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पुणे जिल्हा 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण 

त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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• जर्नामूल्य जर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ह ेफ़ॉरर्डव करू शकिा.  

• ह े ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककंर्ा र्ाचनाव्यजिररक्त कोणिाही र्ापर 

करण्यापुर्ी ई-साजहत्य प्रजिष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े  
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ह ेपुस्िक महाराष्ट्रािील समस्ि भटकयांना समर्पवि 

 

माधुरी नाईक  



 

माधुरी नाईक यांची आिर्रची प्रकाजशि पुस्िके 

सज्जनगड सािारा 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sajjangad_satara

_madhuri_naik.pdf 

खादरेी उंदरेी िलदगुव 
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_underi.pdf 

माहुलीगड 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/e_book_mahuliga
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हम्पी बदामी ऐहोळे 
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aik.pdf 

पुण ेजिल्हा भाग १ र् २ 
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इंदोर उज्जैन मध्यभारि 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/indore_ujjain_ma

dhuri_naik.pdf 

ठाणे (पयवटनस्थळे) : माधुरी नाईक  
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aik.pdf 

किल्ले स िंधुदरू्ग 
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माधुरी अरवर्ंद नाईक 

भटकंिी सर्ाांनाच आर्डिे. 

नर्नर्ीन प्रदशे, गार्ं पहार्ी, जिथले 

खाद्यपदाथव चाखार्े, र्ेगर्ेगळ्या 

लोकांना भेटार्े ह ेअगदी लहान मोठ्या 

सर्ाांनाच आर्डिे. पण आपण जिथे 

िाऊ त्या रठकाणाची माजहिी दऊेन 

इिर लोकांनाही त्या रठकाणाची सफ़र 

घडर्ून आणायची या इच्छॆने त्या 

प्रर्ासाच्या नोंदीिपून ठेर्णे आजण 

फ़ोटो िमा करून त्या सर्ाांचा उपयोग 

करून त्याचंी ई पुस्िके बनर्ून लाखो लोकांना जर्नामूल्य दणेे हा माधुरी नाईक यांचा 

छंद आह.े ई साजहत्य प्रजिष्ठानच्या दगुव आजण प्रर्ास जर्भागाच्या मुख्य माधुरी नाईक 

या व्यर्सायाने जडझायनर आहिे. त्यांचे पिी अरवर्ंद नाईक यांच्यासह त्या ई 

साजहत्य प्रजिष्ठानच्या कोअर कजमटीच्या सबासद आहिे. आपली नोिरी व िौटुिंबिि 

जिािदार् या  ािंभाळून त्या ह ेिाम िरतात. 

 आपणही आपल्या प्रर्ासाची माजहिी , नोंदी आजण फ़ोटो त्यांना पाठर्ून अशाच 

िर् हने ेपयवटकांना मदि करू शकिा आजण महाराष्ट्राचे नार् पयवटनामध्ये पजहल्या 

क्रमांकार्र आणण्यासाठी हािभार लार्ू शकिा.



  



 

 

पुण ेजिल्याची सफर आि आपण करणार आहोि. पुण ेजिथ ेकाय उणे ह ेआपण नेहमी 

ऎकिो. खरंच! त्याप्रमाण ेसर्व प्रकारच्या फफरण्यासाठी पुण्याि स्थळे आहिे. आपल्या 

सोयीसाठी िालुकयाप्रमाणे त्याचे जर्भागीकरण केले आह.ेमी मला िमले िसे याि र्णवन केले 

आह.े काही नजर्न स्थळांची माजहिी पुणेरी भटकया जमत्ांनी फदली आह.े काही इंटरनेट र्रुन 

िसेच काही र्िवमानपत्ा मध ेजमळाललेी माजहिी एकत् केली आह ेमाझ्या पुढच्या 

भटकंिीसाठी. आजण हल्ली सर्व िण कुठे ना कुठे िाि असिािच. गेल ेकी जिथले फोटो काढुन 

िे आपल्या मोबाईलर्र  जडसप्ल ेफोटो ठेर्िच असिाि. मग काय आपोआप जडसप्ले फोटो 

छान आह.े कुठे गेलले ेअसे जर्चारल ेकी जमळाली थोडी नर्ी माजहिी, नर् ेस्थळ. र्ाचक ही 

त्यांच्या िर्ळची अशी स्थळे नक्की कळर्िील अशी आशा करि.े प्रत्येक गार्ाि एक मंफदर िर 

असिेच. असले िर एखादी नदी काही ऎजिहाजसक र्ारसा असले िर िेर्ढेच कळर्ा.. काही 

स्थळे फार अगोदर बजघिली असल्याने कसे गेलो होिो ह ेदजेखल आठर्ि नाजहये. पण िे 

िुम्ही िर नफक्कच शोधाल..त्याि पण एक मिा असिे. रस्त्यांच्या बाबिीि माझा फार गोंधळ 

असिो. पण भटकयांना काय रठकाणाचे नार् कळाले िरी परेु असिे. पुढचे शोधण्याचे काम िे 

बरोबर करिाि. िुम्हाला काही अिुन माजहि असल्यास नक्की कळर्ा. 

 जशर्रायांनी याच पुण्याि बालपणी संस्कारांचे र् पराक्रमी धड ेजगरजर्ले. पेशर्ाईमध्ये 

याच पुण्याने रािधानीचे स्थान भूषजर्ल.े पेशव्याचें कितवत्र्ही फुलजर्ल ेयाच पुण्याने. असे ह े

पुण े! लोकमान्य रटळकांची ही कमवभूमी. थोर समािसुधारक िोजिबा फुल्यांच्या 

समािपररर्िवनाच्या कायावस सुरुर्ािही यथेूनच झाली. या कायावला प्ररेणाही या पुण्यािच 

जमळाली आजण…. जर्रोधही यथेेच झाला. 



समािपररर्िवन, सधुारणचे्या कायावि सर्वस्र् झोकून दणेाऱ्या अनेक समािसुधारकांचे 

कितवत्र् याच पुण्याने फुलजर्ले. गोपाळ हरी दशेमखु (लोकजहिर्ादी), महात्मा िोजिबा फुले, 

यांसारखे समािसधुारक ही पुण्याच्या मािीने राष्ट्राला फदललेी दणेगीच ठरली. रा. गो. 

भांडारकर, सुधाकर आगरकर,लोकमान्य रटळक, गोपाल कत ष्ण गोखले, महषी धोंडो केशर् 

कर् ेयांसारख्या नररत्ाचें कायविेत् ही ह ेपणुेच.  

पुण ेशहराच्या नार्ार्रून जिल्यासही पुण ेजिल्हा अस ेनार् पडले. 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 पडले असार्,े अशीही एक उपपिी मांडली िािे. मुळा र् मुठा या 

नद्यांच्या संगमार्र र्सलेल ेपुण्यस्थळ म्हणून ह ेनार् पडले असारे्. मोगल रािर्टीि या 

गार्ाचा ‘कसब ेपुणे’ असा उल्लेख आढळिो. 

आंध्र, चालुकय र् राष्ट्रकुटांच्या प्राचीन रािर्टी पणु्याने पाजहल्या. मध्य यगुािील 

यादर्ांचा अमलही पुण्याने पाजहला. बहामनी, जनिामशाही र् आफदलशाही रािर्टीही 

येथेच त्यांच्या मनाि रुिले. मराठा रािर्टीि पणुे ह ेएक महत्त्र्ाचे रािकीय कें द्र होिे. 

पुढील काळाि पेशव्यांनी आपली रािधानी येथ ेर्सजर्ली. १८१८ साली मराठेशाहीचा 

अस्ि झाला र् पुण्याच्या शजनर्ारर्ाड्यार्रील भगव्या शेंड्याची िागा ‘युजनयन िॅक’ने 

घेिली. स्र्ांित्र्य आंदोलनािही पुण ेअग्रभागी राजहले. आद्य क्रांजिकारक र्ासुदरे् बळर्ंि 

फडकयांची कमवभूमीही पुणे हीच होिी. पुण्याच्या गणेशवखंडीिच 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 ‘यजुनयन िॅक’ची िागा भारिाच्या ‘जिरंगी 

झेंड्याने’ घेिली.  



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 वसंगापूर र् दबुईला िाणार् या उड्डाणांमुळे, जर्मानिळ आंिरराष्ट्रीय झाला आह.े 

नर्ा ग्रीनफफल्ड पुणे आंिरराष्ट्रीय जर्मानिळ प्रकल्प महाराष्ट्र सरकार सरुू करणार 

असून िो चाकण र् रािगुरुनगर या गार्ांमधील चांदसू र् जशरोळी यांच्या िर्ळ 

(पुण्यापासून ४० फक.मी. अंिरार्र) होण्याची शकयिा आह.े या प्रकल्पाची िबाबदारी 

महाराष्ट्र औद्योजगक जर्कास महामंडळाकड ेसोपर्ली गेली आह.े 
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बारामिी िालकुा 

श्री िते् सोमशे्वर, करंि े

नीरा - बारामिी रस्त्यार्रील करंिेपूल गार्ापासून ५ फकलोमीटर अंिरार्र उत्तरेला, 

िर पुण ेबारामिी रस्त्यार्रील मोरागार्ापासून पंधरा फकलोमीटर अंिरार्र दजिणलेा श्री 

िेत् करंिे यथे ेसोमेश्वर मंफदर र्सले आह.े येथील स्र्यंभू वलंगाचे दशवन घणेेसाठी श्रार्ण 

मजहन्याि आजण महाजशर्रात्ीला राज्यभरािून लाखो लोक गदी करिाि. गुिराि सौराष्ट्र 

सीमेर्रील सोरटी सोमनाथ ह ेसोमनाथाचे प्रजिरूप मानल ेिािे. सिीचा र्ान हा प्रजसद्ध 

मराठी जचत्पट यथेील कथेर्र बेिला आह.े करंिे येथे मालुबाई नार्ाची जशर्भक्त स्त्री नांदि 

होिी.सासूच्या िाचामुळे रात्ीच्या र्ेळी ओढ्याखाली िाऊन र्ाळूची वपंड ियार करून िी 

शंकराची भक्ती करायची. िीच्या इच्छेखािर गुिरािचा सोरटी सोमनाथ सोमेश्वर यथे ेप्रकट 

झाला अशी कथा सांजगिली िािे. िेव्हापासून ह ेसोमेश्वरचे ठाण बनले आह.े माळर्ाडी येथे 

अिूनही ओढ्याकाठी मालूबाईचे छोटे मंफदर आह.े मंफदर प्राचीन काळापासून अजस्ित्र्ाि 

असल ेिरी बांधकाम यादर्कालीन असल्याचे म्हटंल ेिािे. मात् िे पशेर्ेकालीन असार्,े अस े

मि इजिहासिज्ञ व्यक्त करिाि. मंफदराि िीथावची बारर् खऱ्या खोट्या शपथांसाठी प्रजसद्ध 

आह.े  

आिच्या संगणक युगाच्या 

काळािही सोमेश्वर मंफदराच्या 

बारर्ेि कोरलले्या नागरािासमोर 

बसून खरे खोटे करण्यासाठी 

राज्यभरािून लोक येिाि. 

श्रार्णाि सपव स्र्रुपाि सोमनाथ 

प्रकटिाि, अशीही येथील 

भाजर्कांची समिूि आह.े 

सोमर्ारी काकड आरिीला 

मजहनाभर लोक उपजस्थि असिाि. सध्या सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना र् पर्ार 

कुटंुबीय यांचे सहकायाविून नुकिाच १ कोटीचा िीनोधार करण्याि आला आह.े यथे ेयेणारे 

भक्तासंाठी जनर्ास, मंगल कायावलय अशा सुजर्धा जनमावण करण्याि आल्या आहिे. बाराही 



मजहन ेभक्तांच्या जपण्याच्या पाण्याची सोय व्हार्ी या उद्देशाने आणखी १ कोटीची िरिूद 

करून, त्याबाबिचे काम चालू आह.े मंफदराशेिारील िळ्याची खोली र्ाढजर्ल्यामुळे 

सौंदयावि भर पडली आह.े मंफदराला 'क' र्गावचा दिाव जमळाला आह.े मात् मंफदराला 'अ' र्गव 

दिाव जमळणेसाठी ग्रामस्थ प्रयत्शील आहिे. गुरर् समािाचे लोक इथे पिुारी आहिे. 

बारामिी िालुकयािील खोमणे आडनार्ाचे लोक सोमेश्वराच्या पालकीचे मानकरी आहिे. 

सोमेश्वरनगर पंचक्रोशीचे िे 

कुलदरै्ि आह.े 

  

श्री िते् सोनशे्वर, 

सोनगार् 

कऱ्हा र् नीरा नदीच्या 

संगमार्र बारामिीपासनू १२ 

फकलोमीटरर्र अंिरार्र 

सोनेश्वर ह ेिीथविते् आह.े कऱ्हा 

र् नीरा नदीचा संगम पढुे भीमा नदीला नरवसंहपूर यथेे जमळिो. भीमा नदी जह जशर्रूप, 

नीरा जर्ष्णुरूप र् कऱ्हा ब्रम्हरूप समिली िािे. त्यांच्या जनर्मविीच्या आख्याजयका पुराणाि 

आहिे. कऱ्हा नदीच्या िीरार्र जर्जर्ध जशर्वलंगे आहिे. जह महादरे् मंफदरे काही सजुस्थिीि 

र् बरीच दरुर्स्थेि आहिे. सासर्ड, िेिुरी, नारायणपूर, मेडद, मळद र् सोनगार् अशा 

रठकाणी जह मंफदरे आहिे. सोनेश्वर ह ेअकरारे् मंफदर आह.े पूर्ी या रठकाणी पररसाचा नंदी 

होिा. सुर्णववलंग आजण सोन्याचा कळस म्हणून त्यास सोनेश्वर म्हटंल ेिािे. नद्यांच्या 

संगमामुळे अध्यात्म साधनेसाठी ह ेरठकाण योग्य मानले िािे. मंफदराचा िीनोद्धार कें द्रीय 

मंत्ी शरद पर्ार आजण उपमुख्यमंत्ी अजिि पर्ार यांनी जर्शेष लि दरे्ून २००३ पासून 

मंफदराच्या िीनोद्धारास सुरुर्ाि केली. त्यानुसार छत्पिी सहकारी साखर कारखान्याच्या 

र्िीने साड ेसिरा लाख र् पर्ार कुटंुजबयांच्या र्िीने साड ेछत्तीस लाख रुपय ेदणे्याि आले. 

या रकमेिून सुशोभीकरण, दीपमाळ, कीिवन मंडप र् घाटाचे पूणव काम करण्याि आले आह.े 

या रठकाणी दर सोमर्ारी कीिवन र् भिनाचे कायवक्रम होिाि. श्रार्ण पौर्णवमेस उत्सर् 



सािरा केला िािो. िसचे महाजशर्रात्ीला येथ ेमोठी यात्ा भरि.े या रठकाणी 

िीथवस्थळाचा दिाव दणे्याि यार्ा, अशी मागणी अनेक भाजर्क भक्तांची मागणी होि आह.े 

श्री िते् कन्हरेी 

समथव रामदास स्र्ामींनी महाराष्ट्रीयन िरुणांमध्य ेबलोपासनेची आर्ड जनमावण 

करण्यासाठी अनेक हनुमान मंफदरे 

उभारली त्यापैकी कन्हरेीचे मारुिी 

मंफदर आह ेअस ेमहटल ेिािे. 

हरीभक्त पारायण काळे महाराि 

यांची िी कमवभूमी त्यांनी कान्हरेी 

मारुिी मंफदराि अखंड र्ीणा 

र्ादन र् "ओम नमो भागर्िे 

र्ासुदरे्ाय" या मतं्ाची सुरर्ाि 

केली आह,े आिपयांि िी परंपरा 

पुढ ेचालर्ली िािे. काळे महारािांनी कीिवनकार जनमावण करण्याचे कायव हािी घेिल ेहोिे 

िेथील जर्द्यार्थयाांची परीिा घेण्यासाठी सोनापंि दांडकेर येि असि. काळे महारािांच्या 

र्ास्िव्याने कान्हरेीचे मारुिी दरे्स्थान िागति आह.े बारामिीच्या पर्ार कुटंुबाचे िे 

श्रद्धास्थान असून डॉ.आप्पासाहबे पर्ार यांनी िन्म गार्ाचे ऋण फेडण्यासाठी हनुमान 

दरे्स्थान ट्रस्टच्या माध्यमािून या िीथविेत्ाचा जर्कास झाला आह.े त्यारठकाणी सर्वधमव 

गं्रथालयाची स्थापना दखेील ट्रस्ट माध्यमािून करण्यांि आली आह.े पंचक्रोशीिील गोर 

गरीब मुला मुलींचे जर्र्ाह कमी खचावि व्हार्ेि या कररिा ट्रस्टच्या र्िीने एक मंगल 

कायावलय सुरु करण्याि आले आह.े काळे महारािांचा अध्याजत्मक र्ारसा पुढ े

चालर्ण्यासाठी अप्पासाहबेांच्या मागवदशवनाखाली कान्हरेी संदशे नार्ाचे जनयिकाजलक 

ह.भ.प सरलािाई बाबर यांच्या संपादनाखाली सरुु करण्याि आल ेहोिे. अध्याजत्मक 

जर्चाराबरोबर ग्रामीण भागािील नर्ोफदि कर्ी साजहजत्यक यांना प्रोत्साहन दणे्याचे कायवही 

सुरु होिे. 

  



प्रगि कत षी ितं्ज्ञानाच े"बारामिी मॉडले' 

कत षी जर्ज्ञान कें द्राने शेिकऱ्यांमधील स्र्िंत्ज्ञानाची आदानप्रदान करण्यासाठी 

"जशर्ारफेरी' हा उपक्रम सुरू केला. दर र्षी ऊस, केळी, डावळंब, अंिीर, सीिाफळ, 

पशुपालन, भािीपाला, हररिगतहािील शेिी या जर्षयांर्र ४० जशर्ारफेऱ्या आयोजिि 

केल्या िािाि. शास्त्रज्ञांकडून िंत्ज्ञानाची माजहिी करून घेण्याबरोबर प्रत्यि शेिकऱ्याने 

त्याच्या शेिीच्या गरिेनुसार जर्कजसि केलेल ेस्र्िःचे िंत्ज्ञानही इिर शिेकऱ्यांना माजहिी 

व्हार्.े शेिकऱ्यांना कमी खचावचे िंत्ज्ञान जमळारे्, हा जशफारफेरीचा उद्देश आह.े त्यािूनच 

अनेक शेिकऱ्यांनी जबगरहगंामी कवलंगड, खरबूि, िसेच केळी, काकडी, बारमाही मका 

जपकांची सुधाररि िंत्ाने लागर्ड करण्यास सुरर्ाि केली.  

ऍक्वा पोटवल र् एसएमएस, हर्ामान सल्ला -  

१) शेिकऱ्यांना घरबसल्या सल्ला जमळार्ा हा उद्देश ठेर्ून कत षी जर्ज्ञान कें द्रांिील 

उपलब्ध मनुष्यबळाि जिल्हा र् जिल्याच्या बाहरेील शेिकऱ्यांपयांि पोचण्यासाठी 

आयआयटी पर्ई यांच्या सहकायाविून "ऍक्वा पोटवल' ह ेसकेंिस्थळ सुरू झाले.  

२) या संकेिस्थळाच्या माध्यमािून शेिकऱ्यांना जपकार्र येणारे रोग, फकडी, 

अन्नद्रव्यांची कमिरिा या जर्षयीचे जनदान र् त्यार्रील उपाययोिनांची िंत्शुध्द माजहिी 

कत षी जर्ज्ञान कें द्राच्या माध्यमािून त्र्ररि जमळू लागली.  

३) थोड्याच कालार्धीि "ऍक्वा पोटवल' दशेािील जर्जर्ध राज्यांि र् परदशेािील 

शेिकऱ्यांनाही माजहिी पुरर् ूलागले. यासाठी या पोटवलला दशेपािळीर्रील "सुर्णवपदक' 

जमळाले. त्याच्या िोडीला कत षी जर्ज्ञान कें द्राने एसएमएस सेर्ा सुरू केली आह.े  

४)  गेल्या काही र्षाांि मोबाईलचा र्ाढिा र्ापर लिाि घेऊन या िंत्ज्ञानाचा र्ापर 

कत षी माजहिीच्या दरे्ाण-घेर्ाणीकररिा होण्यासाठी कें द्राि येणाऱ्या प्रत्येक शेिकऱ्याच्या 

मोबाईलची नोंद सुरू केली. या शेिकऱ्यांना त्यांच्या गार्ाि पडणारा पाऊस र् इिर िांजत्क 

माजहिी जनःशुल्क पुरर्ली िािे. आि या माजहिीचा उपयोग सुमारे 60 हिार शेिकऱ्यांना 

होि आह.े 

  



ट्रस्ट ठरणार "सेंटर ऑफ एकसलन्स'  

इस्राईल, नेदरलॅंड, चीन, अमेररका या दशेांमधील शेिी र् शेिीपूरक व्यर्सायािील 

अत्याधुजनक िंत्ज्ञान ग्रामीण भागािील शेिकऱ्यांना माजहिी होण ेअत्यंि गरिेचे आह.े ह े

िंत्ज्ञान एकाच छिाखाली पाहार्यास जमळण ेिसेच त्याचे प्रजशिण जमळण ेहा दगु्धशकव रा 

योग ऍजग्रकल्चरल डवे्हलमपेंट ट्रस्टमध्य ेरािेंद्र पर्ार यांच्या संकल्पनेिून यापुढील काळाि 

शेिकऱ्यांसाठी उपलब्ध होणार आह.े  

शेिी र् शेिीपूरक व्यर्सायािील अद्ययार्ि िंत्ज्ञान शेिकऱ्यांना सहि र्ापरिा येण े

शक य होईल, नर्ीन िंत्ज्ञानाचा र्ापर कमीि कमी खचावि, कमी मनुष्यबळाि करिा येऊ 

शकेल याची माजहिी दणेारी प्रात्यजिक प्रिेत् ेट्रस्टच्या शेिीफामवर्र उभारण्याि येि आहिे. 

याद्वारे शेिकऱ्यांनी सुधाररि िंत्ज्ञानाचा अर्लंब करून दिेदार उत्पादन जमळर्ार्े हा "सेंटर 

फॉर एक सलन्स' उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आह.े या कें द्राच्या माध्यमािून दशेािील कत षी 

जर्द्यापीठांबरोबरच जर्जर्ध दशेांिील कत षी जर्द्यापीठे, कत षी र् कत षीपूरक औद्योजगक कंपन्या 

र् प्रशासकीय यंत्णा एकत् येऊन शेिकऱ्यांचा सर्ाांगीण जर्कास साधण्यासाठी काम करिील 

अशी यंत्णा कायावजन्र्ि करण्याचा प्रयत् आह.े शिेकऱ्यांना उत्पादनापासून जर्क्रीपयांिचे 

संपूणव िंत्ज्ञान एका छिाखाली जमळण्यासाठी हा प्रयत् आह.े शासनाच्या योिना, 

परदशेािील िंत्ज्ञान याचे "जबझनेस मॉडले' म्हणनूही कत षी जर्ज्ञान कें द्र स्र्िःचा र्ेगळा ठसा 

उमटर्ीि आह.े  

कत षी जर्ज्ञान कें द्राची नर्ी इमारि  

कत षी जर्ज्ञान कें द्राची नर्ीन इमारि केर्ळ भव्यफदव्यच नाही, िर त्याचा उपयोग हा 

शेिकऱ्यांच्या आयुष्याि समतद्धीची बीिे परेणारा असार्ा असाच प्रयत् साधण्याि आला 

आह.े या कें द्राि शेिकऱ्यांना भजर्ष्यकाळािील शिेीसाठी आधुजनक िंत्ाचे प्रजशिण दणेाऱ्या 

अद्ययार्ि यंत्णा असणार आहिे. या यतं्णा हािाळणारा कुशल र् प्रजशजिि िंत्ज्ञ येथ े

उपलब्ध आह.े यासाठी नेदरलॅंड, थायलंड, चीन, इस्राईल, अमेररका यथेील कत षी जर्द्यापीठे 

र् कंपन्यांशी करार झाललेे आहिे. शेिकऱ्यांना आंिरराष्ट्रीय दिावचे प्रजशिण दणेारे कें द्र 

व्हार्,े अशीच रचना करण्याि आली आह.े  

  



अद्ययार्ि मािी-पाणी परीिण प्रयोगशाळा  

 कत षी जर्ज्ञान कें द्राच्या मािी-पाणी परीिण प्रयोगशाळेने आिापयांि राज्याि 

नार्लौफकक जमळर्लाच आह.े याखेरीि राज्यािील पजहली फफरिी मािी परीिण 

प्रयोगशाळाही येथे आह.े याच्या िोडीला आिा सूक्ष्म, दयु्यम र् मुख्य अन्नद्रव्यांची जशफारस 

करणारी प्रयोगशाळा यथेे उभारली िाि आह.े  

आंिरजपकांचे प्रात्यजिक िेत्े-  

शेिी ही केर्ळ एका जपकांची राहिा कामा नय,े शेिकऱ्यांच्या आयुष्याि िी बदलाचे 

युग घेऊन येणारी असार्ी हा उद्देश ट्रस्टच्या स्थापनेपासूनच आह.े उसािील आंिरजपकांचे 

महत्त्र् लिाि घेऊन कत षी जर्ज्ञान कें द्राने शेिकऱ्यांना नर्ीन फदशा फदली आह.े उसामध्य े

भाि, कांदा, हरभरा, मका, िूर, सोयाबीन, हळद, कोबी, मूग अशा जर्जर्ध आंिरजपकांचे 

प्रात्यजिक येथील प्रिेत्ार्र पाहार्यास जमळिे.  

अत्याधुजनक पॉजलहाउस  

भजर्ष्याची गरि लिाि घेऊन प्रिेत्ार्र अत्याधजुनक हररिगतह यथेे उभारण्याि आले 

आह.े संपूणविः स्र्यंचजलि िंत् असलले्या या हररिगतहांची रचना ही नेदरलॅंड र् इस्राईल 

पद्धिीची आह.े यामध्य ेिरबेरा, कानेशन, डच रोझ, रंगीि ढोबळी जमरची या जपकांची 

लागर्ड करण्याि आली आह.े या जपकांच्या व्यर्स्थापनासाठी कमीि कमी पाणी, खिे आजण 

मनुष्यबळाचा र्ापर केललेा आह,े िसेच िैजर्क पद्धिीने कीड जनयंत्ण, लागर्डीचे 

अत्याधुजनक िंत्ज्ञान िे पॅकेविंग िसेच काढणीपश् चाि िंत्ज्ञानाची माजहिी येथे जमळणार 

आह.े  

ग्रीनहाउसमध्येही हायड्रोपोजनक स िंत्ज्ञान र्ापरले आह.े िे भजर्ष्यासाठी फदशादशवक 

आह.े सध्या मािीजर्ना शेिीची संकल्पना िगभराि मूळ धरू लागली आह.े हचे िंत्ज्ञान 

र्ापरून मािीचा र्ापर न करिा फुलांची शेिी करिा येिे ह ेदाखजर्णारा प्रकल्प येथ े

पाहायला जमळणार आह.े  

  



खि-पाणी व्यर्स्थापनासाठी स्र्यंचजलि यंत्णा  - 

कत षी जर्ज्ञान कें द्राच्या ११० एकर िेत्ार्रील जपकांना स्र्यंचजलि यंत्णदे्वारे खि र् 

पाणी व्यर्स्थापन केल ेिािे. यािील िब्बल ७८ एकर िेत् ह ेपूणविः संगणकार्र आधाररि 

आह.े लागर्ड पद्धि, पीक पररजस्थिी, िमीन, हर्ामानार्र आधाररि सेन्सर प्रणालीच्या 

माध्यमािून जपकाला गरिेनुसारच पाणी र् खि फदले िाणार आह.े िीस फकलोमीटर 

अंिरािील हर्ामानाचा अंदाि घेऊन जपकांर्रील सभंाव्य कीड-रोगाचा होणारा प्रादभुावर् 

र्ेळीच ओळखून त्यार्र उपाययोिना करणारी यंत्णा यथेे आह.े या प्रफक्रयेि जर्कजसि 

करण्याि आलले्या प्रणालीमध्य ेपीकजनहाय पाणी र् खि र्ापराच्या सूचना जनयंजत्ि 

करण्याि येिाि. त्यानुसार ही प्रणाली पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे जनयोिन करि.े 

भजर्ष्यािील जनयंजत्ि शिेी कशी असले याचे प्रात्यजिक यथेे पाहार्यास जमळणार आह.े  

  



सौरऊिेचा पुरेपूर र्ापर...  

कें द्राच्या प्रिते्ार्रील शिेिळ्यासाठीचा र्ीिपंप हा सौरऊिेर्र चालणारा आह.े 

भजर्ष्याि जर्िेच्या समस्येर्रील उपाययोिना आिापासूनच कत षी जर्ज्ञान कें द्राने 

शेिकऱ्यांपुढ ेमांडली आह.े भजर्ष्यािील शेिीची चुणूक दाखजर्णारा हा पथदशी प्रकल्प यथे े

पाहार्यास जमळिो.  

पथदशी फळबागा -  

ट्रस्टच्या प्रिेत्ार्र इस्राईल िंत्ज्ञानाच्या आधारे ब्राझीलमधील सतं्ी, मोसंबीच्या 

नर्ीन िािींची लागर्ड झाली आह.े या िािी फळ प्रफक्रयेसाठी उपयोगी आहिे. या 

िािींच्या माध्यमािून भजर्ष्याि उपयोगी पडणाऱ्या जपकांची आजण र्ाणांची जनर्ड कशी 

करार्ी लागेल ह ेशेिकऱ्यांच्या लिाि आणून दणे्याचा प्रयत् आह.े या व्यजिररक्त कमी 

उत्पादन खचावि अजधक उत्पादन दणेाऱ्या आंबा, नारळ, वचंच, परेू, आर्ळा, केळी, 

सीिाफळाच्या पथदशी बागा येथे पाहार्यास जमळिाि.  

कत षी पयवटन  

जर्जर्ध फळबागा, कत षी जर्षयक िंत्ज्ञानाच्या माध्यमािून केर्ळ शेिकरीच नव्ह ेिर 

शेिीचे आकषवण असलले्या शहरी पयवटकांनाही शिेीचे महत्त्र् दाखर्ून दणे्यासाठी कत षी 

पयवटन ही संकल्पना अजधक प्रभार्ीपणे राबजर्ण्याि येि आह.े बदलत्या काळाि नव्या 

पद्धिीने भजर्ष्यािील शिेी शहरी लोकांनाही आकर्षवि करणारी ठरार्ी, शेिीला चांगल्या 

गंुिर्णुकीचा आधार जमळार्ा हाही यामागचा उद्देश आह.े  

पशुसंर्धवनािील नर्ं िंत्...  

१) प्रिेत्ार्र इस्राईलच्या धिीर्रील संकररि गाईंसाठी मुक्त संचार गोठ्यांची पद्धि, 

धार काढण्यासाठी "लो लाइन हरेरंग बोनव' पद्धिीचे जमल्क पालवर आहिे. गाईंच्या धारा 

काढण्यासाठी कमीि कमी मनुष्यबळासाठी ही उपाययोिना आह.े  

२) यतं्ाद्वारा काढलले ेदधू थटे बल्क कुलरमध्ये साठजर्ण्याची सोय आह.े मनुष्याचा 

कोठेही संबंध न येणारी ही यंत्णा भजर्ष्यािील दिेदार दधू उत्पादनासाठी अत्यंि महत्त्र्ाची 

आह.े दधुामध्ये िंिूससंगव र् भेसळ रोखण्यासाठी ही यंत्णा उपयोगी ठरणार आह.े  



३) "हडव मॅनेिमेंट'च्या जर्जशष्ट प्रणालीद्वारा िनार्रांचा आहार जनयंजत्ि करणारी 

यंत्णा येथ ेकायावजन्र्ि करण्याि आली आह.े पशुप्रिनन व्यर्स्थापनाि प्रत्येक गाईचे र्ेि 

जनजश् चि करणारी आजण त्याआधारे गाईच्या प्रिनन जस्थिीबद्दल ित्काळ माजहिी जमळण्यास 

या प्रणालीची मदि होणार आह.े  

४) िास्ि र्िनाची करड ेदणेाऱ्या दजिण आफिकेिील बोअर िािीच्या शळे्यांचे 

पैदास कें द्र यथे ेउभारण्याि आले आह.े चजर्ष्ठ मांसासाठी प्रजसद्ध असणाऱ्या उस्मानाबादी 

शेळ्या, िुळी कोकरे दणेाऱ्या नारी सुर्णाव िािीच्या मेंढ्या या जर्भागाचे आकषवण आह.े  

५) परसबागेिील गार्ठी कोंबड्यांप्रमाणेच पाळिा येणाऱ्या; परंिु र्ार्षवक िास्िीि 

िास्ि अंडी र् मांस दणेाऱ्या र्नरािा िािीच्या कोंबड्यांचे पैदास कें द्र, र्षवभर जहरव्या 

चाऱ्याची उपब्धिा करणारे मुरघास िंत्ज्ञान येथ ेपाहार्यास जमळिे.  

प्रफक्रया िंत्ज्ञान जर्भाग  

सीिाफळ, अंिीर, आर्ळा, वचंच, टोमॅटो, आंबा, मोसंबी, सतं्ी यार्र प्रफक्रया करणारे 

िंत्ज्ञान येथे उपलब्ध आह.े याचे प्रजशिण मजहला बचि गटांना फदले िाणार आह.े याद्वारे 

फळप्रफक्रयेचे िंत्ज्ञान या भागाि रुिजर्ण्याचा ट्रस्टचा प्रयत् आह.े  

जबयाण ेप्रफक्रया  

जबयाण ेप्रिर्ारी र् जबयाण ेप्रफक्रयाची येथ ेयंत्णा उपलब्ध आह.े शेिकरी जबयाण े

उत्पादक बनारे्ि या उद्दशेाने ही यंत्णा काम करिे. आिर्र शेकडो ककं्वटल जबयाणे या 

माध्यमािून उपलब्ध करण्याि आले. येत्या काळाि त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणार्र र्ाढ करून, 

ही भजर्ष्यािील शेिीचा र्ेध घेणारी उद्योिक शिेकऱ्यांची कायवशाळा असेल अशी रचना 

करण्याि आली आह.े 



काऱ्हाटी : बारामिी िालुकयाच्या जिरायिी भागाि हुरडा पाट्याव िोराि सुरू आहिे. 

शेिार्रच पाट्याव करण्यार्र भर दिे असल्याचे 

जचत् पाहार्यास जमळि आह.े 

 दर र्षी नोव्हेंबरअखेर िे िानेर्ारी या 

काळाि हुरडा पाट्याव  आयोजिि केल्या 

िािाि. रोिच्या धकाधकीच्या फदनक्रमािून 

सुट्टीच्या फदर्शी जनर्ांि िण शोधण्यासाठी 

सिि नर्नर्ीन िागा शोधणाऱ्या शहरी 

पयवटकांमध्य ेहुरडा पाटीची आर्ड आह.े सध्या 

बारामिी-मोरगार् रस्त्यालगि अनेक रठकाणी 

ज्र्ारीच्या जशर्ारांमध्य ेहुरडा पाट्याव रंगिाना 

फदसिाि आहिे. जिल्यािून िसेच िालुकयािून िरुण-िरुणींचे प्रमाण िास्ि आह.े बारामिी 

शहराबरोबरच पुण्यािील पयवटकांचा उत्स्फूिव प्रजिसाद असिो. त्यासाठी शहरािून स्र्िंत् 

र्ाहन व्यर्स्थेद्वारे हुरडा पाट्याांचा आनंद घेण्यासाठी पयवटक बारामिीच्या जिरायिी भागाि 

पोहोचि आहिे.मुख्यि: सुट्टट्याचं्या फदर्शी िास्ि गदी असि.े पयवटकांना गरम गरम हुरडा, 

िोडीला लसूण-खोबरे, शेंगदाणा चटणी, सेंफद्रय गूळ, गोड दही अस ेदपुारी खायला दिेाि.  

थंडीच्या आल्हाददायक र्ािार्रणाि नेहमीच्या िेर्णाि बदल म्हणून लोक कत षी पयवटन 

कें द्राला प्राधान्य दिे आहिे. त्यामुळेच हुरडा पाट्याांना मागणी र्ाढली आह.े 

 र्ाघळर्ाडी 

या गार्ाि गेली, २८ र्षावपासुन गार्ामध्ये िीन फदर्सीय जशर्ियंिी महोत्सर्ाचे 

आयोिन केले िािे. अंबामािा ग्रामस्थ मंडळाच्या र्िीने दरर्शी  राबजर्ला िाणारा आजण 

बारामिी िालुकयाि नार्लौकीक असललेा जशर्ियंिी महोत्सर् उत्साहाि पारंपारीक आजण 

जर्जर्ध सामाजिक उपक्रम िसेच ,सांस्कत जिक कायवक्रमाचे प्रत्येक जशर्ियिंी महोत्सर्ाि 

आयोजिि करुन सािरा करिाि. महाराष्ट्रािील अनेक फकल्ले ,गड यार्रुन फकल्ले पयवटन 

करुन जशर्ज्योि फकल्यार्रुन घेऊन येिाि  जशर्ियंिी महोत्सामध्ये िरुणाची ऐकी 

असल्याने काढण्याि येणारी जशर्ज्योिीची भव्य रँली ह ेया महोत्सर्ािील बारामिी 

िालुकयाि प्रमुख आकषवण ठरले आह.े 



  

 गार्ाि मध्यभागी नव्याने िीणोद्धार 

केलेल्या श्री हनुमानाच्या मंफदराि दखेण्या 

मारुिीरायाची मुिी आह.े हनुमान 

िन्मोत्सर्ा फदर्शी गार्ािील  यात्ा 

परंपरेनुसार हनुमान िन्मोत्सर्ा सािरा 

करिाि. कामाजनजमत्त बाहगेार्ी असणारे 

गार्करी यात्ेजनजमत्त सर्विण एकत् येिाि 

.या फदर्शी सर्विण नर्रात् उत्सर्ामध्ये 

गार्ािील अंबामािा मंफदराि घटस्थापना 

करण्याि येिे. नर्रात् उत्सर्ाि अष्ठमीला 

होमहर्नाच्या कायवक्रमाची अनके र्षावपासनु 

चालि आललेी होमर्नाच्या 

कायवक्रमाची  परंपरा गार्कयावनी िपली आह े

http://www.shreeambamata.com/#!shivjayanti-2015/c1o3p
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परंुदर  िालकुा 

सोन्याची ििेरुी : खडंोबाची ििेरुी महाराष्ट्रािील िागति दरे्स्थान. 

म्हाळसाकांि ककंर्ा मल्हारी मािांड यांच ेह ेदरे्ालय छोट्या टेकडीर्र आह.े दरे्ळाला 

४५० पायऱ्या आहिे. असखं्य लोकाचं ेकुलदरै्ि म्हणि ेििेरुी.दसऱ्याला खडंोबाची िलर्ार 

उचलण्याचा जर्धी िसचे सोमर्िी अमार्स्यचेी यथेील ित्ा प्रजसध्द आह.े आिा झी 

मराठीर्र सधं्याकाळी ७ र्ाििा लागणायाव िय मल्हार या माजलकेमळेु श्री िते् ििेरुीची 

सर्व माजहिी आजण इजिहास महाराष्ट्राि घराघराि पोहचली आह.े लग्न झाल्यानिंर नर् 

दापंत्यान ेकुलदरै्िाचे दशवन घ्यार्े अशी प्रथा असल्यामळेु, नव्यान ेलग्न झाललेी िोडपी श्री 

खडंोबाच्या दशवनासाठी यथे ेगदी करिाि.खडंोबाचा यऽेऽळकोट, यळेकोट यळेकोट िय 

मल्हार हा खडंोबाचा गिर महाराष्ट्रभर प्रजसद्ध असनू, ििेरुी-गडार्र दशवन घिेाना भडंारा 

(हळद) मोठ्या प्रमाणार्र उधळला िािो. िर भटे दरे्युा अश्या भव्य फदव्य ििेरुी गडाला. 

श्री खडंोबा मफंदरािील मखु्य गाभारा 

मफंदरा जर्षयी माजहिी  

उभ्या महाराचे कुल दरै्ि ििेरुीचा खडंोबा. काशीला ज्या प्रमाण ेकाळभरैर्ाची मरु्िव 

आह ेिशी ििेरुीला मािांड भरैर्ाची मरु्िव आह.े मखु्य गाभाऱ्याि एकुण पाच मरु्िांच ेिोड 

आहिे. या सर्व मरु्िांना उत्सर् मुर्िव म्हणिाि. 

पजहला मरु्िवचा िोड शाहु महारािानंी र्ाजहललेा आह.ेदसुरा मरु्िवचा िोड पशेव्यानंी 

र्ाजहललेा आह.ेजिसरा मरु्िवचा िोड जशर्ािी महारािाचं ेसार्त् भाऊ व्यकंोिी राि ेभोसल े

यांनी र्ाजहललेा आह.ेराजहलले्या दोन िोडानं पकैी एक मराठे सरदार यांनी र्ाजहललेा 

आह.ेिर दसुरा ििेरुी ग्रामस्थ यांनी र्ाजहललेा आह.ेमखु्य गाभायावि उिव्या हािाला शिे 

घर आह ेिर डाव्या हािाला खडंोबा दरे्ाच ेगुप्त वलगं आहिे.र्रिी मफंदराच्या जशखराि 

खडंोबाच ेप्रजिस्थाजपि वलगं आहिे या सर्ावजच रचना स्र्गवलोक-म्रुत्यलूोक र् पािाळलोक 

अशा प्रकारे केली आह ेया जिनही वलगंाचं ेदशवन एकाच ंफदर्शी घ्यायचे असले िर महाजशर् 

रात्ीच्या फदर्शी ििेरुीला यार् ेलागिे. 



सोमर्ारी सयुोदय होि असिाना िर अमार्स्या असले, िर त्याफदर्शी खडंोबा 

मफंदरािील पालखी जनघिे. देर् पालखीि ठेऊन कहाव नफदर्र अघंोजळसाठी िािाि. र्षाविुन 

िर्ळ पास बारा यात्ा िेिरुी मध्य ेभरिाि.दरे्ीचे िस े९ फदर्साचं ेनौरात् असि,े िस े

खडंोबाच े६ फदर्साचं ेअसि,े त्याला आपण "चपंाष्ठी" ककंर्ा "र्ागंे सट" अस ेम्हणिाि. या 

काळाि आिील दोन मुर्िांच ेिोड बाहरे घटस्थापनचे्या िागी आणुन ठेर्िाि. दोनही बािनूा 

चोर्ीस िास नदंा फदप िळि राहिाि. मफंदरामध्य ेसर्वत् जर्द्युि रोषणाई केली िाि.े 

फदपमाळा पटेजर्ल्या िािाि. सहा फदर्स मोफद अन्नदानाचा कायवक्रम पिुारी र्गव आजण 

कमवचारी याचं्या िफे मफंदराि चाल ूअसिो. शरे्टच्या फदर्शी र्ागं्याच ेभररि आजण 

बािरीचा रोडगा यांचा नरै्ेद्य दाखर्नू कायवक्रमाची सागंिा केली िाि ेआजण ि ेमुर्िांचे िोड 

बाहरे आणल ेआहिे िे पनु्हा मफंदराि नले ेिािाि. 

  

       

  



  



पचंवलगं मफंदर   

िेिुरी गडार्रील मखु्य खंडोबा मंफदरा 

इिकेच महत्र्ाचे असललेे पंचवलंग मंफदर, मखु्य 

मंफदराचे पाठीमागे पजिमेकड ेआह.े मािांड 

भैरर्ाने दानर्ांर्र जमळर्लेल्या जर्ियानंिर 

धर्लजगरीच्या एका टेकडीर्र राहण्याचा संकल्प 

केला त्यार्र धमवपतु् सप्तऋषींनी पाच िीथविते् 

दशवन एकाच रठकाणी व्हार् ेयासाठी स्र्यंभू 

प्रकट व्हार् ेअशी जर्नंिी केली. त्याप्रमाण े 

पंचवलंग 

मंफदरामध्य ेनीलाद्री, र्ाराणसी, मािापूर,हररद्वार, मल्हार अशा पाच िीथविते् दशवनाचे पुण्य 

जमळिे. 

दगडी बांधकाम असलले्या मंफदराचे सदर र् गभवगतह अस ेदोन भाग पडिाि,मंफदराचे 

बांधकाम र् िीणोद्धारा संदभावि जशलालखे आढळिो त्याप्रमण ेया मंफदराचे काम जर्ठ्ठल 

जशर्दरे् वरं्चूरकर ( सासर्डकर )यांनी १७५६ मध्ये केले आह.ेज्याला न घड ेकाशी, त्याने 

यारे् िेिुरीशी अशी एक ओळ एका लोकगीिामध्ये आह ेिी पंचवलंग मंफदरा संदभाविील आह,े 

काशी इिकेचमहत्र् या स्थानाला आह.े या मंफदरािील स्र्यंभ ूवलंगार्र अजभषेक पूिा 

केल्याने िीथावटनाचे पुण्य लाभिे र् कजलयुगािील यािनांपासून मुक्ती जमळिे अशी अनुभूिी 

असल्याने भाजर्कांचा ओढा या मंफदरामध्य ेधार्मवक जर्धी करण्याकड ेिास्ि असिो. पंचवलंग 

मंफदराच्या मागे खोल दरीि र्ाघेश्वरीचे मंफदर आह.ेिसेच दरीि िानाईच ेपुर्ावजभमुख मंफदर 

आह.ेमंफदरािर्ळ जर्जहर असुन जिला िननीजिथव असे म्हणिाि. 

कडपेठार  

िेिरुी गार्ाच्या नऋैत्य फदशसे साधारणपण ेसाडिेीन फकलोमीटरर्र ियाद्रीच्या 

पठारार्र कडपेठार दरे्िावलगं ह ेश्रीखडंोबाच ेस्थान आह ेयालाच काहीलोक िनुागड असहेी 

म्हणिाि. ििेरुीपासनू दोन फकलोमीटर अिंरार्र डोंगराच्या कुशीि जर्िाळ जर्हीर पररसर 

आह,े इथपयांि डाबंरी सडक असल्यान ेगाडीन ेिािा येि ेिथेनू पढु ेपायरी मागावन ेदीड 

फकलोमीटर अिंर चढून गले्यार्र मंफदराि पोहोचिा येि.े र्ाटेमध्य ेहगेडी प्रधान मफंदर, राम 



मफंदर, भगर्ानजगरी मठ, गणशे मफंदर लागिाि.मफंदराच्या मागे पचंवलगं मंफदर 

आह.ेफोटोमध्य ेबाणाबाईच्या मेंढ्या फदसि आह.े र्रिी िािाना परु्ी साि र्से असल्याच े

साजंगिल ेिािे पण आिा फक्त िीनच र्से जशल्लक आहिे. 

   

  

.  

  



 

  



पणु्यश्लोक अजहल्यादरे्ी होळकर िलार् 

माजहिी आणी रठकाणे- उपाध्ये गुरुिी- िेिुरी मो. नंबर- ९८५०१५०७९७ 

पाण्याने िुडुबं भरलेला िलार्, मार्ळिीला जनघालेला सूयव आजण पजिमकेडून येणार् या 

सोनेरी फकरणांनी न्हाऊन जनघालेला िेिुरगड, पिांचा फकलजबलाट अस ेमनाला प्रसन्निा 

दणेारे जर्हगंम दतश्य मनाचा थकर्ा नाहीसा करि.े भाजर्क आजण पयवटकांच्या दतष्टीने 

िेिुरीिील सायंकाळ जनर्ांि घालजर्ण्यासाठी अजिशय रमणीय रठकाण म्हणून ज्याचा 

आर्िूवन उल्लखे करार्ा लागेल िो पुण्यश्लोक अजहल्यादरे्ी होळकर िलार्ाचा. .या 

िलाव्याचा जनमावण पुण्यश्लोक राणी अजहल्यादरे्ी होळकर यांनी सन १७७० केला. हा िलार् 

लोकमािा अजहल्यादरे्ी होळकर यांनी सासरे श्रीमंि सभुेदार मल्हाररार् होळकर(प्रथम) र् 

सासू श्रीमंि गौिमीबाई होळकर यांच्या स्मरणाथव जनमावण केला म्हणून या िलार्ास 

"मल्हार-गौिमेश्वर िलार्" या नार्ाने दखेील ओळखल ेिािे. 

श्रीिेत् िेिुरी नगररचनेचा, िल व्यर्स्थापनेिील महत्र्ाचा दरु्ा म्हणिे अठरा एकर 

िेत्ार्र व्यापललेा होळकर िलार्, हा िलसाठा म्हणिे िेिुरी गार्ाच्या दतष्टीने अमतिकंुभच 

आह.े टेकडीच्या सोंडरे्र पुण्यश्लोक अजहल्यादरे्ी होळकर यांच्या दरूदतष्टीिून उभ्या राजहलेल्या 

या िलार्ार्र िेिुरी गार्ाचा पाणी पुरर्ठा र्षावनुर्षे 

अर्लंबून होिा, आजण आिही या िलार्ािून 

झीरपणार् या पाण्यार्र पररसरािील जर्जहरी र् 

कूपनजलकांना पाण्याची कमिरिा कधीच भासि नाही.  

िेिुरी गार्ाच्या नैऋत्य फदशेकडील डोंगरािून 

ओढ्याद्वारे र्ाहि येणार् या पाण्यार्र इसर्ी सन १७७० 

मध्ये पुण्यश्लोक अजहल्यादरे्ी होळकरांनी हा िलार् 

र् िननी िीथव बांधल,े त्या सोबिच िलार्ाच्या पूर्व-उत्तर 

बािूस दरे्पूिेसाठी फुलबाग जनमावण केली िर दजिण 

बािूस वचंचेच्या झाडांची बाग ियार केली ज्याचा उपयोग यात्ा काळािील भाजर्कांच्या 

जनर्ार् यासाठी होिो. संपणूव दगडी बांधकाम असलले्या िलार्ाला पाच रठकाणांर्रून खाली 

उिरण्यासाठी बांधीर् पायर् या आहिे िर दोन रठकाणी मोटेद्वारे पाणी उपसण्याची थारोळी 

आहिे.िलार्ाच्या पूरे्कडील वभंिीमध्य ेनळाद्वारे पाणी पुरर्ठ्याचे जनयंत्ण करणार् या 



दटट्याची व्यर्स्था आह,े िलार्ाचे पाणी भूजमगि नळाद्वारे गार्ािील िीन हौदाना र् 

गायमुखाला पुरजर्ले िाि होिे. 

 

मल्हार गौिमशे्वर छत्ी मफंदर 

सुभेदार मल्हाररार् होळकर म्हणिे क-ह ेपठारार्र र्ाढलले ेर् रेर्ा िीरार्र बहरलले 

रांगड ेव्यजक्तमत्र्.जशर्रायांनी स्थापन केलले्या स्र्राज्याचा 

जर्स्िार करणार् या मराठे शाहीिील एक प्रमखु सरदार म्हणून 

मल्हाररार्ांनी नार्लौफकक िर जमळर्लाच याउपर उत्तर 

वहदंसु्थानच्या रािकारणाि दरारा जनमावण केला होिा. 

माळव्याची सुभेदारी जमळाल्यानंिर येणार् या उत्पन्नािून 

िेिुरीच्या कुलस्र्ामी मल्हारी मािांडाच्या मंफदराचे भव्य 

बांधकाम करण्याचा घाट घािला र् ह ेकाम र्षावनुर्षे चालूच 

होिे अशा लढर्य्या र्ीर मल्हाररार्ांचा मतत्य ूमोजहमेर्र 

असिाना आलमपूर येथ े२० मे १७६६ रोिी झाला. त्यांच्या पत्ी द्वारकाबाई र् बनाबाई 

सिी गेल्या. ज्यागार्ी त्यांचा मतत्य ूझाला त्या आलमपूरचे नार् बदलून मल्हारनगर अस े

ठेर्ण्याि आले. िेथे  

मल्हाररार्ांची  छत्ी बांधण्याि आली र् समोरच मािांडाचे मंफदर बांधण्याि आले. 

परंिु मल्हाररार् होळकरांचे िेिुरीजर्षयी असलले्या प्रेमापोटी त्यांच्या गादीचे जिसरे र्ारस 

िुकोिी होळकर यांनी पणु्यश्लोक अजहल्यादरे्ी होळकर यांच्या मागवदशवना खाली िेिुरी येथ े

मल्हार गौिमेश्वर छत्ी मंफदर उभ ेकेले. 

 पूर्ावजभमुख असलले्या छत्ी मंफदराचे बांधकाम अजिशय प्रमाणबद्ध र् रेखीर् असून मंफदराचे 

मंडप र् गभवगतह अस ेदोन प्राकार आहिे पैकी मंडपाचे छि घुमटाकार आह ेर् त्यार्र आिील 

बािूने जचत्े रंगजर्ली आहिे. मंडपामध्ये र्ािानुजर्िनासाठी सुरेख कोरीर् काम केलले्या 

दगडी जखडकया आहिे. गभवगतहाि लाकडी मेघडबंरीमध्ये खालील बािूस संगमरर्री 

जशर्वलंग असून मागील कट्टट्यार्र मध्यभागी सभुेदार मल्हाररार् होळकरांची संगमरर्री 

बैठी मूिी आह,ेिर त्यांच्या दोन्ही बािूला त्यांच्या पत्ी गौिमाबाई र् बनाबाई यांच्या मूिी 

आहिे. 



मंफदरासमोर चौथर् यार्र कोरीर् नंदीचे भव्य जशल्प आह,े नंदीच्या गळ्यािील घटंा, साखळी 

र् झुलीर्रील निी सुबकररत्या कोरललेी आह.े 

लर्थळेश्वर मफंदर 

िेिुरी गार्ठाणा पासून एक 

फकलोमीटर अंिरार्र असललेलेर्थळेश्वर 

मंफदर म्हणिे महादरे्ाचे िागति स्थान 

असे मानले िािे. या स्थानाजर्षयी 

मािांड जर्िय गं्रथामध्य ेमहत्म्य सांजगिल े

आह,े दरु्ावस ऋषींचा लर्ा नामक जशष्य 

होिा त्याला स्र्िःला आपल्या िप 

साधनेमध्य ेव्यत्यय येरू् नये अस ेर्ाटि 

होिे, ही बाब त्यांनी आपल्या गुरूच्या कानी घािल्यानंिर, दरु्ावस ऋषींनी जशष्याच्या 

िपियेसाठी हा पररसर दानर्-शाफकनी-डाफकनी-भूि-जपशाच्च यांच्या संचारापासून 

अजभमंजत्ि करून मकु्त केला, िोच हा लर्थळेश्वर पररसर. पुढ ेकत ियुगामध्ये 

मणीचूलपर्विार्रील सप्तऋषींना मणीमल्ल दतै्यांपासून आपली कुटंुब ेसरुजिि ठेर्ण्यासाठी 

नारद मुनींनी याच पररसरामध्य ेधेर्ण्याचे सुचजर्ले. समथव रामदास स्र्ामींना या 

मंफदरामध्य ेश्रीशंकराची 'लर्थर्िी जर्क्राळा' ही आरिी स्फुरल्याचे सांजगिले िािे. 

मंफदर िजमनीपासून खाली आिमध्य ेअसल्याने बाहरेून सहिपण ेलिाि येि 

नाही.मंफदरामध्य ेउिरण्यासाठी पूरे्कडीलबािूने पाच सहा पायर् या आहिे त्यांच्या उिव्या 

अंगार्र एक अस्पष्ट साि ओळींचा जशलालखे फदसिो, त्यार्र शके १५३० ह ेसाल फदले आह.े 

मूळ मंफदर उत्तराजभमखु आह ेप्ररे्श द्वाराबाहरे कोनाड्यांमध्ये दरे् दरे्िांच्या मूिी 

आढळिाि. मंफदरामध्ये प्ररे्श केल्यानंिर उिव्या हािास गणेश मूिी र् नाग मूिी 

आह.ेत्याच्या शेिारीच पजिमेकड ेएक दरर्ािा असून िो 'लर्िीथव' मध्य ेिाण्या चा मागव 

आह.े गणपिीच्या समोरच पाठमोरा मोठा नंदी आह.े नंदी समोर मुख्य गभवगतहाि अडीच फुट 

उंचीचा िाण्याचा मागव आह.े मुख्य गभवगतह दोन िे िीनच लोक मार् ूशकिील एर्ढेअजिशय 

छोटे असून िेथे लर्ा ऋषींनी स्थाजपि केललेे सुंदर जशर्वलंग आह.े 

  



पशेर् ेिलार् 

 पेशर्ाई 

मध्ये िेिुरीचा, पुण्याप्रमाणेच कायापालट झाला, होळकरांचे त्यािील योगदान मोठे आहचे, 

परंिु त्याबरोबरच अनेक सरदार घराण्यांनी सुद्धा याला हािभार लार्ला. अखरेचे पेशरे् 

बािीरार् रघुनाथ उफव  दसुरा बािीरार् यांनी आपल्या कारफकदीमध्य ेिी काही थोडीफार 

समािोपयोगी काय ेकेली त्यापैकीच एक म्हणिे खंडोबा मंफदराच्या अग्नेयकेडील पायर्थयाला 

रमणा पररसरािील ओढ्यार्र पाणी साठर्ण्याचा िलार् बांधला. या िलार्ाचे पाणी 

जपण्यासाठी र् शेिीसाठी र्ापरण्याची व्यर्स्था केलेली आह.े िलार्ाची पाणी साठर्ण 

िमिा खूप मोठी आह ेपरंिु 'पाणी संकलन िेत्' मयावफदि असल्याने िलार् पूणव िमिेने 

कधीही भरि नाही. या िलार्ाचे खास र्ैजशष्ठ्य म्हणिे पूरे्कडील बांधकामामध्ये पाणी 

जर्िरण करण्यासाठी दट्टट्याची व्यर्स्था आह ेर् प्रथम दशवनी सहि लिाि न येणारे 

बल्लाळेश्वर मंफदर या वभंिीच्या पोटाि आह.े िलार्ाच्या मध्यभागी एक गोलाकार जर्हीर 

आह ेिलार् िरी आटला िरी यामध्ये भरपरू पाणी असि,े मध्यंिरी दषु्काळी पररजस्िथी मध्य े

िेिुर गडार्र येथूनच पाणी पुरजर्ल ेिाि होिे. 

शकंरेश्वर 

िेिुरी गार्ाच्या नैऋत्येला साकुड ेनामक गार् आह ेिेथून पुढ े

िायाद्रीच्या डोंगर रांगांमध्ये धार्डदरा मोरदरा र् दरे्दरा 

जनसगवरम्य अशा दर् या आहिे. त्यापैकीच दरे्दर् या मध्ये शंकरेश्वर 

रामेश्वर र् बोंबलेश्वर ही स्थाने आहिे. यापैकी शकंरेश्वराचे 

मंफदराचा िीणोद्धार झाला आह.े या मंफदराचे र्ैजशष्ठ्य म्हणिे ह े

दजिणाजभमुख आह ेर् आिील जशर्वलंगाची पर्णवका पूरे्कड ेआह े



असे जशर्मंफदर एकमेर्जद्विीय असार् ेअसे र्ाटि.े सप्तऋषींनी मणीचूल पर्विार्रील आपला 

कुटंुब कजबला यथेे आणून ठेर्ला होिा अस ेमािांड जर्िय गं्रथ सांगिो. त्यािील एका 

टेकडीर्र एक गणेश मंफदर आह ेत्यालाच बोंबलेश्वर म्हणिाि. 

 

हुिात्मा स्मारक 

मा.ए.आर.अंिुल,े 

मुख्यमंत्ी पदी असिाना महाराष्ट्र 

शासनाने, १९८३ सालीएक महत्र्पूणव जनणवय 

घेिला, स्र्ािंत्र्य लढ्यािील हुिात्मा झालले्या महापुरुषांच्या स्मतिी िपण्यासाठी त्यांच्या 

गार्ी अथर्ा त्यांना र्ीरमरणज्यारठकाणी आले िेथे हुिात्मा स्मारक उभारायचे. महाराष्ट्र 

शासनाच्या या स्िुत्य उपक्रमांिगवि श्रीिेत् िेिुरी येथे गार्ािून िाणार् या आळंदी- पंढरपूर 

पालखी महामागावलगि क्रांजिर्ीर हरी मकािी नाईक यांचे स्मारक बांधण्याि आले 

आह.े रामोशी समािािील उपेजिि राजहलेल्या क्रांिीर्ीराच्या स्मतिींना उिळा जमळण्यास 

या स्मारकामुळे काही अशंी हािभार लागला.आिा पाजलकेने यारठकाणी बाग ियार केली 

आह.े सुर्णव महोत्सर्ी र्षावि स्मारकाची रंगरंगोटी झाली, नव्याने काही फदरे् लागल.े क्रांिी 

ज्योिीचा स्िंभ आजण अष्टकोनी सभागतह अस ेया र्स्िूचे स्र्रूप असून सभोर्िाली जहरर्ळ 

आजण झाड ेमन प्रसन्न करिाि. 

येथे हुिात्म्यांच्या स्मतिी िागर्णारे कोणिेही कायवक्रम होि नाहीि. र्ास्िू रटकरू्न ठेर्ण्याचा 

उपचार पाळण्याि आिर्र सा-यांनी धन्यिा बाळगल्याने या स्मारकांची पडझड अद्याप 

झालेली नाही. भलेबरेु प्रसंग झलेि रौप्यमहोत्सर् पूणव करणारे ह ेस्मारक दशेभक्ती र् 

राष्ट्रप्रेमाचे दशवन घडर्णारे कें द्र बनू शकले नाही. याला केर्ळ प्रशासनच नाही िर सारेच 

आपण िबाबदार आहिे. 

श्रीखंडरेायाच्या दशवनासाठी येणार् या भाजर्क भक्तांनी आजण पयवटकांनी आर्िूवन या हुिात्मा 

स्मारकास भेट दऊेन दोन घटका र्ेळ घालजर्ण्यास काहीच हरकि नाही. 

  



हगेडी प्रधान 

मणीसूर र् मल्लासूर या 

दतै्यांच्या युद्धार्ेळी मािांड भैरर्ाने   

जर्ष्णुना आपले प्रधान म्हणून नेमल े

होिे र् मणीसरू दतै्य धारािीथी 

पडल्यानंिर त्याने केलले्या 

स्िुिीमुळे मािांड भैरर् प्रसन्न झाले 

र् त्यांनी जर्ष्णुना दरे्सनेेिफे 

मल्लासूराकड ेजशष्टाई करण्यासाठी 

पाठजर्ले होिे. जर्ष्णूनी केलेल्या जशष्टाईला यश आले नाही र् पुढ ेयदु्धामध्ये मािांड भैरर्ाचे 

हािून मल्लासूराचा संहार झाला.जर्ष्णूंचे अथावि हगेडी प्रधानाचे मंफदर िेिुरगडार्रील 

पायरी मागावच्या मध्यार्र लागिे.मंफदर साध्या बांधणीचे जर्ना कळसाचेदगडामध्ये बांधलले े

आह.े 

या मंफदरामध्य ेजर्ष्णूचं्या दोन मूिी आहिे त्यार्रून अनेकांना र्ाटि ेहगेड ेर् 

प्रधान दोन स्र्िंत् असार्ेि परंिु सत्याि प्रधान या शब्दाचे कानडी रूप म्हणिे हगेड ेहोय. 

ज्याप्रमाण ेचांगभल ंह ेएकाच अथावच्या दोन शब्दांचे एकत्ीकरण करून त्यांचा एकच शब्द 

रूढझाला आह ेिसेच हगेड े+ प्रधान यांचे बाबिीि हगेडी प्रधान ह ेनामाजभधान प्राप्त झाले 

आह.े श्रीखंडोबा म्हाळसाईचे दशवन घेण्यापूर्ी हगेडी प्रधानाचे दशवन घेण ेमहत्र्ाचे मानल े

िािे. 

यशर्िंरार् 

गडफकल्ल्यांच्या उभारणी 

करिाना त्यांच्या रिणासाठी 

यशरं्िरार्ची जनर्मविी केललेी 

असि ेिसेच िेिुर गडार्रील 

महाद्वाराशेिारी िट बंदीि उभ े

असलले ेमहत्र्ाचे रठकाण म्हणिे 

यशरं्िरार्. यथेे र्रच्या बािूला 

दोन इंच व्यासाचे एक जछद्र आह ेत्याजर्षयी आख्याजयका सांजगिली िािे, औरंगझेबाने िेिुर 

गडार्र स्र्ारी केल्यानंिर या जछद्रािून मोठे भुंगे बाहरे पडले र् त्यांनी मोगलांर्र हल्ला 



चढजर्ला होिा, िेव्हा औरंगझेबाने श्रीखंडोबाची माफी माजगिली र् सव्र्ा लाखाचा भुंगा 

र्ाजहला. या संदभाविील रामदास स्र्ामींच्या एका पदामध्ये याचे र्णवन आलेल ेआह,े िे अस े

महीपजि कळेना गजि पाहो िािा सामर्थयव फकिी | 
 

करामिी दार्ी अिामिी ।। 
 

िुरुक मािले फोडाया गेले । भोंगे उरठल ेिेही जपरटले । 
 

कोण ेनेणो मागी कुरटले ।। 
 

श्वानासाररखी एक भुंकिी । िोंड ेर्ांकडी कंप सूटिी । 
 

जपसाळले, जर्ष्ठ भजििी ।। 
 

हत्ती घोड ेबहु माररल े। थोर लोक भूमी काफढले । 
 

िांजि र्ाहणा बािीद िाले ।। 
 

 ऐसी ह ेलीळा कळे नकळा । कळा जर्कळा धाक सकळा । 
 

थोर थोर म्हणिी पळा ।। 
 

मल्लखुान दरे् मल्लारर । राजत्भागी चाबुक मारी । 
 

िोंड ेसुििी पैिारांर्री ।। 
 

 गर्व  िािा िे बराबरी । संिोषिा न्याहाल करी । 
 

दास म्हण ेकरा चाकरी ।। 

दसुर् या आख्याजयकेनुसार यशरं्िरार् गडाचे फकल्लेदार आहिे र् दरे्ाच्याभेटीसाठी 

येणार् या भाजर्क भक्तांचे शारीररक र्ेदना दरू करण्याची त्यांची शक्ती आह.े म्हणूनच भाजर्क 

यारठकाणी मोडलेल्या हाि पायांचे दखुणे बरे होण्यासाठी नर्स बोलिाि र् नर्स पुिीनंिर 

लाकडी हाि अथर्ा पाय ियार करून यशरं्िरार्ला अपवण करिाि. 



गपु्त मल्लशे्वर ( गपु्तवलगं ) 

मािांड भैरर्ाने बाणाई सोबि जर्र्ाह केला र् चोरून जिला 

िेिुरगडार्र िळघरामध्ये आणून ठेजर्ल ेहोिे.िेथनू िे महाजशर्रात्ीला 

प्रकट झाले.अशी कथा गुप्त मल्लेश्वराजर्षयी "मािांड जर्िय" गं्रथाि 

सांजगिली आह.े मुख्य मंफदरािील गभवगतहामध्ये उिर्ीकड ेर् डार्ीकड े

दोन खोल्या आहिे त्यापैकी डार्ीकडील खोलीि दरे्ाचे शेिघर आह े

िर उिर्ीकडील खोली बाहरेून ररकामी फदसिे परंिु या खोलीमध्य ेिळघर असून या 

िळघरामध्ये श्रीखंडोबा र् बाणाईचे स्र्यंभू वलंग आह.े ह ेगुप्तवलंग र्षाविून फक्त एकदाच 

महाजशर्रात्ी उत्सर्ामध्ये उघडले िािे एरर्ी िे बंदच असि.े असेच एक वलंग जशखरामध्य े

आह ेिेसदु्धा महाजशर्रात्ीलाच उघडिे. 

महाजशर्रात्ीला िेिुरी येथे आल्यानंिर पािाळलोक, भलूोक र् स्र्गवलोक या 

त्ैलोकयामध्य ेव्यापलले्या परमेश्वराचे वलंगरूपाने दशवन होिे अशी भाजर्कांची श्रद्धा आह.े 

 भलुशे्वर मफंदर  

िेिरुीच्या गडार्रच छत्पिी जशर्ािी र् शहािीरािाचंी महत्त्र्पणूव भटे झाली होिी. 

ज्यामध्य ेमोगलाजंर्रुध्द लढण्यासाठीची प्ररेणा छत्पिींना र्जडलाकंडून जमळालीअद्भिू 

जशल्पकत िींचे भलुशे्वर मफंदर 

- आशुिोष गोडबोल े

पणु्यापासनू पन्नासं 

फकलोमीटर अिंरार्र असलले े

भलुशे्वर ह ेरठकाण िथे ेिरेाव्या 

शिकाि बाधंण्याि आलले्या 

शकंराच्या प्राचीनमंफदरासाठी 

ओळखल ेिाि.े दरे्जगरी रािाचं्या 

कालखडंाि हमेाडपथंी मफंदरे मोठ्या सखं्यनेे बाधंण्याि आली होिी. भलुशे्वरच ेमंफदर इ.स. 

1230 मध्य ेजनमावण करण्याि आल ेअस ेमानल ेिाि.े त्या मफंदरािील जशल्प े

हाजशल्पसौंदयावचा उत्तम आजर्ष्कार आह.े भलुशे्वरच्या मफंदराि स्त्रीरुपािील गणशेमिूीच े

दरु्मवळ जशल्प पाहिा येि.े 



भलुशे्वरच ेमफंदर परंुदर िालकुयािील माळजशरस गार्ािर्ळ आह.े ि ेमफंदर 

दौलिमगंल या फकल्ल्यामध्य ेसामार्लले ेआह.े पणु ेशहराच्या दजिणकेड ेअसललेी सयाद्री 

पर्विाची उपरागं 'भलुशे्वरची रागं' म्हणनू ओळखली िाि.े िी रागं परू्व-पजिम अशी 

पसरललेी आह.े त्या रागंिे वसहंगड आजण मल्हारगड याचं्या सोबिीने दौलिमगंल फकल्ला 

उभा आह.े त्या फकल्ल्याचे काही बरुूि आजण प्रर्शेद्वार र्गळिा केर्ळ भग्नार्शषे उरल े

आहिे. 

भलुशे्वर मफंदराबाबि एक दिंकथा प्रजसद्ध आह.े दरे्ी पार्विीने भगर्ान शकंरासाठी 

नतत्य केल ेआजण महादरे्ानंा पार्विीची भरुळ पडली. त्यानिंर त्याचंा जहमालयाि जर्र्ाह 

झाला. महादरे्ाला पार्विीच्या सौंदयावन ेभलू पाडली, म्हणनू ि ेरठकाण भलुशे्वर नार्ाने 

ओळखल ेिाऊ लागल.े 

 भलुशे्वरच ेमखु्य मफंदर भव्य असनू ि ेएका पठारार्र उभारल ेआह.े मफंदराची उभारणी 

िजमनीपासनू उंच चौथऱ्यार्र केली आह.े मंफदर परू्ावजभमखु आह.े सपंणूव मफंदर दगडाि 

कोरण्याि आल ेआह.े मफंदराच्या चौथऱ्यार्र प्रर्शे करायच्या आधी पाय-यांिर्ळ असलले्या 

द्वारपालाचं्या मूिी लि र्धेनू घिेाि. मिूींच्या शरररार्रील दाजगन्याचं ेकोरीर्काम आकषवक 

आह.े उिव्या बािचू्या मिूीशिेारी र्ाघ हत्तीर्र आक्रमण करि आह ेअस ेजशल्प कोरलले े

आह.े मखु्य मफंदरासमोर मोठी जपिळी घटंा टागंललेी आह.े मफंदरासमोर प्रशस्ि फरसबदं 

आर्र आह.े आर्ारािून दशवनी मडंपाि प्रर्शे करण्यासाठी जिन्ही बािूना प्रर्शेद्वारे आहिे. 

त्या दगडी मडंपाि दरर्ािे आजण िाळीदार गर्ािाचं्या सहाय्यान ेहर्ा खळेिी ठेर्ली आह.े 

आिील बािसू उत्तुगं घमुटाकत िी रचना असल्यान ेदगडािला थडंार्ा उन्हाळ्यािही रटकून 

असिो. 

भलुशे्वरच्या मफंदराची र्ास्िशुलैी दजिणकेडील होयसळ मफंदराप्रमाण ेआयिाकत िी 

आजण पाकळ्यासदतश्य आह.े इिर हमेाडपिंी मफंदराचं्या िलुनिे भलुशे्वर मफंदरािील 

जशल्परचना उच्च प्रिीची आह.े परू्ावजभमखु असलले्या त्या मफंदराच्या बाहरेील प्राकाराची 

रचना उत्तरेिील िनै मफंदराचं्या धिीर्र आह.े अधवखलुा मडंप, मधला भाग आजण मखु्य 

गाभारा असा त्या मफंदराचा पररसर आह.े िथेील जशर्मंफदरास भलुशे्वर-महादरे् ककंर्ा 

यर्िशे्वर म्हणिाि. मंफदराच्या गाभार् यािजशर्वलगं आह.े मफंदराच्या सभोर्िालची वभिं, 



नगारखाना र् जशखरे अठराव्या शिकािील मराठा शलैीिील आहिे. परू्ी, मळू मंफदरास 

भव्य प्राकार होिा र् नदंीचा मडंप स्र्ितं् होिा. अठराव्या शिकाि झालले्या 

िीणोद्धारानिंर ह ेमफंदर एकाच छिाखाली आल.े 

मफंदराि मोठ्या प्रमाणाि मानर्ी र् दरे्िाचंी जशल्प ेआहिे. दरे्ळाभोर्िी असलले्या 

ओर्ऱ्यामंध्य ेदरे्िाचं्या अनके मिूी आहिे. काही ओर्ऱ्या ररकाम्या आहिे. वभिंींर्र 

कोरीर्काम, मूिीकाम केलले ेआह.े मखु्य सभामडंपाच्या भोर्िी असलले्या अधववभिंींर्र 

यदु्धप्रसगं, वसहं, हत्ती इत्यादी प्राणी र् रामायण-महाभारिािील प्रसगं कोरलले ेआहिे. 

महाभारिािील प्रसगं भारिािील इिर मफंदरापंिेा िथे ेिास्ि रेखीर् आहिे. द्रौपदी-

स्र्यंर्र, शरपिंरी भीष्म, हत्तीला आकाशाि फेकणारा भीम ही कथानकजशल्प,े िसचे 

माितकादरे्ी, गणपिी, जर्ष्णूचं ेअर्िार, योद्ध,े पिी इत्यादी जर्जर्ध प्रकारचे जशल्पाकंन त्या 

मफंदराि आढळिे. कंुभ, कमळ कीर्िवमखु, मकर, पाने-फळे, र्लेबटु्टट्या, घटंा ही शभुजचन्ह े

मफंदराच्या सशुोभनाि र्ापरललेी आहिे. िथेील दपवणधारी स्त्रीमिूी जशल्पकलचेा सुदंर 

नमुना आह.े दजिण दरर्ाज्यार्र असलले्या भरि-शत्घु्नाच्या डाव्या बािसू दोन चौघडार्ाल े

उंट दाखर्लले ेआहिे. दजिणकेडील मफंदराि उंटाचे जशल्प क्वजचिच आढळिे. माळव्याि 

प्रचजलि असलले्या भजूमि उपशलैीचा प्रभार् िथेील काही जशल्पारं्र ठळक रीत्या आढळिो. 

यादर् साम्राज्य सपंषु्टाि आल्यानंिर यर्नाकंडून महाराष्ट्रािील अनके मंफदरांची, जशल्पाचंी 

नासधसू करण्याि आली. भलुशे्वर मफंदरािील जशल्पाचंहेी त्या काळाि नकुसान झाल.े 

 जर्िापरूचा सरदार मरुार िगदरे् याने भलुशे्वराच्या डोंगरार्र ‘दौलि मगंल’ नार्ाचा 

फकल्ला १६३४ मध्य ेबाधंला (सदंभव - जशर्चररत् प्रदीप - १९२५). त्या फकल्ल्याचा भग्न 

बरुूि मफंदराकड ेिािाना उिव्या बािसू दतष्टीस पडिो. त्यासोबि िटबदंी, िाशीर् दगडाि 

बाधंललेा फकल्ल्याचा दरर्ािा, पाय-यांच ेमागव, पायाच ेटाके पाहायला जमळिाि. पजहल े

बािीरार् पशेर् ेर् सािाऱ्याच ेशाहू छत्पिी याचं ेगरुू ब्रह्मेंद्रस्र्ामी यानंी अनके हमेाडपथंी 

मफंदरांचा िीणोद्धार केला. भलुशे्वरच ेमफंदर त्यापकैी एक. स्र्ामींनी १७३७ मध्य ेएक लाख 

रुपये खचूवन िीन कमानींचा नगारखाना, सभामडंप र् िीन चनुगेच्ची जशखरे बाधंली. िे 

बाधंकाम सभंािी र् व्यकंोिी नाईक या गर्डं्यानंी केल.े दरे्ळाच्या बाधंकामाि स्र्ामी 

िािीन ेलि परुर्ि असि. दमािी गायकर्ाड या सरदारान ेपर्ारारं्र जमळर्लले्या 



जर्ियाप्रीत्यथव िीणोद्धारास पचंर्ीस हिार रुपय ेफदल.े र्सईच्या जर्ियानिंर जचमािी 

अप्पांनी भलुशे्वरास मकुुटाकरिा सव्र्ाश ेरुपय ेर् सोन्याच्या सव्र्ाशे पिुळ्या अपवण केल्याची 

नोंद आह.े ब्रह्मेंद्रस्र्ामींनी माळजशरस र् यर्ि या रठकाणी जर्जहरी र् िळी बाधंनू फदली. 

िरेाव्या शिकाि बाधंलले्या त्या मफंदराच ेप्रर्शेद्वार जशर्काजलन गोमखुी प्रकारचे 

असल्यामळेु मफंदराचा जिणोद्धार झाला असल्याचे स्पष्ट होि.े त्या िीणोद्धारामळेु ि ेमफंदर 

हमेाडपथंी-मराठा सजंमश्र र्ास्िशुलैीचे झालले ेआह.े 

मफंदराच ेगभवगतह खोल असनू गभवगतहासमोर उंचार्र काळ्या दगडािील कोरीर् काम 

केललेा नदंी आह.े नदंीच्या उिव्या बािसू ओटा असनू त्यार्र कासर्ार्र बसललेा नंदी 

असार्ा. हल्ली त्याचे फक्त डोके जशल्लक असल्यामळेु िो प्राणी कोणिा असार्ा ि ेकळि 

नाही. गभवगतहािील जशर्वलगंाच्या सगंमरर्री बाणार्र जपिळी मखुर्टा बसर्ललेा आह.े 

बाण काढल्यानंिर खाली आि िीन मखु्य वलगं,े िीन कोपऱ्यािं उंचर्ट्याच्या स्र्रूपाि 

असनू िी ब्रह्मा, जर्ष्ण ूर् महशे याचंी प्रजिके आहिे. वपडंीच्या खाली असलले्या खोलगट 

भागाि नसैर्गवक रीत्या पाणी पाझरि असि.े अन्य जशर्मफंदरापंिेा भलुशे्वर यथे ेअनके 

र्जैशष्ट्य ेआढळिाि. कीर्िवमखु, 

उंबरठ्याचं्या मध्यभागी न काढिा 

दोन्ही अगंासं कोरललेी आहिे. 

गाभाऱ्याच्या गणशेपट्टीर्र गणपिीचे 

जचत् असल ेिरी दरे्ळाभोर्िी 

असणाऱ्या दजिणाजभमखु पट्टट्यारं्र 

गणशेाऐर्िी भरैर्ाच ेजशल्प कोरलले े

आह.े ओर्ऱ्या र् दगड यामध्य े

कोरलले्या जखडकया याचंी एकाआड एक माडंणी केललेी आह.े 

मफंदराच्या गाभार् याच्या बाहरेील बािसू र्र िीन सप्तमाितकाचं्या समहूाि गणशेाचे 

स्त्रीरूपी दमुीळ जशल्प आह.े र्रेूळच्या कैलासलणे्याि त्या प्रकारचे जशल्प आढळि.े प्राचीन 

र्ाङ्मयाि र् स्कंदपरुाणाच्या पधंरा हिार श्लोक असलले्या काजशखडंाि चौसष्ट योजगनींच्या 

यादीि या गणशेाचा ‘र्नैायकी’ असा उल्लखे आढळिो. दरे्ीसहस्त्रनामाि त्या दरे्िसे 

‘जर्नायकी, लबंोदरी, गणशे्वरी’ अशा जर्शषेणांनी सबंोधल ेआह.े ‘जशल्परत्’ या ग्रथंाि 

र्नैायकीचा उल्लखे ‘शजक्तगणपिी’ असा केललेा आह.े गपु्तकाळाि प्रथम सप्तमाितका 



जशल्पाचा उगम झाला. मध्ययगुाि शजक्तपिूक सपं्रदायाि र्नैायकी पिूनाचे महत्र् र्ाढल.े 

र्नैायकी जशल्प ेगिमखु, चिभुुवि आजण गणपिी याचं्याप्रमाण ेआयधु ेधारण केललेी 

आढळिाि. भलुशे्वर यथेील र्नैायकी जशल्प ेपद्मासनाि बसललेी असनू सालकंत ि आहिे. 

खाली मषूक ह ेर्ाहन आह.े िथे ेर्रेूळच्या लणे्याप्रमाण ेपणूव जशल्पपट्टीका नसनू िीन 

सप्तमाितकाचं्या जशल्पपट्टीि र्ैनायकीची जशल्प ेआहिे. 

भलुशे्वरला पोचण्यासाठी पणुे-सोलापरू महामागावद्वारे उरुळी काचंन, लोणी काळभोर 

मागे यर्ििर्ळ यार्.े यर्िच्या अजलकड ेउिर्ीकड ेभलुशे्वर आजण माळजशरस याचं्याकड े

िाणारा फाटा आह.े त्या रस्त्याने घाट चढून आठ फकलोमीटर गले,े की पठारार्र सपाटीकड े

िाणारा रस्िा सोडून उिर्ीकड ेचढार्र दरूध्र्नी मनोर् याच्या शिेारीच भलुशे्वराच ेमफंदर 

आह.े 

मफंदराच्या आि छायाजचत्णास बदंी आह.े महाजशर्रात्ीला िथे ेभाजर्काचंी गदी होि.े 

परंुदर िालकुयािील माळजशरस गार्ािून श्रार्ण मजहन्याि मफंदराि भलुशे्वराची पालखी 

नलेी िािे.परुाित्त्र् खात्यान ेि ेमफंदर राष्ट्रीय सरंजिि स्मारक म्हणनू घोजषि केलले ेआह.े 

परंुदर िालकुयािर्ळील पयवटन स्थळे 

सासर्ड  

सासर्डला िाण्यासाठी भोरहून राष्ट्रीय महामागावन ेकापरूव्होळला िार्े लागिे. 

बालािी, नारायणपरू मागे सासर्डला िािा यिेे. ह ेअिंर समुारे ४० फक.मी. आह.े 

सासर्डला िाण्यासाठी समुारे एक िास लागिो. पुण्याहून हडपसर मागे फदर्घेाटािनू, 

सासर्डला िािा येि.े 

परंुदर- र्ज्रगड फकल्ला  

अभदे्य खडकारं्रचा, समदु्रसपाटीपासनू 1398 मी. उंचीर्रचा चौदाव्या शिकािील हा 

फकल्ला बालफेकल्ला आजण माची अशा दोन भागाि आह.े गडार्रील फदल्ली दरर्ािा, 

िटबदंी, केदारेश्वराच ेमंफदर पाहण्यासारख ेआह.े मरुारबािीच्या शौयावन ेपार्न झाललेी 

इथली मािी र्दंनीय आह.े स्र्ाितं्र्यानिंर इथ ेभारिीय सनै्याचे प्रजशिण कें द्र कायवरि होि.े 

छत्पिी सभंािी रािाचं ेिसचे सर्ाई माधर्रार्ाचंे ह ेिन्मस्थान. 



बालािीच ेमफंदर  पणु्यापासनू ४० फक.मी. अिंरार्रील केिकार्ळे या गार्ी िगािील 

सर्ावि मोठी (जिरुपिी यथेील) बालािी मफंदराची प्रजिकत िी र्ेंकटेश्वरा उद्योगसमहूान े

उभारली आह.े १० एकरारं्रील या मफंदराच ेबाधंकाम समुारे ४००० स्के्वअर फूट असनू 

बालािीचा दशवन मडंप जर्शाल आह.े दशेाच ेकत जषमतं्ी ना. शरदचदं्रिी पर्ार याचं्या हस्ि े

मफंदराच ेउद्घाटन झाल ेअसनू पररसराि जनर्ासाचीही व्यर्स्था आह.े मफंदरासाठी समुारे १४ 

कोटी रुपय ेखचव आल्याच ेसांजगिल ेिाि.े 

श्रीिते् नारायणपरूच ेमफंदर दत्ताच ेह ेिागति दरे्स्थान. परंुदर फकल्ल्याच्या पायर्थयाशी 

र्सलले ेह ेगार् सिं चागंदरे्ाचे गार् म्हणनूही ओळखल ेिािे. दत्तमफंदराबरोबरच 

नारायणशे्वराच ेपाडंर्कालीन िनुे दऊेळ, त्याचं ेबाधंकाम, शिेारचा प्राचीन औदुबंर र्ति, 

हमेाडपथंी बाधंकाम िसचे भोर्िालचा परंुदरचा जनसगवप्रमेींना र् अभ्यासूनंा आकर्षवि 

करिो. (मफंदरािील महारािाचं्या पढुाकारान ेचाललले ेव्यसनमकु्तीच ेकायवही लिर्धेी.) 

               

  



नारायणपरू समोरचा सयूव पर्वि   

कऱ्हा नदी र् नदीकाठच ेसगंमशे्वर मफंदर   

सिंश्रषे्ठ सोपानदरे्, सिं चागंदरे्, श्रीदत्त महाराि, बाळािी जर्श्वनाथ पशेर्,े होळकर, 

परंुदरे, पानसरे याचं्या कितवत्र्ाने नटललेी आजण आचायव प्र.के.अत्ेंच्या लखेणीने समतध्द 

झाललेी सासर्डची भमूी सिुलाम करण्याच ेकायव ही कऱ्हा नदी करिे. सासर्ड गार्ी 

नदीफकनारी भव्य सगंमशे्वर मफंदर असनू सध्या िे आचायव अत् ेसाजहत्य समंलेनाच्या 

जनजमत्ताने मोठे सासं्कत जिक कें द्र बनल ेआह.े यथेचे िर्ळ बाळािी जर्श्वनाथ यांची समाधी 

आह.े 

र्टेश्वर मफंदर 

 

र्ीर बािी पासलकर- (कन्हयैा चौकी) याचंी समाधी 

 

श्रीमिं बालािी जर्श्वनाथ याचंी समाधी: मळूच ेजचपळूण श्री. बाळािी भट सन 

१६९९ ि े१७०३ या काळाि परगण्याची सरसभुदेारी साभंाळीि होिे. त्यानिंर सन 

१७१३ मध्य ेिे पशेर् ेझाल.े प्रचंड पराक्रमी असा हा योध्दा र्याच्या ६० व्या र्षी २एजप्रल 

१७२० मध्य ेस्र्गवर्ासी झाला. यांच ेसासर्ड यथेील सगंमशे्वर मफंदरािर्ळ स्मारक अर्श्य 

पाहण्यासारख ेआह.े 

सासर्डपासनु साधारण १० फकमीर्र पशेव्याचं्या िोफाखाण्याच ेसरदार भीमरार् 

पानस ेयाचं सोनोरी ह ेगार् आह.े  

    

   

  



  



आबासाहबे परंुदरे र्ाडा, उंच िटबदंी 

हा र्ाडा १७१० मध्य ेबाधंला. र्ाड्याच्या उंच वभिंी आिा जशल्लक आहिे. मखु्य 

दरर्ािा हा लाकडाचा असनु त्यार्र लोखडंी जखळे आहिे.  

 

 

  



 

भरैर्नाथ मफंदर  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  



 

सोनरेी िर्ळचा पानस ेयांचा मल्हारगड 

पशेव्यांच ेपराक्रमी सनेापिी सरदार पानसेंचा सोनरेी गार्ािील हा गढीर्िा रािर्ाडा 

थटे पणु्यािील शजनर्ार र्ाड्यासारखा फदसिो. सपंणूव काळ्या दगडाच ेबाधंकाम, आिमध्य े

लक्ष्मीनारायणाच ेभव्य मफंदर आह.े िसचे इिरही मफंदरे पाहण्यासारखी आहिे. िटबदंीर्रुन 

सुदंर पररसर न्याहाळिा यिेो. 

  



चागंर्टेश्वर मफंदर १ फक.मी. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

फदर् ेघाट : पढंरपरूच्या र्ारीिील पणु्याची सरहद्द ओलाडंिाना हा फदर्घेाट भटेीला 

यिेो. या घाटाि र्ारकऱ्यांची श्रमपरीिा होि.ेअत्यंि अर्घड र्ळणाचा हा फदर्े घाट 

जनसगावच्या र्रदानाने मात् अजिशय समतध्द आह.े याच्याच पररसराि वचकंारा हररणासारख े

र्न्यप्राणी िसचे आजशया खडंािील दरु्मवळ फुलपाखरे पाहायला जमळिाि.  

सिं सोपानकाकाची समाधी 

क्रांिीर्ीर उमािी नाईक : जब्ररटशाजंर्रुध्द लढा पकुारणारे आद्य क्रांिीकारक. 

 सन १८२६ पासनू रामोशी समािािील शरूजर्रांना हािाशी धरुन नरर्ीर उमािी 

नाईकानंी जब्रटीशानंा सळो की पळो करुन सोडल.े त्याचबरोबर राज्यािील इिरही भागाि 

क्रांिीची ज्र्ाला प्रज्र्लीि केली. परंुदरच्या भमूीिील या नरर्ीराला पणु्यािील खडकमाळ 

यथे ेजब्रटीशानंी १८३२ मध्य े आशी फदली. त्याचं्या िन्मगार्ािर्ळ (जभर्डंी यथे)े स्मारक 

उभारण्याि आल ेआह.े 

  



काजनफनाथ डोंगर : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पणु्याहुन सासर्डला िािाना फदर्घेाटान ेिायच ह ेसर्ावनाच माजहि आह ेपण िरा 

र्गेळ्या रस्त्याने िाऊन बघा. बापदेर् घाटािुन िा. सासर्डमध्य ेएक चौक आह.े त्यािील 

एक रस्िा नारायणपरूला िािो. एक िेिरुीला िािो आजण एक बापदरे् घाटाकडे यिेो. हाच 

बापदरे् घाट पणु्याला कोंढव्याला (ललु्लानगर) जनघिो. बापदरे् घाटाच्या रस्त्यार्रून 

जनघाल ेकी िर्ळपास १०-१२ फक.मी. र्र काजनफनाथाकड ेफाटा फुटिो. एक मोठी कमान 

असल्यामळेु हा फाटा चकुण्याची शकयिा नाही. समोरच आपल्याला सफेद मफंदराचा कळस 

फदसले. िचे नागपथंािील गरुु काजनफनाथाच ेमंफदर.मंफदर अजिशय सुदंर आह.े 

काजनफनाथाच्या मंफदरासाठी अिनू काही पायर् या चढून र्र यार् ेलागि.े मफंदराच 

र्गेळेपण म्हणि ेएक छोटी गहुा आह,े त्याि सरपटि आि जशरार् ेलागिे. त्यािनु ऒणर् 

हॊऊन आि गले्यार्रच काजनफनाथाचे दशवन होिे. बाहरे पडिानाही दरे्ाला पाय दाखर्ायच े

नाही. फकिीही मोठा माणसु असले पन मनाि िर श्रध्दा असले िर आि िाउ शकिो. जिथ े



असा फलक पण लार्ला आह ेकी ‘असले श्रध्दा ज्याच्या उरी त्याला फदस ेकाजनफनाथ 

मरुारी.’ जिथला पिुारी आि जशरण्याची यकु्ती सांगिो. आि जशरण्यापरू्ी शटव, बजनयन, बले्ट 

काढून आि जशरार्े लागिे. आिमध्य ेजशरल्यार्र अधंाराला डोळे सरार्िाि आजण थोड्याच 

र्ळेाि समाधी नीट फदस ूलागि.े मजशदीसारख ेत्यार्र एक कापड पसरलले ेफदसल.े बाहरे 

यिेाना िस ेआि जशरलो िसचे बाहरे पडिा यिे.े मंफदरािील गाभारा मोठा आह.े  

मफंदराच्या सभामडंपाि गोरसःनाथ, िावलदंरनाथ, मवच्छंद्रनाथ याचं्या समाधी आहिे. जिथ े

अन्नछत् चाल ुअसि.े पण जमळणारा भाि आमटी अगदी अप्रजिम असिो. 

परंुदर िालकुयािर्ळील पयवटन स्थळे र् अंिर : 

भोर सासर्ड ४५ फक.मी 

कापरूव्होळ सासर्ड २५ फक.मी 

सासर्ड हडपसर २२ फक.मी. 

जहडन ओअजसस कत षी पयवटन -  कें द्रसपंकव  - श्री. यनुसू जसप चादंलर 

गराडंे धरण,म.ुपो. गराड,े 

िा.-परंुदर, जि. पणु.े 

बापुि कत षी पयवटन कें द्र - कें द्रसपंकव  - श्री.जर्ियरार् झोळ 

वपपंळोली, िालकुा मळुशी पोस्ट ररह.े (चांदणी चाकािुन – ३० फक.मी., वपरंगुु्टपासनु 

– १४ फक.मी.) 

 



 

भोर िालकुा 

भोर ह ेएक रािाची सत्ता असलेल ेएक िुन्या काळचे संस्थान होिे. आिही आपणास 

रािर्ाडा िसेच संस्थानाच्या अजस्ित्र्ाच्या खाणाखुणा पाहार्यास जमळिाि. भोर 

िालुकयाि एकूण ३० िे ४० गारे् असून, सर्व गार्ाना चहूबािंूच्या डोंगरांमुळे जनसगवसौन्दयव 

लाभले आह.े भोरमध्य ेकाही चांगल्या जशिणसंस्था आहिे. भोर िालकुयाि धुमाळ-दशेमुख 

ह ेघराण ेइजिहासापासून प्रजसद्ध आह,े जशर्कालाजिल आपल्या पूर्विांची िलर्ार, दशेमखुी 

र्िनाचा जशक्का, नाणी, कट्यार र् महत्त्र्ाची बरीच ऐजिहाजसक कागदपत् अिुनही त्यांच्या 

घराण्याच्या संग्रहाि आहिे.. 

भोरच्या िर्ळपास भाटघर आजण नीरा दरे्घर ही दोन धरण ेआहिे.भोर धरणाच्या 

पररसराि पार्साळ्याि बघ्यांची खूप गदी असिे. पार्साळ्यािील जनसगव पयवटकांचे लि 

र्ेधून घेिो. भोर िर्ळच रािगड, िोरणा ह ेफकल्ले र् रायरेश्वर पठार आह.े पार्साळ्याि 

येथे जगररभ्रमणासाठी िरुणांची खूप गदी असिे.भोर िालकुा शेिीप्रधान असून यथेील 

मालाला बािाराि भरपरू मागणी आह.े भोर पररसराि अलीकडील काळाि लहान मोठ्या 

अनेक उद्योगधंद्याचे कें द्रीकरण झाले असून यथेील रंगाचा र् रेकझीनचा (भोर इंडस्ट्रीि) 

कारखाना प्रजसद्ध आह.े 

भाटघर : ह ेभोर िालुकयाि असून नीरेची उपनदी र्ेळर्ंडीर्र बांधललेे ‘लॉईड धरण’ 

येथे आह.े या धरणाच्या िलाशयास आिा ‘यसेािी कंक िलाशय’ असे नार् दणे्याि आले 

आह.े पुण्यापासून ४० फक.मी. अंिरार्र असलले ेह ेस्थळ आिा पयवटककें द्र म्हणून जर्कजसि 

होि आह.े 

भोरचा रािर्ाडा  

पुण्यापासून दजिणेला २० फक.मी. अंिरार्र भोर संस्थानचं र्ैभर् अिूनही र्ास्िुरूपानं 

सांभाळललें आह.े संस्थाजनक र्ैभर्ाची साि दणेारा, कलाकुसरीने पररपूणव असा र्ास्िुकलेचा 

उत्तम नमुना िसेच िनमानसािही आदराचे स्थान असलेला भोरचा रािर्ाडा हा 

महाराष्ट्राचा अनमोल र्ारसा आह.े रािर्भैर् िरी सरल ंिरी त्या काळाच्या ऐश्वयावची र् 



उच्च अजभरूचीची कल्पना र्ास्िचू्या अिंबावय रूपािनू प्रिीि होिे. जब्रटीश सरकारच्या 

ससं्थान खालसा धोरणामध्य,े ह ेएकमरे् अस ेससं्थान होि ेज्याला जब्रटीश सरकार खालसा 

करू शकल ेनाहीि.दरर्षी रािर्ाडयाि रामनर्मीचा सण मोठया फदमाखाि सािरा केला 

िािो. आिही रामनर्मीला गार्भोिन असि.े २०१० मध्य ेरािर्ाड्याच्या र्ास्िलूा १४१ 

र्षे पणूव होि आहिे. रािर्ाड्याची पुनबाांधणी ही इंग्रिाचं्या काळाि आल्यामळेु साहजिकच 

पशेर्केालीन शलैी र् जव्हकटोररयन शलैी यांची रसजमसळ र्ास्िकुलमेधनू फदसनू यिेे. चार 

मिली रािर्ाड्याच ेिते्फळ समुारे ४४ हिार चौरस फूट आह.े  

  



अप्रजिम लाकूडकाम, दगडकाम, र्ीटकाम याचंा जमलाफ र्ाड्याच्या र्ास्िजुशल्पामधनू 

फदसनू यिेो. िीन चौकी प्रशस्ि र्ाड्याची िजमनीर्रील व्याप्ती इंग्रिी ‘एल’ अिराप्रमाण े

आह.े परू्ावजभमखु र्ाड्याच ेप्रथमदशवनी रूप मोठे र्धेक आह.े जिसरे पिंसजचर् श्री. जचमािी 

नारायण याचं्या कारकीदीि १७४० मध्य ेरािर्ाडा बाधंला. पिंसजचर् घराण्याच्या नर्ीन 

जपढीनहेी त्याचे महत्त्र् िाणनू हा रािर्ाडा उमदेीन ंसाभंाळला आह.े    

  



 

आबंर्ड ेगार् एक भटकंिी 

लोकसत्ता साभार 

पुण ेजिल्हय़ािील भोर िालुकयािील आंबर्ड ेगार् पार्साि ककंर्ा केव्हाही 

िाण्यासाठी खुप छान आह.े रायरेश्वराच्या पठारार्र िािाना मध्ये आंबर्ड ेगार् लागिे. 

जहरडस मार्ळािील ह ेएक छोटेस ेगार्. डोंगरदरीि, जहरर्ाईच्या कुशीि पहुडललेे. 

गार्ाला खेटूनच एक खळाळिा ओढा र्ाहिो. या ओढय़ाच्या काठार्र दाट झाडीि एक 

प्राचीन जशर्ालय दडल ेआह ेआजण या साऱ्यांच्या सहर्ासाि कधीही गेलो, िरी केर्ळ नीरर् 

शांििा आजण भरून राजहललेी प्रसन्निाच अनुभर्ायला जमळिे! 

भोरपासून १० फकलोमीटरर्र ह ेआंबर्ड ेगार्. इथपयांि येण्यासाठी भोरर्रून 

एसटीची सोय आह.े डोंगरदरीिली ही र्ाट जहरर्ाईची सोबि करिच जनघि.े खळखळत्या 

ओढय़ाच्या पलीकडच्या िीरार्र घट्ट झाडी आजण या झाडीमध्ये नागेश्वराचे प्राचीन 

जशर्ालय लपलले ेआह.े 



आंबर्ड ेह ेभोरचे संस्थाजनक पंिसजचर् यांचे गार्. या संस्थानचे संस्थापक शंकरािी 

नारायण सजचर् यांची समाधी गार्ािच आह.े ही समाधी आजण नागेश्वर मंफदर या 

संस्थानकाळच्याच आठर्णी. ही दोन्ही स्थळे ओढय़ाच्या पलीकड.े या पैलिीरी 

िाण्यासाठीच कधी संस्थानकाळी हा झुलिा पलू इथे आकारास आला. आंबर्डय़ाि 

जशरणाऱ्या प्रत्येक पार्लांचा काही काळ इथ ेया झुलत्या पुलार्र रेंगाळिो. 

आंबर्ड ेगार्ाशेिारून र्ाहणारा हा ओढा म्हणिे छोटीशी नदीच आह.े चागंली रंुदी 

आजण खोली. म्हणून मग ह ेपात् ओलांडण्यासाठी १९३६ साली या झुलत्या पुलाची 

उभारणी केली. याची रंुदी ४ फूट िर लांबी दीडशे फुटांच्या घराि आह.े पुलाच्या दोन्ही 

अंगास रेखीर् कमानी आहिे. त्यार्र पुलाच्या बांधकामाचे िपशील सांगणारे लखे आहिे. 

मार्थयार्र ‘ओम’ ह ेशुभजचन्ह कोरलेल ेआह.े 

हा झुलिा पलू भोर संस्थानचे रािे श्रीमंि रघुनाथरार् शकंररार् पंजडि पिंसजचर् 

यांनी आपली आई श्रीमंि जिजिसाहबे पंिसजचर् यांच्या स्मरणाथव बांधला. यासाठी त्या 

र्ेळी १० हिार रुपय ेखचव आला. १५ नोव्हेंबर १९३७ रोिी जमरिेचे रािे सर गंगाधररार् 

ऊफव  बाळासाहबे पटर्धवन यांच्या हस्िे याचे उद्घाटन झाल.े या साऱ्या िपजशलाची नोंद या 

पुलाच्या दोन्ही बािूकडील स्र्ागि कमानींर्र घिेलेली आह.े 

झुलत्या पुलाचा िपशील र्ाचला, की त्याच्यार्रचे ह ेचालण,े हलण ेआणखी मिेशीर 

र्ाटू लागिे. ही गंमि अनुभर्ायची आजण पलीकडच्या िीरार्र दाखल व्हायचे. अगदी 

सुरुर्ािीला आपण समाधी पररसराि येिो. एका मोठय़ा इमारिीि मधोमध भोरच्या 

रािाची, शंकरािी नारायण सजचर् यांची समाधी आह.े छत्पिी संभािीमहारािांच्या 

मतत्यूनंिर स्र्राज्याच्या सीमांचे रिण करण्याि या पंिसजचर्ांचा मोठा र्ाटा होिा. या 

समाधीशिेारीच संस्थानच्या राणीसाहबे जिजिसाहबे यांचा अधवपुिळा आह.े ज्येष्ठ जशल्पकार 

जर्नायक करमरकर यांनी घडर्ललेा हा पुिळा पाहण्यासारखा आह.े या अशा स्मारकांच्या 

केर्ळ दशवनािूनही इजिहासाच्या त्या पर्ावि बुडायला होिे. 

या स्मारकाशेिारूनच एक र्ाट नागेश्वराकड ेउिरि.े ह ेमंफदर थोडसेे खोलगट भागाि 

आह.े िुन्या मोठाल्या र्तिांच्या गदीिूनच एक पायरी मागव र्ळण ेघेि या नागेश्वरासमोर 



दाखल होिो. मोठा फरसबंदी प्राकार, भोर्िीने िट, ओर्ऱ्या, पाण्याची कंुड,े पाण्याचे र्ाहि े

प्रर्ाह आजण या साऱ्यांच्या मधोमध उभ ेअसलले ेनागेश्वर मंफदर! एखादा नायक असार्ा 

असे. 

दरूर्रूनच ही रचना लि र्ेधून घेि.े पजिमाजभमखु असलेल ेह ेमंफदर एका उंच 

िोत्यार्र उभे आह.े मंफदराच्या दशवनी भागार्रच एक लेख लार्ललेा आह.े ज्यामध्य े

नागसंस्कत िीिील लोकांचा हा दरे् असून, या मंफदराचा र्ेळोरे्ळी िीणोद्धार केल्याचा अल्लखे 

आह.ेमुखमडंप, सभामंडप आजण गभवगतह अशी मंफदराची रचना आह.े प्ररे्शद्वाराभोर्िी 

नािूक जशल्पकाम केललेे आह.े आिील स्िंभही जशल्पकलेने नटलेल ेआहिे. बाहय़वभंिीर्र 

उमलिी कमळे, झाडांच्या पानांचे निीपट उठर्ण्याि आले आहिे. हत्तीर्र अंबारीि स्र्ार 

झालेली कुणी रािमान्य व्यक्ती, शरभ, मोर आदी जशल्पांची रचना आह.े जशखरही असेच 

कोरीर्. पजिमाजभमखु असलले्या या मंफदराच्या मागील पूर्व अंगासही एक कोरीर् दरर्ािा 

असल्याचा भास होिो. पण िर्ळ गेल्यार्र िो त्या स्थापत्याचाच एक भाग असल्याचे 

समिल्यार्र उडायला होिे. 

आंबर्डय़ाला र्ळसा घालि जनघाललेा िो ओढा इथे नागेश्वरािर्ळ एखाद्या 

धबधब्याप्रमाण ेउडय़ा घिे धार्ि असिो. िर्ळ गेल्यार्र त्याच्या िुषारामंध्ये जभिायला 

होिे. पार्साळय़ािील त्याचे ह ेजर्राट रूप पाहण्यासारखे असि.ेओढय़ाचा हा खळखळाट 

अनुभर्ि मंफदर प्राकाराि यार् ेिो िी नीरर् शािंिा पुन्हा स्पशव करू लागिे. मंफदराभोर्िी 

पाण्याच्या कंुडांची रचना आह.े ज्यािून पाण्याचे अनेक प्रर्ाह मंफदराभोर्िी खेळिे आहिे. 

पाण्याच्या या प्रर्ाहांनाही एक नाद असिो. 

भोर्िीची गदव झाडी, त्यािील पक्ष्यांचा फकलजबलाट, पाण्याचे खेळिे प्रर्ाह आजण या 

साऱ्यांच्या मधोमध उभा नागेश्वराचा िो प्राकार! ह ेसारे पाहिा-अनुभर्िाना जचत्त एकाग्र 

होऊ लागिे. आपल्या या समाधीला, या शांि अनुभूिीला गाभाऱ्यािील िो घंटानाद 

खोलर्रची कंपने पुरर्ि असिो. मध्येच पार्साची एखादी सर येिे. जिच्या पाठी दरीि 

कोंडलेल ेढगही उिरिाि आजण सारेच जचत् धूसर होिे. त्या धूसरपणाि फदसणाऱ्या 

आकत िीलाही एक गूढिा असि.े 



 

साहस प्लस ररसॉटव ,भोर 

   

   



 

 

र्ले्ह ेिालकुा 

 

पयवटकांना र्ेल्ह ेिालुकयािील डोंगरकपारीिून र्ाहणारे झरे, जहरव्यागार र्नरािीिून 

फेसाळि कोसळणारे धबधबे, जहरर्ी र्स्त्रे पररधान केललेी भािशेिीची खाचरे, ररमजझम 

पार्सािील धुकयाची दलुई आजण दसुरीकड ेिाठ मानेने स्र्राज्याच्या इजिहासाची भक्कम 

साि दणेारे रािगड, िोरणा ह ेफकल्ले… असा ऐजिहाजसक र्ारसा फदमाखाि जमरर्णारा हा 

पररसर पयवटकांसाठी एक पर्वणीच आह.े महाबळेश्वर, लोणार्ळा, पाचगणी या रठकाणांचा 

िोचिोचपणा, गदी- गोंगाट, प्रदषूण, र्ाढिी महागाई याने त्स्ि झालेल्या पयवटकांना येथ े

त्याहीपेिा सरस अस ेसौंदयव शांि, गदी-गोंगाटापासून दरू र् प्रदषूणमकु्त, कमी खचावि र् पुण े

शहरापासून िर्ळच्या अंिरार्र सहिपण ेपाहिा येईल. र्ेल्ह ेगार्ािर्ळ जहरव्यागार 

र्नरािीि नटलेला र् समुद्रसपाटीपासून १४०३ मीटर उंचीर्रचा िोरणा फकल्ला आपल्या 

डोळ्यांचे पारणे फेडिो. या गडार्रून जहरव्यागार डोंगर रांगा, दऱ्या, पांढऱ्याशुभ्र पाण्याचे 

धबधब ेपाहिाना मन िािेिर्ाने होिे. या फकल्ल्यार्रून अनेक फकल्ल ेर् पठारांचे दशवन होिे. 

रािगड- जशर्छत्पिींच्या स्र्राज्याची रािधानी असललेा र् जनसगावच्या कुशीि र्सलेला 

टे्रककंगसाठी आव्हानात्मक असा पयवटकांना भुरळ घालणारा फकल्ला आह.े 

सुर्ेळा, संिीर्नी र् पद्मार्िी अशा िीन माच्यांमध्य ेफकल्ल्याचा भलामोठा जर्स्िार 

आह.े सुर्ेळा र् संिीर्नी माचीर्रून भाटघर धरणाच्या बॅकर्ॉटरचे (पाणीसाठ्याचे) 



जर्हगंम दतश्य पाहायला जमळिे, िसेच या गडार्र जिर्ंि पाण्याची २५ लहान-मोठी िळी 

(टाके) र् जशर्ािी महारािांच्या पत्ी सईबाई यांची समाधी आह.े 

गुिंर्णी धरण- र्ले्ह ेगार्ापासून िर्ळच असललेे गंुिर्णी धरण आह.े धरणाच्या रंुद 

वभंिीर्रून िलाशयाचे र् आिूबािूचे सौंदयव पाहून मन प्रसन्न होिे. पानशेि धरण- 

िलाशयाि बोट कलब सजुर्धा असून, जहरव्यागार जनसगावच्या कुशीिील हा प्रचंड िलाशय 

पाहिाना पयवटकांना अत्यानंद होईल. त्याचबरोबर र्षावजर्हारािील नौकाजर्हाराचा 

आनंदही घेिा येईल. 

केळदचा मढेघाट म्हणिे जमनी महाबळेश्वर-र्ेल्हपेासून १६ फकलोमीटर अिंरार्र 

कोकण कड्यार्रील शेर्टचे गार् म्हणिे केळद जनसगावच्या गाजलच्यार्र र्सलले ेह ेदगुवम 

गार्. केळद म्हणिे जमनी महाबळेश्वर आह.े अंगाला झोंबणारा गार र्ारा धुकयाच्या दलुईिून 

चालिाना अर्काशाि गेल्याचा होणारा भास आजण धुकयािील दर्वबंद ूअगंार्र 

साचल्यानंिर जहर्ाळ्याची आठर्ण होिे. या रठकाणचे सर्ाांि महत्त्र्ाचे र्ैजशष्ट्य म्हणिे 

आपण नेहमी पार्साच्या िलधारा र्रून खाली येिाना पाहिो, पण यथेे कड्यार्र खालून 

र्र येणाऱ्या पार्साच्या िलधारांचे नयनरम्य जर्लोभनीय सौंदयव पयवटकांना भुरळ घालील. 

कोदर्डी डोंगरमाथा येथनू भाटघर धरणािील पाण्याच्या प्रचंड िलाशयाचे जर्लिण 

दतश्य पाहिा येिे, िसेच गंुिर्ण ेखोऱ्यािील जनसगवरम्य दऱ्याखोऱ्याचा प्रदशे पाहिा येिो. 

काय पाहाल – िोरणा फकल्ला रािगड फकल्ला गंुिर्णी धरण पानशेि धरण केळदचा 

मढेघाट म्हणिे जमनी महाबळेश्वर कोदर्डीचा डोंगरमार्थयार्रूनचे दतश्य  

अमतिराई कत जष पयवटन - कें द्रसंपकव -श्री. अपूर्व अनंि िोग 

गट नं. ३१०, मौिे केिकार्ण,े 

िा. र्ेल्हा, जि. पुण.े 

िोरणा टेन्टस कत षी पयवटन - कें द्रसपंकव  - श्री. जर्लास पाटील 

मु.पो. लाजशरगार्(पाटीलसर), 

िा. र्ेल्हा,जि.पुण.े 



मळुशी िालकुा 

पुण ेशहराला सर्ाांि िर्ळचा असणारा र् जनसगवसौंदयावच्या बाबिीि पुणे जिल्यािील 

काश्मीर अशी र्ेगळी ओळख असललेा 

मुळशी हा िालुका होय. इंद्रायणी, 

आंबेमोहोर यांसारख्या भािाचा आगार 

र् हापूस, रायर्ळ यांसारख्या आंब्याचा 

उत्पादक िालुका म्हणूनही मुळशीची 

ओळख मुंबई र् पुण ेशहराला आह.ेभव्य 

गतहप्रकल्पाबरोबरच जचन्मय जर्भूिी, 

हाडशी यांसारखी आध्याजत्मक कें द्र,े 

शेिी पयवटन कें द्र ेिसेच 

मल्हारमाचीसारखा महाराष्ट्र पयवटन 

मंडळाच्या सहकायावने िलसतष्टी प्रकल्प 

या रठकाणी उभा राजहला आह.े 

िालुकयाच्या पजिम टोकाला आपण गेलो की, एका उंच रठकाणी आपण पोहोचल्याचा 

अनुभर् येिो. पार्साळा र् जहर्ाळ्याि धुकयाच्या दलुईि लपून बसलेला िळकोकण 

आपणाला उन्हाळ्यामध्ये याच रठकाणार्रून डोळे भरून पाहिा येिो. पणु-ेमहाड 

महामागावर्रून िाि असिाना िाजम्हणी घाट पररसराि आपल्याला जनसगावची जर्जर्ध रूप ं

आपल्याला अनुभर्ायला जमळिाि. . याच पररसराि असणारा पळस ेयेथील धबधबा 

पाहण्यासाठी पार्साळ्याच्या फदर्साि पयवटकांची रीघ लागिे. मुळशीचे जनसगवसौंदयव, 

पयावर्रण र् िेथील िीर्सतष्टी अबाजधि राखण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून शासनाने 

मागील र्षीच िाजम्हणीचा हिारो हकेटरचा पररसर आिा ग्रीन झोन म्हणून घोजषि 

करण्याि आला आह े 

पांडुरंग महादरे् बापट ऊफव  सेनापिी बापट (नोव्हेंबर १२, इ.स. १८८० - नोव्हेंबर 

२८,इ.स. १९६७) ह ेभारिीय क्रांजिकारक स्र्ािंत्र्यसैजनक होिे. इ.स. १९२१ िे इ.स. 

१९२४ या कालखंडाि पणु ेजिल्हयािील मुळशी पेटा येथील धरणग्रस्ि शिेकयाांना िमीन 

जमळजर्ण्याकररिा सत्याग्रहाचे आंदोलन चालर्ल ेया आंदोलनादरम्यान बापटांना सेनापिी 

म्हणून ओळखले िाऊ लागले. या आंदोलनाि त्यांना िीनदा कारागतहार्ासाची जशिा झाली. 

शेर्टची साि र्षे सक्तमिुरीची होिी. . संस्थानांिल्या प्रिांच्या हक्कांकररिा चालू असलले्या 



आंदोलनांि भाग घेऊन त्यांनी संस्थानच्या प्ररे्शबंद्या मोडल्या त्याबदल कारागतहर्ासही 

सोसला. स्र्ािंत्र्योत्तरकाळािही भार्र्ाढ जर्रोधी आंदोलन, गोर्ामुक्ती आंदोलन संयकु्त 

महाराष्ट्र आंदोलन इत्यादी आंदोलनांमध्ये त्यांनी पुढाकार घेिला  पुण्यािील १५ ऑगस्ट, 

इ.स. १९४७ साली ध्र्िारोहण सेनापिी बापटांच्या हस्िे करण्याि आले. पुण्यािील एका 

सार्विजनक रस्त्याला त्यांचे नार् दणे्याि आले आह.े   

मुळशी धरण ह ेपुण ेजिल्यािील मुळा नदीर्रील धरण आह.े या धरणािील पाणी पुण े

जिल्याि वसंचनासाठी र्ापरले िािे. या व्यजिररक्त यथेे अडर्ललेे पाणीटाटा पॉर्र 

कंपनीच्या जभरा िलजर्द्युि जनर्मविी कें द्रािील सहा २५ मेगार्ॉट पेल्टन 

टबावइनचालर्ण्यासाठीही होिो. यथेे जनमावण झालेली र्ीि मुंबई शहराि र्ापरण्याि 

येिे.मुळशी धरणग्रस्िांच्या समस्येर्र पुण ेजर्द्यापीठाच्या राज्यशास्त्र जर्भागाचे मािी प्रमुख 

रािेंद्र व्होरा यांनी 'र्ल््स फस्ट ॲन्टी डमॅ मूव्हमेंट' ह ेपुस्िक जलजहललेे आह.े 

जनसगावच ंभरभरून दान लाभललेा मळुशी िालकुा 

वपपंरी िलार् - िाजम्हणी घाट 

िाजम्हणी घाटाि फकिीही र्ेळा गेल ेिर मनच 

भरि नाही.िाजम्हणी घाटाि  कुठल्याही ऋिूमध्य े

िा त्याची सुंदरिा िराही कमी होि नाही. पण हो 

पार्साळ्याि िाम्हीणीचे सौंदयव िरा नाही फारच 

िास्ि खुलिे.िाजम्हणी घाट पररसराि अिून एक 

सुंदर रठकाण आह े- वपंपरी व्याली आजण वपंपरी 

िलार् . िरा कमी गदीचे आजण सुंदर असे रठकाण. लहान मोठे  धबधब,े भरपूर झाडी , 

धुकयाि हरर्लेल ेडोंगर अन रस्िे . आजण गडबड गोंधळ नसललेा अजिशय सुंदर शांि 

पररसर.      

http://2.bp.blogspot.com/-iThcckIbdW4/TiQoOfp9HNI/AAAAAAAAZXU/erqYGQzyxlk/s1600/DSC00984.JPG


िाजम्हणी गार् ओलांडल ेकी ३-४ फकमी र्र 

उिव्या हािाला लोणार्ळा फाटा लागिो. 

फाट्यार्रून उिर्ीकड ेर्ळला की धुकयाि हरर्ि 

चालललेा एक लहानसा डांबरी रस्िा िुमची 

स्र्ागि करिो. नंिर हाच रस्िा धुकयाबरोबर 

झाडीिही र्ळण ेघेि हरर्ि िािो. हा रस्िा फकिी 

सुंदर आह ेम्हणून सांगू , स्र्गावचे प्ररे्शद्वार म्हटल्यार्र त्याने सुंदर असायलाच हर्,े नाही का 

? इथून जनघून िरा पुढ ेगेला की लागिो एक सुंदर िलार्. लहान आह ेिलार् त्यामुळे लगेच 

भरिो आजण त्याच्या वभिंीर्रून पाणी खाली र्ाहायला लागिे. फार सुंदर निरा असिो. 

इथे भुट्टा,भेळ,भिी असलं  काहीही जमळि नाही. एकदम स्र्च्छ आजण सुदंर पररसर. 

रस्िे: पुण-ेपौड-मुळशी-िाजम्हणी-वपंपरी   

 याच रस्त्याने पुढ ेलोणार्ळ्याला िािा येिे (वपंपरी - भांबड े- कोराईगड -लोणार्ळा 

)  

आसपासचा पररसर: िाजम्हणी(६ फकमी), कैलासगड, घनगड, िैलबलैा    

ऋिू कोणिाही असो िाजम्हणी घाटाि 

ररिेश होण्यासाठी िाणाऱ्या पयवटकांची 

संख्या खूप मोठी आह.े फदर्सेंफदर्स यथेे 

येणार् या पयवटकांच्या संख्येि खूप मोठी र्ाढ 

होि आह.े त्यामुळे येथील र्नसपंदा र् 

र्न्यिीर्ांना धोका जनमावण होऊ लागला 

आह.े म्हणूनच िाजम्हणीच्या भागािील 

दरु्मवळ र्नसंपदा र् र्न्यिीर्ांना संरिण दणे्याची गरि असल्याने र्नजर्भागाने िाजम्हणी 

घाटाला 'अभयारण्याचा' दिाव दणे्याचे ठरर्ल ेआह.े 
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॥ मलुखडेचा खडंोबा ॥ 

॥  ॐ मािांड भैरर्ाय नम:॥   

मुलखेड, मुळशी िालुकयािील मुळा नदीच्या फकनाऱ्यार्र र्सलले ेएक सुदंर खेड.े 

सगळीकड ेजहरर्ीगार शिेी, पाठीमागे आजण डाव्या बािूला डोंगररांग डोंगरािील घनदाट 

झाडी, आजण उिव्या बािूने गार्ाला र्ळसा घालून बारामहीने र्ाहणारी मुळा  नदी 

नदीकाठी शंकराची दोन सुंदर प्राचीन मंफदरे , गार्ाच्या मध्यभागी जर्ठ्ठल मंफदर आजण थोड े

खालच्या बािूला ग्रामदरै्ि भैरर्नाथ िेही मंफदर पुरािन,आजण गार्ाचा पाठीराखा खंडोबा 

र्रिी डोंगरार्र बसून गार्ाचे रिण करिोय. साधारणिा बाराश ेिे पधंराश ेफुट उंचीचा 

खंडोबाचा डोंगर आह.े दजिणेच्या बािूने सरळ चढण आह ेिो भाग सर्व खडकाचा 

असल्यामुळे थोडा र्ति जर्रजहि आह ेपरंिु डोंगराचा उत्तर आजण पजिम भाग ह ेघनदाट 

झाडीने व्यापलेले आहिे.  

खंडोबाचे  मंफदर पुरािन आह ेिे कोणत्या काळाि बांधल ेगेल ेआह ेह ेकोणालाच 

माजहि नाही. परंिु मंफदर खपू सुंदर आह.े आिमध्ये खंडोबा, म्हाळसाई मािांड भैरर् आजण 

इिरही काही  सुंदर मूिी आहिे र् बाहरे कासर् आजण एक पडकी दीपमाळ आह.े र्रिी 

चढून गेल्यार्र थोडीशी दमछाक होिी. परंिु एकदा िेथे पोहचले फक मंफदर  आजण 

आिूबािूचा पररसर पाहून सर्व शीण कुठच्या कुठे िािो. जशर्ाय थंड र्ाऱ्याने िहानही 

हरपल्या सारखी होिे.  

मुलखेड मध्ये खंडोबा, भरैर्नाथ आजण शकंर जह एकाच दरे्ाची िीन म्हणिे शंकराच्या 

अर्िाराची जिन्ही मंफदरे आहिे िीनही मंफदरे पुरािन आह ेपरंिु त्यांचा इजिहास कोणालाच 

माजहिी नाही.  

खंडोबा दरे्ाचे उत्सर् चैत् पोर्णवमा आजण नर्रात्ीमध्ये सािरे होिाि. आिा डोंगरार्र 

िाण्यासाठी रघुनाथ िापकीर यांनी आजण काही भाजर्कांनी  रस्िाही बनजर्ला आह.े 

चारचाकी  दचुाकी मंफदरापयांि नेिा येिे. मलुखडेचा खंडोबा ह ेिागति दरे्स्थान आह.े  

त्याची िो मनोभारे् सेर्ा करिो त्याच्या सर्व इच्छा आकांिा पूणव होिाि. नुकिाच मंफदराची 

दरुुस्िी करण्याि आली आह.े समोर एक पत्र्याचे शेड बनजर्ल ेआह.े रंगरंगोटी करून नर्ीन 



कळस बसजर्ल ेआहिे. कळस संदभावि एक घटना नुकिीच घडली आह.े कळस बसजर्ल्या 

नंिर काही फदर्सािच िे चोरीला गेले. रािसी र्तत्तीच्या चोरट्यांनी कळस चोरल ेखरे परंिु 

खंडरेायाने त्यांना काहीिरी अद्दल घडजर्ली आजण त्यांनी काही फदर्सािच चोरललेे कळस 

पुन्हा मंफदरािर्ळ आणनू टाकल.े र्रील घटना जह िेिुरी यथेे काही र्ष्यावपुर्ी घडलले्या 

घटनेची आठर्ण करून दिेे. मलुखेड गार्ािील र्योर्तद्ध सांगिाि फक आपल्या गार्ाचा 

खंडोबा हा िेिुरीचाच आह.े 

 संपूणव महाराष्ट्रचे कुलदरै्ि खंडोबा दशेािही इिर खपू रठकाणी आह ेत्याची जह 

माजहिी  

खंडोबाची खालील स्थाने आहिे. 

   अणदरू (नळदगुव) (उस्मानाबाद जिल्हा) 

   आदी मलैार (बीदर जिल्हा) (गुलबग्याविर्ळ) 

    काळि (िा. फलटण)(सािारा जिल्हा) 

    िेिुरी (पुण ेजिल्हा) (खंडोबा दरे्ाचे मुख्य पीठ) 

    दरे्रगुड्डा (राणीबेन्नूर) 

    जनमगार् दार्डी (पुण ेजिल्हा) 

    पाली (सािारा जिल्हा) 

    वपंपळगार् जनपाणी िा. जनफाड जि. नाजशक 

    मंगसुळी (बेळगार् जिल्हा) 

    माळेगार् (नांदडे जिल्हा) 

    मैलार वलंगप्पा (खानापूर, बेळगार् जिल्हा) 

    मैलारपरू (यादगीर) (बेळ्ळारी जिल्हा) 

    शेगुड (अहमदनगर जिल्हा) 

    सािारे (औरंगाबाद जिल्हा) 



खारार्ड्याचा म्हसोबा :- 

 मुठा वखंडीपलीकड ेमुठागार्, नंिर खारार्ड ेयेथील खारार्ड्याचा म्हसोबा म्हणून 

छोटेसे दरे्ालय आह;े ह ेदरे्स्थान प्रजसद्ध आह.े  १०१ िोळ्यांचा सुर्णवकळस असलले े

मुळशीिील ह ेएकमेर् मफंदर अशी ख्यािी खारार्ड ेदरे्स्थानास प्राप्त झाली आह.े महाराष्ट्र 

शासनाने म्हसोबा दरे्स्थानाला जिथवशेत्ाचा दिाव फदला आह.े  

वपरंगटु:-  ह ेमुळशी िालकुयािील सर्ावि मोठे गारं् आह ेर् िालुकयािील कांदा, बटाटा 

इत्यादी फ़ळ्त्पोदनाची सर्ावि मोठी बािारपेठ आह.े. िसेच सदर गार्ामधून कोलाड-

मुळशी-पुण ेमागव िाि असलेने मोठ्या प्रमाणाि र्ाह्िुक होि असिे. 

जपरंगुट गार्चे ग्रामदरै्ि म्हणिे भरैर्नाथ. दरर्षी चैत् शुकल प्रजिपदलेा म्हणिेच गुढी 

पाडव्याच्या मुहूिावर्र गार्ाि भैरर्नाथाचा उत्सर् धार्मवक र् पारंपाररक पद्धिीने सािरा 

केला िािो . िसेच अर्घ्या महाराष्ट्राचे दरै्ि असलेल्या र् छत्पिी जशर्ािी महाराि यांच्या 

काळािील र्ास्िुकलेचा अप्रजिम निराणा म्हणिे िुळिाभर्ानीचे मंफदर.गार्ामध्ये 

पेशरे्कालीन गणेश मंफदर आह.े यालाच प्रिी वचंिामणी असेही संबोधिाि. ह ेमंफदर मोरया 

गोसार्ी दरे्स्थान , वचंचर्ड यांच्या अंिगवि येिे.िसेच जपरंगुट गार्ाि प्ररे्श करिाना 

घाटामध्य ेम्हसोबाचे मंफदर आह.े अशा या धार्मवक भमूीला संि नागा महाराज्यांची 

िन्मभूमी म्हणूनही ओळखल ेिािे. १३ व्या शिकािील संि ज्ञानेश्वर महाराि यांचे 

समकालीन संि म्हणून नागा महाराि यांनी काम केल.े िसेच मकुाई र्ाडी मुकाई दरे्ी र् 

जर्न्िाई दरे्ी प्रजसद्ध आह.े 

वपंरगुट गार्ाच्या पररसरामध्ये कोका-कोला सारखी िागजिक दिाची कंपनी आह े

िसेच इिरही मोठया कंपनी आहिे.  

मळर्ली : मराठी स्रीचा सडुौल र्षे अमर करणारा जचत्कार – रािा रजर्र्माव 

मळर्ली गार्ामध्ये स्थानकाच्या जर्रुध्द बािुला रािा रजर्र्माव या एका परप्रांिीय 

जचत्काराने आपला कलाजर्लास उभा केला होिा ह ेआि बयावचिणांना मजहि ही नाही.याच 

मळर्लीच्या मुद्रणालयाि िमवन काराजगरांनी छापलेली सुबक जचत् ेआिा इजिहासिमा 

आहिे. भारिाच्या अनेक सखुर्स्िु घराि पुर्ी फदसणारी रािा रजर्र्म्यावची जचत्े आिा 



आधुजनक सिार्टीि हळुहळु नाहीशी होऊ लागली आहिे.याच रािा रजर्र्म्यावने मराठी 

स्रीच्या नऊर्ारी साडीचे सौष्ठर् हरेले र् दरे्ाफदकांना िी घालुन त्यांनी सर्ाांना महाराष्ट्रीय 

करुन टाकल.ेरािा रजर्र्माव( २९ एजप्रल १८४८- २ आकटोबर १९०६) यांच्या म्रुत्युनंिर 

मळर्लीचे मुद्रणालयही अनेक र्षे बंद होिे. आिा दजेखल त्याची सध्य जस्थिी जिथे िाऊनच 

बघार्ी लागेल.  

  



बाहुल्यांच्या जर्श्वाि : बाहुलीनाट्यकार सुषमा दािार  

मुळशीिील एक अनोख्या कलाकाराला आपण भटेणार आहोि. ''प्रौढत्र्ी जनि शैशर्ास 

िपण'े' या आपल्या बाण्याशी प्रामाजणक राहून गेली दोन दशके लोकरंिनाबरोबरच 

सामाजिक िागतिी, पयावर्रण प्रबोधन र् मलू्यांची िाणीर् करून दणेाऱ्या कठपुिळीकार 

आजण ''संर्ाद''जशल्पी सषुमा दािार यांच्याशी त्यांच्या कठपुिळी कलेजर्षयी र् 

हािमोिांच्या कठपुिळ्यांचे खेळ याजर्षयी ही माजहिी. 

सषुमािाईंच्या सगं्रहािील काही स्र्जनर्मवि बाहुल्या 

जशर्णकाम, रंगकाम, कलाकुसरीचे सर्व साजहत्य िर याि लागिेच, जशर्ाय आमच्या 

या बाहुल्या अनेकदा टाकाऊिून रटकाऊ ककंर्ा कचऱ्यािून कला या धिीर्र ियार होिाि. 
सुषमािाईंना स्र्िःला अशा कामाची जर्लिण आर्ड असल्यामुळे त्याि बरेच प्रयोग करिा 

आले. िुमच्यािील कलाकारीला इथ ेभरपूर र्ार् असिो. बाहुल्यांच्या या खेळासाठी िांजत्क 

कौशल्य (नेपर्थय, जशर्णकाम, जचत्कला, अजभनयाची माजहिी, संर्ादफेक इ. इ. ) िर 

लागिेच पण सर्ावि महत्त्र्ाचे म्हणिे हिरिबाबीपणा, उत्स्फूिविा र् जर्नोदबुद्धी! आर्ािाि 

बदल - चढ उिार, हाि र् हािाची बोटे सफाईदारपणे नाचर्ार्ी लागिाि. त्यांचे ह ेप्रयोग 

िास्ि करून लहान मुलासंमोर असिाि. त्यामुळे त्या त्या र्योगटाची भाषा, त्यांची समि, 

र्ािार्रण, त्यांच्या आर्डी-जनर्डी इत्यादी अनेक गोष्टी लिाि घेऊन संर्ाद ियार करायला 

लागिाि. 

  

http://picasaweb.google.com/lh/photo/P3ROHFa1qotK2ZVkFOZncx6SCg__ZRfHuK3KaKUCBRY?feat=embedwebsite


 

       

  

http://picasaweb.google.com/lh/photo/gOyZ2H9HP6vtEkBdWsHwGx6SCg__ZRfHuK3KaKUCBRY?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com/lh/photo/iLjWUNfCMSM-ntnBUb0fLB6SCg__ZRfHuK3KaKUCBRY?feat=embedwebsite


 

बोटारं्र नाचणायाव कफंगर पपेट्टस (टाकाऊिून रटकाऊ) 

असा रंगिो अमुचा खेळ! (लाडूची गोष्ट) 

     

  

http://picasaweb.google.com/lh/photo/VL_k9VLsMpYhpNI-Mmoe_h6SCg__ZRfHuK3KaKUCBRY?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com/lh/photo/-z83gxwDJTLOd14g5DdTBB6SCg__ZRfHuK3KaKUCBRY?feat=embedwebsite


आिी आजण नािर्ंडे 

 

 

बाहुल्यांच्या खेळाजर्षयी त्यांनी 

मराठीिुनच एक पुस्िक जलहल ेआह.े 

त्याचे नार् आह ेपपेटची दजुनया. 

कोणाला मागर्ायची असल्यास िुम्ही 

थेट त्यांच्याशी संपकव  साधू शकिा. 

दरूध्र्नी क्रमांक : (पुण)े ०२० 

२५४३२५८०.  

ईमेल : 

sushamadatar@gmail.com  

त्यांच्या कायावजर्षयी अजधक 

िाणुन घेण्यासाठी त्यांना प्रत्यशः च 

भेटायलाच हर्.े   

 

 

 

त्यांना प्रत्यशः च भेटायलाच हर्.े 

  

http://picasaweb.google.com/lh/photo/Bp_9QFf_NtqQcteAYKTv8h6SCg__ZRfHuK3KaKUCBRY?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com/lh/photo/gecyXn4ShAiQSdN4QvDf2B6SCg__ZRfHuK3KaKUCBRY?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com/lh/photo/OAQkVdZPrq7Dr646CUB9Eh6SCg__ZRfHuK3KaKUCBRY?feat=embedwebsite
mailto:sushamadatar@gmail.com


जचन्मय जर्भिुी: 

कोळर्न येथे जचन्मय जमशनचे ध्यान कें द्र आह.े  जचन्मय जमशन ही इ. १९५३ मध्य े

स्थापललेी एक आध्याजत्मक, शैिजणक र् धार्मवक संस्था आह.े जिचे व्यर्स्थापन सेंट्रल 

जचन्मय जमशन ट्रस्ट द्वारे होिे. स्र्ामी जचन्मयानंदांनी केलेल्या कायावला सघंरटि स्र्रूप 

दणे्यासाठी त्यांच्या जशष्यांनी या जमशनाची स्थापना केली. सध्या भारि भराि र् िगाि 

अन्यत् याची ३०० हून अजधक कें द्र ेकायवरि आहिे. स्र्ामी िेिोमयानंद ह ेिागजिक प्रमुख 

आहिे. जचन्मय जिर्न दशवन र्ेळ: 

शजनर्ार, रजर्र्ार, आजण गुरुर्ार दपुारी १.३० िे ३.३० असा आह.े 

बािुला दोन मंफदर आहिे.गणेश मंफदर आजण मारुिी मंफदर- र्ेळ- सकाळी ६ िे ८, 

९.३० िे १२ आजण दपुारी ४.३० िे  रात्ी ८ र्ािेपयवि. जचन्मय र्ाणी दकुान सकाळी ९ िे 

संध्याकाळी ६ र्ािेपयवि 

 पत्ता : पोस्ट कोळर्न, िालुका मुळशी, पुण,े महाराष्ट ४१२१०८, फोन नंबर ०२०-

२२९६००१२  

  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऋिपुणव फामव ग्रामीण कत जष पयवटन - कें द्रसंपकव -सौ. स्र्ािी र्संि पर्ार 

मु. पो. भादस , जशळेश्वर. 

िा. मुळशी, जि. पणुे. 

बापूि कत षी पयवटन - कें द्रसंपकव  - श्री. जर्ियरार् मल्हाररार् झोळ 

मु. वपंपळोली,पो. ररह,े 

िा.-मुळशी, जि. पुण.े 

सतष्टी कत षी पयवटन - कें द्रसपंकव  - श्री. आनंि पर्ार 

मु. आर्ारर्ाडी,िा. मुळशी,जि. पुण.े 

कोंडािीबाबा कत षी पयवटन-  कें द्रसंपकव  - श्री. जनर्तत्ती िोरी 

पो. माले,िा. मुळशी,जि. पुण.े 

जर्मल सरोर्र कत षी पयवटन - कें द्रसंपकव  - श्री. प्रकाश शहा 



मु.साई खुदव,  

िा. मुळशी, जि.पुण.े 

ऋिपुणव फामव ग्रामीण कत जष पयवटन-  कें द्रसंपकव -सौ. स्र्ािी र्संि पर्ार 

मु. पो. भादस , जशळेश्वर. 

िा. मुळशी, जि. पणुे. 

“ईको जव्हलिे” िगंल स्टे -संपकव -श्री.पररमल & श्री.रामरार् 

मु. पो. पाथरशेि , िा. मुळशी, जि. पुण े

मागव - पुण ेिे लव्हासा  

चांदणीचौक िे ईको जव्हलेि साधारण ५७ फक. मी. 

लर्ासा मेन गेट िे आडमाळ मेन गेट - िेथून पुढ.े 

आडमाळ नंिर पाथरशेि बोडव- रािबाग, 

ईको जव्हलेि, मंगल स्टेशन. 

 



मार्ळ िालकुा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मार्ळ िालुकयािील भमूी िशी सयाद्रीच्या अिस्त्र रांगांनी सिललेी िशीच 

कलासौंदयावनेसुद्धा नटललेी. त्यामुळेच येथ ेलोहगड, जर्सापूर, िंुग जिकोणा, रािमाची 

यासारखे बळकट फकल्ले आहिे. िशीच भािे, कालाव, बेडस,े यासारखी अजद्विीय 

कलाकुसरीनी सिललेी लेणीदखेील आहिे. त्यामुळे सयाद्रीच्या फकल्ल्याच राकट रूपड ं

अनुभर्िाना अशा लेण्यापाशी आपली पार्ले नकळि थबकिाि. याचं सौदयव 



न्याहाळण्यासाठी घालजर्लेल्या काही िासांचा अर्धीसुद्धा आपल्याला र्ेगळाच आनंद दऊेन 

िािो. 

 बेडसेची बौद्ध लेणी ह ेअसंच एक अनर्ट रठकाण हिारो र्षावपूर्ीची जनर्मविी 

असलले्या लेणीि सौंदयव अगदी ठासून भरलले ंत्याहीपेिा अिूनही अबाजधि असलेल.ं  बौद्ध 

धमावने िसे अवहसंेचे ित्र्ज्ञान िगाला सांजगिले िसेच िगाला अशा लेण्याच्या रूपाने 

अिरामर कलाकत िी दऊेन सर्ाांनाच उपकत ि केले आह ेअस ेम्हटल ेिर र्ार्गे ठरणार नाही. 

बेडसे लेणीबाबि एक ददुरै्ाची गोष्ट मात् येथ ेखटकिे. 

      

  



 िशी कालाव, भािे यथेील लेण्यांना प्रजसद्धी जमळाली िशी यथेील लेणी मात् 

पयवटकांच्या निरेसाठी उपेजििच राजहली. त्यामुळे अनेक पयवटक इिर लणे्यांना आर्िुवन भेट 

दिेाि. पण िर्ळच असलेल्या बेडस ेलणेीचा मात् जर्सर पडिो. इिका सुंदर ऐर्ि आपल्या 

आसपास असून दखेील आपलं ह ेदलुवजिलं िाण ह ेकेर्ळ अिम्य असि.े त्यामुळेच र्ेळ 

काढूनच या लेण्याकड ेआपली पार्ले र्ळर्ार्ी. 

 बेडस ेलणेीला भेट दणे्यासाठी मार्ळ िालुकयािील कामशेि येथ ेरेल्र्ेने अथर्ा 

रस्त्याने उिरून पर्नानगरच्या फदशेने करंूि गार् गाठायचे या गार्ािूनच लेणीसाठी एक 

रस्िा गेलेला आह.े हा िुम्हाला पायर्थयाशी असणार् या बेडसे गार्ाि आणनू सोडिो.  येथूनच 

र्रपयांि अगदी सुजस्थिीि असलेल्या पाय-यांनी आपण या कलेच्या  भांडारासमोर उभे 

राजहलेलो असिो. अनु् यथेूनच पुढ ेसुरू होिो आपल्या निरांचा खेळ...... 

 दजिण - उत्तर अशी मांडणी असणारे ह ेलेणं एका दगडाि कोरललें. सरुूर्ािीला 

काहीसा अधवर्ट असलेला स्िुप, चैत्यगतह, जर्हार, पाण्याची टाकी अशा सा-यांचा जमळून हा 

लेण्यांचा समुह, पुर्ावजभमुख असलेला यािील चैत्यगतह मधोमध जर्रािमान,याच्याच डाव्या 

बािुला एक अधवर्ट स्िुप र् त्याच्या शेिारीच एका बौद्ध जभिूच स्मारक चैत्यगतहाचा 

व्हरांडा - ह ेसर्व पाहिच जर्शाल चैत्यगतहाच्या पढुील भागाि म्हणिेच व्हरांड्याि प्ररे्श 

करायचा. या व्हरांड्याचा डोलारा सांभाळला आह ेअसे र्ाटणारे चार निीदार खांब म्हणिे 

'अहो आियवम'!अष्टकोनी आकाराचे ह ेखांब एक र्ेगळाच जर्षय होऊ शकिाि. इिकं याि 

ठासून सौदयव भरलेल ंफदसून येिे. 

 यािील दोन खांब ह ेवभिंीि असून अध ेबाहरे आल्यासारखे आजण उरलेल ेदोन 

पूणावकत िी अगदी मधोमध उभारललेे. या खांबांच्या िळाला एक घडजर्ललेा दगडाचा कलश 

याच कलशार्र थोडसेे जनमुळिे होि गेललेे अष्टकोनी खांब यांच्यार्र िजमनीच्या फदशेने 

उमललेल ेकमळ त्यार्र चौरंग नंिर हरं्मवका र् त्याच चौथर् यार्र बलै,घोडा, हत्ती असे प्राणी 

बसलले ेदाखजर्ण्याि आले आहिे. 

 या प्राण्यांच्यार्र स्त्री-परुूषांच्या आकत त्या अनु् यांचे हाि र्रिी छिाला टकललेे. एर्ढं 

सारं र्भैर् अर्घ्या एका खांबाि सामार्ललें अस ेओळीने चार खांब पाहून आपण व्हरांड्याि 



म्हणिेच चैत्यगतहाच्या प्रर्ेशद्वारासमोरील आजण या खांबाच्या मधोमध यिेो. या मोकळ्या 

िागेच्या दोन्ही बािूला खोल्या काढलेल्या. या खोल्यांच्या र्र जर्जर्ध आकाराच्या 

चैत्यकमानी कोरलेल्या. ह ेसर्व न्याहाळिाना डोळे फदपर्ल्याजशर्ाय राहि नाही. 

  



लोणार्ळा : 

 पुण ेजिल्याच्या मार्ळ िालुकयािील दजिण-मध्य रेल्र्ेर्रील महत्त्र्ाचे स्थानक र् थंड 

हर्ेचे रठकाण. ह ेपणु ेशहराच्या र्ायवे्यस ६४ फकमी., सयाद्रीिील बोरघाटाच्या मार्थयार्र 

सस.पासून ६००-६१६ मी. उंचीर्र र्सले आह.े दऱ्याखोऱ्यांनी र् र्तिरािींनी सुशोजभि 

बनलेल ेह ेरठकाण आल्हाददायक हर्ामानामुळे पयवटकांचे मोठेच आकषवण ठरले आह.े 

पयवटकांचे आकषवण ‘ड्यूकस नोि’, लोणार्ळा-खंडाळायोगजर्द्येच्या शास्त्रशदु्ध 

अभ्यासाकररिा स्र्ामी कुर्लयानंद (१८८३-१९६६) ह ेथोर शारीररक जशिणरे्त्त ेर् 

योगजर्द्येचे प्रयोगशील पुरस्किे. यांनी लोणार्ळा येथ े१९२४ मध्ये ‘कैर्ल्यधाम’ नार्ाची 

योगजशिणसंस्था उभारली. जहला िोडूनच ‘श्री नटर्रवसंह रुग्णजर्ज्ञानशाला’ नामक एक 

रोगजचफकत्सा संस्थाही स्थापण्याि आली. आध्याजत्मक मागवदशवन, आध्याजत्मक जशजबरांचे 

संयोिन,योगमीमांसा त्मैाजसकाचे संपादन र् प्रकाशन, नागररकांसाठी धमावथव औषधालय, 

कैर्ल्यधामसंचाजलि यौजगक प्रजशिण दणेारे योगमहाजर्द्यालय-यो गाचे सर्ाांगीण प्रजशिण 

दणेारे भारिािील एकमरे् महाजर्द्यालय-इत्यादींमुळे कैर्ल्यधामची कीिी दशेजर्दशेांि 

पसरली आह.े लोणार्ळ्याच्या ‘आयएनएसु् जशर्ािी’ या नौकेर्र नाजर्क अजभयांजत्की 

प्रजशिण फदले िािे. यामुळेही शहराचे महत्त्र् र्ाढि गेले आह.े येथ ेमलुामुलींचे र्सजिगतह-

जर्द्यालय (गुरुकुल-जर्द्यालय) १९४९ पासून कायवशील आह.े १९६२ पासनू िे स्र्िःच्या 

भव्य र्ास्िूि ‘गुरुकुल’ जशिणकायव पार पाडि आह.े जर्द्याप्रसाररणी सभेची इंग्रिी र् मराठी 

माध्यमांिून जशिण दणेारी िीन जर्द्यालय ेिसेच एक महाजर्द्यालयही आह.े शहराि पारशी, 

खोिा, बोहरा आदींची अनेक आरोग्यभुर्ने आहिे. 

लोणार्ळा येथ ेरंग-जनर्मविीचा एक कारखाना असून टाट जर्द्युिु् योिनेचे कायावलयही 

येथेच आह.े नगरपाजलकेचे जर्श्रामगतह, बगीचे,मोफि र्ाचनालय, दर्ाखाने, अनेक हॉटेले, 

जनर्ासगतह,े चचव इ. सुजर्धा येथ ेआहिे. लोणार्ळा येथे बनजर्ण्याि येणारी ‘जचक्की’प्रजसद्ध 

आह.े यथे ेएक औद्योजगक र्साहि स्थापण्याि आली आह.े 



लोणार्ळ्याच्या नैऋव त्येस ४.८ फकमी.र्र टायगसव लीप (व्याघ्रउडी), िर पजिमेस चार 

फकमी.र्रील ‘नागफणी’ (ड्यूकस नोि) ही प्रेिणीय पयवटन-स्थाने आहिे.. 

कामशिे 

पुण ेजिल्हयािल ंकामशिे ह ेरठकाण जनसगवसौंदयावने नटलेल ंआह.े परॅाग्लायवडगंसाठी 

प्रजसद्ध असललें ह ेरठकाण. कोंडशे्वर मंफदर, र्ाडीर्ली लेक यासारखी काही रठकाणंही प्रजसद्ध 

आह.े खंडाळा आजण लोणार्ळा या दोन पयवटन स्थळार्रून अर्घ्या १७ फकमीर्र ह ेरठकाण 

असल्याने कालाव-भािा केव्हि, बेडसा केव्हि आजण कोंडशे्वर मंफदर ही रठकाण कामशेिच्या 

आसपास पाहायला जमळिील. 

पानशिे 

महाराष्टरािील लोकांना काही र्षावपुर्ी धरण फुटल्यामुळे पुण्याि झालले्या 

हाहाकारामुळे पानशेि धरण  ऎकुन माजहि असलेपण आिा पानशेि आणी र्रसगार् ही 

धरणे आिा पयवटकांमुळे प्रजसद्ध होऊ लागली आहिे.जिथे असणारे र्ाटर स्पोटव .स्पीड बोट, 

र्ाटर स्कुटर र्गैरे र्ाटर स्पोटव उपलब्ध आहिे. आंबी या नदीर्र बांधलले ेपानशेि आजण 

आजण मोसे या नदीर्र बांधलेल ेर्रसगार्.वसहंगडला िाणायाव रस्त्यार्रच वसंहगडाच्या पुढ े

२० फक.मी.र्र पानशेि आह.े या दोन्ही धरणांच्या मध्य ेएम. टी. डी. सी. ने उत्तम रेस्ट 

हाऊस बांधले आह.ेयथेे िेर्णाची सोय दजेखल उत्तम होिे. 

मार्ळ 

पजिम घाटािल्या सहयाद्री डोंगररांगांच्या कुशीि र्सललें ह ेगार्. त्याच्या आसपास 

काही लहान लहान गारं् पाहायला जमळिाि. या रठकाणी फकत्येक नद्यांचे उघम बघायला 

जमळिाि, ज्या पजिमेकडून पूरे्कड ेर्ाहि िािाि. म्हणूनच या पार्साळ्याच्या फदर्साि या 

रठकाणी फकत्येक िण सहलीसाठी येिाि. अंदर मार्ळ, पर्न मार्ळ, गंुिन मार्ळ, नाने 

मार्ळ यासारखी बारा लहान लहान गारं् या पररसराि आह.े 

 ढाक   



िसं म्हटल ंिर हा र्ाटेर्रचाच नाहीिर अगदीच 

आडर्ळणाचा फकल्ला आह.े पुण-ेमुंबई मागावर्रील 

कामशेि गार्ािुन साधरणिा २० फकलोमीटर उत्तरेला 

िांजभर्ली गार्ाि रस्िा िािो जिथुन ढाकला िािा 

येिे.हा मागव सगळ्याि सोयीस्कर आणी पुण्यापासून 

िर्ळ असल्याने सहि एका फदर्सािही फकल्ला गाठिा 

येिो.मुंबईर्रून येणा-यांसाठी  किवि पासून 'सांडशी' 

ककंर्ा 'र्ाढप' गार्ािून ढाकला पोहोचिा येिे. अिून एक मागव लोणार्ळा िे रािमाची 

रस्त्यार्र सुमारे ७ िे ८ फकलोमीटर गेल्यानंिर उिर्ीकड ेएक फाटा ढाकच्या  फदशलेा 

र्ळिो इथून साधारणिा दोन िे अडीच िासाि पोहोचिा येिे. 

खाडंी   

मुंबई-पुण ेिुन्या महामागावर्रील कान्ह ेफाट्यापासून  उिर्ीकड ेर्ळल ेकी 25 िे 30 

फकमी आि खांडी ह ेछोटं खेड ेगार् आह.े यथेे प्रामखु्याने भाि शेिी केली िािे. मात् 

त्यापूर्ीच िुम्हाला कांब्र,े डाहुली, र्डशे्वर ही छोटी-छोटी गारे् लागिाि. रस्िा िसा थोडा 

कच्चाच आह.े यथे ेिाण्यासाठी िुम्ही स्र्ि:च्या दचुाकी ककंर्ा चारचाकी गाडीने (दचुाकी 

असली िर उत्तम) िाऊ शकिा अन्यथा िळेगार् दाभाड ेयेथून खांडीसाठी बसही िािे. 

वपंपरी-वचंचर्ड शहरापासून अगदी दीड िे दोन िासार्र ह ेरठकाण आह.े 

खांडीचा टेबल लॅन्ड पॉईंट िर डोळ्याचे अिरश: पारणेच फेडिो. या पठारी 

प्रदशेार्रून सहि िरी निर फफरर्लीि िरी खाडंी पररसरािील जहरव्या र्नराईचे, झ-यांचे, 

रंग बदलणार् या नभाचे दशवन होिे. त्यामुळे खास सटु्टी काढून आपण इथ ेआलो र् आपला 

पैसा आजण र्ेळ र्सलू झाला ही भार्ना मनाि आल्याजशर्ाय रहाि नाही. िशािच एखाद्या 

धबधब्याखाली मनसोक्त जभिण्याचा आनंद घेण ेर् श्रार्णाि िर ऊन पार्साच्या खेळाि 

जभिि गाडीर्रून खांडी फफरण्याची िर मिाच काही औरच आह.े या रठकाणचं सौंदयव 

पाहायला केर्ळ पुण,ेवपंपरी-वचंचर्डच नव्ह ेिर मुंबई र्रूनही काही पयवटक आर्िूवन येिाि. 

 आत्ताशी कुठे पयवटकांची पाऊल ेखांडीकड ेर्ळायला लागली आहिे. त्यामुळे येथ े

खाण्याची जर्शेष सोय होऊ शकि नाही. एक िर िेथील घरांमध्य ेिाऊन भािी -भाकरीची 

http://4.bp.blogspot.com/_4m5Uyby7wFs/TQSkI9mLL0I/AAAAAAAAEio/cjSqK7R2gxk/s1600/dhak2.JPG


ऑडवर द्यार्ी लागिे अन्यथा काही छोटी हॉटेल्सही आहिे िेथ ेगरमा-गरम चहा, जमसळ 

ककंर्ा र्डापार् जमळू शकिो. ज्यांना िेथे िमणार नाही त्यांनी मग सरळ कान्ह ेफाट्यार्रच 

पेटपूिा करार्ी. 

  

 

 ‘काबं्र ेलणे्या’ची. कांब्र ेगार्ािून र्डशे्वर डोंगररांगेचा िबरदस्ि कािळकडा आजण 

बोरर्लीचा अिस्र धबधबा थक्क होऊन बघि होिो. पल्याड कािळाि कोरलेल्या ‘कांब्र ेलेण्यां

’नी लि र्ेधलं. गार्करी म्हणाल,े ‘आरं पोरांन्न,ू कुठं िरास घ्येिा िीर्ाला. र्ाटेि आह ेोो 

थोरला खडक. नाही रं िमायचा िुम्हास्नी.’ म्हणलं बघूयाि िमिंय का. आमची र्ाट 

अडर्ली ४० फुटी गुळगुळीि रॉकपॅचनं. आधार जमळर्ण्यासाठी ‘अंगजर्िेप’ करि वपंच 

होल््स पकडि कसंबसं मार्थयार्र पोहोचलो. आिा आमच्यामध्य ेआजण मुख्य लेणी 

यांच्यादरम्यान होिा सरळसोट कािळकडा आजण एक अनपेजिि आियव – लेण्याि प्ररे्श 

करण्यासाठी कडय़ाच्या पोटािून कोरललेा १५ फूट लांबीचा बोगदा! लणेी खोदर्णाऱ्या 

http://mpcnews.in/media/k2/items/cache/f50189ac1c9df2dc43bed8fa8328d968_XL.jpg


अजभयंत्याच्या कौशल्यानं आम्ही  खुळार्लोच. मुख्य लेण्यांि जनर्ासी गुहा, मोठ्ठाली खोलर्र 

कोरि नेललेीटाकी, सारीपाट खेळाचा आराखडा आजण धान्य दळण्याचं उखळ फदसलं. पण, 

एखादा जशलालखे, जशल्प ंअथर्ा स्िूप अस ंकाहीच आढळलं नाही. अपररजचि ‘कांब्र ेलेणी’ 

पाहून आम्ही खशू, पण या ‘पाऊलखुणा’ कोणाच्या, ह ेगूढ काही उलगडनेा. 

चाकण  

िळेगार् - चाकण रस्त्यार्र, िळेगार् पासून ३ फकमी अंिरार्र इंदरुी गार् आह.े या 

गार्ाि इंद्रायणी नदीच्या काठी एक छोटी गढी आह.े या गढीला इंदरुीचा फकल्ला म्हणून 

ओळखल ेिािे. छ.शाहू महारािांचे सेनापिी खडरेार् दाभाड ेयांना र्िन म्हणून जमळालले्या 

िळेगार्ाला नंिर िळेगार् दाभाड ेया नार्ाने ओळखल ेिाऊ लागले.  

    

मुंबई-पुण ेरेल्र्ेमागव र् महामागावर्रील िळेगार् ह ेमोठे शहर आह.े िळेगार् - चाकण 

रस्त्यार्र िळेगार् पासून ३ फकमीर्र इंद्रायणी नदीर्रील २ पलू आहिे. यािील डाव्या 

बािूच्या पुलार्रुन िाणारा रस्िा इंदरुी गार्ाि िािो, िर उिर्ीकडील रस्िा इंदरुी 

गार्ाच्या बाहरेून िािो. इंद्रायणी नदीर्रील पलुार्रूनच आपल्याला इंदरुीचा फकल्ला 

फदसायला लागिो. फकल्ल्याि िाण्यासाठी िटबंदीच्या कडकेडनेे िाणार् या रस्त्याने िटबंदी 

संप ेपयांि चालि िारे् . पुढ ेडाव्या बािूस एक गल्ली आह.े त्या गल्लीि र्ळल्यार्र समोरच 

फकल्ल्याचा भव्य दरर्ािा फदसिो. फकल्ल्या समोर उभ ेराहील्यार्र डार्ीकड ेएक रस्िा 

खाली उिरिो, त्या रस्त्यार्र फकल्ल्यापासून २ जमजनटाच्या चालीर्र ब्रम्हशे्वर मंफदर आह.े 

इंद्रशे्वर मंफदर इंदरुी गार्ाि आह.े 

आिूबािचूी पाहाण्याची रठकाण े:-  

इंदरुीचा फकल्ला  

इंदरुी गार्ि परिलो. जिथे फकल्ल्याचा बाहरे एका माणसाला जर्चारल ेिर त्याने आि 

िाउन दरे्ी चे दशवन घेण्यास सांगीिल.े गाडी फकल्ल्याच्या आिमधे थेट मफंदरापयांि िािे. 

आिमध्ये कडिाई दरे्ीचे मंफदर आह.े मंफदराचे बांधकाम चाल ुआह.े फकल्ल्याच्या आिला 



पररसर एकदम दलुविीि आह.े झाडा झुडपांचे रान मािल ेआह.े िटबंदी पयांि िाणेही 

अर्घड आह.े गडाचे प्ररे्शद्वार मात् बघण्यासारखे आह.े  

  

 

  



ब्रम्हशे्वर मफंदर  

इंदरुी फकल्ल्याच्या बािूला इंद्रायणी नदीच्या काठी पुरािन ब्रम्हशे्वर मंफदर आह.े 

मंफदराचा जिणोध्दार झाल्यामुळे त्याचे बायरूप बदलल ेआह.े परंिू मंफदराचा गाभारा 

अिूनही िूनाच आह.े गाभार् याचे र् कळसाचे काम काळ्या दगडाि केलले ेआह.े गाभार् या 

बाहरे गणपिीची मुिी आह.े गाभार् याच्या चौकटीर्र र्रच्या बािूला गणपिीची मुिी आह,े 

िर खालच्या बािूला कोरललेे आह.े मंफदरा बाहरे िूना दगडाि कोरललेा नंदी र् दोन 

वपंडी आहिे.  

इंद्रशे्वर मफंदर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

इंदरुी गार्ाि िळेगार् चाकण रस्त्याला लागून िलार्ाकाठी पुरािन इंद्रशे्वर मंफदर 

आह.े मंफदराचा जिणोध्दार झाल्यामुळे त्याचे बायरूप बदलल ेआह.े परंिू मंफदराचा गाभारा 

अिूनही िूनाच आह.े गाभार् याचे र् कळसाचे काम काळ्या दगडाि केलले ेआह.े  गाभार् या 

बाहरे गणपिीची मुिी आह.े गाभार् याच्या चौकटीर्र र्रच्या बािूला गणपिीची मुिी आह.े

 मंफदरा बाहरे  दगडाि कोरलेला िूना नंदी र् गणपिी आहिे. 

ऋषींच्या शापाने अंगार्र आलले ेकोड घालर्ण्यासाठी इंद्राने येथे िपियाव करून 

येथील िलार्ाि आंघोळ केल्यार्र त्याच्या अंगार्रचे कोड जनघून गेले अशी या मंफदरा बद्दल 

दिंकथा आह.े या मंफदरासमोरील िलार् आिा पाण र्नस्पिींनी भरल्यामळेु फदसेनासा 

झालाय. िर हा िलार् साफ करून सुशोजभि केला, िर या परीसराची शोभा र्ाढू शकिे. 

इंदरुी गार्ापासून भंडारा डोंगर ३ फकमी अंिरार्र आह.े भंडारा डोंगरार्र िुकाराम 

महारािांचे मंफदर र् बौध्द काजलन गुहा आहिे. भंडारा डोंगर, जशर्ािी महाराि आणी 

िुकाराम महारािांची भटे झाली िे ऐजिहासीक रठकाण. िुकाराम महारािांचे एक मंदीर 

असुन, काही र्ारकरी मडंळी त्याचे दखेभाल करिाि. मंफदराि संि िुकाराम महाराि, 

जर्ठोबा रखुमाई, गणपिी , जशर्वलंग अशा दरे्िांच्या मुिी आहिे. दशवन घेउन डोंगर पररसर 

पहायला जनघालो. मंफदरा शेिारी एक मोठा डरेेदार र्टर्ति आपले लि र्धेुन घेिो. िेथुन 

सभोर्िाली फदसणरे दतश्य िर खासच आह.े 

३) रािर्ाडा र् बनेश्वर मंफदर , िळेगार् 

४) चाकणचा फकल्ला 

  



सरदार खडंरेार् दाभाड ेसमाधी स्थळ 

      

  



  



पाडंर् मफंदर 

गार्ाि सहसा बघायला न जमळणारे पांडर् मंफदर आह,े एका रठकाणी दौप्रदी  झोपली 

आह ेअशी मुिी आह.े मंफदर छॊटेच आह.े पण र्ेगळे आह.े 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



पठेिर्ळची  दगुवरचना  

पेठ (कोथळीगड) फकल्ल्याच्या कोकण पायर्थयाला  बौद्धधमीय ‘आंजबर्ली लेणी’, 

आह.ेखदु्द फकल्ल्याच्या पोटािली जर्शाल गुहा म्हणिे कािळकोरीर् लेणंच म्हणायचं, 

मार्थयार्र िाण्यासाठी पोटािून कोरून काढललेा कािळमागव अगदी जर्स्मयकारक आह.े या 

सगळ्यांसोबि आणखी एक रठकाण म्हणिे ज्या िुन्या घाटर्ाटेचं रिण हा दगुव करीि असे, 

त्या ‘कौल्याच्या धारे’च्या र्ाटेर्र आहिे पाण्याची कािळकोरीर् टाकी.  

कुसरू घाट  

घाटमाथा आजण कोकण यांना िोडणारा ‘कुसूर घाट’ ही बघायला हर्ा. काही रठकाणी 

र्ाट दगड बसर्ून पक्की केललेी, िर काही रठकाणी र्ाट रंुद केल्याच्या खुणा. आजण, मग 

फदसिाि कािळाि खोदलेली पाण्याची िुनी पाच टाकी. िजमनीच्या पािळीि चौकोनी मुख 

असललेी आजण आि खोलर्र नेललेी टाकी इथ ेअसणं, ही कुसरू घाट जन:संशय परुािन आजण 

महत्त्र्ाचा असल्याची ही खूण आह.े पण या ‘पाऊलखुणा’ कोणाच्या ह ेमात् उलगडि नाही.. 

ढाक दगुव पररसर  

मार्ळाि ‘गाळदरे्ी घाटा’नं चढ्ले की कोकणािला जभर्गड, बलदडं ‘ढाक दगुव’ आजण 

‘ढाक बजहरी’च्या गडद गुहिेल्या बजहरीदरे्ाच्या दशवनाचा थरार अनुभर्िा येिो. बजहरीची 

गडद (गुहा) म्हणिे प्राचीन लेणंच. कोरीर् लेणी, पायऱ्या, पाण्याची टाकी, घाटर्ाट आजण 

दगुव सारे काही आह.े  

जभरीजभरी भ्रमिंी 

 



     

 

मार्ळाि काही थोडय़ाशा पाऊलखुणा आहिे अस ेमी साईप्रकाश बलेसरे यांचा लेख 

र्ाचला आह.े िस ेकी अन्सुटेिर्ळ गडद गुहिे लणेी खोदाई सरुू केल्याच्या खुणा, 

पररठेर्ाडीिून डोंगरापल्याड ‘गडदच्या लेण्या’ंकड ेिाणाऱ्या पायऱ्या, कळमिाई राऊळ – 

दीपमाळा – र्ाघोबा जशल्प आजण पररठेर्ाडीच्या कािळकडय़ाच्या पोटािलं महादरे्ी राऊळ 

असे बरेच काही. जनगड ेगार्ािर्ळ लेणी आहिे र्ळणार्रच्या कािळार्र लोखंडी जशडी 

असल्याने पटकन खोदीर् पायऱ्या गाठिा येिाि आजण ‘जनगड ेलेणी’ पाशी पोहचिो. 

पाण्याची टाकी आजण मखु्य दालन पाहून पद्मर्िी ऊफव  पदबूाईच्या घुमटी आह.ेजिथ ेआह े

शेंदरूचर्चवि िांदळा आजण र्ाघोबा जशल्प. 

मार्ळाच्या फक्त २०-२५ फकमी पररसराि ह ेसर्व आह.े म्हणिे एखादा शजनर्ार, 

रजर्र्ार भटकंिी करायला हर्ी. 

दगुवसोबिी ढाक आजण पठेचा फकल्ला आजण त्यांच्या पोटािली लेणी.गाळदरे्ी- कुसुर- 

फेण्यादरे्ी- कौल्याची धार अशा ठळक घाटर्ाटा;कांब्र-े अन्सटेु- गडद- कल्हाट- जनगड े

पद्मर्िी- पीराचा डोंगर- फफरंगाई अशी कािळकोरीर् लेणी या पररसराि आह.े ही भ्रमंिी 



िेव्हा मी स्र्िा करेल िेव्हा नक्कीच जर्स्िति बोलुया. हा पण िोपयवन्ि िुम्ही फफरुन आल्यास 

मला नक्की कळर्ा. म्हणिे माझीही भटकंिी सोपी होईल. 

गडद लणेी 

गडद गार्ाि ग्रामदरै्ि भैरर्नाथाचं मंफदरामागे दरे्राईि खुप िुने र्ति आह.े पल्याड 

दगेुश्वर ठाण्यापाशी कडय़ाच्या खळग्याि स्थाजपलेल्या जशर्वलंगार्र अव्याहि िलाजभषेक 

होि असिो.  आजण पाठीमागे दगेुश्वर लेणी आहिे. र्रिी िायला बयावच अरंुद आजण 

शेर्ाळलेल्या पाययाव आहिे. र्रिी साध्या खोदाईची कोरडी टाकी, ५० फूट रंुद – ४० फूट 

खोल आकाराचं मुख्य दालन, धान्याचे उखळ, आिील भागािील छोटी खोली, लगिचं 

दगेुश्वराचं दऊेळ आजण र्ाघोबा – दीपमाळ – नागप्रजिमा – जशर्वलंग असं साधं आह.े बाकी 

जशलालखे, स्िूप असं काही नाही.  

‘फेण्यादेर्ी’ घाट 

कोकणािून आंदर मार्ळाचा घाटमाथा गाठण्यासाठी ‘फेण्यादरे्ी’ नार्ाची घाटर्ाट 

आह.े घाटमार्थयािर्ळ घाटाची दरे्िा आह े‘फेण्यादरे्ी’. 

िासबूाई डोंगर  

मार्ळाि निर गरगरेल अशा खोल घळईसमोर िासूबाईचं राऊळ स्थापलेल ंआह.े 

आसपास कोरलले्या लढाऊ र्ीर आजण र्ाघोबाची भग्न जशल्पं आहिे. 

र्रसबूाई राऊळ 

लोणार्ळे – भीमाशंकर टे्रकरूटर्रच्या िादईु ‘र्ांद्र ेवखंडी’ला जबलगललेा‘र्रसूबाई’च्या 

डोंगर. िासाभराच्या चढाईनंिर मार्थयार्रच्या सडय़ार्र र्रसूबाई राऊळापाशी पोहोचिो. 

शेंदरू माखललेा दरे्ीचा िांदळा, र्ाघराशी लढणारा र्ीर – दीपमाळ – मारुिी असं थोडके 

अर्शेष. कोणी – कधी स्थाजपलं असले ह.े कोणाच्या या पाऊलखुणा? 

फफरंगाई लणेी, जपराचा डोंगर 

िळेगार् एमआयडीसीपासून प्रर्ास करिाना िेसीबी कंपनीमागे डोंगराि कािळाच्या 

पोटाि एक फदर्ा खुणार्ायचा. दरे्स्थान झाल्याने आिा चांगली मोठ्ठी र्ाट आह.े खोदीर् 



पायऱ्या, पाण्याची टाकी, जर्हार पाहून मखु्य दालनापाशी आलो. दगुवम उंचार्रच्या 

जर्हाराि फफरंगाई दरे्ीचं राऊळ स्थापन केलंय. जनसरडय़ा कािळाि कोरलले्या िुन्या 

खोबणी चढण ंपूर्ी अर्घड असणार. आिा मात् लोखंडी जशडीर्रून दरे्ीचं दशवन घेण ंसोप्प ं

झालंय. प्रशस्ि जर्हाराि दरे्ीचा शेंदरूचर्चवि िांदळा आजण काळ्या पाषाणािली मूिी 

चांदीच्या मखरीि शोभिे. आि अिून एक छोटी खोली आजण मजहषासूरमर्दवनीची साधी 

मूिी आह.े मंफदराबाहरे इंद्रायणी खोरं खुणार्ि होिं. नर्लाख उंबरे या िुन्या गार्ािर्ळची 

ही लेणी कोणी, कधी आजण का खोदर्ली, कुणास ठारू्क.. पल्याड मंगरूळच्या ‘जपराच्या 

डोंगरा’र्र भटकायला गेलो, िेव्हा खांब सोडून खोदर्लेली पाण्याची जर्शाल टाकी, अधवर्ट 

सोडललेा जर्हार आजण पायऱ्या गर्सल्या. 

कल्हाट लणेी 

िर पाठीमागच्या डोंगराच्या करकरीि कािळकडय़ाच्या पोटाि गडद गुहा खुणार्ि 

होत्या. थटे गुहांपाशी पोहोचणं अर्घड असल्याने, मोठ्ठय़ा र्ळशाच्या र्ाटेचा 

‘द्राजर्डीप्राणायाम’ करणं भाग होिं. पायर्थयापासनू गडद न्याहाळि पजिमेच्या उभ्या 

दांडार्रून डोंगरमार्थयार्र गेलो. परि अलीकड ेयेि घळीिून उिरि गडदिर्ळ आलो. इिकं 

लांब आल्यार्र इथ ेखरंच ‘लेणी’ सापडार्ीि, अशी आस लागली. जनसटत्या टॅ्रव्हसवर्र निर 

अिरश: ग-र-ग-र-ली. आजण, आमच्यासमोर उलगडू लागली िगाला अल्पपररजचि अशी 

कल्हाटची लेणी. जर्जर्ध जर्हार, बसेॉल्टमधील रोपी लाव्हाच्या खुणा, पाण्याची खोल 

खोदि नेलेली जर्शाल टाकी आजण िीन छोटय़ा खोल्या असललेा जर्हार समूह बजघिला. 

जशलालखे ककंर्ा दागोबा अशी जचन्ह ंनव्हिी. अखेरीस गर्सलं सर्ावि अचंजबि करणारं एक 

फूटभर व्यास असलेल ेएक मुख-जशल्प. कानाि मोठ्ठय़ा जोरगसारखी कणवफुल,े िर 

मार्थयािर्ळ गोल मजहरप, मोठे्ठ बंद डोळे-नाक-िाड ओठ. खरंच, एक अमूल्य ठेर्ा!!! कुठल ेह े

जशल्प, कधीची ही लणेी.. या पाऊलखणुा कोणाच्या, ह ेकोडचं! 

http://www.discoversahyadri.in/2015/03/AndhraBasinUnknownKalha

tCaves.html 
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 प्रिीजशडी श्री साईबाबा मफंदर, जशरगार् 

  

 

ह ेमंफदर दोन 

ट्र्सस्ट मधे चालि.े 

एक अन्नछत् 

रािर्ाडा, आजण 

दसुरे साईबाबा 

संस्थान. संपुणव 

मंफदराला चमक 

असललेा िपफकरी 

रंग फदललेा आह.े 

त्यामुळे एक 

र्ेगळेपण िाणर्िे.मंफदरचा पररसर मोठा आह.े बाबांची चार्डी दजेखल िािाना समोरच 

फदसिे. यथेे ३० रुपय ेकुपन घेउन महाप्रसादाची, िसेच अल्पोहाराची सोय दजेखल केली 

आह.े िािानाच रस्त्याला एक मोठा गणपिी आपल्याला फदसिो. 

प्रिीजशडी श्री साईबाबा मंफदर 

जशरगार्, सोमाटणे फाटा, मार्ळ िालुका 

टेली फोन नंबर -०२११४२-२८१४६८, ०२११४२-२३१२१३ 

  



कंुडमळा   

 

 

 

बेगडरे्ाडी रेल्र् ेस्टेशनच्या शेलारर्ाडी गार्ापासून १५ िे २० जमजनटाचं्या अंिरार्र 

असललेा हा 'कंुडमळा' जनसगावचा एक चमत्कारच म्हणार्ा लागेल. पणु-ेमुंबई महामागावर्रून 

गाडीने आला, िर घोरार्डशे्वर डोंगराच्या समोरील रेल्र्ेस्टशनकड ेिाणार् या रस्त्याने आि 

र्ळारे्. आजण िर लोणार्ळा लोकलने आलाि िर बेगडरे्ाडी रेल्र्ेस्टेशनला उिरले, की 

गार्र्स्िीच्या फदशेने र्ाटचाल केल्यास अगदी िर्ळच हा जनसगावचा चमत्कार पाहायला 

जमळािो. येथील पररसर खूपच जनसगवरम्य आह.े सभोर्िाली डोंगर, जहरर्ाई, िर्ळून 

र्ाहणारी इंद्रायणी नदी आजण या नदीर्र एक वसंगल पलु आह.े एक दचुाकी िेमिेम िाईल, 

असाच मिेशीर हा पलू आह.े या पलुार्रून दखेील येथील दगडांर्र र्ेगाने आदळणार् या 

पाण्याचा प्रर्ाह, त्याचा खळखळाट, खाली असलले्या खडकांर्र पाणी कोसळून ियार 

झालेल्या खोल दर् या र् रांिणखळगे ह ेमन मोहून टाकिाि. 

 

िळेगार् - बेगडरे्ाडी रेल्र् ेस्टेशनच्या मध्य ेभारि शासनाने १९४२ साली ऑडवनेन्स 

डपेो सुरू केला आह.े हा संपूणव पररसर दहेूरोड लष्करी िळाच्या हद्दीिून िािो. त्यामुळे येथ े

फफरायला िाणा-यांना ककंर्ा अन्य कोणालाही फोटो काढण्यास मनाई आह.े पयवटकांनी फक्त 

कंुडमळ्याचे फोटो काढार्ेि. इिर गोष्टींचे फोटो काढल्यास लष्करी कारर्ाई करण्याि येऊ 

शकिे. यथेील पाण्याि िािाना िरा िपून िारे् कारण पार्साळ्याच्या फदर्साि येथील 

पाण्याला बराच र्ेग असिो. काही िण जनसगावचा आस्र्ाद घेण्याऐर्िी पाण्याि 

जभिर्ण्यासाठी र् हुल्लडबािी करण्यासाठीच फफरण्याचे बेि आखि असिाि. अशा लोकांनी 

शकयिो या रठकाणी िाऊन अपघािाला जनमंत्ण दऊे नय.े स्र्ि: चे आजण पयावर्रणाचे 

दखेील रिण करारे्.िेथ ेखाण्या-जपण्याची सोय नाही.  

  



 

  

  



 

 

 

  



जमवलदं बाग कत षी पयवटन 

ह ेकत षी पयवटन पाकव  पुण्यापासुन काही फकलोमीटर अंिरार्र आह.े ह ेजनसगव प्रेमी र् 

नर्ीन रठकाण ेशोधणायाांना उत्तम स्थान आह.े यथेील वसंचन पद्धिी आजण नर्ीकरणीय 

ऊिाव स्त्रोि प्रात्यजिक बघणे हा एक जर्द्यार्थयाांसाठी शैिजणक दौरा ही होऊ शकिो. यथे े

जस्र्वमंग पूल, सूयव माध्यमािून कायवरि सौर पंप प्रात्यजिक, बायोमास गॅजसफायर र्ीि 

जनमावण करण्यासाठी,ग्रीन हाउस, झाडार्रील घर, काही प्राचीन र्स्िु सगं्रहालय,पोषक 

िेर्ण आह ेआजण अस ेबरेच काही आह.े  

कुसगार् पोस्ट चांदखेड, िालुका मार्ळ  पुण-े ४१०५०६ फोन नं – ९८२०५२२८३८ 

http://www.milindbaug.com/ 
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खाद्य ससं्कत िी 

पेशरे्कालीन पुण्याने पारंपाररक स्र्यंपाकाची पध्दि अिूनही कायम राखली आह.े 

पुण्याच्या खास िेर्णामध्ये पुरणपोळी, आमटी, जपठलं-भाकरी, र्रण-भाि, मटकीची ऊसळ, 

थालीपीठ, आजण अळूचीर्डी यांचा समार्ेश होिो. बाकर र्डी आजण जमसळ पार्, र्डा पार् 

ह ेप्रजसद्ध पुणेरी पदाथव आहिे. िसेच गोड खाणा-यांसाठी श्रीखंड र् ऋिुमानाप्रमाणे 

जमळणारी आमरस-परुी या पदाथाांनी महाराष्ट्राची पारंपाररक मेिर्ानीची पुणव 

होिे.आधुजनक काळाि पणु्याने इिर आंिरराजष्ट्रय पदाथाांशी ही िसे पास्िा , जपझ्झा , 

चायजनि पदाथव र् अनेक कॉंरटनेंटल पदाथव यांच्याशी मैत्ी केली आह.े 

 

 

 

 

  



ई साजहत्य प्रजिष्ठान 

ई साजहत्य प्रजिष्ठान दहा र्षाांपुर्ी सुरू झालं. िगभराि ई पुस्िकांची 

संकल्पना रुिू लागि असिानाच मराठीिही ई पुस्िकं सुरू झाली. मराठीि अमॅझॉन 

सारख ेप्रचंड इन्व्हसे्ट्टमेंट करणारे जखलाडी उिरले. त्यांच्यासमोर ई साजहत्य म्हणिे 

अगदीच वलंबुरटंबू. पण गेली दहा र्षां आजण आिही गुगलर्र “मराठी पुस्िक” ककंर्ा 

“Marathi ebook” टाकल ेकी ४ कोटी ९३ लाख नांर्ांमध्ये पजहले दसुरे नार् येिे िे 

ई साजहत्यचेच. ही करामि आह ेआमच्या लेखकांची. र्ाचकांना साित्याने दिेदार 

मनोरंिक उच्च प्रिीची पुस्िके “जर्नामूल्य” देणारे आमचे लेखक हचे या स्पधेचे जर्िेिे 

आहिे.  

मराठीि “साजहत्यरत्ांच्या खाणी” जनपिोि या ज्ञानोबांनी माजगिलेल्या 

पसायदानाला ईश्वराने िेर्ढ्याच उदारिेने खाणींचा र्षावर् करून प्रजिसाद फदला. 

मराठीचे ददुरै् ह ेकी या खाणींिली रत्े बाहरे आणण ेआजण त्यांचे पैलू पडल्यार्र 

त्यांना शोकेस करण ेआजण िागजिक र्ाचकांसमोर िे पेश करणे याि आपण कमी 

पडलो. इथे उत्तम साजहत्यासाठी भुकेलेले र्ाचक आजण उत्तम र्ाचकांच्या प्रजििेिले 

साजहजत्यक यांच्याि जब्रि बनणे आर्श्यक आह.े जर्शेषिः डॉ. जनिीन मोरे यांसारखे 

साजहजत्यक ज्यांना जलजहण्याि आनंद आह ेपण त्यापुढील िटील प्रफक्रयेि पडण्याि 

रस नाही अशांसाठी. जर्दशेांि मोठे लेखक एिंट नेमिाि आजण िे बाकी सर्व व्यर्हार 

पहािाि. मराठीि ही सोय नाही.  

ई साजहत्य प्रजिष्ठान ही काही अनुभर्ी प्रोफ़ेशनल प्रकाशन संस्था नव्ह.े पण 

गेल्या दहा र्षाांि आमच्या ह ेलिाि आले की मराठीि रत्ांच्या खाणी आहिे आजण 

त्यांि उिरून हाि काळे करून मािी गाळ उपसि राहून िर जचर्टपणे काम करि 

राजहल े िर एकाहून एक भारी रत्े गर्सणार आहिे. एखाद्या मोठ्या धजनकाने, 



पंजडिांच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह िर ह े काम हािी घेिले िर मराठी 

भाषेिल ेसाजहत्य िागजिक पटलार्र आपला ठसा नक्की उमटर्ेल. 

डॉ. जनिीन मोरे यांची अकरा अप्रकाजशि पुस्िके प्रकाशाि आणण्याचा मान 

ई साजहत्यला जमळाला. माधुरी नाईि यािंची दहा, शंभू गणपुले यांची नऊ, डॉ. र्संि 

बागुल यांची बारा, शुभांगी पासेबंद यांची साि, अजर्नाश नगरकर यांची पाच, 

रत्ाकर महािन यांची सहा, शशांक परुळेकर यांची चार, अरुण कुळकणी यांची चार 

अशा अनेकांच्या पुस्िकांना र्ाचकांपयांि नेण्याचे भाग्य ई साजहत्यला लाभले. असे 

अनेक “स्र्ांिःसुखाय” जलहीणारे उत्तमोत्तम लेखक कर्ी या मराठीच्या 

“साजहत्यरत्ांजचया खाणीं” मध्य ेआहिे. अशोक कोठारे यांनी महाभारिाच्या मूळ 

संजहिेच ेमराठी भाषांिर सुरू केले आह.े सौरभ र्ागळे, ओंकार झािे, पंकि घारे, 

जर्नायक पोिदार, फदप्ती काबाडे, भूपेश कंुभार, सोनाली सामंि, केिकी शहा, सुरि 

गािाडे, जनजमष सोनार, सजर्िा नाबर, संिय बनसोडे, आशा पाटील, नासा 

येर्िीकर, जनरंिन कुलकणी असे अनेक नर्ीन लेखक साित्यपूणव लेखन करि आहिे. 

ई साजहत्य कडे हौशी लेखकांची कमी कधीच नव्हिी. पण आिा हौसेच्या र्रच्या 

पायरीर्रचे, लेखनाकडे गंभीरपणे पहाणारे आजण आपल्या लेखनाि प्रगिी कशी 

होईल याकडे लि देणारे लेखक येि आहिे. त्यांच्या साजहत्याच्या प्रकाशाला उिाळा 

जमळो. र्ाचकांना आनंद जमळो. मराठीची भरभराट होर्ो. िगािील सर्ोत्कत ष्ट 

साजहजत्यक प्रसर्णारी भाषा म्हणून मराठीची ओळख िगाला होर्ो. 

आमेन 

सुनील सामंि 

ई साजहत्य प्रजिष्ठान 
 

 


