
 

 

 

 

  



या मित्ाांनो! स ांदर प स्तकाांचा िनि राद आनांद ल टा!! 

मकल्ले तळगड 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  मजा येते.  

पण  तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हालाही आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव. लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या. वमत्ाांना ह ेपसु्तक िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी 

वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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!!आभार!! 
 

सवाप्रथम ई- सावहत्य प्रवतष्टान' या सांपणूा समहूाच ेमनापासनू आभार मानतो. त्याांनी मराठी लेखक व वाचक 

याांना त्याांची असलेली वाचनाची व वलखाणाची आवि ववृधांित होत जावी तसेच आजकालच्या इांटरनेटच्या 

यिुात ई-पसु्तक स्वरूपात पसु्तके वनमााण करण्याचे फार मोलाच ेव मोठे सत्काया त्याांच्याकिून सरुु आह.े याचा 

मला फार आनांद वाटतो व मनापासनु अवभमान आह.े ई सावहत्य प्रवतष्ठान च्या सांकेतस्थळावर माझे वकल्ल े

सोंिाई, वकल्ल ेकनााळा, वकल्ले कोथळीिि व अनभुवाांचा सांिम-वशखर कळसबुाई ह ेई-पसु्तके प्रकावशत झाली, 

याचा मला फार आनांद आह.े रायिि वजल्यातील इांदापरूच्या जवळच असलेल्या तळा िावातील 'तळिि' येथील 

अनभुवाांचे वणान मी या ई-पसु्तकातनू माांिणार आह.े आशा बाळितो वक फार आनांदाने याचे स्वीकार कराल. 

तत्पवूी मी केलेल्या ििाांवर वियाारोहणच्या अनभुवाचे लखेन मी माझ्या ब्लॉि वर केले आह.े ई-सावहत्य 

प्रवतष्ठानमळेु मी दिुा दघुाटभारी व प्रवासवणान या ववषयाशी जोिला िेलो.  

सांपणूा ई-सावहत्य प्रवतष्ठान चे मनापासनू आभार व असांख्य शभेुच्छा. 

 

चंद्रशेखर सावंत 



अर्पण र्त्रिका 
 

निनविवाद न िंहपरुूष, ज्ािंच ेिाव कािावर ्ेताच 

छाती अनिमािािे फुलवणाऱ््ा 

नहिंदवी स्वराज्  िंस्थापक 

छत्रपती निवाजी महाराज 

्ािंच््ा चरणी कृतज्ञतापवुिक अपिण. 

 

--/ चिंद्रिेखर  ाविंत   



 

तळगड- एक अपरिचित चकल्ला 

पुिंदिच्या तहामधे्य महािाजांनी १२ चकले्ल स्वतः कडे ठेवले. त्यापैकी असलेला हा तळगड. 

 

चंद्रशेखर नम्रता नथुराम सावंत 

  



किल्ले तळगड 
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मी सहसा आत्ता एकट्याने करायचा प्रवास टाळतो. पण वनसिााची ओढच मला आकषूान घेते आवण मला 

राहवत नाही. अववचतिि येथ ेएकट्याने केलेल्या प्रवासानांतर कुठे एकट्याने केलेले वियाारोहण कुठचां असेल तर 

तळा या िावातील ‘तळिि’.  

मुांबई येथनू राहत्या घरातनू  सकाळी ४:३० ला शाांततेत वनघनू केलेला हा प्रवास आयषु्यासाठी खपू 

ताजेतवान े करणारा होता. िािी मध्य े घेतलेली झोप सधुा ताजेतवान े करणारी होती.  हा वकल्ला माझ्या 

िावाकिील नजीकच्याच पररसरातील असल्यामळेु रस्ता सधुा मला आविणारा होता. रायिि वजल्यातल्या 

माणिाांव तालकु्याचे १९९९ मध्ये ववभाजन झाले व तळा तालकुा वनमााण झाला. तळा तालकु्यात प्रवेश करताच 

उांच कि्यासारखा िोंिर लक्ष वेधनू घेतो. तळा िावाच्या पविमेस दवेाच्या िोंिराच्या पवेुकिील तटुक वशखरावर 

तळािि वकल्ला आह.े तळिि हा वकल्ला तसा लहान आह.े त्यामळेु याचे ििावरील क्षेत्फळ सधुा कमी आह.े 

हा िि दवक्ष दवक्षण वदशेन ेपसरलेला आह.े या वकल्ल्याचे वैवशष््टय म्हणजे त्याची तटबांदी अजनूही भक्कम आह.े 

ििावरच ेअनेक वठकाणचे बरुुज चाांिल्या वस्थतीत अजनूही आहते.  

  

  



तळा येथील निरपांचायतीच ेप्रवेशद्वार 

  

 

 

ििावर जाण्यासाठी 

असलेला मखु्यप्रवेशद्वार 

 

 

  



गडावर पोहोचण्याच्या वाटा 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         

 

   

   

 

  

 

 



   



  



  



तळिि हा भारताच्या महाराष्र राज्यातील एक वकल्ला आह.े रोयाच्या आजबुाजलुा अनेक िोंिरराांिा 

पसरलेल्या आहते. या िोंिरराांिावर अनेक वकल्ले ठाण माांिून बसलेले आहते. त्यापैंकी तळािि हा वकल्ला 

कुां िवलका नदी समदु्राला जेथ े वमळते त्या माांदाि खािीवर नजर ठेवण्यासाठी बाांधण्यात आला होता. प्राचीन 

काळी कुां िवलका नदी मािे कोकणातील बांदरात उतरणारा माल घाटावर जात असे. या व्यापारी मािाावर बाांधलेली 

कुिा लणेी, अववचतिि, घोसाळिि आवण तळािि ह ेवकल्ल ेया मािााच्या प्राचीनत्वाची साक्ष दते अजनूही उभे 

आहते. 

 

इ.स. १६४८ मध्ये छत्पती वशवाजी महाराजाांनी तळािि आवदलशहाकिून वजांकून घेतला. इ.स. १६५९ 

मध्ये अफजलखानाच्या स्वारीच्या वेळी वसद्दीने तळाििाला वेढा घातला होता. पण अफजलखानाच्या 

पराभवाची बातमी वमळाल्यावर वसद्दीन ेवेढा उठवला. परुांदरच्या तहामध्य ेमहाराजाांनी १२ वकल्ले स्वतःकिे 

ठेवल.े त्यामध्ये तळिि हा एक होता. यावरूनच या वकल्ल्याचे महत्त्व आपणास समजते. 

    

 



  



वशवाजी महाराजाांच्या वनधनानांतर हा वकल्ला वसद्दीकिे िलेा. इ.स. १७३५ मध्य े पहील्या बाजीराव 

पेशव्याांनी हा वकल्ला वजांकून घेतला. पढेु इ.स. १६५९ मध्ये पन्हाळििावर महाराज वसधी जोहरच्या वेढ्यात 

िुांतले असताना जांवजरेकर वसधीन ेतळािि आवण घोसाळििास वेढा घातला, पण महाराजाांच्या सटुकेची बातमी 

कळताच वसधी वेढा उठवनू जांवजरेस पळून िेला. इ.स.१६४८ मध्ये वशवाजी महाराजाांनी तळािि 

आवदलशहाकिून वजांकून घेतला. इ.स. १६५९ मध्य ेअफजलखानाच्या स्वारीच्या वेळी वसद्दीने तळाििाला वेढा 

घातला होता. पण अफजलखानाच्या पराभवाची बातमी वमळाल्यावर वसद्दीने वेढा उठवला. वशवाजी 

महाराजाांच्या वनधनानांतर हा वकल्ला वसद्दीकिे िेला. इ.स. १७३५ मध्ये पहील्या बाजीराव पेशव्याांनी हा वकल्ला 

वजांकून घेतला. पढेु मराठा इांग्रज यधुात १७ एवप्रल १८१८ मध्ये इांग्रज अवधकारी कनाल प्रॉथरन ेििाचा पािाव 

करून िि ताब्यात घेतला. 

वकल्ल्यात वशरताांना पिझि झालेला दरवाजा लाितो तो म्हणज ेहनमुान दरवाजा. या हनमुान दरवाजाच्या 

उजव्या कोपर् यात मारुतीची सुांदर मतूी कोरलेली आह.े येथेच खिकात कोरलेल ेखाांब टाके आह.ेटाक्या जवळच 

प्रवेशव्दारावरील शरभाचे वशल्प पिलेल ेआह.े 

 



दरवाजातनू आत िेल्यावर ििमाथ्यावर प्रवेश करण्यापवूी बाांधीव पायर्या व प्रवेशव्दाराचे अवशेष 

पाहायला वमळतात. ििमाथ्यावर उजव्या बाजलूा दोन मजली भक्कम बरुूज पाहायला वमळतो. थोि्याच 

अांतरावर मांवदराचे जोत व ३ पाण्याची टाकी आढळतात. ििाच्या सवोच्च माथ्यावर कातळात खोदलेली सात 

पाण्याची टाकी त्याच्या पढेु लक्ष्मी कोठार नावाची वास्त ूपाहायला वमळत.े पढेु उत्तरेकिे चालत िले्यावर टोकावर 

बरुुज आह.े ििावर अनेक वठकाणी घराांचे आवण वाि्याांच े अवशेष आढळतात.वकल्ल्यावरून घोसाळिि, 

माांदाि खािी,. कुिा लेण्याांचा िोंिर असा सवा पररसर वदसतो. बांदरात उतरलेला माल घाटावर नेण्यासाठी कुिा-

भाज-ेबोरघाट-पैठण हा व्यापारी मािा अवस्तत्वात होता. या घाटवाटाांच्या रक्षणासाठी तळािि आवण घोसाळा 

वकल्ला जवळपास दोन हजार वषाांपवूी सातवाहनाांनी बाांधला असावा. नांतर पढेु ह े वकल्ले आदीलशहाच्या 

ताब्यात िेल्यावर सोिवलेकर व कोिवलेकर सरदाराांची तळा आवण घोसाळा वकल्ल्यावर ििकरी म्हणनू नेमणकू 

करण्यात आली होती. 

 

वशवाजी महाराजाांच्या मतृ्यनूांतर हा वकल्ला जांवजरेकर वसधीच्या ताब्यात िेला. नांतर इ.स. १७३५ मध्ये 

पहील्या बाजीराव पेशव्याांनी हा वकल्ला वजांकून घेतला. त्याच वषीच्या वसद्दी-मराठे तहानसुार या ििाची मालकी 

मराठ्याांकिे रावहली.  



 

वकल्ल्यात वशरताांना पिझि झालेला दरवाजा लाितो तो म्हणज ेहनमुान दरवाजा. या हनमुान दरवाजाच्या 

उजव्या कोपर्यात मारुतीची सुांदर मतूी कोरलेली आह.े येथेच खिकात कोरलेल ेखाांब टाके आह.े टाक्या जवळच 

प्रवेशद्वारावरील शरभाचे वशल्प आपल्याला दीसनु येतात. दरवाजातनू आत िेल्यावर ििमाथ्यावर प्रवेश 

करण्यापवूी बाांधीव पायर्या व प्रवेशद्वाराचे अवशेष पाहायला वमळतात. ििमाथ्यावर उजव्या बाजलूा दोन 

मजली भक्कम बरुूज पाहायला वमळतो. थोि्याच अांतरावर मांवदराचे जोत व ३ पाण्याची टाकी आढळतात. 

ििाच्या सवोच्च माथ्यावर कातळात खोदलेली सात पाण्याची टाकी त्याच्या पढेु लक्ष्मी कोठार नावाची वास्त ू

पाहायला वमळत.े पढेु उत्तरेकिे चालत िेल्यावर टोकावर बरुुज आह.े ििावर अनेक वठकाणी घराांचे आवण 

वाि्याांचे अवशेष आढळतात. वकल्ल्यावरून घोसाळिि, माांदाि खािी, कुिा लेण्याांचा िोंिर असा सवा पररसर 

वदसतो. 

  



 

 

 

  



  



❖ गडावरील पाहण्यासारखी कििाणे 

हनुमान दरवाजा - 

 

वकल्ल्यात प्रवेश करताना कि्याच्या खाली उत्तर 

बाजसू पिझि झालेल्या अवस्थेत पवहला दरवाजा 

लाितो तो हनमुान दरवाजा. त्यासमोरच कातळावर 

कोरलेली हनमुानाचे वशल्प कोरलेल े आह,े यावरूनच 

हनमुान दरवाजा असे नाव वदल े िेले असावे. जवळच 

कातळकि्यात पाण्याचे टाके आह.े पवेूकिे कि्याच्या 

खाली तटबांदी आह.े 

 

  



  



बालेकिल्ला- 

 

बरुूजावरून पढेु िेल्यावर 

समोरच पिक्या अवस्थेत दरवाजा 

आह ेत्यातनू आत प्रवेश केल्यावर 

आपण बालेवकल्ल्यात पोहचतो. 

त्यापढेु िेल्यावर दसुरी तटबांदी सरुू 

होत.े उत्तर आवण दवक्षणेस तटबांदी 

असनू पवुा आवण पविमेच्या 

टोकाला बरुूज आहते.   

  



दुमजली बुरूज- 

 

बालेवकल्ल्यात प्रवेश केल्यावर 

उजव्या वदशेला पिक्या अवस्थेत 

दमुजली बरुूज असनू झेंि्याची 

ढालकाठी वदसत.े ती वकल्ल्याची सवाात 

उांच जािा आह.े वरच्या भािातील 

दरवाजाजवळ पवूा बाजसू बरुूज आवण 

मवशदीचे अवशेष आहते. त्यापढेु पविमेस 

िेल्यावर तीन टाकी वदसतात. 

  



चोरदरवाजा- 

 

बालेवकल्ल्यात प्रवेश केल्यावर पविमेकिील टोकास चालत रावहल्यावर तटबांदीला लािनू एक 

चोरदरवाजा असनू सध्या तो बजुलेल्या अवस्थेत आह.े आपत्कालीन प्रसांिी ििावरून दोरीन े बाहरे 

पिण्यासाठीचा हा मािा होता. 

 

िचेरी आकण धान्यिोिार- 

 

पविमेच्या वदशेला बरुुजाच्या वदशेस जाताना कचेरीचे काही अवशेष आहते. जवळच एक धान्यकोठार 

असनू येथ ेआल्यावर वनवाांत वाटत.े 

  



पाण्याच्या टाक्या- 

वकल्ल्यात हनमुान दरवाजाजवळ एक हनमुान दरवाज्याजवळची एक पाण्याची टाकी फक्त मी िोळयाांनी 

बवघतली कारण दोन्ही हाताचा सांघषा करून चढाई करून त्या पाण्याच्या टाकीचे दशान होणार होत ेआवण मी  

एकटाच असल्यामळेु छायावचत् काय काढायला जमल ेनाही. वर बालेवकल्ल्यात 9 अश्या एकूण 10 पाण्याच्या 

टाक्या असनू त्यातील काही टाक्या कोरि्या अवस्थेत आहते.  

  



महादेवाचे मंकदर- बालेवकल्ल्यात दििी वशववलांि असलेले, छत नसलेले, महादवेाचे दििी दऊेळ 

इवतहासाची साक्ष दते उभे आह.े 

   

  



गडावरील आिर्षि छायाकचते्र 

  



  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

   

  



  



❖ पोहोचण्याच्या वाटा  

 

खाजिी वाहन असेल तर उत्तमच. त्यामळेु रस्त्याची मज्जा सधुा घेता येते आवण भकू लािली तर हव्या 

त्या वठकाणी भोजनालयात थाांबता सधुा येत.े 

वदव्याहून सकाळी ६.०० वाजता सटुणारी वदवा - मििाव पॅसेंजर ९.३० वाजता इांदापरूला पोहोचते. 

सांध्याकाळी मििाव - वदवा पॅसेंजर इांदापरूला १५.५५ वाजता आह.े 

मुांबई - िोवा महामािाावर मुांबई पासनू १२८ वकमी अांतरावर इांदापरू िाव आह.े इांदापरू िावापासनू तळािाव 

१५ वकमी अांतरावर आह.े इांदापरू िावातनू ररक्षा वकां वा बसने तळा िावात जाता येत.े तळािावातनूच वकल्ल्यावर 

जाण्याची मखु्य वाट आह.ेिावातनू वकल्ल्यावर जाण्यासाठी एकच वाट आह.े या वाटेन ेििावर जाताांना पवहल्या 

टप्पप्पयावर एक छोटीशी सपाटी लािते. दसुरा टप्पपा म्हणजे ििाच्या माचीचा भाि आवण वतसरा भाि म्हणजे 

वकल्ल्याच्या अांताभािात असणारे प्रशस्त पठारच होय. पायथ्यापासनू वकल्ल्यावर जाण्यास अधाा तास लाितो. 

इांदापरूला जाण्याचा दसुरा मािा म्हणजे कोकण रेल्वे.  



मुांबई - िोवा महामािाावर मुांबई पासनू १२८ वक. मी. अांतरावर इांदापरू िाव आह.े इांदापरू िावापासनू तळािाव 

१५ वक. मी. अांतरावर आह.े इांदापरू िावातनू ररक्षा वकां वा बसने तळािावात जाता येत.े तळािावातनूच वकल्ल्यावर 

जाण्याची मखु्य वाट आह.े िावातनू वकल्ल्यावर जाण्यासाठी एकच वाट आह.े या वाटेन ेििावर जाताांना पवहल्या 

टप्पप्पयावर एक छोटीशी सपाटी लािते. दसुरा टप्पपा म्हणजे ििाच्या माचीचा भाि आवण वतसरा भाि म्हणजे 

वकल्ल्याच्या अांतभाािात असणारे प्रशस्त पठारच होय. पायथ्यापासनू वकल्ल्यावर जाण्यास अधाा तास लाितो. 

तळा ह ेपायथ्याचे िाव आवण तालकुाचां वठकाण असनू ते मुांबई पासनू १६० वक.मी. अांतरावर आवण पणु्यापासनू 

१३० वक.मी. अांतरावर आह.े 

  



वकल्ल्याववषयी थोिक्यात मावहती 

 

• वकल्ल्याचा प्रकार : विरीदिुा 

• उांची : २५६ मीटर 

• िोंिरराांि: रोहा 

• वजल्हा : रायिि 

• शे्रणी : मध्यम 

• राहाण्याची सोय : वकल्ल्यावर राहण्याची सोय नाही. 

• जेवणाची सोय : तळिावात भोजनालये आहते. 

• पाण्याची सोय : वकल्ल्यावर बारामही वपणाच्या पाणाच्या टाक्या आहते. 

• जाण्यासाठी लािणारा वेळ : तळा िावातनू ववस वमवनटे ते अधाातास लाितो. 



 

 

 

टीप : वियाारोहणादरम्यान काळजीपवूाक स्वतःसाठी २ कलटर पाण्याच्या भरलेल्या बाटल्या, सुखा 

खाऊ, Glucon-D, Electral, Energy Drink इत्यादी वनदान एवढ ेतर घ्याच पण किल्ल्यावर मात्र 

िुिेही िचरा टािू निा. आपापल्या सॅक मध्ये वकां वा वखशामध्ये हा कचरा ठेवा व नांतर कचराकुां िीमध्ये टाकून 

द्या. 

  



पोहोचण्यासािी मंुबई आकण पुण्याहून पोहोचण्यासािी निाशे 

पणु्याहून 

 

  

  



मुांबईहून 

  

 

 

 

 

 

 

  



ऋणकनदेश 

 

TreKshitiZ Sanstha, MSRTC, Google     

व िावातील स्थावनक रवहवासी  



 

  

  

चंद्रशेखर सावंत यांची इतर चार 

पुस्तिे. फक्त िव्हरवर फ़क्त एि 

कक्लि. पुस्ति हजर 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/karnala_chandrashekhar_sawant.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sondai_chandrashekhar_sawant.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kothaligad_shekhar_sawant.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kalsubai_chandrashekhar_sawant.pdf


दुगष दुर्षट भारी 

आसेतहूिमाचल 

स ुंदर िा दशे 

त्या सुांदर यात्ेसाठी 

िुिे शोकधशी कस्वत्झलंड अन िुिे पहाशी तुिी? 

www.esahity.com वर महाराष्र, भारत व जि प्रवासाची अवतशय सुांदर प्रवासवणानां आहते. 

तमुच्याआमच्यासारख्या लोकाांनी आपापल े प्रवास अनभुव शब्द आवण छायावचत्ाांतनू माांिले आवण पाठवले. ई 

सावहत्यच्या टीमने त्याची सजावट विैरे करून त्याांना पसु्तकरूप वदलां. अशी शांभराहून अवधक पसु्तकां  आता ई 

सावहत्यवर आहते. आवण ही सांख्या काही हजाराांत जाईल याची आम्हाला खात्ी आह.े कारण आपण वलहीणार 

आहात. आपण वजथ े वजथे वफ़रायला जाल वतथल े फ़ोटो व वणानां पाठवा. आपण वजथे रहाता त्या पररसरातील 

वठकाणाांचे फ़ोटो व मावहती पाठवा. ते प्रवसध पयाटनस्थळ असेल वा नसेल. तमु्हाला ते स्थळ आविलां ना? मि वलहा. 

पाठवा. अलांकाररक भाषेची वचांता करू नका. बाकी सिळां आम्ही बघनू घेऊ.  

सांपिुा जग, सांपिुा भवरत दिे, िहवरवष्ट्ट्रवतलव प्रत्येक शजल्हव, प्रत्येक तवलकुव आशि प्रत्येक गवर् सुांदर आह.े आशि 

त्यवचां सौंदया पवहू िकेल असव कोिीही शदव्यदृष्टीचव पवईक आिच्यव यव “िी पवशहलेलव…” शसरीजिध्ये भवग घेऊ 



िकतो. याचा फ़ायदा त्या त्या वठकाणाला भेट दणेार् याांना होईल. वकां वा परदशेात राहणार् या मराठी वाचकाांना त्या 

जािेला भेट वदल्याचा आनांद वमळेल. वकां वा प्रकृती अस्वास्थ्यामळेु वफ़रू न शकणारे जीव त्याचा आनांद घेतील. वाटा. 

आनांद वाटा. ज्या वाटेवर वफरण्यात तमु्हाला आनांद वाटतो तो वाटेचा आनांद वाटेल तेव्हा वाटत रहा.  

िुिे शोकधशी कस्वत्झलंड अन िुिे शोकधशी तुिी? 

सौंदयाषचे कनधान आहे तुझ्या गावच्या वेशी! 

आपल्या लेखनाची मेल व foto पाठवा. बाकी आम्ही बघ.ू 

esahity@gmail.com  


