अणघई, कुर्ारी, घनगड, चाकणचा फकल्ला, चारं्ड, िीर्धन, जिकोना, िंुग, नारायणगड, 

दौलिमंगळ , भोरजगरी, पुरंदर, प्रचंडगड (िोरणा), मल्हारगड (सोनोरी), रािगड, रािमाची, जर्जचत्गड, 

जर्सापूर, लोहगड, जशर्नेरी, खसदोळा, खसहगड, हडसर, धाकोबा दगुव, इंदरुीचा फकल्ला (गढी), 

िीर्धन, कोरीगड (कोराईगड), उंबरखखड, रायरेश्वर, नाणेघाट, सुभानमंगळ मोहनगड, जनमजगरी, रोहीडा, 

िैलबैला   
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आिा सर्व प्रथम पणु ेशहर  

पुण्याचा संदभव खबद ू (Zero milestone) हा पुण्यािील कॅम्प भागाि असलेल्या िनरल पोस्ट 

ऑफफसच्या इमारिीबाहरे आह.े पुण ेशहर ह ेसयाद्री पर्विरांगाच्या पूरे्स, समुद्रसपाटीपासून ५६० मीटर 

(१, ८३७ फूट) उंचीर्र आह.े भीमा नदीच्या उपनद्ा मुळा र् मुठा यांच्या संगमार्र ह ेशहर र्सल ेआह.े 

पर्ना र् इंद्रायणी या नद्ादखेील पुण ेशहराच्या र्ायवे्यच्या भागांिून र्ाहिाि.  

पुण ेह ेपेठांचे शहर म्हणून प्रजसद्ध होिे. पुण ेशहर ह ेपूर्ीच्या मध्यर्स्िीिल्या नदीकाठच्या पेठांपासून 

र्ाढि िाऊन, नर्ीन उपनगरे िोडली िाि जर्स्िारि गेले आह.े या पेठांची नारे् बहुिकरून आठर्ड्यािील 

र्ारांनुसार, िसेच ज्यांनी या पेठा र्सर्ल्या अशा इजिहासकालीन व्यक्तींच्या नार्ांर्रून- नाना फडणीस, 

नारायणरार् पेशरे्, सदाजशर्रार्भाऊ, सरदार रास्िे- ठेर्ली गेली आहिे. १६२५ मध्य ेशहािीरािे भोसल े

यांनी रंगो बापूिी धडफळे यांची पुण्याच्या प्रशासकपदी जनयुक्ती केली. रंगो बापूिी धडफळे यांनी कसबा 

पेठ, सोमर्ार पेठ, रजर्र्ार पेठ आजण शजनर्ार पेठ या पेठा बांधल्या. १६३० मधील आफदलशहाच्या 

हल्ल्यानंिर दादोिी कोंडदरे् यांनी या पेठांची पुन्हा उभारणी केली. पुण्यािील पेठांची नामार्ली अशी: 

कसबा पेठ, रजर्र्ार पेठ ऊफव  मलकापूर पेठ, सोमर्ार पेठ (जहला शाहापूर पेठ म्हणि), मंगळर्ार पेठ 

(जहचे िुने नार् शास्िापुरा पेठ), बुधर्ार पेठ ऊफव  मुजहयाबाद पेठ, गुरुर्ार पेठ ऊफव  र्ेिाळ पेठ, शुक्रर्ार 

पेठ, शजनर्ार पेठ, गंि पेठ ऊफव  मीठगंि (महात्मा फुल े पेठ ?), सदाजशर् पेठ, नर्ी पेठ, नारायण पेठ, 

भर्ानी पेठ, मलकापरू पेठ (म्हणिेच रजर्र्ार पेठ), मुजहयाबाद पेठ (म्हणिेच बुधर्ार पेठ), नाना पेठ, 

रास्िा पेठ (िुने नार् जशर्पुरी पेठ), गणेश पेठ, र्ेिाळ पेठ (म्हणिेच गुरुर्ार पेठ), सेनादत्त पेठ, नागेश पेठ 

(म्हणिेच न्याहाल पेठ), भर्ानी पेठ (रटम्बर माकेट असललेी), घोरपड ेपेठ.  
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कसबा पठेेिील उल्लखेनीय स्थळे  कसबा गणपिी मंफदर : ह े पुण्याचे ग्रामदरै्ि आह.े , 

कंुभारर्ाडा, गार्कोस मारुिी मंफदर, िांबट आळी , त्र्यंबकेश्वर मंफदर, पुण्येश्वर मारुिी मंफदर, खशपी आळी, 

शेख सल्ला याचा दरगा, साििोटी हौद 

त्र्ष्टा कासार दरे्ी मंफदर : ही दरे्ी कासार समािाची कुलदरे्ी समिली िािे. दरे्ांचा 

कारागीर जर्श्वकमाव त्याचा मुलगा त्र्ष्टा, हा धािूपासून भांडी बनजर्ण्याि जनष्णांि होिा. या त्र्ष्टा चे 

र्ंशि िे त्र्ष्टा कांसार .  

िाबंट आळी हरेरटेि स्कुल : पुण्यािील िब्बल साडिेीनशेहून अजधक र्षाांच्या पारंपररक कलेचे ििन 

करिानाच जिला आधुजनकिेचा साि चढर्ि िीनशेहून अजधक प्रकारची िांब्यांची ‘अपमाकेट’ उत्पादने 

बनजर्णारे भालचंद्र कडू परदशेी जर्द्ाथ्याांमध्ये लोकजप्रय ठरल ेआहिे. जशर्ािी महारािांपासुन ही गल्ली 

आह.े आिपयवन्ि त्यांनी परंपरा िपली आह.े कडु ह े स्र्िा: जर्जर्ध आटव शाळेि िाऊन िांब्याची भांडी 

बनर्ण्याची कायवशाळा घेि असिाि.  

सदाजशर् पठे  

सदाजशर् पेठ, पुण े हा पुण े शहरािील एक भाग आह.े िुन्या शहरािील या भागाला सदाजशर्रार् 

भाऊंचे नार् दणे्याि आल.े पाजनपिच्या लढाईमध्ये सदाजशर्रार् भाऊंना र्ीरगिी प्राप्त झाली. त्यानंिर या 

पेठेला सदाजशर् पेठ अस ेनार् दणे्याि आले. जह पेठ पुण ेशहराच्या मध्यर्िी भागाि मोडिे. या पेठेि मराठी 

ब्राह्मण र्स्िी िास्ि प्रमाणाि आह.े पुण्यािील असंख्य िुने र्ाड ेयेथ ेआिही बघायला जमळिाि. आजण इथ े

राहणाऱ्या लोकांनी स्र्िःची एक नर्ीन शैली ियार केली आह.े या शैलीमुळे मराठीमध्य े"सदाजशर् पेठी" 

ह ेनर् ेजर्शेषण ियार झाल ेआह.े  
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सदाजशर् पठेेिील महत्र्ाची स्थळे: 

भारि इजिहास संशोधन मंडळ,  

रािा फदनकर केळकर र्स्िू संग्रहालय 

नेहरू क्रीडांगण,  

सर परशुरामभाऊ महाजर्द्ालय,  

भरि नाट्य मंफदर, 

रटळक स्मारक मंफदर,  

मराठा चेंबरस ऑफ कॉमसव 

खुन्या मुरलीधर,  

जर्श्रामबाग र्ाडा,  

सारस बाग ,  

जभकारदास मारुिी 
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पणु्यािील दरे्ालयाचंी गमिीशीर नार्.े . .  

बटाट्या मारोिी  या मंफदरांच्या नार्ाचा इजिहासही मोठा रंिक आह.े जब्रटीशांच्या काळाि शजनर्ार 

र्ाड्यासमोर बटाट्याचा बािार भरला िाि होिा त्यामंुळे त्या मारोिी मंफदराला बटाट्या मारोिी अस ं

नार् दणे्याि आलं.  

भागं्या मारुिी  पेशव्यांच्या काळाि बुधर्ार पेठेि ज्या रठकाणी भांग जर्कली िायची त्या रठकाणचा 

मारुिी म्हणिे भांग्या मारुिी, पाजनपिार्र झालेल्या मराठ्ांच्या पराभर्ानंिर मारूिीची मूिी िागेर्रून 

कलंडली अस ं मानण्याि आलं त्या मारुिीला नार् जमळालं डुल्या मारुिी.  

पोटशळुया मारुिी  ज्या मारुिीला नमस्कार केल्यार्र पोटदखुी थांबिे िो पोटशुळया मारुिी. 

ब्रीटीशांच्या काळाि पुण्यािील ससून रुग्णालय बांधण्यासाठी आणलेल ेकाही पत् ेउरल.े ही उरलेल ेपत् ेज्या 

मारुिीच्या मंफदरासाठी र्ापरण्याि आल ेिो झाला पत्र्या मारुिी.  

खनु्या मरुलीधर. ह ेदऊेळ सदाजशर् पेठेि, भोपटकर मागावर्र, म्हणिे पेरुगेट चौकीर्रून बाजिरार् 

रोडकड ेिािाना उिव्या बािूस इंजडयन बँकेच्या शाखेिर्ळ आह.े  

या मुरलीधराने कुठलाही खून केललेा नाही.   ह ेदऊेळ १७९७ साली श्री सदाजशर् 

रघुनाथ उफव  दादा गद्रे यांनी बांधलेल ेआह.े त्यारे्ळी इस्ट इंजडया कंपनीचा अजधकारी 

जम. बॉईड हा सैजनकांसह मंफदरार्रून िाऊ लागला असिा गद्रे यांनी नेमलेल्या अरबांनी 

त्याना अटकार् केला िेव्हा लढाई होऊन शे-पन्नास माणसे ठार झाली म्हणून याला खुन्या 

मुरलीधर अस ेनार् पडल ेअसा इजिहास आह.े  

या मंफदराच्या स्थापनेनंिर शंभरेक र्षाांनी इथल्याच चौकाि रँद आयस्टव र्धाच्या प्रसंगी ज्यानी 

इंग्रिांकडे चुगली केली त्या द्रजर्ड बंधूंचे चापेकर-रानड ेयांनी मध्यरात्ी खून केल े (१८९९). पुढ ेत्यानाही 

इंग्रिानी फासार्र चढजर्ल.े या खून प्रकरणाचा चुकीने संदभव िोडून चुकीने 'खुन्या'नार्ाशी संबंध िोडला 
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िािो िो चुकीचा आह ेअस ेिाणकार सांगिाि. इंग्रि अजधकारी आजण अरब यांच्या चकमकीमुळेच त्याला 

'खुन्या' अस े नार् पडल े आह.े ज्या मंफदरािर्ळ क्रांिीकारक चाफेकर बंधूंनी जब्ररटशांना फफिूर झालेल्या 

रामचंद्र रानडचेी हत्या केली. त्या मंफदराला नार् जमळालं खुन्या मुरलीधर. या नार्ामुळे पुण्याचा इजिहास 

आठर्िो.  

जिलब्या मारुिी 

िुळशीबागेच्या िोंडाशी पूर्ी हलर्ायांची दकुाने होिी. इथ े असलेल्या 

मारुिीिर्ळ दोन प्रजसद्ध जिलेबीची दकुाने होिी. हलर्ाई या मारुिीला जिलेबीची 

माळ घालि. त्यामुळे या मारुिीला जिलब्या मारुिी नार् पडल.े येथील मंफदराि 

हनुमानाची सुबक संगमरर्री मूिी आह.े िुळशीबागेिील पुिारी पूर्ी या रठकाणी 

राहि असि. त्यापैकी फाटक यांची ही िागा होिी. जिलब्या मारुिीची मूळ मूिी 

रस्िारंुदीकरणाि भंगल्यानंिर इथ े नर्ीन मिूीची लहान दरे्ळाि प्रजिष्ठापना 

करण्याि आली. ह ेमंफदर दजिणाजभमुखी आह.े जिलब्या मारुिीमागे आंबीलओढ्याकाठी पूर्ी स्मशानभूमी 

होिी. काही र्षाांपूर्ी महापाजलकेने रस्िा रंुदीकरणासाठी खोदला असिा इथे रेखीर् आजण भक्कम अस े

‘सिीचे मंफदर’ सापडल.े या मंफदराि सिीच्या पूिा साजहत्यादी र्स्िूही सापडल्या. ह े मंफदर जशिोळे 

घराण्यापैकी असार्,े असाही जनष्कषव काढण्याि आला.  

जभकारदास मारुिी  

ह ेमंफदर सदजशर् पेठेि आह.े आजण हा बस स्टॉप दजेखल आह.े  
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उंबर् या गणपिी 

पूर्ी लक्ष्मीरोडर्र एका रठकाणी उंबराची बरीच झाडे होिी. उंबराच्या झाडाखाली 

पारार्र हा गणपिी होिा, म्हणून त्याला उंबर् या गणपिी संबोधल े िाऊ लागल.े सध्या 

जसमेंट इमारिींच्या गराड्याि उंबराच्या झाडाखाली लहानशा मंफदराि हा गणपिी 

जर्सार्ला आह.े  

ही शेंदरूचर्पचि गणेशमूिी एक फूट उंचीची असून नािूक संगमरर्री मखराि 

बसर्ललेी आह.े मूिी फकमान १०० र्षे िुनी आह.े १९७६पयांि हा गणेश लक्ष्मीरोडच्या कडलेा लक्ष्मणरार् 

जलमय ेयांनी जर्कि घेिलेल्या र्ाड्याि ही मूिी होिी. त्यांच्याकडचे या गणपिीच्या पूिेअचेची िबाबदारी 

आह.े लोकमान्य रटळकांनी या गणपिीच्या उत्सर्ास सुरुर्ाि केली.  

हत्ती गणपिी मडंळ. नर्ी पठे, पणु.े  

 

गुडंाचा गणपिी 

दसुरे बािीरार् पेशरे् यांच्या १८१०-११ मधील रोिजनशीमध्ये नागोिी गंुड 

यांच्या घरािर्ळील गणपिी असा िो उल्लेख आह,े िोच गणपिी आि "गंुडाचा 

गणपिी' म्हणून प्रजसद्ध आह.े कसबा गणपिीप्रमाण े कसब्यािील गणपिीचे दसुरे 

िागति स्थान म्हणिे गंुडाचा गणपिी होय. या मूिीचे दशवन घेिल्यानंिर मूिीर्रील 

निर हटि नाही आजण दशवनाचा पररणाम दीघव काळ मनार्र राहिो. दशवनािच आनंद 
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दणेारी ही मूिी आह.े हत्तीचे जशर मानर्ी शरीरार्र ठेर्ल्यार्र िंिोिंि फदसेल अशी ही मूिी आह.े हत्तीच्या 

जशरोभागािील गंडस्थळे, मोठे कान आजण प्रशस्िपणा या मूिीमध्ये पूणवपणे उिरला आह.े सुमारे साडचेार-

पाच फूट उंचीची ही मूिी पूणवपणे दगडाची असून शेंदरी रंगाि आह.े चिुभुवि, दोन्ही पाय खाली सोडून 

बसललेा गिानन, अशी ही मूिी आह.े  

जचमण्या गणपिी 

सदाजशर् पेठेिील ह ेएक प्रजसद्ध स्थान. ही मूिी सुमारे िीन फूट उंचीची, डाव्या सोंडचेी र् अंगभूि 

मुकुट असललेी आह.े या मूिीच्या स्थापनेचा इजिहास अज्ञाि आह.े ह ेमंफदर शास्त्री कुटंुबाच्या मालकीचे 

आह.े पूर्ी ह ेमंफदर पटर्धवन र् त्याहीपूर्ी काळे यांच्या मालकीचे असल्याचा उल्लखे सापडिो. येथ ेिांदळू 

रटपण्यासाठी खूप जचमण्या येि असि र् त्यार्रूनच या गणपिीचे नार् जचमण्या गणपिी पडल ेअसार्.े  

पालखी जर्ठोबा गणपिी 

गणपिीची मूिी सहसा पारार्र आढळि नाही. परंिु, पालखी जर्ठोबािर्ळील पारार्र एका छोट्या 

मंफदराि अशी मूिी होिी. झाडांच्या मुळांमुळे ह ेमंफदर एका बािूने काहीसे उचलल ेगेले होिे. अजलकडचे 

या मंफदराचा िीणोद्धार करण्याि आला आह.े आिा पाच फूट उंचीचे नर्े मंफदर उभारण्याि आले आह.े येथे 

गणपिीची शेंदरी, दगडी र् चिुभुवि बसलेली मूिी आह.े खालचा उिर्ा हाि अभय हस्ि आह.े डाव्या 

पायार्र डार्ा हाि असून, त्यार्र मोदक र् सोंड आह.े  

पार्विीनंदन गणपिी 

गणेश खखडीिील ह ेगणपिीचे पुण्यािील िुने स्थान आह.े चिुःश्रतंगीच्या दरे्ळाकडून जर्द्ापीठाकड े

िाणाऱ्या रस्त्यार्र एका बोळाि ह ेमंफदर आह.े दरे्ळाच्या समोर िीन दगडी दीपमाळा आहिे. दरे्ळाि 

प्ररे्श करिाना उिर्ीकड े िोंड केलेला र् शेपूट उंचार्लेला मारूिीही आह.े उिर्ीकडे िोंड असेलले्या 
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मारूिीच्या मूिी सहसा फदसि नाहीि. या गणपिीची मूिी अडीच िे िीन फूट उंचीची असून, शेंदरूचर्पचि 

चिुभुवि आह.े मूिीला अगंचा दगडी मुकुट आह.े  

मद्रासी गणपिी 

अपोलो जचत्पटगतहािर्ळील दाजिणात्य पद्धिीचे गोपूर कोणाचेही लि र्ेधून घेिो. गोपुरार्र दरे्िा, 

यि र् गणांच्या मूिी असून, कीिीमुखही फदसून येिे. दाराच्या र्र आजण गोपुराच्या खाली अडीच िे िीन 

फूट उंचीची गणपिीची चिुभुवि मूिी आह.े त्याच्या डाव्या हािाला शंकर-पार्विी आजण कार्पिकस्र्ामींच्या 

सुरेख मूिी आहिे. उिव्या बािूला बालािी आजण लक्ष्मीच्या मूिी आहिे. गणपिीच्या मूिीस र्स्त्र घािलले े

असल्याने मूिी स्पष्ट फदसि नाही.  

शहराि मंफदरांच्या नार्ार्रुन अनेक घरं, कायावलय,ं दकुानांचे पत्ते नोंदजर्लेल ेआहिे. एर्ढंच नव्ह ेिर 

महापाजलकेकडून दखेील डुल्या मारूिी चौक , पत्र्या मारुिी चौक , पासोड्या जर्ठोबा चौक अशीच नारं्  

दणे्याि आली आहिे. त्यामुळे मंफदरांची नारं् बदली गेली िर पुणेकरांचा फकिी गोंधळ उडले ह े िुम्हा 

सांगायची गरि नाही.  

जबिर्र जर्ष्ण ू

शजनर्ार पेठेिील श्री जर्ष्णू मंफदराि जर्ष्णूची सुबक मूिी आह.े या 

मूिीशेिारीच श्री लक्ष्मीचीही मूिी आह.े पण ही मूिी लहान आह.े जर्ष्णू-लक्ष्मीचा 

हा िोडा काहीसा जर्िोड र्ाटिो. त्यामुळे ही जर्ष्णूची दसुरी बायको असार्ी, असा 

अंदाि बांधून पुणेकरांनी या जर्ष्णूला जबिर्र जर्ष्णू नार् ठेर्ले.  

लक्ष्मीची पजहली मूिी भंगल्याने ही दसुरी लक्ष्मीची मूिी आणली गेली असार्ी, 
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असा अंदाि मंफदराचे मालक पद्ममाकर बापट व्यक्त करिाि. २२ माचव १९३८ रोिी रखुमाबाई जलमय े

यांनी या जर्ष्णूमूिीची स्थापना केली. मंफदराची िागा रखुमाबाईंचे यिमान सरदार जर्ठ्ठल जलमय ेयांना 

१८०७ मध्य ेदसुर् या बािीरार्ाने बिीस फदली. सध्याच्या मंफदराची इमारि १८१०मध्य ेबांधललेी आह.े  

जत्शुडं गणपिी मफंदरः मगंळर्ार पेठेि असलले ेह ेकोरीर् जशल्पकामाने नटलेल ेजशल्पसमतद्ध मंफदर.  

राष्ट्रीय सरंिण प्रबोजधनी, खडकर्ासला : (नॅशनल जडफेन्स अकॅडमेी).  

 सैजनकी प्रजशिण दणेारी भारिािील एक महत्त्र्ाची संस्था. पुण ेशहरािर्ळ खडकर्ासला येथ ेही 

संस्था असून जिन्ही सैजनकी दलांचे प्राथजमक प्रजशिण जर्द्ाथ्याांना दणे्याची सोय या संस्थेि आह.े भूसेना, 

नौसेना र् र्ायुसेना या दलांिील अजधकाऱ्यांचे जशिण सुरुर्ािीस एकत् केल े िारे्, या उद्देशाने १९४५ 

साली ित्कालीन खहदसु्थान सरकारने नॅशनल र्ॉर अकॅडमेी र्र्ककग कजमटी नेमली. या कजमटीचे अध्यि 

फील्ड माशवल सर कलॉट ऑफकनलेक र् उपाध्यि अमरनाथ झा ह ेहोिे. दसुऱ्या िागजिक महायुद्धाि िीनही 

सेनाजर्भागाचे परस्परांशी सहकायव ह े अत्यार्श्यक आह,े ही गोष्ट लिाि आली होिी. म्हणूनच स्र्िंत् 

भारिािही अशा प्रकारच्या संयकु्त सैजनकी जशिणसंस्थेची मुहूिवमेढ रोर्ण्याि आली. या संस्थेचे नार् प्रथम 

नॅशनल र्ॉर अकॅडमेी ठेर्ार्े आजण साधारणपण े२, ५०० छात्ांसाठी ४ र्षे मुदिीचा जशिणक्रम ठेर्ार्ा 

अस े ठरल.े या संरिण प्रबोजधनी सूदान सरकारन े दसुऱ्या महायुद्धाि भारिीय सेनेने सूदानमध्ये केललेी 

महत्त्र्ाची कामजगरी लिाि घेऊन एक लाख पाउंड दऊे केल ेर् महाराष्ट्रराज्याने स.ु २, ८३३ हकेटर िमीन 

फदली. िसेच भारिाच्या इिर घटक राज्यांनीही प्रत्येकी ५ लाख रु. फदले. खडकर्ासल्यापासून समुद्र फार 

लांब नाही र् पुण्याि हर्ाई दलाचा िळ आह,े म्हणून राष्ट्रीय संरिण प्रबोजधनीसाठी खडकर्ासल्याची 

जनर्ड करण्याि आली. परंिु बांधकाम होण्याि लागणारा कालार्धी लिाि घेिा ४ िानेर्ारी १९४९ 

रोिी  डहेराडून येथे एक इंटर सर्पव्हससे खर्ग स्थापन करण्याि आल.े ६ ऑकटोबर १९४९ रोिी पंिप्रधान 

पंजडि िर्ाहरलाल नेहरू यांच्या हस्िे खडकर्ासल्याच्या र्ास्िूची पायाभरणी झाली. जडसेंबर १९५४ मध्ये 

र्ास्िूचे काम िर्ळिर्ळ पूणव झाल े र् १६ िानेर्ारी १९५५ रोिी मुंबई राज्याचे ित्कालीन मुख्यमंत्ी 
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मोरारिी दसेाई यांनी राष्ट्रीय संरिण प्रबोजधनीचे उदघ्ाटन केले. या संस्थेिून ५ िून १९५५ रोिी पजहली 

िुकडी जशिणक्रम पूणव करून बाहरे पडली. त्यारे्ळी जशिणक्रम िीन र्षाांचा होिा र् त्यांपैकी शेर्टच्या 

र्षाांचा अभ्यासक्रम भूसनेा, नौसेना र् र्ायुसेना यांनी आपआपल्या जशिणसंस्थांमध्य ेपूणव करून घ्यार्ा, 

अस ेठरजर्ण्याि आल.े  

  डब्ल्य.ू एकस. मस्कारेन्हस यांनी या र्ास्िूचे स्थापत्याचे काम केल,े आह.े मुख्य इमारिीस ‘सूदान 

ब्लॉक’ ही संज्ञा फदली असून ६० र्गव, प्रशस्ि गं्रथालय, संग्रहालय, सभागतह ह ेसूदान ब्लॉकचे मुख्य भाग 

आहिे. प्रबोफदनीचे प्रमुख कायावलयही येथेच आह.े  

प्रबोजधनीि १, ८०० छात् जशिण घेिाि. सनेेची गरि र्ाढल्यामुळे घोरपडी येथ े आणखी ३०० 

छात्ांची जशजिणाची व्यर्स्था करण्याि आली. िथाजप १९८७ मध्य े हा जर्भाग खडकर्ासल्याला 

हलजर्ण्याि आला. या प्रबोजधनीि कमांडटं, लफे्टनंट िनरल अथर्ा ित्सम हुद्ाचे अजधकारी असिाि र् 

पाळीपाळीने िीनही सनेाजर्भागांिून िे जनर्डल े िािाि. कमांडटं र् डपे्युटी कमांडटं ह े र्ेगर्ेगळ्या 

जर्भागांचे असिाि. शालेय जशिण प्राचायावच्या दखेरेखीखाली चालि.े प्राचायव र् जशिक यांची जनर्ड र् 

नेमणूक राज्य लोकसेर्ा आयोगामाफव ि करण्याि येिे.  

 १६ िे १८ १/२ र्षे र्याच्या जर्द्ाथ्याांच्या प्ररे्शपरीिा मे र् जडसेंबरमध्य े कें द्रीय लोकसेर्ा 

आयोगामाफव ि दर दोन र्षाांनी घेण्याि येिाि र् त्यांिून जनर्डलेल े जर्द्ाथी जनर्ड मंडळापुढे चाचणीला 

िािाि. र्ैद्कीय परीिेि उत्तीणव झालेल्या जर्द्ाथ्याांची गुणक्रमांनुसार यादी ियार करण्याि येिे र् 

त्यांिील पजहल्या ३३० जर्द्ाथ्याांना प्ररे्श फदला िािो. छात्ांचा जशिणाचा आजण भोिन−जनर्ासाचा खचव 

सरकारमाफव ि करण्याि येिो.  

शालेय जशिणक्रमाव्यजिररक जशस्ि, नेितत्र् र् लष्करी जशिण यांचा अभ्यासक्रमाि समार्ेश असिो. 

िीन र्षाांनंिर िर्ाहरलाल नेहरू जर्द्ापीठािफे बी. ए. अथर्ा बी. एस्सी. पदर्ी दणे्याि येिे. राष्ट्रीय 
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संरिण प्रबोजधनीच्या बोधजचन्हाि भूसेनेच्या दोन कू्रस आकारािील िलर्ारी, नौसेनेचा लंगर र् र्ायुसेनेचा 

गरुड आह ेर् ‘सेर्ा परमो धमव:’ह ेबोधर्ाकय आह.े  
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पणु ेजिल्यािील सशंोधन संस्था : 

पुण ेशहरािील जर्ज्ञान िंत्ज्ञान िेत्ािील जर्जर्ध संस्था, उत्पादन कें द्र,े संशोधन कें द्र ेिसेच प्रदशवने 

यांना भेट दऊेन िेथील कायावची पाहणी करण,े िेथील र्ैज्ञाजनक, िंत्ज्ञ, अभ्यासक यांच्याशी बािचीि 

करन.े त्यांच्या अनुभर्ांमधू न प्रेरणा घेणे. हहेी आपल ेज्ञान र्ाढर्ण ेर् नजर्न भटकंिी अस ेदोन्ही पण उद्देश 

साध्य होिाि. िर भेटुया अशाच काही रठकाणांना… 

आघारकर संशोधन संस्था, पुण े जर्द्ापीठ - जर्जर्ध जर्भाग, गणेशखखड फळ बाग कें द्र, मधमाशी 

पालन कें द्र, शेिकी महाजर्द्ालय, र्ेधशाळा, डके्कन कॉलेि, आफदर्ासी संशोधन कें द्र, कें द्रीय र्नस्पिी 

संशोधन कें द्र, महा उिाव, सौर उद्ान, कात्ि दधु डअेरी, रेल्र् ेमुजझयम, फुल ेसंग्रहालय, रक्त पेढी, अन्न 

आरोग्य प्रयोगशाळा, साखर संशोधन कें द्र, हाफफकन इंजस्टट्युट इ.  

खपपरी यथेील 'हाफफकन इंस्टीट्यटू' – ही एक जनष्णाि औषधी बनजर्णार् या संशोधन संस्था आह.े 

जर्षारी सपव दशं झाल्यास िे जर्ष खात्ीने उिरजर्ण्यासाठी फदल्या िाणार् या औषधीची जनर्पमिी कशी होिे? 

त्याि कोण कोणिी काळिी घ्यार्ी लागिे? याची माजहिी येथे जमळिे. त्यांच्या कायावचा व्याप फकिी िटील 

आह ेआजण िे करिाना फकिी समस्यांचा जर्चार करार्ा लागिो ह ेआपल्याला िाणर्िे. धनुर्ावि, पोजलओ, 

घटसपव यासाठीही लशी कशा ियार करिाि याची प्रत्यि माजहिी िेथ े दिेाि. माणसाला िीरं्ि 

ठेर्ण्यासाठी खेचर, पांढरे उंदीर यांना आपल्या िीर्ाची बािी लार्ार्ी लागिे याची िाणीर् होिे. नाग, 

मण्यार, घोणस, फुरस े अशा जर्षारी सपाांच्या दशंामुळे माणसार्र होणार् या पररणामांचे फोटो पाहूनही 

अनेकांच्या अंगार्र काटा आला. खेचराच्या प्रजिजर्ष जनर्पमिीच्या कायविमिेपेिा गार्ठी धनगरी िटटाची 

कायविमिा अजधक असिे ह े येथील संशोधकांनी जसद्ध केल्याचे ऐकून आश्चयव र्ाटल.े http://www. 

vaccinehaffkine. com 
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डके्कन कॉलिे - लोकमान्य रटळक ज्या महाजर्द्ालयाि जशकल े िे पाहणे हा एक उत्सुकिेचा भाग 

आह.े त्या जशर्ाय िेथे आि काय काय संशोधन चालि?े शेकडो, हिारो, लाखो र्षाांपूर्ी माणसाची 

संस्कत िी, रीिभाि कशी होिी? त्याि कसा बदल होि गेला? ह ेदाखर्णारी आठ दालन ेयेथे आहिे. सारे 

पाहिाना गंुगून आजण रंगून िायला होिे. हिारो र्षावि नेर्ासा येथील एका खाली एक गाडल्या गेलेल्या 

गार्ांमधून सापडलले े अर्शेष पाहायला जमळिाि. त्यार्रून स्थाजनक मानर्ी जनर्पमिी आजण संस्कत िी 

काळाच्या ओघाि कशी बदलि गेली िे िाणर्िे. www. deccancollegepune. ac. in 

बोटाजनकल सव्ह े ऑफ इंजडया - भारिािील पजश्चम भागािील र्नस्पिींची माजहिी आजण काही 

र्नस्पिींची िोपासना या कें द्राि होिे. त्यामुळे र्नस्पिीचा एखादा नर्ीन प्रकार सापडला असा कोणी 

दार्ा केला िर त्याची शहाजनशा येथे करिा येिे. र्नस्पिी संकलन करिाना घ्यायची काळिी आजण त्या 

राखिाना त्यांच्या मागील अभ्यास केर्ढा खोलर्र असिो ह े समिून येिे. दीडशेहून अजधक र्षाांपूर्ी 

संकजलि केललेी हबेररयम शीट्स बघायला जमळाली. र्ैज्ञाजनक अभ्यासाच्या नोंदणीचे आजण िी राखून 

ठेर्ण्याचे महत्र् समििे. http://164. 100. 52. 111/circles/Western-Circle. htm.  E-mail: 

bsi_wcpune@vsnl. net  

कात्ि दधू उत्पादक सघं - शहराि आपल्या दाराि दधुाची जपशर्ी येण्यासाठी त्यािल्या दधुाला 

कोणकोणत्या फदव्यािून िारे् लागिे ह े इथल्या डअेरीि पाहायला जमळिे. डअेरी उभी करण्यासाठीही 

लोकांचा सहभाग जमळजर्ण्यासाठी आजण त्याची सोय कण्यासाठी करारे् लागलले े खटाटोपही एका 

लघुपटाद्वारे येथ े दाखजर्ल े िािाि. संकजलि दधुाची प्रि िपासणी, त्यार्र प्रफक्रया, त्याचे जपशव्यािून 

भरण,े उरलेल्या दधुाचे दही, िाक, लस्सी, क्रीम, िूप, श्रीखंड, आईसक्रीम कस ेबनजर्िाि ह ेही बघायला 

जमळिे. www. katrajdairy. com 
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आयसर - इंजडयन इंस्टीट्यटू ऑफ सायन्स एज्यकेुशन अन्ड ररसचव, ,  

िीर्शास्त्र, पदाथव जर्ज्ञान, रसायनशास्त्र या जर्षयांच्या प्रयोगशाळांमध्य े फफरून बरीच माजहिी 

जमळिे.  

आघारकर सशंोधन ससं्था - गेली ५० र्षे कायवरि असणारी ही संस्था आह.े संस्थेचा इजिहास आजण 

संस्थेची र्ाटचाल बघिाना र्ेळ कमी पडिो. पुरािीर् शास्त्र जर्भागाि िीर्ाश्म पाहिाना त्यािील 

अभ्यासाचे आजण िकव -जर्चार करून शोध घेण्याचे महत्र् लिाि येिे. दगड आजण िीर्ाश्म यांच्यािला 

फरक, िीर्ाश्मांचे प्रकार, िीर्ाश्मांची जनर्पमिी याबद्दलही आर्श्यक माजहिी थोडकयाि जमळिे. शेिीला 

पूरक असणार् या नर्ीन र्ाणांचे प्रयोग काय चालिाि ह ेही बघायला जमळिाि. www. aripune. org 

िर्ाहरलाल नहेरू आयरु्फेदक र्नस्पिी उद्ान - rria. nic. in - गर्ि, ितण, झुडप, झाड, र्ति, र्ेल 

अशा प्रकारच्या जर्जर्ध र्नस्पिी एकाच िागेि आजण त्याही आयुरे्दाि औषधी म्हणून र्ापरल्या िािाि 

अशा जिर्ंि आजण एकत् पाहायला जमळण्याचे रठकाण म्हणिे डहाणकूर कॉलनीच्या मागील भागािील 

िर्ाहरलाल नेहरू आयुरे्फदक र्नस्पिी उद्ान. औषधी र्नस्पिी सारख्या फदसणार् या र्नस्पिीही त्याच 

भागाि र्ाढजर्ल्या गेल्या होत्या त्यांच्यामधील फरक त्यामुळे चटकन कळून येिो. त्या र्नस्पिींना असणारे 

खास र्ास अनुबर्िा येि होिे. र्ासाचे र्णवन करण्यासाठी आपल्याकड ेफारस ेशब्द उपलब्ध नाहीि. त्याची 

कमिरिा त्या त्या र्नस्पिींना त्यांच्या र्ासार्रून नार् ठेऊन दरू केललेी आढळली. या र्नस्पींची माजहिी 

असणारे िुने नर्े गं्रथही या उद्ानाच्या अभ्याजसकेि आहिे.  

ओल्या कचर् यापासनू र्ीि जनर्पमिी कें द्र - मॉडले कॉलनीच्या पररसराि दररोि ५ टन ओला कचरा 

र्ापरला िाऊन त्यापासून रोि रात्ी र्ीि जनमावण करून या पररसरािील रस्त्यांर्रील सुमारे दोनशे फदरे् 

उिळर्ले िािाि. िीन - चार फकलोमीटर पररसरािील हॉटेल,े घरे, बागा यािून पडणारा सेंफद्रय कचरा 

येथ ेआणला िािो. िो गरम पाण्याने जनट धुऊन आजण पाण्याि जमसळून एका चरकाि घािला िािो. िो 

लगदा िजमनीखालील टाकीि साठजर्िाि, त्यामधून जनघणारा र्ायू ज्याि मुख्यत्र्े जमथेन हा ज्र्लनशील 
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र्ायू असिो. िो मोठ्ा रबरी फुग्याि साठजर्िाि. त्यािील प्रदषूणकारी र्ायू बािूला काढल्यानंिर िो िैर् 

र्ायू िजनत्ाि इंधन म्हणून र्ापरून त्यापासून र्ीि जनमावण करिाि. कचरा र्ाहिुकीच्या अनेक पाय-

यांर्रील खचव र्ाचिो. जशर्ाय उत्तम खिही जमळिे. अशा प्रकारचे उपक्रम आपल्याही जर्भागाि व्हार्ेि 

अस े पाहणार् याला र्ाटि.े www. punesite. com/garbage-generates-energy-at-model-

colony. html   

मधमुजिका पालन कें द्र - मध, मेण, परागकण, रॉयल िेली यांसारख्या पदाथव आजण परागीभर्नाने 

जनमावण होणारी अगजणि फळफळार्ळ ज्या मधमाशांच्या सहकायावजशर्ाय होऊच शकि नाही. याची 

माजहिी येथील कायावलयाि इत्थंभूि पणे जमळिे. मधाचा रंग, चर्, र्ास, रटकाऊपणा कशामुळे येिो ह े

स्पष्ट होिे. मधमाशा आपापसाि कसा संपकव  करिाि याजर्षयी एक उत्कत ष्ट माजहिीपट ही येथ ेदाखजर्ण्याि 

येिो. मधमाश्यांच्या जर्जर्ध िािी, त्यांची अंिगवि रचना, त्यांना पकडून ठेऊन पोळ्यािून मध कसा 

काढिाि, काही नर एखादी मादी आजण हिारो कष्टकरी मधमाशा फकिी झपाट्याने काम करिाि ह ेपाहून 

फदग्मूढ व्हायला होिे. ससं्थेचा पत्ता: ११५३ गणेशखखड रोड पुण े४११०१६.  

कें द्रीय िलशक्ती अनसुधंान शाला : (Central Water & Power Research Station)  

१९४५ पासून ही संस्था खडकर्ासला येथ े कायवरि आह.े धरणे, नद्ा, पूल यांच्या प्रजिकत िी या 

रठकाणी बनर्ल्या िािाि. पाण्याच्या प्रर्ाहाचा र्ेग र् फदशा, दशे -जर्दशेािील प्रकल्प, समदु्र फकनारे, 

बंदरांची रचना, धरण,े भूस्िर, र् भूकंप यांजर्षयी येथ े संशोधन केल े िािे दशवनी भागाि रस्त्याच्या 

रंुदीइिके म्हणिे ५ मीटरचे एक फाटक ओलांडून आि िािाना आि मध्ये काय असेल याची कल्पना येि 

नाही. आपण नकाश ेपाहिो. कल्पनेला िाण दऊेन िास्िीि िास्ि फकिी लांब-रंुद नकाश ेअसिील याची 

कल्पना जथटी पडार्ी इिकी मोठे नकाश ेइथे िजमनीर्र बनर्लेल ेआहिे. एक िजमनीर्र केललेा नकाशा 

आह.े त्या नकाशाि रेखाटलेल्या मुंबईिील - भायखळा िे छत्पिी जशर्ािी टर्पमनस या रेल्र् े मागावर्र 

फकमान दहा माणस ेिरी गाडी गाडी करून उभी राहू शकिील. हा नकाशा केर्ळ सपाट नाही. जर्शेषि: 
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समुद्र फकनार् यापासून समुद्रािल्या भागाि िो उठार्ाचा आह.े त्यािील प्रर्ाहमागव, खाड्या, बेटे प्रमाणशीर 

आहिे. मुंबई, नर्ी मुंबई, पनर्ेल, र्ाशी, र्सई, ठाणे, अजलबाग एर्ढा पसारा असलेला एक नकाशा फकिी 

मोठा असले याची कल्पना करून बघा. या नकाशाि पाणी भरायला सुमारे एक िास लागिो. त्यानंिर त्या 

पाण्याि भरिी ओहोटीच्या लाटा संगणकाच्या आधारे चाललले्या यंत्ाच्या सहाय्याने कत जत्मररत्या ियार 

केल्या िािाि. त्यांचा फकनार पट्टीर्र आजण िेथ ेहोऊ घािलेल्या बांधकामार्र काय पररणाम होईल याचा 

अभ्यास केला िािो. मुंबईि होऊ घािलेल्या नर्ीन जर्मानिळाच्या िागेसाठी नदी प्रर्ाह बदलल्यामुळे 

कोणिे पररणाम होऊ शकिील याचा अभ्यास सध्या चाललें आह.े अशा प्रकारची जर्जर्ध बंदरांची आठ 

प्रजिरूपे या आर्ाराि आहिे. त्या जशर्ाय या पेिा छोटी - म्हणिे एक हिार चौरस मीटर इिकी - छोटी 

प्रिीरुपेही पाण्याने होणार् या धूपेचा अभ्यास करण्यासाठी बांधली आहिे. एकंदरीि अफाट मोठी जमजनएचर 

बघून आपण जलजलपुटच्या राज्याि आलो नाही ना अशी शंका यायला लागिे. िर नक्की भेट द्ा. cwprs. 

gov. in.  

भारिीय उष्ण करटबधंीय सशंोधन ससं्था - इंजडयन इजन्स्टट्यटू ऑफ ट्रॉजपकल मटेेऑरॉलॉिी, 

(र्धेशाळा) पणु े: हर्ामानखािे आजण हर्ामानाचा अंदाि एक थटे्टचा जर्षय झालेला आह.े  १९६२ साली 

पुण्याि स्थापन झालेल्या संस्थेि हर्ामान शास्त्राचा अभ्यास केला िािो. मोसमी पार्साचे र् हर्ामानाचे 

पूर्ावनुमान सांगण्याची महत्त्र्ाची िबाबदारी ही संस्था साभंाळिे आह.े हर्ामानाचा र्ेध घऊेन काही 

अंदाि करण्यासाठी फकिी र्ेग र्ेगळ्या प्रकारची मापने करार्ी लागिाि ह ेया संस्थचे्या भेटीि लिाि येिे. 

हर्ामान नुसिेच अनुमान अंदािाने फदले िाि नाही िर त्यासाठी खपू बाबींची जनरीिणे जमळर्ार्ी 

लागिाि ह ेयेथ ेआल्यार्र िाणर्िे. दशेािील पजहल ेउपग्रह दळणर्ळण कें द्र जिल्यािील िुन्नर िालुकयाि 

आर्ी येथे आह.े ‘जर्क्रम’ या नार्ाने ओळखल ेिाणारे कें द्र १९७१ पासून येथे कायवरि आह.े िसेच खोडद 

येथ ेएक मोठी अर्काश दबुीणही आह.े  
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भारि इजिहास सशंोधक मडंळः  

इथल ेऐजिहाजसक र्स्िंूचे संग्रहालय अजिशय िबरदस्ि. र्ीरगळ, गधेगाळ, िुन्या मंफदरांचे अर्षेश, 

दजुमळ मूिी, जशलाहारकालीन, यादर्कालीन अस्सल िाम्रपट, जशर्कालीन, पेशरे्कालीन कागदपत्े, 

औरंगिेबाच्या पंिाची मुहर असलले ेअस्सल फमावने, िुन्या काळािले दरु्पमळ नकाशे, जचत्शाळेिील िुनी 

जचत्े सारेच कसे अगदी बघण्यासारख.े  

मात् ह ेबघायला सकाळी ९ च्या दरम्यान िारे् लागिे आजण कमीि कमी ७/८ माणसे असल्याजशर्ाय 

संग्रहालय दाखर्ीि नाहीि. स. ११. ३० पयांि खुल ेअसिे.  शकयिो शजनर्ार-रजर्र्ारी सकाळी ११ च्या 

आि िारे्. एटं्री फी १०/- फक्त. ४-५ िण बरोबर असिील िर अिून बरे. बर्याचदा कोणी दाखर्ायला 

नसिो जिथे, पण संग्रहालय अप्रजिम आह.े दादोिी कोंडदरे्, शहािीरािे, औरंगिेब, मजलक अंबर, शाहू 

महाराि (सािायावचे), छत्पिी रािाराम, इ. इ. व्यक्तींची अस्सल पत्े, िुने जशलालेख, अनेक मोठमोठे 

िुन्या पद्धिीचे नकाश,े मराठी आरमाराशी संबंजधि िहािांची जचत्े, अप्रजिम दखेण्या हस्िािरांिील 

हस्िजलजखि,े अस ेअनेक काही सापडले जिथे.  

मराठी जर्ज्ञान पररषद 

या संस्थेच्या र्िीने दरर्षी मुलांच्या सुट्टीमध्य े र्ेगर्ेगळी जर्ज्ञान जर्षयक जशजबरे आयोजिि केली 

िािाि.  

मराठी जर्ज्ञान पररषद पुण ेजर्भाग , रटळक स्मारक मंफदर, रटळक रस्िा, पुणे ४११०३० संिय मो. 

नं. - ९५५२५२६९०९ 

इ -मेल jagrut1230@gmail. com, mavipa. pune@gmail. com 

http://mavipapunevibhag. blogspot. in/ 

mailto:mavipa.pune@gmail.com
http://mavipapunevibhag.blogspot.in/
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गोखल े राज्यशास्त्र र् अथवशास्त्र ससं्था : (स्थापना १९३०) ज्येष्ठ अथविज्ज्ञ धनंियरार् गाडगीळ 

यांच्या मागवदशवनाखाली या संस्थेची र्ाटचाल प्रामुख्याने झाली. या ससं्थेच्या गं्रथालयाि सुमारे २. २५ 

लाख गं्रथ र् जनयिकाजलके असून अनेक अभ्यासक, संशोधक यांचा लाभ घिेाि.  

राष्ट्रीय रासायजनक प्रयोगशाळा (एन. सी. एल. ) : रसायन शास्त्र र् रासायजनक प्रयोग जर्ज्ञान या 

िेत्ांि शास्त्रीय र् औद्ोजगक दतजष्टकोनािून संशोधन करण्यासाठी या संस्थेची स्थापना िानेर्ारी, १९५० 

मध्य ेपुण्याि करण्याि आली. कत षी-रसायने, पेट्रोरसायने, औषध ेयांबाबिचे संशोधन येथ ेचालि.े  

आंिरजर्द्ापीठ ज्योजिभौजिकी कें द्र (IUCAA- आयकुा): ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ ियंि नारळीकर यांच्या 

नेितत्र्ाखाली या संस्थेची स्थापना एजप्रल, १९८८ मध्ये झाली. खगोल शास्त्र र् ज्योजिभौर्पिक जर्ज्ञान या 

जर्षयांिील अध्यापन र् संशोधनाचे कायव या संस्थेि चालि.े  

प्रगि सगंणन जर्कास कें द्र (Center for Development & Advance Computing CDAC) 

स्थापत्य शास्त्र र् पारंपररक जर्ज्ञान यांचा सगंणनाच्या साहाय्याने जर्कास करण्यासाठी या संस्थेची 

स्थापना करण्याि आली. या संस्थेने परम-महासंगणक (Super Computer) बनर्ण्याि यश जमळर्ले 

होिे. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ जर्िय भटकर यांचा या संस्थचे्या उभारणीि मोठा र्ाटा आह.े  
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पणु्यािील काही सगं्रहालय:े 

रािा फदनकर केळकर सगं्रहालय:  

पुण्याि असलले ेएक अजिशय उत्तम संग्रहालय. केर्ळ एका व्यक्तीच्या अफाट कष्टांिून, जचकाटी आजण 

अथक मेहनिीिून उभे राजहलेल ेह ेअप्रजिम संग्रहालय. डॉ. फदनकर केळकर यांनी त्यांच्या कलेच्या प्रेमािून 

भारिीय संस्कत िीचे घडजर्लेल ेसर्ाांगसुंदर दशवन म्हणिे ह ेसंग्रहालय. डॉ. फदनकर केळकर यांनी ६० र्षे 

सिि प्रयत् करून, भारिभ्रमण करून िमर्लले्या अनमोल २१, ००० र्स्िंूचा निराणा म्हणिे ह े
संग्रहालय. पत्ता : १३७७-७८, नािू बाग, बािीरार् रोड िर्ळ, शुक्रर्ार पेठ, पुणे - महाराष्ट्र ४११००२  

दरूध्र्नी : ०२०-२४४८२१०१, २४४६१५५६, २४४७४४६६ र्ेळा : सोमर्ार िे रजर्र्ार सकाळी 

१० िे संध्याकाळी ५.  

http://rajakelkarmuseum. com/ 

राष्ट्रीय जचत्पट सगं्रहालय 

पुण ेशहराि लॉ कॉलेि रोडर्र एकेकाळी प्रभाि स्टुजडओ होिा. डके्कन पासुन 

१ फक. मी. अंिरार्र आह.े नंिर त्या िागी फफल्म अँड टेजलजव्हिन इजन्स्टट्यूट ऑफ 

इंजडया (FTII) ही संस्था सुरू झाली. त्या संस्थेच्या प्रांगणाि राष्ट्रीय जचत्पट 

संग्रहालय आह.े  

या जचत्पट संग्रहालयाि नव्या िुन्या जचत्पटांच्या फफल्म, जचत्फफिी, पोस्टसव र् जचत्पट माध्यमाशी 

संबंजधि बर्याच गोष्टींचा संग्रह केला गेला आह.े संस्थेच्या आर्ाराि एक ३३०प्रिेक िमिेचे र् ४० िण 

बस ू शकिील असे एक, अशी दोन जचत्पटगतह े आहिे. याजशर्ाय या ससं्थेचे पुण्यािच कोथरूडला २०० 

िमिेचे एक जसनेमाघर आह.े  

http://rajakelkarmuseum.com/
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राष्ट्रीय यदु्ध सगं्रहालय 

हा पररसर झाडांने र्ेढलेला असल्याने िसेच आिुबािुला सुंदर जहरर्ळ असल्याने प्रसन्न र्ाटिो. 

राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय,  घोरपुरी लाइन्स, दोबाडर्ाडी, घोरपडी, पुण,े महाराष्ट्र ४११००१ 

    

महात्मा फुल े र्स्ि ू सगं्रहालय - कारखान्यांची प्रजिरूपे, जर्जर्ध पाणलोट िेत्ांचे उठार्ाचे नकाश,े 

पारंपाररक पद्धिीने बनजर्लेल्या कलाकुसरीच्या - कागदाच्या लगद्ापासनू प्लाजस्टक, चीनी मािी, चांदी 

इ. र्ापर करून बनजर्लेल्या र्स्िू, पेंढा भरून ठेर्लेल े प्राणी आजण पिी अशी जर्जर्ध प्रकारांची दालन े

असलले्या या संग्रहालयाि जर्ज्ञान िंत्ज्ञाच्या काही अजर्ष्कारांचे दशवन होिे. त्याच बरोबर येथे 

संगणकाच्या र्ापरासंबंधी आपल्या गरिेप्रमाण ेजशकजर्ण्याची व्यर्स्थाही आह.े संस्थेचा पत्ता घोल ेरस्िा, 

जशर्ािीनगर, पुण े४११००४ 
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गाधंीभर्न - स्र्ि:च्या आयुष्याि स्र्ि:र्रच अनेक प्रयोग करून त्यांची जनरीिणे गांधींनी आपल्या 

पुस्िकाि जलजहली - माझ े सत्याचे प्रयोग. पर-अनुभर्ािून ककर्ा यंत्ाच्या अनुभर्ािून येणारे जनरीिण 

आजण जनष्कषव आजण स्र्ानुभर्ािून येणारे जनरीिण आजण जनष्कषव याि जनजश्चिच फरक असणार. गांधींनी 

असाच आणखी एक लोकांना िागति आजण सक्रीय करण्याचा प्रयोग केला िो म्हणिे अखहसात्मक सत्याग्रह. 

या र्ाटचालीची प्रत्यि र्ािावजचत्े संकजलि करून ियार केललेा एक प्रभार्ी जचत्पट येथे पहार्यास 

जमळिो. त्याजशर्ाय म. गांधींच्या प्रेरणेने चाललले्या खादी ग्रामोद्ोगाच्या कायाविील पारंपाररक िंत् ज्ञान 

आजण त्याला जर्चारपूर्वक फदलेली िोड येथ ेप्रदशवनाि पाहायला जमळिे.  

ट्रायबल  म्यजुझयम  कोरेगार् रोडर्र ह े मुजझयम आह.े महाराष्टराच्या सहयाद्री आजण गोंदर्ा 

भागािुन अने र्स्िु गोळा केलेल्या आहिे. Artifacts from 
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आफदर्ासी सासं्कत जिक सगं्रहालय 

महाराष्ट्र शासनाने १९६५ साली आफदर्ासी संशोधन र् प्रजशिण संस्थ ेअंिगवि आफदर्ासी सांस्कत जिक 

संग्रहालय स्थापन केल.े राज्यािील आफदर्ासी िमािींच्या हस्िकला र्स्िू र् दनंैफदन र्ापरािील सुमारे 

१२८२ र्स्िू संग्रहालयाि प्रदर्पशि केल्या आहिे. राज्याच्या पयवटन जर्भागाने या संग्रहालयास ‘प्रेिणीय 

स्थळ’ म्हणून घोजषि केल ेआह.े  

एकंदरीि महाराष्ट्र राज्यािील आफदर्ासी जर्कास जर्भाग जर्स्िति अशा यंत्णेद्वारे आफदर्ासी 

जर्कासाचे काम करि आह.े राज्यािील आफदर्ासी जर्कास जर्भाग एकीकड े आफदर्ासी उपयोिना 

राबर्िाना जर्भागािील कमवचाऱ्यानंा प्रजशिण दणे्याचे काम जर्भागािील दसुऱ्या यंत्णेकडून करून घेि 

असिे. िसेच आफदर्ासी िमािींच्या जर्षयार्रील संशोधन र् मूल्यमापनाचे काम सलंग्न यंत्णेकडून करून 

घेि.े िसेच राज्यािील बेरोिगार सुजशजिि िरुणांना बीि भांडर्ल उपलब्ध करून दणेे र् त्यांना 

अथवसहाय्य दणे्याचे काम राज्यािील आफदर्ासी जर्भागािील शबरी महामंडळाकडून करण्याि येिे. शेकडो 

र्षाांपूर्ीच्या सांस्कत जिक, आजण आिच्या नैसर्पगक र्ािार्रणाि िगणार् या जर्शेषि: महाराष्ट्रािील 

आफदर्ासींची माजहिी या कें द्राि जमळिे. आफदर्ासींच्या िीर्नाि जनसगावला खूप महत्र्ाचे स्थान आह.े 

त्यांचे िगण ेजनसगव पूरक आह.े त्यांच्यािील जर्जर्ध कला, रचना, भाषा आजण अगदी जर्ज्ञान-िंत्ज्ञानाचा 

र्ापरही समिून सांगण्याि येिो. एकमेकाि गंुिजर्लेल्या लाकडी िुकड्यांचा बनजर्लेला हलिा नाग, 

काचेच्या बाटलीचा आि असलेली फुलललेी रर्ी, हररणाच्या कािड्याचा र्ाघाच्या र्ाद्ांनी बांधलेला ढोल 

इ. मधील आफदर्ासींचे िंत् कौशल्य अचंजबि करणारे आह.े http://trtimah. gov. in 

 सदंभव : नशॅनल सेंटर फॉर अडॅव्होकसी स्टडीि, पणु.े  
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दशवन म्यजुझयम   

या संग्रहालयाि आर्ाि आजण प्रकाश शो आह.े साध ु र्ासर्ानी यांच्या जिर्नार्र पुणव  १०० 

जमजनटांचा ३ डी शो आह.े येथ ेप्ररे्श शुल्क नाही. गुरुर्ार र्गळिा सकाळी ११ िे संध्याकाळी ७ पयवि 

म्युजझयम उघड ेअसि.े  

 

  

 

 

 

साध ू र्ासर्ानी जमशन, १० साध ू र्ासर्ानी पथ, िीपीओ िर्ळ, पुण े रेल्र् े स्टेशन, पुण,े महाराष्ट्र 

४११००१,  ९१-२०-४००६४४४७ 
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पुण्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण पयणटन कें द्र 

कॅमरेा म्यजुझयम  

स्र्िःच्या व्यस्ि फदनक्रमािून िपलेली स्र्िःची अशी खास आर्ड म्हणिे छंद. छंदांचे प्रकार र्ेगर्ेगळे 

अस ूशकिाि. काहींचे छंद स्र्िःपुरिे मयावफदि असिाि. िर काहींच्या छंदांना संग्रहालयाचे स्र्रूप प्राप्त 

होिे. असेच छंदािून जनमावण झालेल े हािी फरीद शेख आमीर यांचे फरीदस ् कॅमेरा म्युजझयम ह े आग्नेय 

आजशयामधील पजहल ेकॅमेरा संग्रहालय आह.े पजहल्या काडवबोडव बॉकस कॅमेर् यापासून आिच्या 

कॉम्प्युटराईज्ड कॅमेर् यापयांिचे साि हिार प्रकारचे कॅमेरे त्यांच्या संग्रहालयाि आहिे.  

अजधक माजहिीसाठी नक्की भेट द्ा.  

सगं्रहालयाचा पत्ता 

फरीदस ् कॅमेरा म्युजझयम, फरीद मंजिल, कोंढर्ा बुद्रकु, साई सर्पव्हस स्टेशनशेिारी,  

पुणे : ४८. मोबाइल : ९३७१२६८२९०, दरूध्र्नी – ०२० २६९३४३९६ 

  

http://faridscameramuseum.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_camera
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मिुमुदार गणशेाची िीनश ेर्षाांची परंपरा   

अनपुमा मिुमुदार,  

िीनशे र्षाांची ऐजिहाजसक परंपरा असललेा सरदार मुिुमदारांचा गणपिी 

उत्सर् म्हणिे अर्घ्या पुण्याचे भूषण! 

 छत्पिी जशर्ािी महाराि यांचे र्डील शहािीरािे भोसल ेयांना पुण ेर् सुप े

या दोन परगण्यांची िहाजगरी आफदलशाहीकडून जमळाली. त्यानंिर शहािीरािांनी मुिुमदारांच्या 

पूर्विांना, नारो गंगाधर ऊफव  अयाबा यांना सुप ेप्रांिाच्या मिमूचा अजधकार फदला. मिम ूहा शब्द फारसी 

असून त्याचा अथव राज्याच्या महसूल र्सलुीचा जहशेब असा आह.े िेव्हापासूनच ह ेप्रभुणे घराणे मुिुमदार 

नार्ाने ओळखल ेिाऊ लागल.े पुढ,े शाहू महाराि दजिणेि आल्यार्र, नारो गंगाधर यांनी त्यांना मदि 

केली. त्यामुळे त्यांना सर्व राज्याच्या मिमूचा अजधकार जमळाला. नारो गंगाधर यांची समाधी मुिुमदार 

र्ाड्याशेिारी कसबा पेठ येथे सुजस्थिीि आह.े 

श्री िेत् मोरगार् ह े पुण्याच्या निीक. िेथे सरदार मुिुमदारांचा र्ाडा होिा, िो पुढ े मोरया 

गोसार्ींना अपवण करण्याि आला. नारो नीळकंठ मुिुमदार यांना मोरगार् येथ े क-हा नदीि स्नान करि 

असिाना ‘डोक्यार्र जहरा असललेा‘ नमवदये गणपिी जमळाला. िो प्रसाद मानून त्यानंी घरी आणला. 

िेव्हापासून मुिुमदारांनी दरसाल भाद्रपद शुद्ध प्रजिपदलेा गणपिीचा उत्सर् सािरा करणय्ास सुरूर्ाि 

केली. त्यानंिर 1708 मध्ये नारो गंगाधर प्रभुण े- मुिुमदार यांना शाहू महारािांनी संपूणव मराठी राज्याचा 

मिमू (र्सुली)चा अजधकार बहाल केला. केर्ळ गिाननकत पेमुळेच सपंूणव मराठी राज्याच्या ‘मिम’ूचा 

अजधकार आपल्याला प्राप्त झाला आह ेअसे मानून गंगाधरपंिांनी घराण्याची परंपरा असललेा हा उत्सर् दर 

र्षी िेर्ढ्याच भव्यिेने करण्याची प्रथा अखंड चालू ठेर्ली. त्याची समापि्ी पंचमीला होिे. संगीिाचे 

रजसक िाणकार आजण इजिहास संशोधक सरदार आबासाहबे मुिुमदार यांनी हा उत्सर् लोकाजभमखु केला. 

िी प्रथा मुिुमदारांच्या र्ंशिांनी चालू ठेर्ली आह.े  
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पुण्यािील कसबा पेठेि शजनर्ारर्ाड्यािर्ळ सरदार मुिुमदारांचा र्ाढा आह.े 1770 मध्य ेहा र्ाडा 

पुण्याि बांधला गेला. 30 िे 35 खोल्यांच्या या र्ाड्याि दशवनी कोरीर् दरर्ािा - छोटा दरर्ािा, आिील 

बांधकाम - कोरीर् काम, हडं्या - झुंबरे असललेा गणेश महाल आह.े हा र्ाडा 

ऐजिहाजसक र्ास्िू म्हणून िाहीर झाला आह.े अडीचशेर्षाांपूर्ीच्या या र्ाड्याि 

सरदार मुिुमदार यांचे 1894 िे 1973 या काळाि र्ास्िव्य होिे. र्ाड्यािील 

गणेश महालाि भाद्रपद शुद्ध प्रजिपदपेासून उत्सर्ाची सुरुर्ाि होिे. प्रजिपदलेा 

मुिुमदारर्ाड्यािील खालच्या दरे्घराि र्षवभर असललेी ‘श्री’ मूिी र्ाििगािि 

र्र, गणेशमहालाि आणली िािे. िेथे लाकडी निीदार मयूरासनार्र जिची जर्जधर्ि प्रजिष्ठापना केली 

िािे. लघुरुद्र, ब्रह्मणेस्पिी सकु्त र् अथर्वशीषावची सहस्रार्िवने होऊन षोडशोपचार पूिा केली िािे. मोठी 

पारंपररक पाश्ववभूमी लाभललेा, पुण्यािील सर्ाांि िुना गणपिी मुिुमदार कुटंुबीयांनी िसाच चालू ठेर्ला 

आह.े  

 १८७, कसबा पेठ,  

मुिुमदार र्ाडा, सरदार मुिुमदार मागव,  

शजनर्ार र्ाड्याशेिारी, पुण े– ११ 

दरूध्र्नी – ०२०- २४५७९३६४  
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बसे्ट बकुसलेरचा र्ाडा 

सदाजशर् सखाराम जशर्द े

पुण्याच्या लक्ष्मी रोडर्रील जसटी पोस्टासमोर फदमाखाने उभा असललेा 

िीन मिली गोडबोलेर्ाडा हा पुस्िकजर्क्रीचे मुख्य भांडार म्हणून प्रजसद्ध 

होिा. िो र्ाडा म्हणिे ल. ना. गोडबोले यांनी १९११ साली जर्कि घेिलेली 

लाकडी र्ास्िू, अजधक त्याच घराला लागून असललेी नारळाच्या बागेची १९३० साली जर्कि घेिललेी 

दोन गंुठे िागा यांचा संगम. िो गडवरर्र उभा केला गेला आह.े रानड ेइंजिनीयरनी िी भव्य इमारि उभी 

केली. लोखंडी गडवसव इमारिीि र्ापरण्यास पजहल्या महायुद्धानंिर सुरुर्ाि झाली. गोडबोलेर्ाडा 

उभारिाना त्याचा पाया बेसॉल्ट या दगडाि बांधण्याि आला. जशसे ओिून पायाचे दगड पके्क केल े गेल.े 

गडवसवची फे्रम ियार करून पायामध्ये प्लेट बसर्ण्याि आल्या. जशशाचा र्ापर मिबुिीसाठी केला गेला. 

गडवसव जर्लायिेिून (इंग्लडं) आयाि केल े गेल ेहोिे. िे घर िसेच्या िसे मिबूि आह.े त्यांचा पणिू संिय 

र्ाड्याि राहिो. िे इजिहास संशोधक आहिे. िे उदूव आजण पारशी भाषांचे िाणकार िसेच, नाणेिज्ज्ञ र् 

प्राचीन र्स्िंूचे संग्राहक आहिे. त्यांनी एक हिाराहून अजधक शोधजनबंध जर्जर्ध र्तत्तपत्ांिून जलजहल ेआहिे. 

त्यांचे स्र्ि:चे ऐजिहाजसक दस्ि र् दस्िऐर्िांचे म्युजझयम केल्याने त्या र्ाड्याचे र्ैभर् रटकरू्न ठेर्ल ेआह!े 

  

http://www.thinkmaharashtra.com/user/1973
http://www.thinkmaharashtra.com/tag/%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A4%BE/%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A3%E0%A5%87
http://www.thinkmaharashtra.com/taxonomy/term/921
http://www.thinkmaharashtra.com/taxonomy/term/944
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अनमोल खजिना 

श्रीकांि कुलकणी  

पुराणकाळािील समुद्रमथंनाची कथा सर्ाांना माहीि 

आह.े सागरािील अनमोल संपत्तीची र्ाटणी करून 

घेण्यासाठी दरे् आजण दानर् यांच्याि ‘समुद्रमथंन’ झाल े

आजण त्यािून फकिीिरी मूल्यर्ान गोष्टी बाहरे जनघाल्या! 

खरोखरीच, सागराच्या िळाशी अनमोल संपत्तीचा 

खजिना असिो! फकिीिरी चमत्काररक आजण अद्भूि गोष्टी 

समुद्राि सापडिाि र् म्हणूनच सागराच्या िळाचा ‘शोध’ 

घेण्याचे काम सारख ेचाल ूअसिे. शंख, खशपल,े कोरल्स हा सागरी संपत्तीचाच एक भाग आह.े अशा जर्जर्ध 

गोष्टी गोळा करून त्यांचा प्रचंड मोठा खजिना िर्ळ बाळगणारे ‘हौशी छांफदष्ट’ पुण्याि आहिे. त्यांचे नार् 

आनंद माधर् खशद.े  

आनंद खशदे ह े मुळचे पुण्याचे. िे नारायण पेठेि राहिाि. त्यांचे र्डील दहेूरोडच्या दारुगोळा 

कारखान्याि नोकरीला होिे. त्यांना र्तत्तपत्ािील जर्जर्ध जर्षयांर्रील कात्ण,े िसेच र्ेगर्ेगळ्या प्रकारचे 

पत्त,े पक्ष्यांची जपसे गोळा करण्याचा छंद होिा. र्जडलांचा िोच र्ारसा आनंद खशद ेयांनी पुढ ेचालर्ला, 

मात् िो शंख-खशपल्यांच्या स्र्रूपाि.  

खशद े यांच्या संग्रहािील अजिशय दमुीळ म्हणिे ‘राशी-नित्ांचा र्ास्िू शंख’. िो नैसर्पगकरीत्या 

घडललेा िगािील एकमेर् शंख असार्ा असा खशद े यांचा दार्ा आह.े प्रामुख्याने कॅरैजबयन समुद्राि 

आढळणारा िो शंख खशद ेयांना चेन्नईि जमळाला. त्या शंखार्र खसह, जमथुन, मीन या राशींची जचत्े असून 

त्याजशर्ाय बदक, मोर आदी प्राणी आजण पक्ष्यांचीही हुबेहूब जचत्े आहिे. अथावि िी जचत्े म्हणिे ‘प्रिीके’ 

http://www.thinkmaharashtra.com/users/%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A5%80
http://marathivishwakosh.maharashtra.gov.in/khandas/khand18/index.php?option=com_content&view=article&id=10029
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आहिे अस े खशद े यांनी अभ्यासाअंिी सांजगिले. मात् खशदे यांच्याि सगं्रहाची शान म्हणिे सर्ावि मोठा 

‘गंधर्व-शंख’! त्याची ककमि सुमारे दोन िे िीन लाख रुपय ेआह!े 

अिून बरेच काही आह ेत्यांच्या संग्रहाि …आिा िे सर्व जिकड ेिाऊनच बघुया… 

खशद े यांनी शंखखशपल्यांपासून दाजगने, शोभेच्या र्स्िू, फदमाखदार समया ियार केल्या आहिे. 

त्यांंंनी शंख-खशपल्यापासून गणेशमूिीही ियार केल्या आहिे. ि्या सर्व र्स्िंूना चांगली मागणी आह.े 

त्यािूनच खशद े यांचा चररिाथव चालिो. याव्यजिररक्त खशद े यांच्याकड े ‘सागरसंपत्ती’जर्षयक जर्जर्ध 

प्रकारची ‘नाणी’, ‘टपाल जिफकटे’, ‘पजत्का’, ‘खेळािील पत्ते’ ‘काड्या-पेट्या’ आजण ‘मरीन-लाईफ’चा 

इजिहास सांगणारा खजिनाही आह.े आपल्याकडील या खजिन्याचे पुण्याि कायमस्र्रूपी ‘संग्रहालय’ व्हार् े

अशी खशदे यांची मनीषा आह.े  

आनदं खशद े

९३७२४१०४२२ १४२, नारायणपेठ,  

न. जच. केळकर मागव, पुण े– ४११०३० 
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कमळा ची बाग फुलर्ण्याचा छंद :- 

www. Pimprichichwad. com र्रून साभार 

एकाहून एक छंदर्ेड्या झालेल्या माणसांबद्दल आपण अनेकदा ऐकि असिो. खचचर्ड येथे असाच एक 

छंदर्ेडा आह.े कोणिा छंद असार्ा बरं त्यांना. . िर त्यांना आह ेकमळा ची बाग फुलर्ण्याचा छंद. राष्ट्रीय 

फूल म्हणून ओळख असिानादखेील कमळ आपल्या दशेाि दमुीळ होि आह.े पण या छंदर्ेड्यानं आपली 

कमळाची बाग दशे-जर्दशेािून रोप ं जमळर्ून फुलर्ली आह.े  

 आठर्ीपयांि जशकलेल ेसिीश गफदया पन्नाशीच्या उंबरठ्ार्र आहिे. बोलण्याि वं्यग असूनही त्यांचं 

आत्मजर्श्वासानं बोलणं ऐकणार्याला गंुग करि.ं खचचर्ड येथे छोटीशी लाडँ्री चालर्णार्या गफदया यांना 

कमळानं लहानपणी मोहून टाकल ंहोिं. आिीला दरे्पूिेसाठी पायपीट करून फुल ंआणून दणे्याची त्यांची 

हौस! कमळार्रील प्रेमाला शाळेि असिानाच खिपाणी जमळालं. लग्नानंिर चररिाथावसाठी लाँड्री सुरू 

केली.  

 नेरळ येथील शेखर भडसार्ळे यांच्या बागेि कमळं आहिे अशी माजहिी जमळिाच त्यांनी िडक नेरळ 

गाठलं. भडसार्ळेंनी त्यांची कमळाजर्षयीची िळमळ पाजहली आजण त्यांना कमळाचा हौद दाखर्ून 

कमळाजर्षयीची माजहिीही फदली. त्यामुळे भडसार्ळे ह ेया जर्षयािले त्यांचे गुरू झाले. त्यांनीच त्यांना 

कमळाचं पजहल ं रोप फदलं.  

 घरच्यांना कळू न दिेा घराच्या पत्र्यांच्या छिार्र लोखंडी हौद ियार करून कमळाची बाग फुलर्ली. त्या 

हौदाि पजहल ं कमळ आल्याची बािमी सर्वत् पसरली िेव्हा गफदया यांच्या या छंदाचा घरच्यानंा पत्ता 

लागला! गफदया यांनी एकशेआठ पाकळ्यांचं सर्ावि मोठं कमळ केरळ र् िाजमळनाडू येथून जमळर्ल.ं 

मखाना िािीचं कमळ त्यांनी जबहारमधील दरभंगा येथून जमळर्लं, िर रािकमळ 

(जव्हकटोररया) कोलकात्यािील बोटॅजनकल गाडवन मधून जमळर्लं. ओररसाच्या िळ्याि कमळ काढिाना 

त्यांच्या मागे मगर लागली िर जबहारमध्य ेिळ्याि रुिून पडण्याचा अनुभर् आला. परंिु, कमळाचा कंद 

जमळर्ल्याच्या आनंदाि त्यांना काही र्ाटल ंनाही. िसंच कुमोफदनीमध्ये (र्ॉटरलीली ) लंडनमधनू पांढर्या 

http://www.thinkmaharashtra.com/sanskruti-sanchit/%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A4%B3-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A8
http://www.pimprichichwad.com/
http://www.thinkmaharashtra.com/sanskruti-sanchit/%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A4%B3-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A8
http://www.thinkmaharashtra.com/kala/%E0%A4%A1%E0%A5%81%E0%A4%A1%E0%A5%81%E0%A4%B3%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A4%B3-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8
http://en.wikipedia.org/wiki/Acharya_Jagadish_Chandra_Bose_Indian_Botanic_Garden
http://en.wikipedia.org/wiki/Nymphaeaceae
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र् गुलाबी रंगाची, िर केकर्ी रंगाची लीली त्यांना येथूनच त्यांच्या मामाच्या मुलानं आणून फदली. 

बँकॉकमधून केकर्ी रंगाचं कुमोफदनी कमळ त्यांना त्यांच्या जमत्ानं फदल.ं न्युझीलंडमधील जपर्ळ्या र् 

गुलाबी रंगांची कुमोफदनी त्यांनी कोलकात्यािून जमळर्ली. त्यांनी महाराष्ट्रािील अनेक िंगलंही खपिून 

काढली.  

  

त्यांचा छंदरे्ेडपेणा पाहून त्यांचे सासरे 

सुभाष रुणर्ाल यांनी आळंदीपासून दोन 

फकलोमीटर अंिरार्र डुडुळगार् येथ ेअधाव एकर 

िागा फदली. गफदया यांनी आपली 

महाराष्ट्रािील एकमेर् र् पजहली 'ओम 

कमळबाग' जिथंच फुलर्ली आह.े येथ ं

कुमोफदनीचे िीस प्रकार िर कमळाचे पाच प्रकार त्यांनी अनेक रठकाणाहून जमळर्ून िोपासल े आहिे. 

त्यांचा संपूणव फदर्स कमळांच्या साजन्नध्याि जिथंच िािो. त्यांनी स्र्ि: कमळार्र जर्जर्ध प्रयोग करून 

र्ेगर्ेगळ्या प्रिािी जनमावण केल्या आहिे.  

 त्यांची 'ओम कमळ बाग' प्रेिकांना पाहण्यासाठी सदरै् खलुी असिे. जिथं महाराष्ट्रािल्या 

कानाकोपर्यािील कमळप्रेमींनी भेटी फदल्या आहिे. िे कमळाचे गुणधमव उत्तम िाणिाि.  कमळाच्या 

जबयांची खीर बनर्ण,ं कंद काढून त्यांची भािी बनर्ण,ं पानांर्र भाि बनर्ण ंअशा काही रेसीपी स्र्ि: 

ियार करून आपल्या जमत्ांना आजण नािेर्ाईकांना खायला घालिाि. त्यांनी आळंदी, गिानन महाराि 

संस्थान अशा अनेक धार्पमक रठकाणी िसेच औरंगाबाद, अहमदनगर येथील महापाजलकांच्या उद्ानािही 

कमळांची लागर्ड केली.  

 सिीश गफदया  ९८९०९६९९९४,  आशिुोष महािन  ९७६७७५३०१६  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Lilium
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दगडाचं्या रत्ाचंा सम्राट :- 

श्रीकांि ना. कुलकणी 

‘दगडांच्याही दशेा. . ’ अस े कुसुमाग्रिांनी  महाराष्ट्राला केलेल ेसंबोधन समपवक आह.े महाराष्ट्राची िजमन 

जर्जर्ध खजनिसंपत्तीने समतद्ध आह.े त्यािील दगडांचा खजिना 

शोधण्याचा छंद पुण्यािील मोहम्मद फजसउफद्दन मक्की यांना लागला. मक्की ह े

व्यर्सायाने दगडांच्या खाणीचे मालक आहिे. त्यांना त्यांच्या खाण व्यर्सायािूनच 

त्यांच्या  छंदाचा शोध लागला. त्यांच्याकड े र्ेगर्ेगळ्या आकाराच्या, रंगाच्या, 

रूपाच्या र्ैजशष्ट्यपूणव दगडांचा साठा आह.े पुण्यािील पाषाण रस्त्यार्रील 

अजभमानश्री सोसायटीिील त्यांच्या बंगल्याि दगडच दगड पाहायला जमळिाि. पण मक्की ह े

अभ्यासू छाफंदष्ट आहिे. मक्की ह ेमूळ कनावटकचे. त्यांचे र्डील फजसउफद्दन मक्की कनावटकाि जशिणाजधकारी 

होिे. त्यांनी आर्ड म्हणून १९५१ साली दगडांच्या खाणीचा व्यर्साय सरुू केला. मक्की यांनी एम. ए. ची ( 

इंग्रिी) पदर्ी घेिल्यानंिर र्जडलांच्या व्यर्सायाि उिरून त्यांना मदि सुरू केली.  

त्यांना महाराष्ट्राि, जर्शेषि: पुण े, औरंगाबाद , िळगार् , नाजशक , अहमदनगर , ठाणे या जिल्यांि 

मोठ्ा प्रमाणार्र दगडांची खजनि संपत्ती असल्याचे ध्यानी आल.े त्यांनी त्यांचा व्यर्साय र्ाढर्ण्यास 

सुरुर्ाि केली. त्यांनी स्र्ि:च्या खाणीिून परदशेाि प्रयोगशाळांना, महाजर्द्ालयांना अभ्यासासाठी दगड 

पाठर्ले. मक्की यांनी स्टोन कटटगनंिर त्याचे पॉजलखशग करिा करिा दगडांचा अभ्यास सुरू केला. त्यामुळे 

http://www.marathivishwakosh.in/index.php?option=com_content&view=article&id=7229%3A2010-10-21-04-49-39&catid=7229%3A2010-10-21-04-49-11&Itemid=2
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त्यांना कोणिाही दगड पाहिािणी िो कोणत्या प्रकारचा आह े ह े चटकन ओळखिा येऊ लागल.े 

त्यानंा  दगडांसोबि काम करिाना दगडांचे आकार, रंग, सौंदयव भार्ल.े त्यानंी ‘सुंदर’ दगड स्र्िा:च्या  

संग्रही ठेर्ण्यास सुरुर्ाि केली. मक्की यांना िो नंिर छंदच िडला.  

मक्की त्यांच्या संग्रहाि फक्रस्टल, उल्का, पायराइट्स,  अमेजथस्ट, आगेट, ग्रीन अपोफोजलट, कॅव्हने्झाईट, 

जझओलाईझ, िल गोल्डाईट अशा जर्जर्ध प्रकारच्या दगडांचे दीड हिारांहून अजधक नमुने आहिे.  

 जझओलाईझ, िल गोल्डाईट यांसारखी दमुीळ खजनिे सिार्टीसाठी र् शैिजणक संशोधनासाठी 

र्ापरली िािाि. िी िळगार् , नाजशक , अहमदनगर येथील शाकूर येथ ेआढळून येिाि. िल गोल्डाईट ह े

दगडखजनि काळ्या रंगाचे असि.े त्याला छोटे छोटे केस असिाि. िस े जर्जर्ध दगड मक्कीं यांच्या संग्रही 

आहिे. मक्की र्ैजशष्ट्यपणूव दगडखजनि जमळाले, की स्र्ि: खाणीि उिरिाि. त्यांच्या हािी अनमोल खजिना 

लागिो.  

 मक्की यांना, १९८८ साली नगर जिल्याि कॅजल्शयम, अॅल्युजमजनयम र् हडॅ्रोजसजलकेट यांच्या संयोगाने 

बनलेल े ‘स्कोल े साईट’ ह े खजनि जमळाले. त्याबाबिच्या त्यांच्या लेखनाला परदशेािील भूशास्त्रीय 

‘िनवल’मध्य ेप्रजसद्धी जमळाली. त्यानंिर मक्की यांना मुंबईिर्ळ जमळालेल्या 'कॅल्साईट' या खजनिाबाबिच्या 

माजहिीला िमवनीिील 'लेपीस' या बहुचर्पचि माजसकाने प्रजसद्धी फदली. 'िल-गोल्डाईट' या 

खजनिाला आजण त्यार्रील त्यांच्या संशोधनाला अमेररकेिील हॉर्डव जर्द्ापीठाने प्रजसद्धी फदली आह.े 

ि्यामुळे भूशास्त्रीय संपत्तीचे अभ्यासक आजण संग्राहक म्हणून मक्की यांची ख्यािी सर्वदरू पसरली. त्यानंिर 

मक्की यांनी िगाि जर्जर्ध रठकाणी भरलले्या खजनि प्रदशवनाि भाग घेिला.  त्यांना खजनि संशोधक म्हणून 

अनेक नर्ी दालन ेखुली झाली. मक्की यांचा छंद र् व्यर्साय परस्परांना पूरक ठरल.े  

 खाणीिील जर्जहरीि खोलर्र िाऊन िेथील खजनिांचा शोध 

घेण ेह ेधाडसाचे काम असि.े मक्की यांनी आिापयांि अस ेसाहस अनेक 

र्ेळा केल े आह.े त्यािून त्यांच्या संग्रहाि अनेकजर्ध रिनाचंी भर 
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पडली आह.े खजनिांचे सुमारे साडिेीन िे चार हिार प्रकार आहिे. त्यार्र केजमकल कंपोजझशन केल,े की 

त्यािील जर्जशष्ट फक्रस्टल र्ेगर्ेगळे होिाि. पांढरे, जपर्ळे, लाल, जहरर्,े जनळे, िांभळे अस े जर्जर्ध रंगांचे 

'फक्रस्टल' जमळण ेम्हणिे पर्वणीच असि!े मक्की यांच्याकड ेअस ेफक्रस्टल िसेच ‘फक्रस्टल’च्या असंख्य थाळ्या' 

आहिे. त्यानंा कनावटकािील म्हसैूरिर्ळ एका दगडाि माजणक जमळाले, िर जिरुजचरापल्ली (केरळ) येथ े

एका खडकाि िुराजसक काळािील प्राचीन अस ेअश्मीभूि अर्शेष जमळाल.े त्यांना जमळालेला रट्रलोबाईट 

िीर्ाश्म हा चाळीस कोटी र्षाांपूर्ीचा असनू त्याचे अर्शेष समुद्राच्या िळाशी जमळिाि. त्या 

िीर्ाश्म्याला डोके, डोळे, शेपूट ही आहिे. िो फकड्याच्या आकाराचा असून रंग काळा आह.े याजशर्ाय मक्की 

यांच्या संग्रहाि हायड्रोसोअर या डायनोसोरचे अश्मीभूि अंड ेआजण शाकव  माशाचा दािही आह.े  

मक्की यांनी त्याच्याकडील दमुीळ खजनिांचा फक्त साठा न करिा िी खजनिे 'स्पेजसमन' म्हणून 

भारिािािील  काही जर्द्ापीठांिील महाजर्द्ालयांना पुरर्ली आहिे. त्यामुळे अभ्यासकांची सोय झाली 

आह.े पतथ्र्ी च्या उदराि अशी अनेक रत् ेआहिे. िजमनीच्या खाली जमळणायाव दगडांचे इिके जर्जर्ध प्रकार 

असिाि, की िे पाजहल्यार्र आपण थक्क होऊन िािो! लोकांना भूशास्त्रीय संपत्तीच्या जर्षयाचे अजधकाजधक 

ज्ञान व्हार्,े ओळख व्हार्ी यासाठी मक्की यांची धडपड असि.े त्यासाठी त्यांचा भूशास्त्रीय खजनिांचा 

'खजिना' अभ्यासकांना िसेच रजसकांना खुला असिो.  

मोहम्मद मक्की 

मोबाईल – ९८२२००२८१६ 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hadrosaurid
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िोशी जमजनएचर रेल्र् ेसगं्रहालय :  

परदशेािल्या जमजनएचर म्युजझयमप्रमाण ंभारिािलं पजहल ंजमजनएचर रेल्र् ेम्युजझयम पुण्यामध्य ेसुरू 

करण्याि आलं. लहान मुलांनीच नाही, िर मोठ्ांनीही आपल ेछंद िोपासारे्ि, यासाठी भाऊसाहबे िोशी 

यांच्यासारख्या हरहुन्नरी कलाकारानं या म्युजझयमची संकल्पना मांडली. २६ X २६ च्या खोलीि छोट्या 

छोट्या रेल्र्,े त्यांचे छोटे प्लॅटफॉम्सव, छोटी छोटी माणस,ं गाडवन, सकवस. . या छोट्या जर्शर््ाचं नार् िोशी 

रेल्र् ेम्युजझयम. जमजनएचर अथावि छोटी रेल्र् ेह ेइथल ंर्ैजशष्ट्य. रुळार्र धार्णाऱ्या मोठ्ा रेल्र्ेप्रमाण ंही 

छोटी रेल्र्ेगाडी हर्ेि जशट्टी र्ािर्ि पुढ ंिािे आजण लहानांसोबिच मोठेही अर्ाक होऊन पाहि राहिाि. 

अर्घ्या काही जमजनटांचा खेळ; पण त्यासाठीचे श्रम फकत्येक र्षाांचे आहिे, ह े पाहणाऱ्याला 

िाणर्ल्याजशर्ाय राहाि नाही.  

 या म्युजझयममध्य े िमवनी, फ्रान्स, इंग्लंड या दशेांमधल्या रेल्र्ेंची जमजनएचर मॉडले्स आहिे. ६५ 

जसग्नल्स, सुमारे एक हिार र्ायटरचं िाळं, माणसांच्या छोट्या प्रजिकत िी, घरं, जबखल्डग, प्लॅटफॉम्सव यांच्या 

छोट्या प्रजिकत िी अस ंसगळंकाही जमजनएचर 

स्र्रूपाि इथ ं आह.े भारिाि जमजनएचर 

रेल्र् ेबनजर्ल्या िाि नसल्यानं परदशेािूनच 

त्या आणल्या आहिे; मात् इिर सर्व साजहत्य 

िोशी यांनी स्र्िः जडझाईन करून ियार 

करून घेिल ंआह.े  

िोशी जमजनएचर रेल्र् ेसंग्रहालयािील 

काही प्रकाशजचत्े  : 
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पत्ता : १७/१ ब/२, GA कुलकणी मागव, संगम छापखान्याच्या समोर, कोथरूड पुण.े महाराष्ट्र ४११०३८ 

दरूध्र्नी : ०२०-२५४३५३७८ टीप : रेल्र् ेशो 

साठी कमीि कमी ४ प्रेिक आर्श्यक   
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मनशक्ती कें द्र , लोणार्ळा 

महाराष्ट्राि पजश्चम घाटाि सयाद्री माथ्यार्र मुंबई-पुण े हमरस्त्याला लागून लोणार्ळा शहराच्या 

जनसगवरम्य पररसराि ‘न्यू रे्’चे मनशक्ती प्रयोग कें द्र कायवरि आह.े गेली चाळीस र्षे मनशांिीकरीिा 

हिारोंच्या संख्येने लोक येथ ेयेि आहिे. िाणमुक्त र् अथवपूणव िीर्नासाठी, गभवसंस्कारापासून मतत्यत-पश्चाि 

िीर्नापयांि िीस प्रकारचे अभ्यास र्गव आजण फकमान साठ इलेकट्रॉजनक यंत्े र् कम्प्युटर आधाररि चाचण्या 

(टेस्टस)् येथे चालू असिाि. ‘मनशक्ती रेस्ट (ररसचव, एज्युकेशन, सॅनेटोररयम ट्रस्ट) न्यू रे्’ ही सामाजिक 

कायव करणारी जर्श्वस्ि संस्था पुण ेयेथे धमावदाय आयुक्तांकड ेनोंदलेली आह.े  ‘मनशक्ती’ कें द्राच्या अजधकत ि 

शाखा 

मुख्य प्रयोग कें द्र – लोणार्ळा, र्रसोली, शक्ती –शांिी स्थळ – लोणार्ळा (मनशक्ती न्यू रे् आश्रम) 

शरीर-मन स्र्ास्थ कें द्र – िळेगार् (मनशक्ती रेस्ट न्यू रे् संचजलि), ग्रामसेर्ा सजमिी कें द्र – चाकण 

(मनशक्ती रेस्ट न्यू रे् संचजलि) 

शैिजणक सहली जनसगावच्या कुशीि र्सलेल्या िगप्रजसद्ध मनशक्ती प्रयोगकें द्राि शैिजणक 

सहल/अभ्यास दौरा/ककर्ा सहि भेट अशा कोणत्याही जनजमत्ताने या! मनाची शक्ती आजण शांिी 

जमळर्ण्यासाठी येथे आपल्याला पाहायला जमळेल. . भव्य प्रदशवन संकुल र् रम्य पररसर! 

१ )प्रदशवन संकुलािील दालन े

* गभाविील बाळाची िडणघडण  * मुलांच्या समस्यांर्रील उपाय * िरूणांसाठी ध्येयपूिीच्या फदशा * 

रोगमुक्तीर्र उपाय मागवदशवन * मत्सरघािापासून मुक्ती 

* मनशक्ती मनशांिी जमळजर्ण्याचे मागव * मतत्युपश्चाि िीर्न 
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(२) गं्रथसाजहत्य प्रदशवन (३) यंत्चाचण्या प्रदशवन (४) गुहा ध्यान (५) शक्ती-शांिी स्थळ (६) सौर 

उिाव प्रकल्प (७) पर्न उिाव प्रकल्प (८) गोशाळा आजण शेिी र् गांडुळ-खि प्रकल्प (९) ऑफसेट जप्रटटग प्रेस 

सहलीसाठी कोण सहभागी होऊ शकेल? 

शाळा, कॉलेिचे जर्द्ाथी, युर्क, िरुण जशिक, प्रोफेसर, मुख्याध्यापक मजहला मंडळे, जर्जर्ध 

कंपन्या/सरकारी ककर्ा खासगी ऑफफसेस/संघटना यािील कमवचारी, पदाजधकारी, पोलीस, जर्जर्ध कलबस,् 

प्रौढ र् ज्येष्ठ नागररक सघं इ.  

सहलीच्या र्ेळा : स. ९ िे द.ु १२ आजण द.ु ३ िे स.ं ६; कें द्राला सुटी नसिे.  

सहल ठरजर्ण्यासाठी इमेल करा - gsk@manashakti. org 
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काही र्ाड े 

पुण ेशहराची पुर्ीची ओळख  म्हणिे ह ेिुने र्ाडे होिे. आिा बरेचस ेर्ाड ेअजस्ित्र्ाि नाहीि. ककर्ा 

फार मोडिोड झालेल्या अर्स्थेि आहिे. िर बघयुा असेच काही र्ाड े

शजनर्ारर्ाडा 

पजहला बािीरार् पेशर्ा यांनी सन १७३६ साली १३ खोल्यांचा पेशव्यांचा रािर्ाडा म्हणिेच 

शजनर्ार र्ाडा बांधला. हा र्ाडा पेशव्यांचे मुख्य रठकाण होिे. ह े पुण्याच्या संस्कत िीचे प्रजिक आह.े 

सुरजिििेला िास्ि प्राधान्य दऊेन शजनर्ारर्ाडयाची रचना करण्याि आलेली आह.े शजनर्ार र्ाडयाचे 

मुख्य प्ररे्शद्वार फदल्ली दरर्ािा या नार्ाने र् इिर दरर्ािे गणेश, मस्िानी, िंभळ, जखडकी अशा नार्ांनी 

ओळखल े िािाि. शजनर्ार र्ाडयासमोर पजहल्या बािीरार्ाचा घोडयार्र बसललेा पुिळा आह.े 

शजनर्ारर्ाडयाि गणेश महल, रंग महल, आरसा महल, हस्िीदिं महल, फदर्ाणखाना आजण कारंिे अशी 

अनेक रठकाण े पाहार्यास जमळिाि. पेशव्यांचा इजिहास सांगणारा लाईट र् म्युजझक शो शजनर्ार 

र्ाडयार्र दररोि आयोजिि केला िािो. पेशव्यांची सत्ता असलेला हा रािर्ाडा सन १९२८ मध्ये 

आगीमुळे नष्ट झाला. आिा फक्त रािर्ाडयाच्या मिबूि िटबंदी असणार् या खभिी र् सुरजिििेसाठी 

अणकुचीदार टोक असणारा भक्कम दरर्ािा जशल्लक आह.े इथे लाइट आजण साउंड शो आयोजिि केला 

िािो. संध्याकाळी ७. १५ िे ८. १० मराठी शो असिो. र् ८. १५ िे ९. १० इंग्रिी शो असिो.  
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महात्मा फुल ेर्ाडा  

घोल ेरोड र्र ह ेसंग्रहालय आह.े या र्डीलोपार्पिि घरािच िोजिरार् फुल्यांचा ११ एजप्रल १८२७ 

रोिी िन्म झाला. जमशनर्यांच्या शाळेि त्यांचे जशिण झाल.े १८४८ साली त्यांनी दशेािील  मुलींची 

पजहली भारिीय शाळा आपल्या सहकायाांच्या मदिीने जभड ेर्ाड्याि सुरू केली िेव्हा साजर्त्ीबाई याच 

र्ाड्याचा उंबरठा ओलांडून सार्विजनक िीर्नाि पजहल े पाउल टाकत्या झाल्या. भारिीय जस्त्रयांचे 

सार्विजनक िीर्न अशाररिीने इथूनच सुरू झाल.े भारिािील प्रौढ सािरिा अजभयान १८५४ साली याच 

र्ाड्याि सुरू झाले. रात्ीच्या स्त्री-पुरूषांच्या दोन पजहल्या शाळा याच र्ाड्याि काढण्याि आल्या.  

 

 

 

 

 

 

जर्धर्ांच्या बाळंिपणाची सोय करणारे कें द्र आजण दशेािील पजहला भारिीय माणसांनी 

चालर्ललेा अनाथाश्रम {बाल हत्त्या प्रजिबंधक गतह}  इथेच सुरू झाला. अस्पतश्य मानल्या गेलेल्या समािाला 

पाण्याचा हक्क दणॆारा पजहला हौद याच र्ाड्याि आह.े १८७३ साली याच घराि स्थापन करण्याि आलेला 

सत्यशोधक समाि दशेािील सर्वदरू ग्रामीण भारिाि पसरलले े पजहल े िनआंदोलन  ठरल.े इथ े बसूनच 

िोिीरार्ांनी मराठीिील पजहल े आधुजनक नाटक "ितिीय रत्" जलजहल.े १८६९ साली जशर्रायांचा 

पोर्ाडामय चररत्पट इथेच जनमावण झाला. अमेररकेिील जनग्रोंच्या मुक्ती चळर्ळींना अपवण करण्याि 

आलेला "गुलामजगरी" हा गं्रथ इथेच िन्माला आला. शेिकर्यांचा असूड आजण सार्विजनक सत्यधमावचे 



पुणे जिल्हा  माधुरी नाईक 

64 

 

क्रांजिकारक ित्र्ज्ञान इथेच साकारल.े आयुष्यािील ५०र्षे सामाजिक पररर्िवनाची लढाई लढून िोिीरार् 

-साजर्त्ीबाईं दोघांचेही पार्पथर् इथेच जर्सार्ले. िोिीरार्ांची समाधी याच र्ाड्याि आह.े  

१९६७ साली सरकारन े ह े घर राज्य संरजिि स्मारक म्हणनू घोजषि केल.े १९९३ साली छगन 

भुिबळ यांच्या पुढाकारािून त्याची पुनर उभारणी करून िे राष्ट्रपिी डा. शंकर दयाळ शमाव यांच्या हस्िे 

राष्ट्रापवण करण्याि आल.े या र्ाड्याला राष््पिींनी समिेचे राष्ट्रिीथव म्हणून "समिा भुमी" घोजषि केल.े  
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आगा खान पलॅसे 

जद्विीय सलुिान मुहम्मद आगा खान यांनी १८९२ मध्य े बांधललेा हा रािर्ाडा पुण्यािील सर्ावि 

मोठे ऐजिहाजसक स्मारक आह.े िसेच भारिीय इजिहासािील याचे योगदान दखेील जििकेच अर्णवनीय 

आह.े ६. ५ हकेटर मध्य ेजर्स्िारलेला हा रािर्ाडा १९६९ मध्य ेआगाखान (चर्था) याने भारि सरकार ला 

दणेगी स्र्रूपाि फदला होिा. येथील बजगच्याि त्यांचे स्मारक बांधण्याि आलेल े आह.े गांधी मेमोररयल 

सोसायटीचे आगाखान पॅलेस ह ेइटाजलयन आचेस र् लॉन आह.े महात्मा गांधींच्या पत्ी कस्िूरबा गांधी 

आजण त्यांचे सजचर् महादरे् दसेाई येथ ेसुमारे ३५ र्षे र्ास्िव्यास होिे . जब्रटीशांनी या िागेचा उपयोग 

महात्मा गांधी, कस्िुरबा गांधी र् महादरे्भाई दसेाई यांचेसाठी भारि झोडो आंदोलनाि िुरंुग म्हणुन केला 

होिा. कस्िुरबा र् महादरे्भाई यांनी याच िागेि अखेरचा श्वास घेिला त्यामुळे या रठकाणी त्यांचे 

स्मरणाथव संगमरर्री स्मारक बांधण्याि आले.  

र्ेळा : सकाळी ९:०० िे संध्याकाळी ६:०० 

पत्ता : आगाखान पॅलेस , पुण ेनगर रस्िा, कल्याणी नगर, पुण ेमहाराष्ट्र ४११०१४  

दरूध्र्नी : ०२०-२६८८०२५० 

गांधीिींच्या जनत्योपयोगी र्स्िंूचे छोटेस े संग्रहालय आजण प्रदशवन दखेील येथे आपणास पहार्यास 

जमळिे.  
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जर्श्रामबाग र्ाडा 

 हा मराठा साम्राज्याचा पेशर्ा दसुरा बािीरार् याचा िुन्या 

पुण्यािील राहिा र्ाडा होिा. इ. स. १८०७ साली सुमारे ३. ५ लाख 

रुपय े खचूवन हा र्ाडा बांधला गेला. शजनर्ार र्ाडा या पेशव्यांच्या 

र्जडलार्पिि र्ाड्याि राहण्यापेिा दसुर्या बािीरार्ाने 

जर्श्रामबागर्ाड्याि राहण ेपसंि केले. जिसयाव इंग्रि-मराठा युद्धाि इ. 

स. १८१८ साली पुण्याचा पाडार् होईपयांि ११ र्षे दसुर्या बािीरार्ाचे येथ ेर्ास्िव्य होिे. सुमारे २०, 

००० र्गव फूट िेत्फळाच्या या र्ाड्याचा बहुिांश भाग रटकला आह.े या र्ाड्याि सध्या टपाल कायावलय, 

नगरपाजलकेच्या काही कचेर्या र् मराठा साम्राज्यािील ऐजिहाजसक र्स्िंूचे संग्रहालय आह.े पणुर्डी िे 

पुण्यनगरी पाहण्यासाठी माणसी ३ रुपय ेअसे जिकीट दर् आह.े पुण ेस्टेशन, जशर्ािीनगर, स्र्ारगेटर्रून 

ररिा, बसेस या भागाि येिाि. पुण ेस्टेशनपासून अंदािे ४. ५ िे ५ फकलोमीटर आह.े  

गायकर्ाड र्ाडा / केसरी र्ाडा  

 हा महाराष्ट्राच्या पुण ेशहरािल्या नारायण पेठेिील र्ाडा आह.े या र्ाड्याि बाळ गंगाधर रटळकांचे 

र्ास्िव्य होिे. रटळकांनी चालर्लेल्या केसरी र्तत्तपत्ाचे कायावलयही याच र्ाड्याि आह.े काही र्ेळा रटळक 

र्ाडा अथर्ा केसरी र्ाडा असा या र्ाड्याचा उल्लेख केला िािो. बडोद्ाचे महाराि सयािीरार् 

गायकर्ाड यांनी बाळ गंगाधर रटळकांना हा र्ाडा जर्कि फदला  

या र्ाड्याि येण्यापूर्ी लोकमान्य रटळक सरदार खर्चूरकर र्ाड्याि र्ास्िव्य करि . हा र्ाडा 

लोकमान्य रटळकांनी साली जर्कि घेिला. केसरी र् मराठा या र्तत्तिपत्ांची कायावलयेही या र्ाड्याि 

हलर्ली. या र्ाड्यास िसा रटळकर्ाद्ांचा सहर्ास लाभला िसाच लोकमान्य रटळकांचे पुत् ह े

सुधारणार्ादी आजण रजर्फकरण मंडळ याि आघाडीि असल्यामुळे सुधारणार्ादी चळर्ळी आजण काव्य 

र्ाचनांचाही लाभ झाला. या र्ास्िूि आिा संग्रहालय आह.े र्ास्िूिील लोकमान्यांचा पूिळ्याचे अनार्रण 
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मोिीलाल नेहरंुच्या हस्िे झाले होिे. िो चौपाटी (मुंबई) येथील रटळकांच्या पजहल्या पुिळ्याची प्रजिकत िी 

आह.े (रटळकांचा पजहला पुिळा त्यांच्या हयािीिच र्ाघ स्टुजडओचे ससं्थापक जर्नायकरार् र्ाघ यांनी 

१९१६ साली लोकमान्यांच्या इच्छेनुसार समोर बसर्ून हा पुिळा बनर्ून घेिला होिा) इ. स. १९०५ 

पासुन रटळक र्ाड्याि केसरी संस्थेचा गणेश उत्सर् होऊ लागला. लोकमान्य रटळकांची व्याख्याने िेथे होि 

असि. त्यांच्याशी संबंजधि बयावच र्स्िंूचे उत्तम सगं्रहालय आह.े  

सरदार खर्चरूकर र्ाडा 

सरदार खर्चूरकर र्ाडा हा महाराष्ट्राच्या पुण े शहरािल्या सदाजशर् पेठेिील र्ाडा आह.े मराठी 

रािकारणी, पत्कार बाळ गंगाधर रटळक गायकर्ाड र्ाड्यार्र र्ास्िव्यास िाण्यापूर्ी खर्चूरकर र्ाड्याि 

रहाि असि. केसरी छापखानाही सुरर्ािीस याच र्ाड्याि होिा. बाळ गंगाधर रटळक आजण स्र्ामी 

जर्र्ेकानंदांची भेटही याच र्ाड्याि झाली होिी. या र्ास्िूची मालकी कत ष्णकुमार दाणी यांच्याकड ेहोिी. 

त्यानंिर िी र्ास्िू परांिपे स्कीम कन्स्ट्रकशन कंपनीने घेिली.  
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नहेरू क्रीडागंण 

पुण े महानगरपाजलकेने कोट्यार्धी रुपय े खचव करुन स्र्ारगेटिर्ळ आंिरराजष्ट्रय दिावची खेळपट्टी 

ियार केली आह.े पुणेकरांना या मैदानार्र आिा रणिी मैच बघण्याची सधंी उपलब्ध होणार आह.े  

हडपसर गाडीिळािर्ळच े ग्लायखडग सेंटर. उन्हाळ्याच्या फदर्सांि प्रजिमाणशी र्ट्ट रु. १८७/- 

(होय, सरकारी असल्याने कमी रक्कम अन ऑड फफगर असार्ी ) इिकया दराने ३-४ जमजनटे आकाशाि 

हिारेक फूट र्र िाऊन सगळे पाहिा येिे.  

फाजिमा नगर  इथल ेबोटॅजनकल गाडवनही मस्ि आह.े  

खडकी इथ े दसुयाव महायुद्धाि मरण पार्लेल्या जब्ररटश आमीिील काही सैजनकांची थडगी आहिे. 

अजिशय सुंदरपण ेव्यर्स्था राखली आह.े  

नागशे्वर मफंदर / नहाल पठे  

ह ेनागेश्वर मंफदर िर्ळिर्ळ १३ व्या शिकाि संि ज्ञानेश्वरांच्या काळािल ेआह.े , िारखा. त्याचा 
िीणोद्धार मात् १८ व्या शिकाि १७३० मध्ये झाला. ह ेमंफदर नागेश पेठ मध्य ेिी आिा नहाल पेठ म्हणुन 

ओळखली िािे. ह ेमंफदर पेशर्ाई रचनेि बांधल ेआह.े आयिाकत िी सभामंडप आह.े आि मंफदर इमारिींच्या 

जर्ळख्याि अडकल े आह.े फक्त िुण े जर्श्वासू लोक आजण आजण जिथील आिुबािुचे लोक मंफदराला भेट 

दिेाि.  
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बगीच ेआजण िलार् 

पुण ेशहराि ८९ बगीचे आजण िर्ळिर्ळ जििकेच पोहण्याचे िलार् आहिे. त्यांपैकी काहींची नारे् 

खाली फदली आहिे.  

आघाडा उद्ान (राम नदीिर्ळ, पाषाण), आघारकर संशोधन संस्थेचे उद्ान, आयुरे्द 

महाजर्द्ालयाचे उद्ान, इंद्रप्रस्थ उद्ान, येरर्डा, एम्प्रेस बोटॅजनकल गाडवन, पुण े कँप (स्थापना इ. स. 

१८३०), एरंडर्णा उद्ान, ओकायामा मैत्ी उद्ान (पु.̮ ल. दशेपांड ेउद्ान), खसहगड रोड, कमला नेहरू 

पाकव , कात्ि सपोद्ान (रािीर् गांधी प्राणी संग्रहालय), कात्ि, खडकी बोटॅजनकल गाडवन, गिानन 

महाराि उद्ान, गोखलनेगर, गलांड ेउद्ान, कल्याणीनगर घोरपड ेउद्ान, घोरपड ेपेठ, ियंिरार् रटळक 

गुलाबपुष्प उद्ान, सहकारनगर, िर्ाहरलाल नेहरू औषधी र्नस्पिी कें द्र, जििामािा उद्ान, कसबा पेठ, 

पुणे प्रदीप िाथर्ड ेउद्ान, कर्ेनगर िुकाराम उद्ान, जनगडी िात्यासाहबे थोराि उद्ान दापोडी-खडकी 

गाडवन (आिा अजस्ित्र्ाि नाही; त्या िागी फलसंशोधन कें द्र आह)े धोंडीबा सुिार बालोद्ान, कोथरूड, 

नर्सयाद्री उद्ान, पर्विी पाचगार् र्नजर्हार, पानकंुर्रिी फफरोफदया उद्ान, पुण े जर्द्ापीठाच्या 

प्रांगणािील उद्ान, पु.̮ ल. दशेपांड ेउद्ान (ओकायामा मैत्ी उद्ान), खसहगड रोड, प्रिाप उद्ान, र्ानर्डी 

बािार, फग्युवसन कॉलेिािील बोटॅजनकल उद्ान, फुलपाखरू उद्ान, बंड गाडवन (महात्मा गांधी उद्ान), 

भांबुडाव र्नजर्हार, र्संिरार् बागुल उद्ान, सहकारनगर, मुघल गाडवन, मॉडले कॉलनी िळे उद्ान, मॉडले 

कॉलनी, यशरं्िरार् चव्हाण उद्ान, सहकारनगर, रमाबाई आंबेडकर उद्ान, र्ाजडया कॉलेिर्ळ, रािा 

मंत्ी उद्ान, एरंडर्णा, जर्ठाबाई पुिारी उद्ान, महषीनगर, शाहू उद्ान, सोमर्ार पेठ, शेिकी 

कॉलेिािील उद्ान, श्यामाप्रसाद मुखिी उद्ान, कोथरूड, संभािी उद्ान, िंगली महाराि रस्िा, 

सोमेश्वर उद्ान, जनगडी, हिरि जसफद्दकी शाहबाबा उद्ान, ज्ञानेश्वर उद्ान, जनगडी 
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सारस बाग  

िळ्यािला गणपिी असलले े सारसबाग ह े उद्ान पुण्यािील एक महत्त्र्ाचे पयवटक आकषवण आह.े 

पर्विीच्या पायथ्याशी असलले्या या बागेिील गणपिी पेशव्यांचे पूिास्थान होिा.  

श्रीमंि नानासाहबे पेशरे् यांच्या कारफकदीि पर्विीच्या पायथ्याशी सन १७५० साली आंबील 

ओढयाच्या सीमेर्र एक कत जत्म िलार् ियार करण्याचे काम सुरू झाल.े िलार्ाचे काम सन १७५० िे 

१७५३ या कालार्धीपयांि चालले होिे. त्या िलार्ाचे िेत् अंदािे २५ एकर एर्ढे जर्स्िीणव होिे. या 

िलार्ाचा उपयोग नौकाजर्हारासाठी करण्याि येि होिा. िलार्ाि सारस पिी सोडल ेहोिे. िलार्ाच्या 

कामाची खोदाई करीि असिाना िलार्ामध्य ेअंदािे २५००० चौरस फुटाचे बेट ियार करून िे मंफदर र् 

बाग-बगीचा ियार करण्याकररिा राखून ठेर्ण्याि आल.े त्या नंिर बेटार्र सुंदर बाग ियार करण्याि येऊन 

श्रीमंि सर्ाई माधर्रार् पेशरे् यांनी या बागेचे काव्यात्मक ' सारस बाग ' अस ेनामकरण केल.े  

श्रीमंि सर्ाई माधर्रार् पेशरे् यांनी सन १७८४ साली िलार्ाच्या बेटार्र छोटेस ेमंफदर बांधून िेथ े

आराध्य दरै्ि श्री जसजद्धजर्नायक गिाननाची स्थापना केली. साहजिकच पर्विी, सारस बाग आजण िलार् 

ही पुणेकरांची फफरार्यास येण्याची र् दरे्दशवनाची रठकाणे झाली.  
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िळुशीबाग राम मफंदर  

 लोकहो, इंग्रिांना दशेािून उखडून टाकण्याची ही सुर्णवसंधी आह.े आम्ही उत्तर भारि खिकून घेिो. 

िुम्ही दजिणेि उठार् करा. गोऱ्यांचे मुंडके आणून दणेाऱ्यास नानासाहबे पेशरे् रोख इनाम दणेार आहिे. 

सामान्य गोरा- ५०० रुपय,े कलेकटर र् न्यायाधीश - १० हिार रुपय,े कनवल, मेिर ककर्ा कप्तान- १३ 

हिार रुपय,े गव्हनवर ककर्ा मुख्य न्यायाधीश - ५० हिार रुपये' नानासाहबेांचा हा िाहीरनामा १८५७ 

च्या समरप्रसंगी पुण्याच्या िुळशीबाग पररसराि जचकटर्ण्याि आला होिा. याचाच भव्य फलक पुन्हा 

एकदा लारू्न नानासाहबेांना आदरांिली अपवण केली गेली.  

इम्प्रसे गाडवन मध्य ेसाकारणार पयावर्रण कें द्र – राहुल बिाि 

पुण-े जर्जर्ध दरु्पमळ र्ति-र्ेली, मनमोहक फुलांच्या प्रिािींनी बहरलले्या जनसगवरम्य ऐजिहाजसक 

एम्प्रेस बोटॅजनकल गाडवनमध्य ेआिा ऑर्ककड हाऊस, िसेच आंिरराष्ट्रीय दिावचे पयावर्रण कें द्र उभारण्याि 

येणार आह.े ऍग्री-हॉर्टटकल्चरल सोसायटी ऑफ र्ेस्टनव इंजडया संस्थचेे अध्यि राहुल बिाि यांच्या 

पुढाकारािून हा प्रकल्प साकारला िाणार आह.े  

सुमारे शंभर र्षाांपूर्ी ियार केलले ेएम्प्रेस गाडवन ह ेजनसगव िसेच पिीप्रेमी यांचे आर्डिे रठकाण झाल े

आह.े संस्थेच्या स्थापनेनंिर १८९२ साली ह े गाडवन ियार करण्याि आल.े मागील शंभर र्षावि असंख्य 

अडचणींना सामोरे िाि संस्थचे्या पदाजधकाऱ्यांनी गाडवनमधील नैसर्पगक ससंाधनांची िपणूक केली. 

शहरािल े एम्प्रेस गाडवन जनसगव जशिणाचे अत्याधुजनक कें द व्हार्े, या हिूेने जर्जर्ध प्रकारच्या र्तिांच्या 

दरु्पमळ िािींचे संकलन करण्याि आल ेआह.े यामध्य ेर्ेगर्ेगळे पामची झाड ेआहिे.  

पणु ेओकायामा मतै्ी उद्ान खसहगड रस्िार्र एक अप्रजिम उद्ान साकरलय, पुण ेओकायामा मैत्ी 

उद्ान. िपान मधील ओकायामा शहरािील कोराके्वन उद्ानाच्या धिीर्र जर्कसीि केल ेआह.े आि अश्या 

धिीर्र शहरांमध ेबागा जर्कसीि करण ेही काळाची गरि आह.े  
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सभंािी पाकव   पुण ेशहरािील डके्कन जिमखान्या िर्ळ बालगंधर्व रंगमंफदराला लागून असललेी ही 

एक पुण्यािील अजिशय सुंदर बाग आह.े मत्सालय र् छोटासा फकल्ला ह ेया बागेिील प्रमुख आकषवण आह.े 

जर्जर्ध प्रकारची झाडे, फुल,े िािे जहरर्ेगार गर्ि र् कारंिी या उद्ानाच्या सौंदयावि भर टाकिाि.  

पशेर्ा पाकव  ही बाग पुण ेशहराि स्र्ारगेट िर्ळ आह.े सारसबाग आजण पर्विीच्या मध्य ेही बाग आह.े 

बागेमध्ये जहरर्ेगार टर्टर्ीि गर्ि आह े िसेच बागेमध्ये व्यायामासाठी असणारा पादचारी मागव आह.े 

बागेमध्ये िळयाने र्ेढलेली एक लहान टेकडी आह.े या टेकडीर्र गणपिीचे मंफदर आह.े ही िागा " 

िळयािला गणपिी " म्हणून प्रजसध्द आह.े पेशरे् पाकव  ही सारस बागेच्या शेिारी आह.े पुर्ी ही बाग प्राणी 

संग्रहालयासाठी प्रजसध्द होिी. या रठकाणी बोटींग करण्याची सोय आह.े या रठकाणी "फुलराणी" नार्ाची 

एक छोटीशी रेल्र् ेआह ेिी लहान मुलांना खूप आकर्पषि करि.े ही बाग आिा साहसी पाकव  म्हणनु ओळखली 

िािे कारण अनेक साहसी खेळ येथे आहिे. रोप कलाइंखबग, र्ॉलकलाइंखबग, नेट कलाइंखबग, टॉर्र 

कलाइंखबग, जस्कखडग, उंची सायकखलग अस ेबरेच काही ३ िे १६ र्योगटासाठी आह.े  
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भाटघर धरण पुण्यापासून ४० फक. मी. अंिरार्र असून ह ेएक सुंदर नैसर्पगक दखेार्ा असलले ेरठकाण 

आह.े ह े धरण र्ळर्ंडी नदीर्र बांधलेल े आह.े ह े भारिािील सर्ावि िास्ि उंचीचे धरण आह.े भाटघर 

धरणाच्या आिूबािूच्या पररसराि सुदरं बगीचे र् र्ॉटर स्पोटवस यांची योग्य जनर्पमिी करण्याि आलेली 

आह.े  

नारायणपरू पुण्याच्या दजिण भागाि नारायणपूर गार्ाि संि चांगदरे् र् श्री दत्ताचे प्रजसध्द मफंदर 

आह.े यात्ेकरु या रठकाणी येऊन िुन्या औंदबुराच्या झाडाची पुिा करिाि र् नारायणेश्वर मंफदराला भेट 

दिेाि. या मंफदरािील जशल्पाकत िी ही यादर् कालीन आह.े  

जशरर्टा धरण - कामशेि रेल्र्ेस्टेशनहून पजश्चमेकड े रेल्र्े लाईन क्रॉसकरून ८ फक. मी. र्र नाणे 

गार्ाच्या पुढ े जशरर्टा धरण आह.े धरणाची खभि अडीच फकलोमीटर लांब आजण ४० मीटर उंच आह.े 

धरणाच्या खभिीर्रून नयनरम्य दखेार्ा बघिा येिो. पार्साळ्याि धरण िुडुबं भरलेल ेअसि.े टे्रककगची 

आर्ड असणायावसाठी धरणािर्ळच्या खांडशी गार्ापासून िाणायाव पाऊलर्ाटेने त्यामागच्या डोंगराि 

चढणारी पाऊलर्ाट डोंगरमाथा ओलांडून पलीकडच्या बािूला काल्यावच्या लेण्यांपाशी िािे.  

सोमर्डी िलार् - जशरर्टा धरणाकड ेिाणायाव रस्त्यार्र उिव्या बािूला सोमर्डी गार्ाकडे रस्िा 

िािो येथ ेसोमर्डीचा छोटा िलार् असून र्नश्रीने नटललेा आह.े शांि एकांि स्थळी असल्याने पयवटकांस 

जर्शेष आर्डले असा आह.े हा िलार् कामशेि-िांभर्ली रस्त्यार्र आह.े याच रस्त्याने पुढ े गेल्यार्र 

िांभर्ली गार्ाि रस्िा संपिो.  

 िांभर्ली गार्ाच्या पलीकड े कंुडली नदीच्या उगमापाशी कोंडशे्वर महादरे्ाचे दऊेळ आह.े िीनही 

बािंूनी उंचार्लेल्या डोंगराि पाण्याच्या नैसर्पगक कंुडापाशी महादरे्ाचे दऊेळ आह.े कोंडशे्वराच्या 

गाभायावि दरे्ाचा पंचमुखी मुखर्टा आह.े बाहरे िुन्या काळािील उंच दीपमाळ आह.े आर्ाराि िुनी जशल्प े

आहिे. मंफदराच्या समोरच्या कड्यार्र गेल्यार्र खाली कोकणकडा र् सयाद्रीच्या रांगांचे सुंदर दतश्य 
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पहायला जमळिे. पुण्याहून लोणार्ळ्याला डांबरी रस्त्याने िािाना कान्ह े रेल्र् ेस्टेशनच्या अलीकड ेकान्ह े

फाटा लागिो. िेथून र्डशे्वर धरणाकड ेरस्िा िािो.  

डोंगर आजण टेकड्या 

पुण ेशहराि आजण आिूबािूला बयावच टेकड्या आहिे. िेव्हा केव्हा गडाफकल्ल्यांर्र िािा येि नाही 

िेव्हा िेव्हा दधुाची िहान िाकार्र भागर्ायला उपयोगी पडिाि या टेकड्या.  

कात्िची टेकडी, गुलटेकडी, चिुःशतंगी, िळिाई, पर्विी, फग्युवसन कॉलेिची टेकडी, बार्धनची 

टेकडी, बोपदरे् घाट-टेकडी , येरर्ड्याची येरंडशे्वर टेकडी, राम टेकडी, र्नदरे्ी टेकडी (कर् ेरोड), र्ाघिई, 

जर्जध महाजर्द्ालयाची टेकडी, र्ेिाळ टेकडी, खसहगड, सूसची टेकडी, हनुमान टेकडी, पुण ेकँटॉन्मेंट 

पर्विी 

 पर्विी ह े पुण्याचे स्थान दशवजर्णारे 

प्रजस्द्ध रठकाण आह.े पर्विीची टेकडी ही 

िरी शहराच्या दजिणेकडील भागाि असली 

िरी सुध्दा िी शहराच्या िर्ळिर्ळ सर्वच 

भागािून फदसू शकिे. मंफदराला 8 पायर् या 

आहिे ज्या पार्विी र् दरे्डशे्वरांना अपवण 

केलेल्या आहिे. िेथे जर्ष्णु, गणेश र् कार्पिकस्र्ामी यांचेही मंफदर आह.े टेकडीच्या माथ्यापयांि चढून 

गेल्यार्र आपल्याला सर्व बािूने पुण ेशहराचे सुंदर दशवन घडल्याचा आनंद लुटिा येिो.  
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िळिाई टेकडी 

िळिाई टेकडी ही एका बािूला सहकारनगर िर दसुयाव बािूला खसहगड रस्िा येथ ेआह.े  
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इथेच पशेर्ा मजुझयम आह.े मुजझयमच्या बािुलाच श्रीमंि नानासाहबे पेशरे् यांची समाधी आह.े  
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जचत्तरंिन र्ारटका बाग   

माडले कोलनी, पुण-े ४११००१ ह ेपुण ेमहानगरपाजलकेचे उद्ान आह.े  
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र्िवक उद्ान  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बालगंधर्व जसनेमागतहाच्या पुढ े साधारण फकलोमीटर पुढ े ह े उद्ान आह.े र्िवक उद्ान, ओंकारेश्वर 

मंफदर पुढ,े िे. एम. रस्िा, पुणे.  
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महाराणा प्रिापखसह उद्ान 

महाराणा प्रिाप  ह ेउद्ान रटळक रोड च्या जर्रुद्ध फदशेला बािीरार् रोड येथ ेपुण ेमहानरपाजलकेचे 

आह.े हा पररसर िुण्या पुण्याचा असुन अजिशय गिबिलेला असिो. िसेच इथे र्ेगर्ेगळी स्मारके दजेखल 

आहिे िस ेकी, महाराणा प्रिाप, महात्मा बसर्शे्वरा , शहीद कॅप्टन सुशांि गोडबोले आजण हुिात्मा भाई 

कोिर्ाल.  
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कमला नहेरु पाकव  

कमला नेहरू पाकव  , प्रभाि रस्िा, र्ादारर्ाडी, पुण ेसुमारे १० एकर िागेि ह ेउद्ान पसरलले ेआह.े 

पुणे महानगरपाजलका या उद्ानाचे व्यर्स्थापन बघिे.  

 

 

  



पुणे जिल्हा  माधुरी नाईक 

82 

 

ओशो इंटरनशॅनल पाकव  आजण मजेडटेशन सेंटर 

ह ेगाडवन नल्ला पाकव  या नार्ाने दजेखल ओळखल ेिािे. सुरर्ािीला इथे फार कचरा होिा. पण आिा 

गाडवन एकदम छान आह.े जिथे पुिळे, दगड, झाडे फार सुंदर आह.े  

१७, १ लेन, कोरेगार् पाकव  , पुण,े एमएच , ४११००१ फोन नं -०२० ६६०१९९९९ 
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मघुल गाडवन    

फदल्लीच्या मुघल गाडवन सारख ेगाडवन पुण्यामध्ये आह.े ४ एकरर्र ह ेगाडवन पसरलले ेआह.े  

खसहगड रोड( नरर्ीर िानािी  मालुसरे रोड) पु. ल. दशेपांड ेिपानी गाडवनच्या पुढ,े पर्विी , पुण े  
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खपपरी- खचचर्डच्या अर्िीभर्िी 

अप्प ूघर 

 ह े जनगडी पासून 2 फक. मी. र् पुण े शहरापासून 22 फक. मी. अंिरार्र आह.े ह े फदल्लीच्या 

अप्पूघरासारखेच आह.े िेथे असलले ेअसंख्य खेळ, गंमिी र् बागडण्यासाठी पयवटक आिुरिेने र्ाट पहाि 

असिाि. अप्पू घराि र्ॉटरपाकव ची सोय सुध्दा आह.े असंख्य खेळांमध्ये लहान मुल ेरमून िािाि िर िेथे 

असणारे सुन्दर थंडगार िळे, दगुावमािेचे मंफदर र् फफरण्याकररिा मोठया टेकडया सर्व जपढीिील लोकांना 

आकर्पषि करिाि. पण आिा बरीचशी खेळणी मोडकळीला आली आहिे.  

दगुावदरे्ी टेकडी -  

दगुावदरे्ीच्या मंफदरार्रुन या टेकडीला दगुावदेर्ी टेकडी ह े नार् पडल.े अप्पुघर पासुनच र्रिी 

िाण्यासाठी रस्िा आह.े खपपरी - दगुावदरे्ी टेकडी पररसराि  ह ेउद्ान जनगडी पोजलस ठाण्याच्या हद्दीि 

आह.े टेकडीर्र र्रपयवन्ि िाण्यासाठी रस्िे आजण बजगचा आह.े  
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  भक्ती शक्ती जशल्प: 

  या जशल्पािून फक्त संि 

िुकाराम महाराि आजण 

छत्पिी जशर्ािी महाराि या 

दोन महान व्यक्तीच न 

दाखर्िा त्यािून भक्ती आजण 

शक्ती यांचा सुरेख संगम दाखर्ार्ा अशी संकल्पना त्यांनी मांडली.  या दोन भव्य प्रजिमांच्या बािूला 

त्यांच्या अनुनायांच्या छोट्या छोट्या सुबक प्रजिमा आहिे. त्याि हािाि भगर्ा ध्र्ि घेिलेल,े िलर्ार 

पािळून लढाईच्या मोजहमेर्र जनघालेल े मार्ळे पुण्याच्या फदशेने एका रांगेि दाखर्ल े आहिे िर टाळ, 

मतदुगं, र्ीणा धारण करून भिनाि दगं असलेल े र्ारकरी दहेूच्या फदशेला आहिे. पराक्रम करून युध्द 

खिकायला जनघालेल ेमार्ळे बजहगावमी र्िुवळाच्या (कॉन्व्हकेस) चंद्रकोरेच्या  

आकाराि दाखर्ल ेआहिे िर अंिमुवख होऊन परमाथवसाधना करणारे र्ारकरी अंिगावमी (कॉन्केव्ह) 

र्क्ररेषेि उभे आहिे अस ेह ेअद्भुि जशल्प समस्ि पुणेकरांनी पाजहले असलेच, मुंबईहून पुण्याला िाणार् या 

लोकांनीही कधी िरी िुन्या पुण े मुंबई मागावने खचचर्ड, जनगडी, दहेू रोड या र्ाटेने िािांना िे पाजहले 

असेल आजण िणभर थाबंून डोळ्याि सांठर्ून घेिले असले. नसेल िर पुढच्या रट्रपमध्य ेिसे िरूर करारे्. 

आिुबािुला आिा खुप खाण्याचे स्टॉल लागिाि त्यामुळे जिथे चौपाटीचे स्र्रुप आले आह.े समोरच कत ष्ण 

मंफदर आह.े  
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कोणाकव  पाकव : 

पाशानपासुन ५ फक. मी. र्र कोणाकव  पाकव  आह.े सुहास 

िोग यांचे खािगी मालकीचे पिी संग्रहालय आह.े त्यांनी गेल्या 

३३-३४  र्षावपासुन िगािुन र्ेगर्ेगळ्या रठकाणांर्रुन ह ेपिी 

गोळा केल ेआहिे. चायना , केजनया आस्टे्र जलया या र्ेगर्ेगळ्या 

रठकाणांर्रुन पिी गोळा केल े आहिे. आिमध्ये फोटोग्राफीला 

परर्ानगी नाही.  

   

  



पुणे जिल्हा  माधुरी नाईक 

87 

 

पीकाक ब े

खड़कर्ासला च्या उत्तर –पूर्व मध्य ेखडकर्ासला झील आह ेत्याला पीकाक बे म्हणिाि. ह े  १९४२ 

पासुन र्ाटरमैनजशप प्रजशिण कें द्र आह.े या सुंदर िागेचा  उपयोग जर्द्ाथ्याांना समुद्र प्रजशिण, उपकरण,े 

नौकायन, खर्ड सर्कफग, नौका–जर्हार, र्ेलसव इत्यादी  प्रजशिण साठी उपयोग केला िािो. या भागाि मोर 

खुप असल्याने त्याला पीकाक बे अस े म्हणिाि. झीलची लांबी १७ फक. मी. र् रंुदी २ फक. मी. आह.े  

पीकाक बे मध्य ेर्ार्पषक राष्ट्रीय अंिदशेीय उत्तम सेखलग चैंजपयनजशप चे आयोिन होिे. एन. डी. ए. मधुन 

बाहरे पडणायाव जर्द्ाथ्याांना इथे समुद्री प्रजशिण फदले िािे.  
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पाषाण िलार्  पुण्यापासुन १२ फक. मी. र्र पाषाण िलार् आह.े िलार्ाचा पररसर फार सुदंर 

नाही. पण आिुबािुला थोडी बसायला िागा आह.े आजण पररसर जहरर्ागार आह.े िुम्ही जिथे फोटो काढु 

शकिा.  
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श्री आगमधारक दरे्षी िनै आगम  मफंदर: 

 १२२, र्धवमान नगर, कात्ि, पुण-े४११०४६ फोन नं- ०२०-२४३१८६५४  
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‘ प्रजिकत िी ’ लके व्हु ररसॉटव 

ह े ररसॉटव, आगमधारक दरे्षी िैन मंफदर, कात्ि पासुन पुढ े

आंबेगार् खुदव , र्ाघिाईनगर येथे आह.े  आह.े एस. नं ४७, 

आंबेगार् खुदव, र्ाघिाईनगर, पुण े४११०४६ 

फोन नं. - +९१-९३७१०१६७७६, +९१-९५७९५१२५३१  

पणु ेजर्पश्यना सजमिी 

धम्म पुन्ना ह े  जर्पश्यना ध्यान कें द्र पुण्याला २००० साली स्थाजपि झाले आह.े सुमारे ३ एकर 

िजमनेर्र पसरल ेआह.े  जर्पश्यना ही भारिािील अजिप्राचीन ध्यानपद्धिींपैकी एक आह.े सुमारे २५०० 

र्षाांपूर्ी गौिम बुद्धांनी जिला पुन्हा शोधून काढली आजण सार्वजत्क रोगांसाठी सार्वजत्क उपाय, अथावि 

िीर्न िगण्याची कला या रूपाि सर्ाांना सुलभ अशी बनजर्ली. होिी. त्यांनी त्यांच्या ३५ र्षावच्या शासन 

काळाि िो अभ्यास स्र्िा केला आजण लोकांकडुन करुन घेिला त्याचा सार म्हणिे जर्पश्यना आह.े 

त्याजर्षयी मला जमळालेली माजहिी आजण सेंटर ह े मी िुमच्याशी नंिर शेअर करणार आह.े सध्या फक्त 

पुण्याजर्षयी. पुण्याला दोन जर्पश्यना कें द्र आहिे. एक शहराि आह े िे धम्म पुन्ना आजण दसुरे आह े िे 
धम्मानंद पुण्यापासुन ३० फक. मी. र्र मरकल या गार्ी आह.े ह ेगार् प्रजसद्ध आळंदी गार्ापासुन ८ फक. मी. 

र्र आह.े दोन्ही रठकाणी भेट दणे्यासाठी संपकव  पत्ता- दादार्ाडी याडव,  नेहरू स्टेजडयम, आनंद मंगल 

कायावलय िर्ळे, पुण े४११००२ ,  +(९१) २०-२४४६८९०३. अजधक माजहिीसाठी र्ेबसाइटला भेट द्ा. 

https://www. dhamma. org 

ई-मेल: info@punna. dhamma. org 
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श्रीिते् खचचर्ड पररसर: 

  



पुणे जिल्हा  माधुरी नाईक 

92 

 

श्रीमोरया गोसार्ी याचं ेसिंीर्न समाधी मफंदर: 

जप्रयन्िां खल ुगाणपत्यपथगाः श्रीमोरयायोजगनो 

यैै़भ्रवष्ट ंिगिीिलं जर्मलिां कीत्याव जह नीिं पुरा । 

िेऽद् श्रीपर्नािटे सुजर्मल ेकुर्वजन्ि र्ास ंजचरम् 

रिन्त्र्ेर् सदा सुमागविुषिस्िान् मोरयान् प्राथवय े॥ 

अथव: भ्रष्ट झालेल े ह े िग ज्यांनी आपल्या कीिीने धर्ल केल,े िे श्री गाणपत्य मागावचे अनुयायी 

श्रीमोरया गोसार्ी प्रसन्न होर्ोि. िे आि पजर्त् अशा पर्नेच्या काठार्र जचरकाल र्ास करि आहिे. िे 

सन्मागावची कास धरणाऱ्यांचे रिण करोि. त्या मोरया गोसार्ींची मी प्राथवना करिो.  

दजिणर्ाजहनी पर्नानदीच्या िीरार्र श्रीमोरया गोसार्ींचे समाधी मंफदर आह.े इथे सदगुरू श्रीमोरया 

गोसार्ी यांनी संिीर्न समाधी घेिली. ह ेएक िागति दरे्स्थान आह.े  

खचचर्ड ह े स्थान पुणे-मुंबई रस्त्यार्र पुण्यापासून २० फकलोमीटर दरू आह.े खचचर्ड रेल्र् े

स्थानकापासून मंफदर २ फकलोमीटर अंिरार्र आह.े पुण े शहराच्या जर्जर्ध भागामधून खचचर्ड इथे 

येण्यासाठी महानगर पाजलकेची बस सेर्ा उपलब्ध आह.े मुंबईकडून पुण्याकड ेिाणार्या राज्य पररर्हन 

मंडळाच्या बसेस खचचर्ड इथे थांबिाि.  

श्रीिेत् खचचर्ड दरे्स्थान पत् व्यर्हारासाठी पत्ता: खचचर्ड दरे्स्थान ट्रस्ट, मंगलमूिी र्ाडा, 

खचचर्डगार्, पुण,े महाराष्ट्र, ४११०३३.  
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सप्त सत्परुुष 

मोरगार्च्या मयूरेशर््राने श्रीमोरया गोसार्ींना "िुझ्या साि जपढ्यांमधे माझा अंश राहील" असा 

आशीर्ावद फदला होिा. या साि जपढ्यािील प्रत्येक सि्पुरुषाची एक अशी साि समाधी स्थाने श्रीमोरया 

गोसार्ी समाधी मंफदर पररसराि आहिे.  

१.  श्रीमोरया गोसार्ी इ. स. १३७५ िे १५६१ 

२.  खचिामणी महाराि (१) इ. स. १५६१ िे १६२५ 

३.  नारायण महाराि (१) इ. स. १६२५ िे १७१९ 

४.  खचिामणी महाराि (२) इ. स. १७१९ िे १७३६ 

५.  धरणीधर महाराि (१) इ. स. १७३६ िे १७७२ 

६.  नारायण महाराि (२) इ. स. १७७२ िे १८०२ 

७.  खचिामणी महाराि (३) इ. स. १८०२ िे १८०५ 

जिसरे खचिामणी महाराि जनपुजत्क होिे. त्यांनी जसद्धटेक घराण्यािून गोखर्द यांचा मुलगा सखाराम 

दत्तक घेिला. त्याचे नार् धरणीधर ठेर्ल.े इ. स. १८०५ िे १८५२ या काळाि.  

श्रीमगंलमिूी र्ाडा: 

श्रीमोरया गोसार्ींच्या समाधीचे दशवन घेिल्यार्र उिव्या हािाने गार्ाि प्ररे्श केल्यार्र खचचर्ड 

गार्ाि संस्थानचा मंगलमूिी र्ाडा आह.े या र्ाड्याि मोरया गोसार्ींना कऱ्हा नदीि मोरगार्ला 

जमळालेली मूिी खसहासनार्र जर्रािमान झाली आह.े श्रीमंगलमूिीच्या िर्ळ उत्तराजभमखु कोठारेश्वर 
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नार्ाची िुनी गणपिीची मूिी आह.े शेिारी शमीचे झाड आह.े समोर प्रशस्ि सभामंडप आह.े सभामंडपाचे 

लाकूडकाम दखेण ेआह.े त्याि हड्ंया, झुंबरे आहिे. अष्टजर्नायकांच्या मोठ्या िसजबरी आहिे. उत्सर्ािले 

सर्व मोठे कायवक्रम या रठकाणी होिाि.  

या र्ाड्याि श्रीमोरया गोसार्ी यांच्यानंिर गादीर्र बसणारे महाराि रहाि असि. र्ाडा अत्यंि 

ऐसपैस आह.े हा र्ाडा इिका िुना आह ेकी काही भागाि जशर्ािी महाराि येऊन गेले होिे. काही भाग 

खचिामणी महारािांनी बांधाला आह,े काही भाग नाना फडणीस आजण हरीपंि फडके यांनी बांधलेला आह.े 

या र्ाड्यािून आि गेल्यार्र डाव्या हािाला सभामंडपासमोर खचचर्ड दरे्स्थान संस्थानचे कायावलय आह.े 

र्ाड्याि जर्द्ाथ्याांच्या र्ेदाध्ययनाची, त्यांच्या िेर्णाची र् राहण्याची संस्थानिफे व्यर्स्था केली आह.े  

श्रीकोठारेश्वर 

मंगलमूिी र्ाड्या मध्य े श्रीमंगलमूिीच्या िर्ळ उत्तराजभमखु कोठारेश्वर नार्ाची िुनी गणपिीची 

मूिी आह.े श्रीमंगलमूिीच्या मागे ही मूिी असिे. श्रीकोठारेश्वराची दररोि पूिा होिे. श्रीमंगलमूिींची 

स्र्ारी यात्ेकररिा र्ाड्या बाहरे जनघाल्यार्रही या मूिींची पूिा करिाि. कोठारेश्वर ह े नार् पडण्याचे 

कारण अस ेकी श्रीमोरया गोसार्ी पाथीर् (मािीच्या) गणेशाची पूिा करून ज्या िागेर्र जर्सिवन कररि, 

त्या िागी ही मूिी श्रार्ण शुद्ध ६ शके १७७२ या फदर्शी स्थापन केली.  

श्रार्ण शुद्ध षष्ठीला कोठारेश्वरांचा उत्सर् सुरू होिो. श्रीमंगलमूिींची स्र्ारी परि येईपयांि दहा 

फदर्स याच मूिीची जर्शेष पूिा अचाव नैर्ेद् र्गैरे करिाि. यार्ेळीही येथ ेअन्नछत् र्गैरे चालू असि.े  
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जनगडी 

 

जनगडी हा पुण्याच्या पजश्चमेकडील भाग आह.े एक सुजनयोजिि शहर 

अशी जनगडी ची ओळख आह ेजनगडीि स्र्ामी समथव मंफदर  

दळर्ीनगर येथेल गणेश मंफदर आह.े िसेच इस्कानचे श्रीकत ष्ण मंफदर 

दजेखल आह.े  

र्ीर सार्रकर उद्ान हा गणेश लेक याच नार्ाने अजधक ओळखला िािो. जनगडी प्राजधकरण अंिगवि 

ह े उद्ान येिे. इथ े मोकळी िागा, एक छोटा िलार्, िेष्टांना बसण्यासाठी कट्टा , लहान मुलांना 

खेळण्यासाठी िागा आह.े प्ररे्श फी १० रुपय ेआह.े  
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पणु ेदशवन - एम. टी. डी. सी.  

पुणेमहानगर पररर्हन महामंडळ (PMPML) िफे दररोि पुणेदशवन सहल आयोजिि केली िािे. 

नारायण पेठेिील रटळक र्ाडा (केसरी र्ाडा) येथून सहलीची सुरुर्ाि होिे. भारिीय स्र्ािंत्र्य लढ्यािील 

िहाल नेिे लोकमान्य बाळ गंगाधर रटळक यांचे घर येथ ेहोिे. त्यानंिर पेशव्यांचा शजनर्ार र्ाडा, छत्पिी 

जशर्ािीमहारािांचा लालमहाल, महात्मा िोजिबा फुल्यांचे घर, रािा फदनकर केळकर सगं्रहालय, 

चिु:शतंगीचे दऊेळ, आंबेडकर संग्रहालय इत्यादी रठकाणे बघिा येिाि.  सहलीच्या दसुर्या टप्याि पुण-े

ओकायामा मैत्ी उद्ान दाखर्िाि. िपानमधील ओकायामा शहरािील ३०० र्षे िुनी कोराकुएन या 

बागेच्या धिीर्र इथली बाग ियार केली आह.े जिथून पुढ ेकात्ि येथील रािीर् गांधी प्राणी संग्रहालय 

आजण खशद्ांची छत्ी बघिा येिे. आगा खान पॅलेस हाही या सहलीचा एक भाग आह.े पुण्यािील पर्विी, 

सारस बाग आजण पेशरे् बाग ही काही चुकर् ूनयेि अशी रठकाण ेआहिे. खरेदीजप्रय लोकांसाठी लक्ष्मी रस्िा 

आजण िुळशीबाग ही आर्िूवन िारे् अशी रठकाणे आहिे.  
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लर्ासा जसटी 

पुण्यािून चांदणी चौक ओलांडून जपरंगुटच्या पुढ ेगेले की डाव्या हािाला असललेी मोठी होर्पडग्ि लि 

र्ेधून घेिाि. जिकडचे काही  अंिरार्रच  मानर्जनर्पमि लर्ासा जसटी आह.े भारिािील ह े पजहलेच 

‘मानर्जनर्पमि’ जहलस्टेशन असल्याचा दार्ा लर्ासाच्या िाजहरािीि केला आह.े  

व्र्ा, काय एकझॉटीक लोकेशन आह!े!', 'ब्युटीफूल', 'सुंदर लँडस्केखपग'  अस े उच्चार जिथे िाऊन 

िोंडािुन बाहरे पडिाि. पण िे जनसगावच्या जर्रोधाि बनर्ल ेअसल्याने सध्या र्ादग्रस्ि आह.े  
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इस्कॉन मफंदर कोंढर्ा 

इथे मुख्य िीन दरे्िा आहिे राधा कत ष्ण, श्री गौर जनिाई, िगनाथ - बलदरे् – सभुद्रा. जिरुपिी 

मंफदराची प्रजिकत िी आह.े  
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गोल्फर् ेजमनी गोल्फ कोसव -  रात्ीच्या अंधाराि चकमिाना 

  

 

 

 

 

प्रिी पढंरपरु, हडशी: 

सत्य साई बाबाजनर्पमि ह े पांडुरग शेत् आह.े ३०० एकरच्या पररसराि पसरलले े आह.े दपुारे इथ े

महाप्रसाद फदला िािो. पर्ना डमपासुन डार्ीकड ेर्ळले की रस्िा हडशीकड ेिािो. इथ ेमेजडटेशन सेंटर 

दजेखल आह.े इथे छोटे कन्टीन दजेखल आह.े पण सोबि डबा घेउन गेल्यास जनसगावच्या साजनध्याि मस्ि 

िेर्णाचा आनंद घेिा येईल. प्रजि पंढरपूर      
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पणु्याची ग्रामदरे्िा – िाबंडी िोगशे्वरी 

ऐजिहाजसक असल्यामुळे पुण्याि अनेक दरे्दरे्िांची मंफदरे आहिे, जभकारदास मारुिी, पत्र्या मारुिी, 

जिलब्या गणपिी, जचमण्या गणपिी अशा जचत्जर्जचत् नार्ांसाठीही िी प्रजसद्ध आहिे. पण पुण्याचे 

ग्रामदरै्ि कोणिे म्हणाल िर एक आह े कसबा गणपिी आजण दसुरी िांबडी िोगेश्वरी ! ही पुण्याची, 

ग्रामसंरिक दरे्िा.  

ग्रामदरे्िा ही साधारणपणे गार्ाबाहरे र्ेशीपाशी असि,े कारण जिने शत्ू आला िर त्याला र्ेशीबाहरे 

अडरू्न त्याचा संहार करायला पाजहिे, पण िांबड्या िोगेश्वरीचे दऊेळ ह े पुण्याच्या शहर भागाि 

गिबिलेल्या र्स्िीि येऊन ठेपल ेआह.े ज्या काळाि मूिी बसर्ली गेली िेव्हा िी र्ेशीबाहरे, म्हणिे त्या 

काळच्या पुण्याबाहरे होिी. िेव्हा मंफदरही नव्हिे. नुसिी पाषाणाची मूिी.  

िीनशे र्षाांपूर्ी, आिच्या पुण ेशहराच्या अगदी मध्यार्रून, अत्यंि गिबिलेल्या गदीच्या भागािून 

आंबील ओढा र्ाहि होिा. हा ओढा सदाजशर्, शुक्रर्ार, बुधर्ार र् शजनर्ार या पेठांच्या भागामधून र्ाहाि 

िाऊन मग मुठा नदीला जमळि होिा. िोगेश्वरी िेव्हा ओढ्याच्या काठी होिी.  

िोगेश्वरीचे उल्लखे पुराणािही सापडिाि अस ेमि कै. रािर्ाडे, डॉ. केिकर यांनी नोंदर्लेले आह.े 

‘िा ंनमामी िगदधात्ी योजगनी परयोजगनी’ अस ेयोगेश्वरीचे म्हणिेच िोगेश्वरीचे र्णवन भजर्ष्यपुराणाि 

आह.े योजगनी ह ेयोगेश्वरीचे दसुरे नार्. योगेश्वरीचे प्राकत ि रूप म्हणिे िोगेश्वरी. योगेश्वरी संज्ञेचा उलगडा 

मूर्पिरहस्य व्याख्येि ‘िीर्ेश्वरैकस्य ईश्वरी सा योगेश्वरी’ असा केला आह.े म्हणिे, िीर् आजण ईश्वर यांची 

एकरूपिा दाखर्णारी ही आफदशक्ती आह.े  

अंिली कुलकणी – ३, जर्घ्नहर अपाटवमेंट, ियर्धवमान सोसायटी, जबबरे्र्ाडी रोड, पुण े– ४११०३७ 

भ्रमणध्र्नी : ९९२२०७२१५८ 

http://www.shree-jogeshwari.com/
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मार्ळािील (मराठी) मनोजमलन :- 

. चैत् र्द् प्रजिपदलेा पानशेि  िलार्ाकाठच्या जशरकोळी 

गार्च्या जशरकीच्या ित्ेला प्रचंड गदी लोटिे. लोककथांनुसार, 

जशरकाई दरे्ीला जिचे ठाणे मांडण्याला अिोनाि कष्ट पडले-संघषव 

करारे् लागल.े िी दरे्ी पाच-सहा शिकांपूर्ी काशी खंडािूनपुण ेमागे 

मुठेच्या उगमाकड े जनघाली, िर जिला बापूिी बुर्ाने 

खडकर्ासल्याच्या र्रील अंगापासून िागोिाग अडर्ल.े त्याला 

चुकर्ि, िी जशरकोळीला पोचली. िेथ े धनगरांच्या  -ह े सयाद्रीि 

गायी-म्हशी सांभाळणारे धनगर, मेंढपाळ नव्हिे - र्ाघिाईचे ठाणे 

होिे. र्ाघिाईने जशरकाईला जिच्या शेिारी बसण्यास अनुमिी फदली. िेव्हा बापूिी बुर्ाने लग्नाची मागणी 

घािली. जशरकाईने िी नाकारिाच पुन्हा धुमश्चक्री झाली. जशरकाईला एका घळीि दडून काही फदर्स 

कंठारे् लागल.े अखेर, जशरकाईची सरशी झाली. बापूिी बुर्ाला जशरकोळीपासून दहा कोस दरू ठाणगार्ला 

िारे् लागल.े िेथे एक कोळी उपासक त्याची दखेभाल करिो. मध्यंिरी, काही र्षे कोळी पुिारी उपलब्ध 

नव्हिा, िेव्हा मराठेच त्याची पूिाअचाव करायचे. र्षावि केर्ळ एके फदर्शी, चैत् र्द् प्रजिपदलेा उत्सर्ाच्या 

र्ेळी, बापूिी बुर्ाला जशरकोळीला परिून जशरकाईच्या आसपास काही जर्जशष्ट भागाि र्ार्रण्याची 

परर्ानगी असि.े मग उरलले ेर्षवभर पुन्हा हद्दपार.  

या सार् या कहाण्यांचा अथव काय? मार्ळाि मराठ्ांची र्साहि होण्याअगोदर िेथे कोळी र् धनगर 

समाि राहि असार्ेि. त्यांच्या दरे्िा बापूिी बुर्ा, र्ाघिाई यांची आराधना होि असार्ी. रािर्ाडे 

यांच्या प्रजिपादनाप्रमाणे नाग र् कोळी ह ेडोंगरद-यांिील कोळी, समुद्राकाठचे मासेमार नव्हिे - िीन-चार 

हिार र्षाांपूर्ी महाराष्ट्राि र्सिीला आल.े  

http://thinkmaharashtra.com/tag/%E0%A4%A0%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE/%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE
http://thinkmaharashtra.com/tag/%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A4%BE/%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A3%E0%A5%87
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भारिीय संस्कत िीि महाराष्ट्राचे खास स्थान आह.े येथे भारिािील मूलर्ासी नागांची संस्कत िी आजण 

लोखंडाची आयुध े र् घोड्याचे रथ घेऊन आलले्या आयाांची संस्कत िी यांचा जमलाफ झाला. येथ े उत्तरेहून 

माळर्ा-गुिराि मागे दजिणेकड ेजनघालेल्या र् दजिणेिून गोदार्री-कत ष्णचे्या खो-यांिून उत्तरेकड ेर्ाटचाल 

करणार् या समािांच्या संस्कत िींचा संगम झाला. येथ ेमहाराष्ट्री, सौरसेनी, अपभ्रंश अशा प्राकत ि भाषा, नाग 

भाषा, द्रजर्ड भाषा यांच्या मंथनािून मराठी उपिली. गार्ागार्ािील अगजणि लोकपरंपरांि त्या 

इजिहासाचे प्रजिखबब पाहण्यास जमळिे. त्याि महाराष्ट्राच्या सर्वसमारे्शक संस्कत िीचे जचत् आह.े  

-माधर् गाडगीळ 

(माधर् गाडगीळ यांच्या मूळ 'सकाळ'मध्य ेप्रजसद्ध लखेामधून) 

  

http://www.thinkmaharashtra.com/taxonomy/term/237
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हररराम आश्रय मठ - परमसखुाच ेिीथविते् 

िुकाराममहारािांची दतष्टांिाि िी िागा दाखजर्ली होिी त्या 

िागेचा शोध मुळशी िालुकयािील भुकूम गार्ािील जपरंगुट 

घाटाच्या माथ्यार्रील डोंगरार्र सपंला. गुढी पाडर्ा. २९ माचव 

१९६८. या शुभफदनी हररराम आश्रय मठाची मुहूिवमेढ रचली गेली.  

 

पुण्यनगरीिर्ळील पार्न हररराम आश्रय मठ. प्रेमजनधी श्री संि गणोरेबाबांच्या पदस्पशावने हिारो 

र्षाांनंिर या भूमीचा उदयकाळ झाला. पजर्त्िा प्राप्त झाली. त्यांच्याच पदस्पशावने ही मतण्मयी भूमी 

जचन्मयी झाली आह.े आिा या पार्न भूमीर्र चैिन्य र्ास करीि आह.े  

परमपूज्य श्री गणोरेबाबा कार्पिक शुध्द सप्तमीच्या पुण्यफदनी समाजधस्थ झाले. त्यांच्या समाधीची 

िागा त्यांनीच स्र्ि: दाखर्ून फदली होिी. त्या रठकाणीच त्यांना मंत्ाग्नी दणे्याि आला. या पजर्त् िागेर्र 

र्षवभरािच आईंच्या सागंण्यानुसार ज्ञानदरे्ाच्या समाधीप्रमाणे जर्ठ्ठल-रूजकमणीच्या िेिस्र्ी मूिीसमोर 

छोटे समाधी मंफदर बांधल ेगेल.े संि सीिामाईंच्या २००३ जनर्ावणर्षीच र्सुंधरेर्रचे एक सुंदर र्ास्िुजशल्प 

र्षवभरािच आकारास आल.े या मंफदरामुळे मठाचा चेहरामोहराच बदलून गेला. मठाच्या पररसराला 

भव्यिा प्राप्त झाली. जर्ठ्ठल-रुजकमणीच्या मनमोहक, िेिस्र्ी मूिीच्या पुढील श्री गणोरेबाबांची प्रेरक 

समाधी ही १९७९ पासून िपोभूमीच बनली आह.े पांडुरंगाच्या मूिीसह मूळ समाधीि काहीच बदल न 

करिा उभे राजहलेल ेसमाधी मंफदर म्हणिे आईंच्या आध्याजत्मक पर्ावच्या दोन िपांची स्र्प्नपूिीच ठरली.  

पार्न, पजर्त् हररराम आश्रय मठाच्या बरोबर पूरे्ला प्रेमजनधी श्री संि गणोरे बाबा र् संि सीिामाई 

यांची समाधी मंफदरे आहिे. त्याच्या बरोबर समोर म्हणिे पश्जचमेला मठाचे प्ररे्शव्दार आह.े मठाची 

र्ास्िू उंचार्र र् एकांि स्थळी असल्यामुळे बाराही मजहन े शांि र् प्रसन्न र्ािार्रण असि.े मठाच्या 

खालच्या बािूस जपरंगुटचा नागमोडी घाट आह े आजण पश्जचमेस डोंगर दर्या, छोटी-छोटी शेिे यांची 
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जनसगावने मुक्त हस्िाने उधळण केली आह.े राशीनुसार साधना करण्यासाठी मठाि १२ दरे्दरे्िांची मंफदरे 

आहिे. त्यािील पजहल े जशर्मंफदर असून शेिारी अनुक्रमे श्री गोरिनाथ, श्री गणेश, श्री हनुमान, श्री 

भैरर्नाथ, श्री िगदबंा दरे्ी, श्री गुरूदरे् दत्त, श्री भगर्ान जर्ष्णु, संिश्रेष्ठ िुकाराम महाराि, संि रामदास, 

संि ज्ञानेशर््र माऊली, संि एकनाथ महाराि अशी मंफदरे आहिे. ही सर्व मंफदरे मठाच्या दजिणेस असून 

मठाच्या उत्तरेला धमवशाळा आह.े मठाच्या पूरे्ला िपश्चयावकररिा गुहा आह.े त्यार्र राधाकत ष्णाचे मंफदर 

आह.े मंफदराच्या उत्तरेस गाईचा गोठा आह.े गुहचे्या शेिारी गं्रथालय आह.े प्ररे्शव्दाराला शेिारीच उत्तर 

फदशेला श्री बाबांचे जनर्ासस्थान असून त्याच्यालगि स्र्यंपाकघर आह.े  

अिंनीमािा मफंदर :- 

 पुण्यापासून र्ीसएक फकलोमीटर अंिरार्र असलले े अंिनीमािेचे मंफदर म्हणिे एका फदर्साच्या 

सहलीसाठी उत्तम रठकाण. डोंगरदऱ्या, र्तिरािी अशा जनसगवसंपत्तीने नटलेल े असल्याने इथ े आल्यार्र 

मनाची मरगळ नक्की दरू होिे. अंिनीमािेचे मंफदर पुण्याहून रेल्र्ेने मुंबईकड ेिािाना र्ाटेि कान्ह ेनार्ाचे 

स्टेशन लागिे. जिथून सुमारे 22 फकलोमीटर अंिरार्र (टाकरे् बु. च्या पुढ े 7-8 फक. मी. ) नागाथली-

कुसर्ली गार्ांिर्ळ अंिनी मािेचे मंफदर आह.े  

श्री पाडंशे्वर मंफदर  :- 

िेिुरी- मोरगार् पररसरािील मुद्दाम भेट दणे्यािोगे एक रठकाण म्हणिे िेिुरीपासून दहा फकलोमीटरर्रील 

श्री पांडशे्वर. मोरगार्कड े िाणार्या एसटी बस इथ े येण्यासाठी उपयुक्त ठरिाि. कहाव नदीच्या काठी ह े

मंफदर आह.े या मंफदराची बांधणी खूप मोठ्ा जर्टांनी केललेी आह.े त्यार्र िाड जगलाव्याचा थर आह.े 

सािर्ाहनकालीन जर्टांप्रमाणे या जर्टा र्ाटिाि. मात् दरे्ळासमोरचा दगडी मुखमंडप नंिरचा असला िरी 

िोही साि-आठश ेर्षाांपूर्ीचा असार्ा. या मुखमंडपाि २४ दरे्कोष्ट े (कोनाडे) आहिे. त्यािील मूिी मात् 

गायब आहिे. मंफदराच्या गाभार्यासमोर गिपतष्ठाकत िी सभामंडप आह.े या सभामंडपाच्या खभिी आजण छि 

यार्र भौजमजिक रंगीि निी असून त्यािच काही जचत्े र् लेख आहिे. मात् ह ेसारे फारच पुसट झाले आह.े 

भारि इजिहास संशोधक मंडळािील डॉ. गणेश गंगाधर मुिुमदार आजण डॉ. कमल चव्हाण यांनी १९७२-
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७३ च्या सुमारास या जभजत्तजचत्ांचा अभ्यास केला होिा. अजिशय दमुीळ अशा या पुरािन जभत्तीजचत्ांचा 

जनगुिीने सांभाळ करण्याची जनिांि आर्शय्किा आह.े महाभारि, रामायण, कत ष्णलीला, जशर्लीला, 

दशार्िार ह े जचत्जर्षय िर त्याि आहिेच. पण काही युद्धदतशये्, जशकारीला जनघालेला रािपुरुष, दोन 

रािपुरुषांची भेट, नतत्यसभा, पे्रमीयुगुल यांचीही जचत्े त्याि आहिे. हत्ती, घोड,े हरीण, उंट, कुत्ा, गाय, 

अस ेप्राणी, मोर, पोपट आदी पिी यांचेही जचत्ण त्याि आह.े  

खसहगड :- 

पुण्यापासून अंदािे ३०-३५ फक. मी. अंिरार्र असणारा हा फकल्ला नार्ाप्रमाणेच भक्कम आह.े 

िानािी मालुसरे यांच्या खसहासारख्या कामजगरीमुळे मूळच्या कोंडाणा फकल्ल्याचे नार् 'खसहगड' झाले. 

गडार्रील दरे् टाके थंड आजण गोड पाण्यासाठी प्रजसद्ध आह.े गडार्र रािाराम महाराि यांची समाधी 

आजण िानािी मालुसरे यांचे स्मारक आह.े जशर्ाय मुंबई-दरूदशवनचा मनोरा, लो. रटळक आजण ग. फद 

माडगुळकर यांचे बंगलेसधु्दा आहिे.  

भलुशे्वर 

पुण्यापासून अंदािे ५० फक. मी. र्र भुलेश्वर ह े दरे्स्थान आह.े ह े बहुधा पांडर्कालीन असारे्. 

मूर्पिकाम पाहण्यासारख े आह.े लढायांच्या धामधुमीि बयावयाच मूिींची िोडफोड झालेली फदसिे. 

गणपिीची स्त्री रूपािील भारिािील कदाजचि एकुलिी मूिी या मंफदराि आह.े गाभायावि जशर्खलग आह.े 

मात् फक्त पूिेसाठीच िे खपडीर्र ठेर्ण्याि येिे. [लढाईचाच पररणाम] खपडीर्रील खोलगट भागाि जमठाई 

ककर्ा पेढा ठेर्ल्यास िो खाल्ल्याचा आर्ाि ऐकू येिो. मंफदराच्या आि छायाजचत्णास बंदी आह.े  

दौलिमगंळ फकल्ला-  

 पुण े- सोलापुर मागावर्रील यर्ि गार्ा िर्ळ असणारा दौलिमंगळ फकल्ला आि नामशेष होण्याच्या 

मागावर्र आह.े सध्याच्या काळाि दौलिमंगळ फकल्ला म्हणुन फ़ारसा प्रजसध्द नाही. पण त्या टेकडीर्र 

असलले हमेाडपंथी भलुशे्वर मंफदर मात् प्रजसध्द आह.े ह े मंफदर असलले्या टेकडी भोर्िी िटबंदी, बुरुि 
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बांधुन शहािीरािांच्या काळाि दौलिमंगळ फकल्लाची उभारणी करण्याि आली. फकल्ल्याच्या दजिणेस 

असलले्या मंगळाई दरे्ीच्या ठाण्यार्रुन या फकल्ल्याला "दौलिमंगळ गड" ह े नार् पडल े असारे्. पुणे 

सोलापूर महामागाव र्रून ( पुण े - हडपसर- उरळी कांचन ) साधारणपण े४५ फकलोमीटर गेल्यार्र यर्ि 

गार् लागिे. यर्ि गार्ाि पोहोचल्यार्र यर्ि पोजलस चौकीच्या अलीकडील उिव्या बािुच्या रस्त्याने 

दौलिमंगळ गडार्र उफव  भुलेश्वर मंफदराि पोहोचिा येिे. यर्ि गार्ापासून भुलेश्वर मंफदर १० फकलोमीटर 

अंिरार्र आह े
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कालाव लणेी 

पुण्यापासून अंदािे ४० फकलोमीटरर्र र्र काल्यावची प्रजसध्द लेणी आहिे. ही लेणी जिस्िपूर्व दसुयाव 

शिकािील आहिे. ही बौद्ध लेणी म्हणिे स्थापत्यशास्त्राचे एक अप्रजिम उदाहरण आह.े िेथेच एकजर्रा 

दरे्ीचे मंफदरही आह.े दरे्ीची मूिी अजिशय कोरीर् असून डोळे अगदी जिर्ंि र्ाटिाि.  

भािा लणेी 

काल्यावच्या अगदी जर्रुद्ध फदशेला लोहमागावच्या पलीकड ेही भािा लेणी आहिे.  

बडेसा लणेी 

काल्यावच्या दजिणेस अंदािे १० फक. मी. अंिरार्र, कामशेि रेल्र् ेस्टेशनिर्ळ, बेडसे ह ेछोटे गार् 

आह.े िेथील लेणी आकाराने छोटी आहिे मात् आकषवक आहिे.  

िुळापरू 

पुण्यापासून अगदी, ३५ - ४० फकमी. (?) अंिर असेल. अहमदनगर रस्त्यार्र, र्ाघोली नंिर एक 

फाटा डाव्या हािाला र्ळिो. काही अंिरार्रच िुळापूर आह.े अगदी जनसगवरम्य रठकाण आह.े श्री. संभािी 

महारािांची समाधी आजण सुमारे १२०० र्षाांचे िुने जशर्मंफदर बघण्यासारख े आह.े जशर्ाय, नारे्िून 

फफरिासुद्धा येिे. ३ नद्ांचा संगम आह.े  

Tushar Pohnekar  
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भंडारा डोंगर 

चाकण पासून उिव्या बािूला िाणारा रस्िा भडंारा डोंगराला िािो. . महान संि िुकाराम यांनी 

आपल ेजलखाण याच रठकाणी केल.े . सोबि िुकाराम मंफदर - गाथा मंफदर अस ेबरेच काही पाहण्यासारखे 

आह.े  

काजनफनाथ मफंदर 

पुण्यापासून अंदािे १ िासाच्या अंिरार्र श्री काजनफनाथ मंफदर आह.े मुख्य समाजधरठकाण 

अहमदनगर जिल्याि आह.े बापदरे् घाट पार करुन र्रिी मंफदरापयांि िािा येिे. रजर्र्ारी सकाळी आरिी 

र् प्रसाद र्ाटप होिे. मंफदराच्या गाभायावयामध्ये फक्त पुरुषांनाच अंगरखा/सदरा उिरर्ून अंदािे २/२ 

मापाच्या जखडकीिून आिमध्ये प्ररे्श करार्ा येिो.  

महादिी खशद ेयांची छत्ी 

र्ानर्डीमध्ये महादिी खशद े याची ही रािर्ाडार्िा इमारि आिही मोठ्ा डोलाि उभी आह.े 

मंफदराच्या बांधकामामध्य ेरािस्थानी कला फदसून येिे. रजर्र्ार र्िा(?) आठर्डाभर येथ ेभेट दिेा येिे. 

मंफदराच्या आिमध्ये खशद ेघराण्याच्या आिपयांिच्या जपढ्यांची छायाजचत्े पहायला जमळिाि.  

'जनसगवरम्य बनशे्वर र् िेथील जशर्ालय' (पणु)े :- 

जहरर् ेजनसगवसौंदयव अनुभर्ण्यासाठी डोंगरकुशीिील एखाद्ा शांि जशर्ालयाच्या शोधाि असाल िर, 

पुण्यािर्ळच्या              बनेश्वरला   िा. डोंगरटेकड्यांनी र्ेढलेल्या गदव र्तिरािीि, पुण्यािर्ळील 

नसरापूर गार्ािर्ळ ह े जशर्ालय र्सल े आह.े एक फदर्साच्या कुटंंुब सहलीसोबिच टेकसवसाठीही ह े

रठकाण सोयीचे आह.े बनेश्वर पुण्यापासून दजिणेला सािारा हायर्ेर्र सुमारे ३५ फकलोमीटरर्र आह.े 

मंफदराभोर्िी दाट बन, म्हणिेच िंगलझाडी आह.े त्यामुळेच या जशर्ालयाला 'बनेश्वर' नार् जमळाले आह.े 

१७व्या शिकाि पजहल्या बािीरार्ाने ह ेदगडी जशर्मंफदर उभारल.े जनसगवसौंदयावचे र्रदान लाभल्यामुळे, 

जशर्भक्तांसोबिच पयवटकही बनेश्वरकड ेआकजषिव होऊ लागल ेआहिे.  
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मंफदराचे प्ररे्शद्वार, िसेच आर्ारािील फदपमाळ, मोठी घंटा र् स्र्च्छ पाण्याची कंुड ेलिर्धेक आहिे. 

मंफदरािील श्री जर्ष्णू, लक्ष्मी िसेच महादरे्ाच्या मूिीर् उत्तम जशल्पकत िी पाजहल्याचे समाधान दिेाि. 

मंफदराच्या आर्ाराि धमवशाळा िसेच पायऱ्या असणारे स्र्च्छ पाण्याचे खोल दगडी िळे आह.े खोलगट 

गाभाऱ्याि पाच जशर्खलगे आहिे.  

मंफदर पररसराि जर्कजसि केललेी बाग िसेच मंफदरामागील सुंदर धबधबा पयवटकांचे आकषवण आह.े 

खोल नदीि असणारा हा धबधबा पाहण्यासाठी लोखंडी मचाणही उभारलले े आह.े पाऊलर्ाटेने 

धबधब्यािर्ळही िािा येिे. मात् सुरिेची व्यर्स्था नसल्याने हा धबधबा दरुूनच न्याहाळे योग्य. नदीच्या 

कडलेा डुलणारी उसाची शेिे, स्र्च्छ पाण्याने खळाळणाऱ्या नदीकाठी चरणारी गुरे, जर्जर्ध िािींचे पिी 

यांचे जनर्ांि जनररिण करण े एक आनंदानुभर्च. टेकसवलाही ह े रठकाण सोयीचे आह े कारण, या 

रठकाणापासून छत्पिी जशर्ािीमहारािांचा रािगड ५० िर िोरणा फकल्ला ३५ फकलोमीटरर्र आह.े  
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कस ंिाणार? 

पुण े शहरािील स्र्ारगेट बसस्थानकार्रून र्ेल्हा गार्ाला िाणाऱ्या एसटी गाड्या नसरापूर 

फाट्यार्र थांबिाि. िसेच सािाऱ्याकडे िाणाऱ्या अनेक गाड्याही या रठकाणी थांबिाि. िेथून 

बनेश्वरापयांि िाण्यासाठी सहा आसनी ररिा िसेच खासगी िीपगाड्या जमळिाि. जनसगवसौंदयव न्याहाळि 

फाट्यार्रून मंफदरापयांि चालिही िािा येईल. फाट्यार्रून मंफदर िीन फकलोमीटरर्र आह.े िर नसरापूर 

गार्ापासून अडीच फकलोमीटरर्र आह.े  

 

 

 

 

 

 

 

सबु्रमण्य स्र्ामींच ेअयप्पा मफंदर / मुरुगन जहल मफंदर  

 ह ेमंफदर दहेू रोड शंकरर्ाडी  येथ ेएका लहान टेकडी र्र आह.े प्रभु अयप्पा मंफदर दहेू रस्िा, इंद्रार्िी 

नदीच्या फकनाऱ्यार्र येथ ेजस्थि आह.े गाथा मंफदरपासुन ह ेिर्ळच आह.े मंु बई – पुण ेिुन्या हायर्ेपासुन 

उिव्या बािुला ह ेमंफदर आह.े १६ जडसेंबर पासून िे १५ िानेर्ारी, मंडल सण कालार्धी, अयप्पा भाजर्क 

या मंफदराि दशवनासाठी गदी करिाि. आमी आसपासच्या प्रदशेाि  असल्याने, फोटोग्राफीला या िेत्ाि 
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परर्ानगी नाही. आपण आधी कधीच अयप्पा मंफदराि गेला नसेल, िर या जर्धी आजण गोष्टी मल्याळम 

शैलीि कशा केले िािाि ह ेपाहण्याचा एक अनुभर् जमळेल.  
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घोरर्डेश्वर: 

 

 खचचर्डकरांना िर्ळ असललेी अन 'िर्ळची र्ाटणारी' रठकाणं म्हणिे - दगुाव टेकडी आजण 

घोरर्डशे्वरची कािळकोरीर् लेणी!!! घोरर्डशे्वरला िाण्यासाठी पुण-ेलोणार्ळे लोहमागावर्रील बेगडरे्ाडी 

(शेलारर्ाडी) स्थानकापाशी उिरायचं, ककर्ा पुण-ेमुंबई िुन्या महामागावर्र सोमाटण े फाट्याच्या 

टोलनाकयाच्या अजलकड े दोनेक फक. मी. र्र घोरर्डशे्वरचा पायथा गाठायचा. ’गारोडी’, ’गरोडी’ ककर्ा 

'शेलारर्ाडी लेणी' या नार्ाने दखेील ओळखला िाणारा हा डोंगर. दजिणेला पायथ्यापासून १५० मी. 

(५०० फूट) उठार्लेल्या डोंगरमाथ्यार्र झेंडा फडकिाना फदसिो. डार्ीकड ेउंच टेपाड अन उिर्ीकड ेिरा 

बुटकं टेपाड अश्या िोडजशखरांचा हा डोंगर म्हणिेच आपल ंगन्िव्य.  

माथ्यार्र पोहोचायला आपापल्या आर्डीनुसार २-३ र्ाटा आहिे. काहींना कमानीिून द्वारपाल 

नंदीमहारािांच्या आज्ञेने चढणारा पाययाांचा सोपान रुचिो. िर काहींना थेट खखडीचा रोख धरून 

पाऊलर्ाट िुडर्ायला आर्डिं. जगयावरोहकांच्या सरार्ाचे कािळ अन अधवर्ट खोदलले्या पाण्याच्या 
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टाकयाच्या बािूनं झाडीिून उभी र्ाट चढिे. िर बहुिेकांना अमरिाईच्या दरे्ळाअलीकडची धोपट र्ाट 

बरी र्ाटि.े जनसगवजमत् संस्थेच्या प्रयत्ामुळे थोडकी झाड ं िगली आहिे. िमल ं िर माथ्यािर्ळच्या 

झाडांसाठी पाण्याचा एखाद कॅन घेऊन चढू लागायचं. खुणेच्या खपप्रीच्या झाडािर्ळून र्ीस-पंचर्ीस 

जमजनटांि आपण माथा गाठिो.  

प्राचीन घाटर्ाट-दगुव-लणेी अश्या पाऊलखुणा शोधिाना.  

हा डोंगर श्री घोरर्डशे्वराच्या दरे्स्थानामुळे सपुररजचि असला, िरी ही मुळाि जहनयान बौद्ध लेणी 

(म्हणिे मूिीपूिेऐर्िी बुद्धाची जचन्हरूपाने पूिा करणा-यांची) आहिे. नालासोपारा सारख्या प्राचीन 

बंदराकडून कोकणपट्टी पार करून पांथस्थ कोंडाण े लेण्याि जर्श्रांिी घेि असिील. द्वारपाल रािमाची 

फकल्ल्याच्या परर्ानगीनं कोकण दरर्ािा ककर्ा बोरघाटाने घाटमाथा गाठून काले-भािे-बेडस े अश्या 

जनसगवरम्य लेण्याि मुक्काम करि असिील. लोहगड-जर्सापूर-िंुग-जिकोना अश्या दगुावचं संरिण असल्याने 

व्यापार अन धमवप्रचाराि अडथळा येि नसेल. पुण्याच्या फदशेनं प्रर्ास करिाना घोरर्डशे्वर-भंडारा-

भामचंद्र अशी बौद्ध लणेी फदमिीला असिील. . प्राचीन काळच्या व्यापारी र्ाटा, त्यांच्यार्र जनयंत्ण 

ठेर्ण्यासाठी िैनाि दगुव आजण पांथस्थांच्या जर्श्रांिीसाठी अन धमवप्रचारासाठी खोदलेली कािळकोरीर् लेणी 

अश्या नेहमीच्या ’घाटर्ाट-दगुव-लेणी’ िोड्या शोधिाना मिा र्ाटि.े  

हीनयान बौद्ध लेण्यांचं र्ैभर्.  

खखडीच्या पूरे्ला (डार्ीकड)े र्ळल्यार्र दोन जर्हार आहिे. • कािळाि कोरलले्या जर्ठ्ठल-

रखुमाईंच्या मूिी आपण ओळखिो. पायापाशी नव्याने ठेर्ली आह ेिुकोबारायांच्या सुबक मूिी 
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खखडीिून पजश्चमेला (उिर्ीकड)े गेल्यार्र कािळाि थोड्या उंचार्र दोन जर्हार अन कोरीर् कोनाड े

फदसिाि. पाण्याच्या पोढी (टाके) पासून आपण येिो मुख्य चैत्यगतहापाशी पोहोचिो. लेण्यांचा दशवनी भाग 

कोसळल्यामुळे, बाहरेून िाड खभि बांधली आह.े ’श्री घोरर्डशे्वरा’च्या अंधायाव दरे्ालयाि (शैलगतहाि) 

आिा र्ीि आली आह.े इथल ंदरे्स्थान िागति मानिाि. महाजशर्रात्ीच्या उत्सर्ास खूपच गदी असि.े  
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अस ेह ेअप्रजिम रठकाण ‘लेण’े म्हणून अपररजचि आह.े येणारे लोक ‘श्री घोरर्डशे्वरा’चे दशवन घेिाि, 

पण लेणी मात् दलुवजिि करिाि. पुण ेपररसराि चिु:शतंगी डोंगर, पािाळेश्वर, भंडारा डोंगर, येरर्डा (गांधी 

स्मारक) येथील साधी शैलगतह े अभ्यासकांसोबि पयवटकांनीही पाजहली पाजहिेि. काले, भािे, बेडस े या 

लेण्यापं्रमाण ेयेथ ेउत्तुंग कत िी नसेल कदाजचि. पण प्राचीन अन् प्रेिणीय म्हणून या लेण्यांचे महत्त्र् कुठेच 

कमी नाही.  
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रािीर् गाधंी र्न्य प्राणीसगं्रहालय र् र्न्य प्राणी सशंोधन कें द्र : 

रािीर् गांधी र्न्य प्राणीसंग्रहालय र् र्न्य प्राणी संशोधन कें द्र या नार्ांनी ओळखल ेिाणारे कात्ि 

येथील प्राणी संग्रहालय दशेभराि प्रजसद्ध आह े िे येथील सपव उद्ाना मुळे, स्र्ारगेट पासून अर्घ्या ७ 

फकलोजमटर र्र कात्ि येथ े असल्या मुळे रािीर् गांधी र्न्य प्राणीसंग्रहालय ह े कात्ि सपोद्ान म्हणून 

ओळखल ेिािे .  

नव्र्दच्या दशकाि, ज्याकाळाि 'साप' हा शब्द पण संध्याकाळी उच्चारला िर लोकं भूिबाधा 

झाल्यासारख ेबघायचे, अश्या कठीण परीजस्थि 'अण्णा'(जनलीमकुमार खैरे) आजण रािाभाऊ ( रािन जशके) 

यांनी पुण्याच्या बाहरे कात्ि मध्य े ( िेंव्हा कात्ि खरोखर पुण्याच्या र्स्िीच्या बाहरे होिे, ) सपोद्ान 

काढल.े जनसगाविील सरपटणारे प्राणी: साप, सरड,े घोरपड इ. ( खूप लोकांच्या भाषेि ई फकळसर्ाणे प्राणी 

)आजण र्न्यप्राणी यांच्याबद्दल लोकांमध्य े िनिागतिी करणे हा त्यांचा जनखळ हिूे होिा. परंिु आिा 

सापांबद्दल आकषवण असणाऱ्या लोकांसाठी िर जह एक  पर्वणीच आह.े  

पुण ेसािारा रोड,  भारिी जर्द्ापीठा िर्ळ, कात्ि , पुण ेमहाराष्ट्र -४११०४६  

दरूध्र्नी : ०२०-२४३७०७४७ 
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गरुुद्वारा गरुु नानक दरबार 

लुल्ला नगर , पुण े, महाराष्ट्र ४११०४० 

जब्रटीशांच्या काळाि येथील हाल हा करमणुक कें द्र म्हणुन र्ापरल े िाि अस.े नंिर  जशखांच्या 

जर्नंिीर्रुन ह ेपुिेसाठी र्ापरल ेिाऊ लागल.े गुरुपौर्पणमा आजण बैसाखीला इथे मोठ्ा संख्येने लोक िमा 

होिाि. उत्सर्ाच्या काळाि इथे फुलांची सिार्ट केली िािे.  

    

 

 

 

 

 

तुकाई मंदिर, बारे्र 
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शािंिा बरुुि / शािंिा टॉर्र  

ह ेएक पयवटन स्थळ नाही पण पारशी लोकांची दफन भुमी आह.े 

शांििा टॉर्र येथे पारशी लोक मति शरीरे जगधाड े ककर्ा इिर पिी 

यांना खाण्यासाठी  ठेर्िाि.  त्यांना जगधाडाने खाल्ल ेअसिा त्या मु्रि 

आत्म्याला शांिी लाभिे अस े मानिाि. ह े बाहरेील लोकांसाठी बंद 

असि.े फक्त पारशी लोकांना जिथे प्ररे्श फदला िािो. त्यामुळे लोक ह े

रठकाण बघायला उत्सुक असिाि. आजण ही िागा एक झपाटलेली 

िागा असल्याचे सांगिाि.  

Popularly known as Red Temple or Lal Deval,  Ohel David Synagogue in Pune 

boasts of an  interesting blend of architectural wonder and divinity. You can’t help 

but admire the design and the interesting use of colours- it has been built in neo-

Gothic style with red brick and stone and has a unique feel attached to it. History 

tells us that the place was built by Late David Sassoon in the year 1863. Mainly 

dedicated to the Jewish Community, the Synagogue is a popular tourist attraction in 

the city.  

-- Read more: https://www. ixigo. com/ohel-david-synagogue-pune-india-ne-

1700233   

ओहले डेजव्हड जसनगेॉग / लाल  मफंदर 

लोकजप्रय र्ास्िू आश्चयव आजण दरे् एक मनोरंिक जमश्रण पुण ेआघाडीर्र आह ेRed मंफदर ककर्ा लाल 

दरे्ल , ओहले डजेव्हड जसनेगॉग म्हणून ओळखल ेिािे. आपण मदि पण रचना आजण लाल र्ीट आजण दगड 
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जनओ-गॉजथक शैली मध्ये बांधल ेआजण िो संलग्न एक अजद्विीय अनुभर् आह ेगेल ेआह ेcolours- मनोरंिक 

र्ापर प्रशंसा करू शकि नाही. इजिहास रठकाणी र्षी ज्यू समुदाय मुख्यिः समर्पपि 1863. मध्य ेकै डजेव्हड 

ससून बांधले होिे की आपल्याला सांगिो की, यहूदी लोकांच्या सभास्थानाि शहराि एक लोकजप्रय पयवटन 

आकषवण आह.े  

पुण े - कोरेगार् पाकव  येथील लष्कर भागािील आंबेडकर रस्त्यार्र असलले े"ओहले डजेव्हड जसनेगॉग' 

(लाल दऊेळ) म्हणिेच ज्यू धमीयांचे सांस्कत जिक, धार्पमक र् सामाजिक कें द्र आह.े पुण ेर् पररसरामध्ये सुमारे 

दीडशे ज्यू नागररक र्ास्िव्यास आहिे. त्यांच्या प्राथवनेसाठी जर्शेषिः शजनर्ारी, इिर सांस्कत जिक कायवक्रम 

िसेच सामाजिक गरिा पूणव करण्यासाठी जसनेगॉगमध्ये कायवक्रम घेण्याि येिाि. ससून सर्ोपचार 

रुग्णालयाची स्थापना करणाऱ्या आजण "इराकी ज्यू' असलेल्या स्र्गीय डजेव्हड ससून यांनी १८६३मध्ये 

जसनेगॉग बांधणीस सुरर्ाि केली. लाल जर्टांचे बांधकाम असल्याने या र्ास्िूला िेव्हापासून "लाल दऊेळ' 

अस े संबोधल े िाऊ लागल.े १९९१ मध्य े आखािी युद्धाचे पडसाद पुण्यािही उमटल े होिे र् येथील 

"जसनेगॉग'मध्ये आग लार्ण्याि आली होिी.  

जसनेगॉगच्या आर्ाराि कोणत्याही प्रकारच्या र्ाहनांच्या पार्ककगला बंदी घालण्याि आली आह.े 

जसनेगॉगमध्ये प्राथवनेसाठी येणाऱ्या ककर्ा पयवटक म्हणून येणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीची चौकशी 

सीमाखभिीनिीक बंकरमध्य े चोर्ीस िास िैनाि करण्याि आलेल्या राज्य राखीर् पोजलस दलाच्या 

कमवचाऱ्यांकडून केली िािे. ज्यू धमीयांनादखेील येथ ेथेट प्ररे्श नाही. जसनेगॉगच्या व्यर्स्थापनाकडून ज्यू 

नागररकाची ओळख पटल्यानंिरच संबंजधि व्यक्तीला आर्ाराि प्ररे्श फदला िािो. त्यासाठी त्याचे पारपत् 

ककर्ा राष्ट्रीयत्र्ाचा अन्य पुरार्ा िपासला िािो.  

ओहले डजेव्हड जसनेगॉग 

डॉ आंबेडकर रोड मोलेफदना रोड (नेहरू मेमोररयल हॉल च्या समोर ), गार्लीर्ाडा कॅम्प , पुण,े 

महाराष्ट्र ४११००१  

फोन नं-  + ९१-२०-२६१३२०४८ 
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पणु्यािील उंच गणपिी पिुळा, िळेगार् 

हा गणपिी ५४ फूट उंच र् १८ फुट उंच प्लॅटफॉमवर्र आह े , त्यामुळे त्याची संपुणव उंची ७२ फुट 

झाली आह.े या मुिीला िांब्याचा लेप फदलेला आह.े ही मुिी बनर्ायला मुिीकारांना दोन र्षे लागली. 

बसंि कुमार जबलाव आजण सरला जबलाव  यांच्या हस्िे १७ िानेर्ारी २००९ रोिी उद्घाटन करण्याि आले. 

र्रिी िायला अंदािे १८० पाययाव आहिे. मंफदर रात्ी ८ र्ािेपयवि उघड े असि.े खाली पैस े दऊेन 

पार्ककगची व्यर्स्था केललेी आह.े जशर्ािीनगर िे जशरगार्  र्रुन ३० फक. मी. र्र ४ एन एच – ४ 

लोणार्ळ्याच्या फदशेने आह.े ( द्रिुगिी मागव घेऊ नका.)   

 

 

 

 

 

 

 

 Pune Gourmet Club पुण्याि 2007 पासून पुणे र्ाइन फेस्टीव्हल आयोिीि करिे. पुण्याबरोबर 

मुंबईला बांद्र्यालाही हा र्ाइन फेस्टीव्हल िे आयोिीि करिाि. अस्सल र्ाइनप्रेमींसाठी र्गेर्ेगळ्या 

र्ाइनरीिच्या र्ाइन्स चाखण्याची आजण जर्कि घेण्याची, एकाच रठकाणी, एक मस्ि सधंी या जनमीत्ताने 

प्राप्त होिे. 
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ई साजहत्य प्रजिष्ठान 

 

मराठी पुस्िक र्ाचायला कुठे िायची गरि नाही. िुमच्या मोबाईलर्र आिा 

हिार मराठी ई पुस्िके आहिे.  

मराठी ई पुस्िकं िुम्ही www. esahity. com र्रून डाऊनलोड करा. ककर्ा 

esahity@gmail. com ला कळर्ून मेल ने जमळर्ा. ककर्ा 7710980841 हा नबंर सेव्ह 

करून या नंबर ला िुमचे नांर् र् गांर् Whatsapp करून पुस्िके whatsapp मागे 

जमळर्ा. ककर्ा ई साजहत्यचे app. https://play. google. com/store/apps/details?id=com. esahity. 

www. esahitybooks या खलकर्र उपलब्ध आह.े िे download करा. ह ेसर्व मोफ़ि आह.े 

No terms. No Conditions.  

आिा ठरर्लंय. मराठी पुस्िकांनी अर्घं जर्श्व व्यापून टाकू. प्रत्येक मराठी 

सुजशजििाच्या मोबाईलमध्ये फकमान पन्नास मराठी पुस्िकं असलीच पाजहििे.  प्रत्येक 

मराठी माणसाच्या!  

िुमची साथ असेल िर सहि शकय आह ेह…े कत पया िास्िीि िास्ि लोकांना 

याि साजमल करून घ्या.  

आपले नम्र 

http://www.esahity.com/
mailto:esahity@gmail.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahitybooks
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahitybooks
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टीम ई साजहत्य 

 


