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मािहती

आडवाटांचे देणे
नमस्कार दोस्तहो!!
रोजच्या धावपळीच्या आयुष्यातून िनवांतपणा शोधत ड गरदऱ्या पालथ्या घालायला
सुरुवात करून तुम्हाला अनेक वष झाली असतील. अस्सल ेकरची वणर्ने वाचून त्यानुसार
स्वत:ला त्यात बसवण्याचा य ही करून झाला असेल. मनात आलं की पाठीवर (कायम भरून
तयार असलेली) सॅक टाकू न भटकणं आता सवयीचं झालं असेल. सगळं जग ि के ट मॅच कवा
ल समारं भ अशा मोहमयी गो त अडकले होते, कवा िथएटरमधल्या उबदार खुच्यावर बसून
थंडगार वातावरणात, अगदी जवळ बसून (कु णाच्या हा

तुम्हाला पडला नसणार याची

आम्हाला खा ी आहे) वेळ घालवत होते, तेव्हा आपण स्वत: मा काय के लं होतं ते आठवतंय
ना?
उजाडण्य़ाची

वाट

बघत रे ल्वे प्लॅटफ़ॉमर्वर रा
काढली

होती,

वाटेतल्या

एखा ा

दगडावरच

टेकवली

होतो,

पाठ

सूय दय-

सूयार्स्ताचे फोटो घ्यायला
छाती फु टेपयत क

ाच्या

िदशेने धावला होतो, बाहेर
पडणाऱ्या पावसाच्या आिण
रातिक

ांच्या

िकरिकऱ्या

म्युिझकच्या साथीने गुहत
े ेकी गाण्यांची मैफल भरवली होती. अंधारात, पाऊस त डावर झेलत
राजांचे मावळे असल्यागत नदी-नाले-िचखलगाळ तुडवला होता (आिण मु ामाला पोहोचलो
तेव्हा पायातून बूट शेवटी ओढू न काढावे लागले होते!)."घरी आराम करायचं सोडू न इथे
मरायला यायला कु णी सांिगतलं होतं" हा

जेव्हा जेव्हा पडला होता तेव्हा पुढच्याच

वळणावर एखा ा झऱ्याने, एखा ा बुलबुल-ससाण्याच्या शयर्तीने, एखा ा नाजूक फु लाने
कवा आकाशातल्या नक्ष ांच्या स

ाने त्याचं उ र परस्पर देऊन टाकलं होतं.(पुढे पुढे मा हा

कधी पडलाच नाही!) कु ठल्याही ेकमध्ये िमसळ-पाव खाल्ला नाही आिण एकदा तरी
िनसगार्च्या साि ध्यात "दान" के लं नाही तर
पाणीसाठे सोडू न इतर

ेक िनष्फळ ठरतो, तसेच

ेकमध्ये नैसिगक

आंघोळ करणे हे पाप असते या िवचारांवर िन ा ठे ऊन राजांच्या

जयघोषात कधी तोरणा-राजगड, तर कधी रतनगड-हिर ं गड, कधी पन्हाळगड-िवशाळगड
तर कधी खांडस-भीमाशंकर अशा वाऱ्या के ल्या होत्या! (आिण फावल्या वेळात

े कगने

आम्हाला काय िदलं, कवा मी ेक का करतो अशा चचामध्येही सहभागी झालो होतो!)
शहरातल्या रं गीबेरंगी दुिनयेपक्ष
े ा स ा ीच्या सहवासातली रं गाची दुिनया अिधक
मोहक आिण अस्सल आहे हे आपण के व्हाच स्वत:शी कबूल के लं आहे! आिण म्हणूनच एखादा
िच पट पुन्हा पुन्हा बघावा तसं दर उन्हाळा-पावसाळा-िहवाळ्यात त्याच ओढीने आजही तेच
िकल्ले, तेच उतार, तेच बुरूज, तेच दरवाजे, त्याच कातळ-कपारी, त्याच अवघड पायवाटा
आपण तुडवत असतो. अथार्त "सवर्
कारचे िवरोध" (सूज्ञांस अिधक सांगणे
नलगे!) मोडू न काढू न हे करावं लागतं हे
खरं च! पण "हे कायर्" व्हावे ही तो
चीच

इच्छा!!

कदािचत

या

े कगमुळेच

आपण

दैनंिदन

जीवनातसु ा

ेकरच्या

खाक्यानेच

वागतो. कचरा इकडे-ितकडे टाकत
नाही, पाणी जपून वापरतो, िखशात
सदैव एक टॉचर् घेऊन िफरतो, कशाशीही काहीही त डी लावून खाऊ शकतो, कु ठे ही adjust
करू शकतो, इतर पयर्टनस्थळांच्या िठकाणी चाललेला िथल्लरपणा पाहून आपलं र
इ. इ.

खवळतं

"दुगर् दुगर्ट भारी" या न ा ई-पुस्तकांच्या मािलके त आम्ही आपल्यासोबत करणार
आहोत महारा ातल्या पिरिचत-अपिरिचत गडकोटांची ई-या ा! आपण नवखे असाल तर
मागर्दशर्क म्हणून आम्ही आपल्या सोबत असू आिण अ ल भटके असाल तर आपल्यासाठी ही
जुन्या सदाबहार आठवण ची या ा असेल. एका पुिस्तके त एक-दोन िकल्ले, त्यांची ऐितहािसक,
भौगोिलक मािहती, वैिशष्

े, वासाचे तपशील इ सवर् मािहतीने पिरपूणर् अशी ही मािलका

असेल. दुगर् मंतीचं एक रे कनर म्हणूया हवंतर! :)
आपल्यासारख्या अ ल भटक्यांच्या स्वागताला आडवाटाही सजवून सदैव तयार
असणाऱ्या आपल्या लाडक्या स ा ीमधल्या दुगर् मंतीला - चला, िनघूया!

- निचके त जोशी
(संपादक, दुगर् दुगर्ट भारी)

स्तावना
नमस्कार दोस्तहो!
छ पत च्या आिण देशाच्या यावेळी आपण जाणार आहोत पुण्याजवळील सु िस
"पयर्टनस्थळ" असलेल्या दुगर् क ढाणा अथार्त िसहगडावर. शतकानुशतके जुना इितहास
असलेला, छ पती-पेश ांपासून लोकमान्य िटळक-सुभाषचं बोस यांसारख्या मातब्बर
चा सहवास लाभलेला, िविवध कारच्या वन्यसंपदेने समृ
राजकीय

असलेला, सामिरक आिण

ूहरचनेच्या दृ ीने िशवकाळात अत्यंत मह वाचा समजला गेलेला आिण गेल्या काही

वषार्त सोयीसुिवधांमुळे गजबजू लागलेला हा पुणेकरांच्या िजव्हाळ्याचा दुगर्!
िसहगड वैिशष्

पूणर् खराच! िनसगर् आजही दोन्ही हातांनी िसहगडाच्या दर्या-

खोर्यांत-कातळ-बुरूजांवर आपली संपदा भरभरून वाटत असतो आिण आपण मा ते दान
कृ तज्ञतेने स्वीकारणे सोडू न आपल्याच मागार्ने गडाची सहल आखत असतो.
तरीही, "दुगर् दुगर्ट भारी"सोबतची ही ई-सफर पुढच्या वेळी िसहगड पाहताना
आपल्याला एक वेगळी दृ ी देईल असा िव ास वाटतो.

तर, चला िनघूया!
संपादक,
दुगर् दुगटर् भारी

भौगोिलक स्थान व जाण्याचे मागर्
अक्षांश-रे खांश - १८0 ३३' ते १८0 ४१' उ र आिण ७३0 ७७' ते ७३0 ८४' पूवर्, स ा ीच्या
पूवर् शाखेवरील भुले र ड गररांगेवर.
क्षे फळ - साधारण अडीच चौरसिकमी.
उं ची - १३१० मी (४३२९ फू ट)
दुगर् कार - ड गरी िकल्ला
ेणी – मध्यम
शेजारीपाजारी - सवर् बाजूला ड गररांगा व त्यांमध्ये वसलेली गावे.
उ रे ला - डोणजे
दिक्षणेला - कल्याण
नैऋत्येला- खानापूर
आ ेयेला - क ढणपूर व िशवगंगा नदीचे उगमस्थान
जाण्याचे मागर्
सवार्त जवळचे मुख्य शहर अथार्तच पुणे. पुण्यात शिनवारवा

ाजवळू न िसहगडाच्या

पायथ्याच्या डोणजे गावासाठी बसेस सुटतात. तसेच पायथ्यापयत जाण्यासाठी पुरेसे वासी
असल्यास स्वारगेटहून सहा आसनी िरक्षा-जीपगा

ांचीही सोय होऊ शकते.

१. गडावर जाण्याचा सवार्त सोपा मागर् डोणजे-आतकरवाडीमधून. इथून पायवाटेने ७७०मीटर
उं चीची चढण चढावी लागते.

२. पुणे-सातारा मागार्वर ( कवा रा ीय महामागर् ४) पुण्यापासून साधारण २० िकमी वर
िशवापूर-क ढणपूर फाटा आहे. त्या रस्त्याने पुढे येऊन कल्याण गाव गाठायचे. इथून अवघी
४३० मीटर उं चीची चढण चढू न पायवाटेने गडाच्या कल्याण दरवाजामध्ये येता येते.
३. अ ल आिण हौशी भटके जुन्या का ज घाटातील बोग ापासून पायवाटेने ड गरमाथे
ओलांडत ६-७ तासांचा वास करत िसहगडावर पोहोचतात. पावसाळ्यात अथवा पौिणमेच्या
सुमारास चं

काशात ही भटकं ती अितशय आनंददायी असते.

४. पानशेत मागार्वरील खानापूर गावाकडू न एक वाट स ड चढू न चोरदरवाज्याकडे येते. हा
चोर दरवाजा कलावंितणीच्या बुरूजापाशी गडावर येतो.
५. वरीलपैकी एकाही वाटेने गड चढणे शक्य नसल्यास डोणजे-आतकरवाडी रस्त्यावर
गोळे वाडी येथे फाटा आहे. तीन/चारचाकी वाहने या घाटरस्त्याने थेट गडावर गाडीतळापयत
जातात. स्वतःचे वाहन असल्यास हा मागर् अितशय सोियस्कर आहे.

मागोवा इितहासाचा
िसहगडाचं वय शतकांमध्ये सांिगतलं जातं. यादवकाळापासून हा िकल्ला
कुं िधयाना-कुं धाना-क धाना-क डाणा-क ढाणा इत्यादी अनेक नावांनी

चिलत आहे.

िशवजन्माच्या वेळी िनजामशाहीमध्ये असलेला हा िकल्ला १६३५ मध्ये आिदलशहाने
िजकू न घेतला. शहाजीराजे पुणे-सुपे-चाकण-इं दापूर या भागाचे जहािगरदार व दादोजी
क डदेव मलठणकर क ढाण्याचे नामजाद सुभेदार म्हणून नेमले गेले.
१६४७

मध्ये

दादोज च्या मृत्यूनंतर नवीन सुभेदार
येण्याआधीच

िशवरायांनी

मुत्स ेिगरीने िकल्लेदाराला िफतवून
क ढाणा स्वराज्यात दाखल करून
घेतला.

नंतर

तावडीतून

आिदलशाहाच्या

शहाजीराजांची

सुटका

करण्याच्या मोबदल्यात क ढाणा आिण
कं दप

कनार्टकातील

िकल्ला

िशवरायांनी आिदलशहाला िदला. पुढे
नोव्हबर १६६३ पासून जसवंतिसह
िसहगडाला

वेढा

घालून

बसला.

अखेरीस १६६४च्या एि ल मिहन्यात
गड िजकायचा शेवटचा
सवर्शि िनशी बाहेरून हल्ला चढवला. पण गडावरील मरा

य

ांनी त्याचा हा य

म्हणून
साफ

उधळू न लावला. १६६५ मध्ये पुरंदरच्या तहात िमझार्राजांना िदलेल्या २३ िकल्ल्यांमध्ये
िसहगडचाही समावेश होता. त्यानंतर माघ व

नवमी, ४ फे ु १६७० च्या मध्यरा ी

तानाजी मालुसर्यांनी गड काबीज के ला. तानाजीच्या बिलदानानंतर महाराज उ ारले -

"एक गड घेतला, परं तु एक गड गेला". तान्हाजीच्या बिलदानानंतर क ढाण्याचे नाव
महाराजांनी िसहगड ठे वले ही कथा मा

खरी नाही. १६६३ मधील एका प ात

महाराजांनी "िसहगड" हे नाव योजल्याचे कागदप े सांगतात.
संभाजीराजांच्या मृत्यूनंतर गड पुन्हा म गलांच्या ताब्यात गेला. नावजी
बलकवडे आिण िवठोजी कारके या पंचहजारी सरदारांनी १ जुलै १६९३ रोजी माळा,
िश

ा लावून पुन्हा गड िजकला. २ माचर् १७०० - छ पती राजाराम महाराजांचा गडावर

मृत्यू झाला. १७०२ मध्ये गड पुन्हा म गलांनी िजकला. एि ल १७०३ मध्ये औरं गजेबाने
स्वतः गडाला भेट िदली व गडाचे नाव "बिक्षदाबक्ष" (अल्लाहची देणगी) असे ठे वले. एि ल
१७०५ मध्ये गड पुन्हा मरा

ांनी िजकू न घेतला. पुढे अंतगर्त तहानुसार १७५० मध्ये

बाळाजी िव नाथ पेश ांकडे गडाचा ताबा आला व पेशवाईच्या अखेरपयत िसहगड
पेश ांकडेच होता.
अिलकडच्या काळामध्ये उल्लेखनीय म्हणजे लोकमान्य िटळकांनी वास्त ासाठी
िसहगडाची िनवड के ली होती. ३ ऑगस्ट १९८४ रोजी िसहगडाला टपालखात्याच्या
ितकीटावर स्थान िमळाले. एक रूपया प ास पैशाचे हे ितकीट होय.

गडाचा फे रफटका
दारूचे कोठार : दरवाजातून आत आल्यावर उजवीकडे
जी दगडी इमारत िदसते तेच दारू कोठार. िद. ११
सप्टबर १७५१ मध्ये या कोठारावर वीज पडली.

ा

अपघातात गडावरील त्यावेळच्या फडिणसांचे घर
उध्वस्त होऊन घरातील सवर् माणसे मरण पावली.
िटळक बंगला : रामलाल नंदराम नाईक यांच्याकडू न
खरे दी के लेल्या जागेवरच्या

ा बंगल्यात बाळ गंगाधर

िटळक येत असत. १९१५ साली महात्मा गांधी व
लोकमान्य िटळक यांची भेट याच बंगल्यात झाली.
क ढाणे र : हे मंिदर शंकराचे असून ते यादवांचे कु लदैवत होते. आत एक िपडी व सांब
असणारे हे मंिदर यादवकालीन आहे.
ी अमृते र भैरव मंिदर : क ढाणे राच्या मंिदरावरून थोडे पुढे गेले की डावीकडे हे
अमृते राचे ाचीन मंिदर लागते. भैरव हे कोळ्यांचे दैवत आहे. यादवांच्या आधी

ा गडावर

कोळ्यांची वस्ती होती. मंिदरात भैरव व भैरवी अशा दोन मूत िदसतात. भैरवाच्या हातात
राक्षसाचे मुंडके आहे.
देवटाके : तानाजी स्मारकाच्या मागून डा ा हाताच्या छोटा तलावाच्या बाजूने डावीकडे
गेल्यावर हे िस

असे देवटाके लागते. या टाक्याचा उपयोग िपण्याचे पाणी म्हणून होत असे व

आजही होतो. महात्मा गांधी जेव्हा पुण्यास येत तेव्हा मु ाम

ा टाक्याचे पाणी मागवत असत.

कल्याण दरवाजा : गडाच्या पि मेस हा दरवाजा आहे. क ढणपूरवरून पायथ्याच्या कल्याण
गावातून वर आल्यास

ा दरवाजातून आपला वेश होतो. हे एकामागोमाग असे दोन दरवाजे

आहेत. यापैकी वरच्या दरवाज्याच्या दोन्हीकडील बुरुजांच्या िभतीत अधर्वट बाहेर आलेला
ह ी व माहूत अशी दगडी िशल्पे होती.

ीशािलवाहन शके १६७२ कारकीदर्

ीमंत बाळाजी

बाजीराव पंिडत धान असा िशलालेख आढळतो.
उदेभानाचे स्मारक : दरवाजाच्या मागच्या बाजूस
वर असलेल्या टेकडीवर यावे. येथे जो चौकोनी दगड
आहे तेच उदेभान राठोडचे स्मारकिचन्ह म्हणून
ओळखले जाते. मोगलांतफ उदेभान हा िसहगडचा
अिधकारी होता.
झुंजारबुरूज : झुंजारबुरूज हे िसहगडचे दिक्षण टोक
होय. उदयभानूच्या स्मारकापुढून समोरची टेकडी उतरून या बुरुजावर येता येते. येथून समोरच
टोपीसारखा राजगड, त्याच्याच उजवीकडे तोरणा हे गड िदसतात तर खाली पानशेतचे खोरे
िदसते. पूवकडे लांबवर पुरंदर िदसतो.
डोणिगरीचा

उफर्

झुंजारबुरूजावरून

मागे

तानाजी

कडा :

येऊन

तटाच्या

िभतीच्या बाजूने पायवाटेने तानाजीच्या
कडाकडे जाता येते. हा कडा गडाच्या
पि मेस आहे.येथूनच तानाजी मावळ्यांसह
वर चढला.
राजाराम स्मारक : राजस्थानी प तीची
रं गीत देवळासारखी जी घुमटी िदसते तीच

छ पती राजाराम महाराज यांची समाधी. मोगली फौजेला सतत ११ वष ट र देणार्या
राजाराम महाराजांचे वयाच्या अवघ्या ३० ा वष शिनवार िद.२ माचर् इ.स.१७०० या
िदवशी िसहगडावर िनधन झाले. पेश ांतफ या स्मारकाची उ म

वस्था ठे वली जायची.

तानाजीचे स्मारक : अमृते राच्या मागच्या बाजूने वर गेल्यावर डा ा बाजूस सु िस
तानाजीचे स्मारक िदसते. ‘तानाजी स्मारक सिमतीच्या’ वतीने हे बांधण्यात आले आहे. माघ व
नवमी िद. ४ फे ुवारी १६७२ या िदवशी झालेल्या लढाईत तानाजी मारला गेला. दरवष माघ
नवमीस येथे मंडळातफ तानाजीचा स्मृितिदन साजरा के ला जातो.

नकाशा

ेकसाठी उपयु

िटप्स: (अथार्त knowledge Transfer )

ेक म्हटलं की उमेदीच्या पिहल्या काही वषातला बराचसा वेळ सॅक भरण्यातच जातो.
मला आठवतंय, माझ्या एका िम ाने एका

ेकला च

बादली आणली होती! खायला,

चघळायला काय घ्यावं इथपासून कपडे, शूज कोणते घालावेत, आयत्यावेळेला उपयोगी
पडतील अशी साधने कोणती, रानामधल्या वनस्पती-झाडांचे

ेकमधले उपयोगी गुणधमर्

याब ल मािहती देणारा लेख आपण "दुगर् दुगर्ट भारी"मध्ये कायमस्वरूपी

कािशत करणार

आहोत. पुढच्या वेळी िनघताना याची एक ि ट घेऊन
ठे वा की झालं!
सुरूवात करूया अगदी ाथिमक िटप्स पासून, लवकरच
आपण त्यांची सुधािरत आवृ ी िस

करणार आहोत -

१) ज्या िकल्ल्यावर जाणार असाल ितथल्या वाटा,
आजूबाजूच्या भूभागाची मािहती, चढायला लागणारा
वेळ, राहण्याची सोय याची मािहती गोळा करा आिण
घरच्यांनाही देऊन ठे वा. ( 127 hrs आठवतोय ना? ;))
२)

माण नकाशे िमळालेच तर ि ट घेऊन जा. वाटा

शोधण्यात त्यांचा खूप उपयोग होतो.
३) आपल्याला संपूणर् वेळ उचलता येईल इतपतच सॅक भरा. आवश्यक त्याच गो ी सॅकमध्ये
असा ात. उदा, ज्या पातेल्यात चहा करायचा त्यातच तांदळ
ू िभजवता येतील, अथवा एकच
ताट झाकण म्हणूनही ठे वता येईल आिण तांदळ
ू धुवायला सु ा वापरता येईल.
४) कु ठल्याही ेकमध्ये टॉचर्, काडेपेटी, (मु ामी/नाईट ेकमध्ये मेणब या) चाकू , (िस्वस नाईफ
असल्यास उ म), र ी पेपर, दोर, या गो ी घ्याच.

५) पायामध्ये ि प असणारे शूज आवश्यक. सवार्त मह वाचे म्हणजे, चढण-उतरण शूजच्या
नव्हे तर आपल्या पायांच्या बळावर करणार आहोत हे ध्यानात ठे वावे. त्यामुळे आत्मिव ासाने
पाऊल टाकणेही आवश्यक आहे. पण तरीही, िनसर

ा, उभट भूभागावर शूज अितिर

मदत

देतात.
६) मु ामी ेकमध्ये झोपण्यासाठी कॅ रीमॅट उ म! वजनाला हलक्या, आटोपशीर असतात.
७) जेवण िशजवून खाण्याची वेळ आल्यास
ेकची मजा अजून वाढते. बाहेर पाऊस
कोसळतोय, गुहम
े ध्ये चुलीचा सगळा धूर भरून
रािहलाय, अंधारात, टॉचर्च्या

काशात जेवण

िशजतंय, त्याचा घमघमाट भूक चाळवतोय,
पातेली कु णी घासायची यावर एका बाजूला
वाटाघाटी सुरू आहेत.. अथार्त हल्ली रे डी टू कू क
ची पॅकेट्स उपलब्ध असतात. नसल्यास पोहे,
मॅगी, डाळ/िपठलं-भात. मुगाच्या डाळीची
िखचडी हे पदाथर् भूकही भागवतात आिण कमी
वेळात तयारही करता येतात. फावल्या वेळात
चघळण्यासाठी खजूर, िबस्कीटे, िच ी सु ा
घेऊन ठे वा. जांभळे , करवंदांच्या मोसमातला
ेक असेल तर मग काय वणार्वी धम्माल महाराजा?
८) त्येकाकडे िकमान एक मोठी बाटली पाणी असणे आवश्यक. उन्हाळ्यात २ सु ा कधीकधी
पुरेनाशा होतात. िशवाय बाटलीचा आपत्कािलन पिरिस्थतीत ’दाना’साठीही उपयोग होतो तो
वेगळाच! :)

९) आपल्या आजारांब ल, ऍलज ब ल त्येकाला मािहती असतेच. त्यानुषंगाने औषधे बरोबर
ठे वा. एसटी लागणे, उन्हात िफरल्यास िप

वाढणे, गवत-झाडीतून िफरल्यास रॅ शेस उठणे इ

ासांना नेहमीच टाळता येणं शक्य नसलं तरी उपाय करता येतात. सवार्साधारणपणे एक फ़स्टर्एड बॉक्स एकाकडे असावा. त्यात ताप-सद -िप

यावरच्या गोळ्या, भाजल्यास-खरचटल्यास

लावायचे मलम, कापूस, बडेज, सोबतीला छोटी का ी, दोरा, कोरडी फडकी इ सािहत्य ठे वावे.
ेकमध्ये जबाबदारीने वागल्यास अपघात टाळता येतात हे खरे च. तरीही खबरदारी म्हणून ही
औषधे!
१०) सवार्त शेवटी सवार्त मह वाचे, ेकमध्ये िनसगार्ला, रानातल्या पशु-प यांना, त्यांच्या
अिधवासाला ध ा पोहोचेल असे कु ठलेही कायर् करू नका. रा ी ग धळ, ग गाट, म पान करून
िधगाणा करणे या गो साठी ऐितहािसक िकल्ल्यांपेक्षा इतर उ म जागा या जगात भरपूर
आहेत. दरीतून येणारा वाऱ्याचा आवाज, प यांची मंजूळ िकलिबल, उन्ह-पावसाचे खेळ, आिण
यातलं काहीच नसेल तरी िनखळ आिण िनतळ शांतता यातलंही स दयर् अनुभवण्यासारखं
असतं!
तसेच अशा ऐितहािसक िठकाणी स्वत:ची नावे िलहून येण्यासारखा नामदर्पणा दुसरा
नाही. दस्तुरखु

िशवछ पत चे नाव एकाही गडावर त्यांनी िलिहले अथवा िलहून घेतलेले

नाहीये ही गो पुरेशी सूचक नाही का?
ेक गच्या आनंददायी अनुभवासाठी ड गरभर शुभेच्छा!

ऋणिनदश
१. नकाशा: www.trekkshitij.com
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¾ राजा िशवछ पती - लेखक - बाबासाहेब पुरंदरे
३. िच े : पी सुयश, संिदप खेडकर

िसहगडावरचा
सुयार्स्त आिण १५
िमिनटांत बदलणार्या
अस्मानरं गांचं िच ण
के लं आहे
पी सुयश यांनी

संिदप खेडकर यांची िच े
िसहगड

आवाहन
दोस्त !
हा नवीन उप म कसा वाटला ते आम्हाला जरूर कळवा. तसेच आपल्या ेकसाठी या मिहतीचा आपल्याला
कसा उपयोग झाला तेही जाणून घ्यायला आम्हाला आवडेल. यात अजून काय आिण कशी सुधारणा करता
येईल तेही सांगा. तुम्हाला अशी एखा ा गडाची ओळख करून

ायला आवडेल ?

या गडाब ल कवा बृहन्महारा ातल्या कोणत्याही गड िकल्ल्याबाबत आपणाकडे मािहती फ़ोटो
असल्यास कृ पया आमच्याशी संपकर् साधा. पुिस्तकांची ही मािलका अिधकािधक समृ
मदत हवी आहे. तसेच गडिकल्ल्यांशी संबंिधत काम करणारा आपला काही

होण्यासाठी आपली

ुप वगैरे असल्यास आम्हाला

आपली मािहती कळवा. आपला कवा आपल्या मािहतीतल्या कु णाचा ब्लॉग, वेबसाईट यांचीही िलक पाठवा.
िनवडक दजदार लेखन आम्ही आपल्या नावासिहत िस

करू.

आज इविलसी िदसणारी ही पुिस्तका कालांतराने एक संदभर्

ंथ बनावी अशी इच्छा आिण योजना

आहे. आिण हे आपल्या मदतीिशवाय अशक्य आहे.

आपल्या सवर् कारच्या ितसादांसाठी
िलहा

durgabhari@gmail.com

ई सािहत्य ित ानच्या या पूव
भेट

िस

झालेल्या ई पुस्तकांसाठी

ा

www.esahity.com

ई सािहत्य ित ानची आजवरची १६० काशने
ई शाळा

ई-पुस्तके
• कृ ष्णा

• मराठी कसे िलहावे(ई शाळा),

• ओथंब,

• ई पुस्तक कसे बनवावे

• चार क्षण,

• संगीत कानसेन : शा ीय संगीताचा

• लोकल गो ी

कानमं

• तो आिण ती,
• टल्लीची शाळा
•

ेव्हयाडर् िलटरे चर

• मीरा (मराठी अनुवाद)
• देशी दारूचे दुकान (3D),
• िवचारकरी : एक होते राजे
• मोरया,

दुगर् दुगटर् भारी :
• िकल्ले रायगड
• पेबचा िकल्ला
• पन्हाळगड ते िवशाळगड

• ओथंब २
• सईची वही
• ि येचे अभंग
• अहम्
•

ािस्म

ाख्या ेमाची

• मकरं दच्या ि वेण्या
• तो , मी आिण िसगारे ट
• सावळ्या मुलीची गाणी,

िनयतकािलके
• किवतांची नेटाक्षरी
• स्वरनेटाक्षरी अल्बम्स
• ईस्टाप ( मराठी िवनोद/ िवडंबन)
• बालनेटाक्षरी

