
  



जणुे ठाण े– नविन ठाण-े आमच ेठाण े

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून ह ेिाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह े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 स्ततुीच 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.  

  



जुण ेठाण े– नविन ठाण-े आमच ेठाणे 

 

 

 

 

 

 

माधुरी अरविद नाईक 

 

 

 

 

ई सावित्य प्रविष्ठान 

  



जुण ेठाण े– नविन ठाण-े आमच ेठाण े(पययटन) 

माधुरी अरविद नाईक 

लक्ष्मी पाकय  फेज -२, विवडिंग नंिर ५ 

फ्लॅट नंिर – ६०४ 

लोकमान्यनगर, ठाणे- पविम 

मोिाईल नंिर- ९८२०२३४८९१ 

ईमेल- madhuri.jadhav26@yahoo.co.in 

ब्लॉग : http://bhramangiri.blogspot.in/  

 

या पुस्िकािील लखेनाचे सिय िक्क लेवखकेकिं ेसरुविि असून पुस्िकाचे ककिा त्यािील अंशाचे 

पुनमुयद्रण िा नाट्य, वचत्रपट ककिा इिर रुपांिर करण्यासाठी लेवखकेची परिानगी घेणे 

आिश्यक आि.े िस ेन केडयास कायदशेीर कारिाई िोऊ शकिे. 

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India is 

available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The 

Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an author’s 

copyright in a work is recognised even without registration. Infringement of copyright 

entitles the owner to remedies of injunction, damages and accounts. 

  



ई प्रकाशन : ई सावित्य प्रविष्ठान 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

या पुस्िकाि व्यक्त केललेी मिे ि नोंदी िी लेवखकेची असून प्रकाशक त्यांच्याशी सिमि 

असिीलच अस ेनािी. 

प्रकाशन : २३ जून २०१८  

©esahity Pratishthan®2018 

  • विनामूडय वििरणासाठी उपलब्ध. 

• आपले िाचून झाडयािर आपण ि ेफ़ॉरििंय करू शकिा.  

• ि े ई पुस्िक िेिसाईटिर ठेिण्यापुिी ककिा िाचनाव्यविररक्त कोणिािी िापर 

करण्यापुिी ई-सावित्य प्रविष्ठानची परिानगी घेणे आिश्यक आि.े 

 

 

 

 

  



माधुरी नाईक यांची आजिरची प्रकावशि पुस्िके 

सज्जनगिं सािारा 

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

_madhuri_naik.pdf 

खादरेी उंदरेी जलदगुय 

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

_underi.pdf 

माहुलीगिं 

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

d.pdf 

िम्पी िदामी ऐिोळे 

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

aik.pdf 

पुणे वजडिा भाग १ ि २ 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/pune_jilha_1_ma

dhuri_a_naik.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/pune_jilha_2_ma

dhuri_naik.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sajjangad_satara_madhuri_naik.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sajjangad_satara_madhuri_naik.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/jaldurga_khanderi_underi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/jaldurga_khanderi_underi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/e_book_mahuligad.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/e_book_mahuligad.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hampi_madhuri_naik.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hampi_madhuri_naik.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/pune_jilha_1_madhuri_a_naik.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/pune_jilha_1_madhuri_a_naik.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/pune_jilha_2_madhuri_naik.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/pune_jilha_2_madhuri_naik.pdf


इंदोर उज्जैन मध्यभारि 

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

dhuri_naik.pdf  

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


 

  



माधुरी अरविद नाईक 

भटकंिी सिाांनाच आििंिे. 

निनिीन प्रदशे, गािं पिािी, विथले 

खाद्यपदाथय चाखािे, िेगिेगळ्या 

लोकांना भेटािे ि े अगदी लिान 

मोठ्या सिाांनाच आिािंिे. पण 

आपण वजथे जाऊ त्या रठकाणाची 

मावििी दऊेन इिर लोकांनािी त्या 

रठकाणाची सफ़र घिंिून आणायची 

या इच्छॆने त्या प्रिासाच्या नोंदीजपून  

ठेिणे आवण फ़ोटो जमा करून त्या सिाांचा उपयोग करून्त्यांची ई पुस्िके िनिून 

लाखो लोकांना विनामूडय दणेे िा माधुरी नाईक यांचा छंद आि.े ई सावित्य 

प्रविष्ठानच्या दगुय आवण प्रिास विभागाच्या मुख्य माधुरी नाईक या व्यिसायाने 

विंझायनर आििे. त्यांचे पिी अरविद नाईक यांच्यासि त्या ई सावित्य प्रविष्ठानच्या 

कोअर कवमटीच्या सिासद आििे. 

 आपणिी आपडया प्रिासाची मावििी , नोंदी आवण फ़ोटो त्यांना पाठिून 

अशच िर्िनेे पययटकांना मदि करूया आवण मिाराष्ट्राचे नाि पययटनामध्ये पविडया 

क्रमांकािर आणण्यासाठी िािभार लािू शकिा.  



 

 

 

 

 

ि ेपुस्िक समस्ि ठाणेकरांना आर्पपि 

जयांचा सिभाग ठाणे शिर स्िच्छ आवण सुंदर ठेिण्याि आि.े 

स्िच्छ ठाणे - सुंदर ठाण े

  



जुणे ठाणे – नविन ठाणे- आमचे ठाणे 

 

िर् याच िेळा आपडयाला कुठे िरी घराच्या िािरे फफरायला जािेसे िाटिे 

पण प्रत्येक िेळी आपण शिरािून िािरे जािु शकि नािी. त्यािेळी छोटीशी 

रठकाणे दवेखल आपडयाला आनंद देिाि. अश्याच रठकाणांच्या शोधाि असिाना 

मला माविि झालेली कािी रठकाणे मी इथे दिे आि.े िुम्िालािी कािी माविि 

असडयास नक्की कळिा. मी ठाणे मधे राििे.  म्िणुन मी सुरिाि गजिजलेडया आवण 

िेिढंच जुने असलेडया ठाण्यापासुन करिे.  सिायि अगोदर ठाणे शिर. 

िर चला ठाणे सांस्कृविक नगरीि आपले स्िागि आि.े  

ठाणे ि े ठाणे वजडयाचे प्रशासकीय मुख्यालय आि.े ठाणे शिराचा 

कारभार ठाणे मिानगरपावलका चालििे. ठाणे ि ेमुंिईच्या मध्य रेडिे उपनगरीय ि 

िाियर मागायिरील एक स्थानक आि.े 

ठाणे िे अविशय जुने शिर आि.े या शिराचे उडलेख मध्ययुगीन 

काळािील वशलालेखाि आवण िाम्रपटाि सापिंिाि. ि े शिर वशलािार राजांची 

राजधानी िोिी. इटावलयन प्रिासी माको पोलोने १२९० मध्ये ठाण्याला भेट 

फदली. ठाणे ि े विकवसि झालेले सुंदर शिर असडयाचा उडलेख िो करिो. िसेच 

ठाणे ि ेमोठे िंदर असून िेथील व्यापारी कापूस, िाग आवण चामिंे विकिाि आवण 

घोिंे खरेदी करिाि असे िो म्िणिो. 

पोिुयगीज ठाण्याि १५३० मध्ये आले आवण त्यांनी शिरािर १७३९ पयांि 

सुमारे २०० िर्षे राजय केले. मराठ्यांनी शिरािर १७३९ िे १७८४ राजय केले. 

१७८४पासून स्िािंत्र्यापयांि शिर इंग्रजांच्या िाब्याि िोिे. भारिािील पविली 



रेडिे िोरीिंदर (आिाचे छत्रपिी वशिाजी टर्पमनस) ,मुंिई िे ठाणे दरम्यान १८५३ 

मध्ये धािली. 

ठाणे मिानगरपावलका १९८२ साली स्थापन झाली. ठाण्याला िलािांचे 

शिर असेिी म्िणिाि. ठाण्यािला मासुंदा िलाि िा सिायि सुंदर आि.े ठाणे 

पररसराि अनेक वनसगयरम्य टेकड्या आवण िंोंगर आििे. सन १९८२ पासून ठाणे 

मिापावलकेने शिराच्या विकासासाठी अनेक प्रकडप आवण योजना िािी घेिडया 

असून त्यापैकी एकावत्मक रस्िे विकास प्रकडप एक िा प्रमुख प्रकडप आि.े िा सिय 

पायाभूि विकास लिाि घेऊन भारि सरकारकिूंन सन २००० मध्ये ठाणे शिराला 

प्रविवष्ठि ' स्िच्छ शिर पुरस्कार ' प्रदान करण्याि आला. 

श्रीस्थानक िे एका आधुवनक शिरापयांिचा ठाणे शिराचा िा विकास थक्क 

करणारा आि.े सामावजक, सांस्कृविक, ऐवििावसक आवण साविवत्यक िारसा 

लाभलेलं ि ेशिर खरोखरीच देशाच्या नकाश्यािर मानाने विराजमान झाले आि.े 

.कंुजवििार आवण राजमािा यांचे ििंापाि आवण रटप-टॉपचे खाद्यपदाथय 

आवण वमठाई विशेर्ष प्रवसद्ध आििे.ठाण्याि आिा विविध मवडटप्लेक्स वथयेटसय 

आवण शॉवपग मॉडस आििे. 

ठाणे शिराि ठाणे मिापावलका पररििन (टी. एम. टी.) शिर ििािूक 

व्यिस्था पुरििे. मिाराष्ट्र राजय पररििन मंिंळ (एस. टी.) ठाणे िे िोररिली, 

भायंदर, पनिेल या मध्यम पडडयाच्या सेिा आवण इिर शिरांसाठी लांि 

पडडयाच्या िससेिा पुरििे. ठाणे ि ेमध्य रेडिेचे मुख्य स्थानक आि.े ठाणे - िाशी 

िी लोकलसेिा निीन सुरु झाली आि.े 

  



"ठाणे वजडयािील िालुके" 

अंिरनाथ िालुका 

उडिासनगर िालुका 

कडयाण िालुका 

ठाणे िालुका 

वभिंिंी िालुका 

मुरिािं िालुका 

शिापूर िालुका 

 

  



ठाणे मुख्य स्िागियात्रा 

ठाणेची गुढीपािंव्याला वनघणारी यात्रा देवखल िघण्यासारखी 

असिे.मोठ्या संख्येने ठाणेकर याि सिभागी िोिाि. सियजण पारंपाररक िेर्षाि 

नटुन-थटुन येिाि. िा सोिळा िघण्यासारखा असिो.ठाण्यािरोिरच अनेक रठकाणी 

िा काययक्रम िोिो. 

आयोजक : श्रीकौवपनेश्वर सांस्कृविक न्यास, ठाणे 

 प्रारंभ रठकाण : कौवपनेश्वर मंफदर, िेळ : सकाळी ६.४५ 

ब्रह्ांिं-आझादनगर पररसर स्िागि यात्रा 

आयोजक : श्रीकौवपनेश्वर सांस्कृविक न्यास ठाणे, अंिगयि ब्रह्ांिं-

आझादनगर नििर्षय स्िागि यात्रा सवमिी 

 िेळ : सकाळी ७.३० िाजिा ’रठकाण :  आझादनगर साईमंफदर 

सािरकरनगर गुढीपािंिा नििर्षय स्िागि यात्रा 

आयोजक :  श्री कौवपनेश्वर न्यास उपसवमिी 

िेळ : सकाळी ८ ’रठकाण : साठेनगर सुपणेश्वर मंफदर 

खारेगाि नििर्षय स्िागि यात्रा  

 आयोजक : श्री कौवपनेश्वर सांस्कृविक न्यास, अंिगयि खारीगांि पारवसक 

नगर पररसर नििर्षय स्िागि यात्रा सवमिी  

मावजििंा सेिाभािी जयेष्ठ नागररक संस्था  



आयोजक : मावजििंा सेिाभािी जयेष्ठ नागररक संस्था 

 िेळ : सकाळी ६.४५ 

रठकाण : श्रीचांगाईमािा मंफदर  

िंोंवििली  

मुख्य आयोजक : श्री गणेश 

मंफदर संस्थान, िंोंवििली  

प्रारंभ रठकाण : गणेश मंफदर 

मंफदर, िेळ : सकाळी ६.१५ 

विद ूनििर्षय स्िागि यात्रा (कडयाण पविम) 

आयोजक : कडयाण संस्कृिी मंच 

 रठकाण : वसविंकेट, कडयाण (प.),  

 िेळ : सकाळी ६.३० िाजिा  

भारिीय नििर्षय स्िागि यात्रा सवमिी, अंिरनाथ 

प्रारंभ रठकाण : स्िामी समथय चौक, अंिरनाथ (पू.)  

िदलापूर मुख्य स्िागि यात्रा  

आयोजक : श्री िनुमान मारुिी दिेस्थान ि नििर्षय स्िागि यात्रा सवमिी 

प्रारंभ रठकाण : दत्त चौक, िदलापूर(प.) ’िेळ : सकाळी ६.३० 

  



िलािांचे शिर 

िलािांचे शिर िी एक ठाण्याची मोठी ओळख आि.े मासुंदा िलाि, 

कचराळी िलाि, उपिन िलाि, मखमली िलाि, वसद्धशे्वर िलाि, रेिाळे, 

गोशाला, आंिे, घोसाळे, ब्रह्ाळे, कचराळी, उपिन िलाि 

मासुंदा िलाि 

ठाणे स्टेशनच्या 

जिळच मासुंदा िलाि आि.े 

ठाणेकर त्याला िलािपाळी या 

नािाने ओळखिाि. संपुणय 

िलािाभोििी िसण्याची सोय 

आि.े िलािाच्या मध्यभागी 

मिादिेाचे मंफदर आि.े िाजुला 

गिंकरी रंगायिन म्िणजे नाट्यगृि आिे. ठाण्यािील िहुिेक सियच िलािांमध्ये 

िोटींगची सोय आिे. विदु्यि कारंजे दवेखल आििे.  आठशे िर्षाांपूिी चंपाििी 

(चेऊल)च्या भोजराजाने ठाण्यािर स्िारी केली. िो कळव्याला येि असिानाच 

मविवििाने ८००० सैवनकांसि त्याला गाठले. मिाभयंकर युद्ध झाले. त्याि 

भोजराजा मारला गेला. नंिर भोजराजाचा प्रधान मविवििािर चालून आला. 

त्याचा शेर्षिंशी केशिराि याने िध केला, िर भोजराजाच्या पालकपुत्राला 

मरोलच्या ििंीररािाने यमसदनास पाठविले. त्यामुळे भोजराजाचे उरलेसुरले सैन्य 

भयभीि िोऊन पळून गेले. िा विजय मविवििाने ठाण्यािील ‘मासिदा’ (मासुंदा) 

िलािाकाठी मोठय़ा थाटामाटाि साजरा केला. 

ब्रम्िाळा िलाि 



िा िलाि कॅसल वमलकिंे जािाना िंाव्या िािाला लागिो. ब्रम्िाळा 

िलािाच्या थोिंे पुढे गेडयािर आंिेघोसाळे िलाि आि.े 

आंिेघोसाळे िलाि 

िा िलाि कॅसल वमल येथे आि.े िलािाच्या आजुिाजुला अनेक खाद्य 

स्टॉल, आवण आ~वक्टिीटी खेळ आििे.िाजुला वमनी टे्रन आिे. िलािाच्या िािरे 

लाकिंी टोपली विकणारे िसलेले असिाि. 

उपिन िलाि 

उपिन िलाि िा स्टेशन पासुन ७ फकमी. अंिरािर आि.े येऊर 

िंोंगराच्या पायथ्याशी िा िलाि आि.े इथे नेिमीच थंिं िाटिे. संपुणय िलािाला 

फेरी मारण्यासाठी येथे फुटपाथ आि.े िाजुलाच गणेश मंफदर आि.े येथे अनेक 

मावलकांचे शुटटग चालिे. झी मराठी िरील ’िोणार सुन मी या घरची’ या 

मावलकेचे शुटींग येथे झाले आि.े अनेक प्री िेविंग शुटींग देवखल येथे चालु असिे. 

व्यायाम, भटकंिी, खेळ, सराि, दिेदशयन आवण दोन घटकेचा वनिांिपणा 

घालविण्यासाठी शेकिंो ठाणेकर या भागाला पसंिी दिेाि. उपिन िलािाचे सौंदयय 

अजूनिी अिावधि आि.े आिािर उपिन फेस्टीिलमुळे िा िलाि अवधकच प्रवसद्ध 

झाला आि.े दरिर्षी येथे विंसेंिर- जानेिारी मविन्याि ४ फदिस उपिन मिोत्सि 

असिो. सिय कलाकारांना येथे आमंवत्रि केले जािे. ठाणेकरांसाठी िी मेजिानीच 

असिे. िलािालगिच्या भागामध्ये उपिन मिोत्सिानंिर िनिण्याि आलेडया 

मैदानािर फक्रकेट, फुटिॉल, जयुिंो, फककिॉवक्सगसारखे खेळ खेळण्याची आवण 

वशकिण्याची व्यिस्था वनमायण करण्याि आली आि.े 

  



संगीिकार श्रीवनिास खळे संगीि उद्यान,उपिन 

उपिन िलािाजिळ ि ेनविन उद्यान ठाणे मिानगरपावलकेने अवलकिंेच 

विकवसि केले आि.े 

  

  



ठाण्यािील मंफदरे 

 

गािदिेी मंफदर, घंटाळी मंफदर इथे िर्षयभर गदी असिे.राम मारुिी 

रोिंिरील गजानन मिाराज मंफदर िी मंफदरे प्रवसद्ध आििे. 

खारकर आळीिील ढोडया मारुिी मंफदर, खंिंोिा मंफदर येथे दवेखल िदयळ 

असिे.चैत्र मविन्याि वशिाजी मैदानािर िलािपाळीच्या िाजुला िसणार् या दिेीला 

दवेखल गदी असिे. त्यािेळी यात्रा लागिे. िसेच दसर् यामध्ये टेंभीनाक्यािर 

(िलािपाळीच्या िाजुला) दिेी िसिे त्यािेळी देवखल दिा फदिस मोठी यात्रा भरिे. 

त्यािेळी दिेीची सजािट िघण्यासारखी असिे. 

िंिलेनगर-लोकमान्यनगर- येथे स्िामींचा मठ आि.ेलोकमान्य िस 

िंेपोच्या िाजुलाच मठ आि.े समोरे मोकळे मैदान आि.े दर गुरिारी येथे भक्तांची 

गदी फदसुन येिे. िंेपोकिुंन आि मठाकिंे जािाना वभिीिर साई िािांची वशडप 

थोिंक्याि कोरलेली आििे. उंिराच्या झािंाखाली दत्ताचे आवण साईिािांची मुिी 

आि.ेमठाच्या िाजुला िनुमानाचे मंफदर आि.े िसेच यशोधनगर येथे गणपिीचे 

मंफदर आि.े मंफदराच्या िाजुला आदशय साियजवनक िाचनालय आि.ेयेथे अगदी अडप 

दराि मेंिरवशप घेउन पुस्िके िाचायला वमळिाि. 

साई िािा मंफदर, ( वमनी वशिंी) िियकनगर, ठाणे  

िियकनगरचे साईिािा मंफदर ि े फार प्रवसद्ध आि.े मंफदरासमोर मोठी 

फदपमाळ आि.ेदर गुरुिारी येथे भक्त झुणका भाकरीचे िाटप करिाि.मंफदर 

पररसराि शनी, िनुमान, गणपिी, शंकराचे मंफदर आि.ेसमोरच मोठा सभामंिंप 

आि.े िेथे साईिािांच्या जीिनाविर्षयी मावििीचे फलक लािले आििे. दरिर्षी येथ े



िधायपन सोिळा नोव्िेंिर- विंसेंिर मविन्याि असिो. िीन फदिस िा काययक्रम 

चालिो. फार मोठी यात्रा त्यािेळी भरिे. येथे लांिुन लांिुन लोक येि असिाि. 

अयप्पा मंफदर, िियकनगर, ठाण े

   

अयप्पा मंफदर टी.एम.टी. िस 

िंेपोच्या िाजुला िियकनगर, ठाणे येथे 

आि.े फोन नंिर- ०२२-२५८५६४०३ 

अयप्पा मंफदरच्या िाजुलाच 

िेगळे गणपिी मंफदर, िौद्ध धाम, शंकर 

मंफदर, कावनफनाथ मंफदर आि.े िा 

मंफदर समुि मोठा आि.े सिय पररसर अविशय स्िच्छ आि.े 

 

जानकीदिेी मंफदर िियकनगर, ठाण े

अयप्पा मंफदरच्या थोिंे पुढे गेडयािर 

जानकीदिेी मंफदर आि.े समोर िराच 

मोठा पररसर मोकळा आि.े येथे मुले 

फक्रकेट खेळि असिाि. िाजुला वलटल 

फ्लॉिर स्कुल आि.े िाजुला चचय आि.े 

जानकीदिेी मंफदर िे ४०० िर्षय जुने 

मंफदर आि.े पोिुयवगजांच्या काळाि ि े



मंफदर उध्िस्ि झाले िोिे. पण विथे 

रिाणार् या लोकांनी िे पुन्िा िांधले. 

 

 

 

 

शनी मंफदर ठाणे िियकनगर  

  

 

  



मरी आई मंफदर, कोलशेि 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

  



नागोिा मंफदर 

नागोिा मंफदर िाघिीळला ठाणे खािंीच्या िाजुला आि.े स्थावनक 

लोकांची मुख्यत्िे कोळी लोकांची िी दिेिा आि.े खिंकामध्ये िी दिेिा आि.े येथे 

खुप िारा ििाि असिो. 

 

 

 

 

 

 

    

      

  



अयप्पा मंफदर, श्रीनगर ठाण े

    

 

 

 

 

 

गळे इस्टेट ठाणे पवच्मम येथे  श्रीनगरला श्री अयप्पा मंफदर आि.े त्यामध्ये 

मोठे वशिवलग आि.े थोड्या पायर् या चढुन जािे लागिे. मंफदर पररसर मोठा आि.े 

मंफदराच्या मागे स्िंयभु 

अमरनाथ मंफदर आि.े 

िा जरा झािंीि 

जाणारा मागय मस्ि 

िाटिो. 

िेळ: सकाळी 

५.३० िे १०.३० आवण 

संध्याकाळी ५ िे ९ 

िाजेपययन्ि     

  



 

 

 

 

 

  



विरंगुळ्याची कें द्रे 

 

िियकनगर, ठाणे नानासाििे धमायवधकारी लायब्ररी 

इथे िसुन मोफि पुस्िके िाचिा येिाि. लायब्ररीचा एररया मोठा आि.े 

खाली एम.पी. एस.सी. िसेच स्पधाय पररिेच्या मुलांना अभ्यास करण्यासाठी जागा 

आि.े िसेच लिान मुलांसाठी राजा राममोिन प्रविष्ठान िफे खेळणी आवण िसायला 

लिान टेिल आि.ेसाियजवनक सुट्टी आवण रवििारी िसेच दसुर् या आवण चौथ्या 

शवनिारी लायब्ररी िंद असिे. 

  



ठाणे कम्युवनटी पाकय   

पोखरण रोिं क्रमांक २ , वसद्धाचल िाउवसग सोसायटी जिळ, िसंि 

वििार, ठाणे पविम येथे आि.े छोटेसे पण सुंदर आि.े िेळ  सकाळी ६ िे १० आि े

आवण दपुारी ४ िे ८ आि.े येथे थोड्या अंिरािरच िनुमान मंफदर आि.े िसंिवििार 

येथे जॉगसय पाकय  आि.े 

       

 

 

 

 

 

 

 

      

  



जुणे ठाण-े नविन ठाणे लघुवचत्र पाकय , पािलीपािंा 

अवलकिंेच विकवसि करण्याि आलेले ि े वथम पाकय  आि.े माचय २०१८ 

मध्ये ि े पवब्लक साठी खुले करण्याि आले. ि े घोिंिंदर िायिेला लागुनच आि.े 

िंोकाली पािंा, पािलीपािंा येथे आि.े ि ेसिायसाठी विनामुडय आि.े प्रिेश सकाळी 

९.३० िे रात्री ८ िाजेपययन्ि फदला जािो. 

 

 

 

 

 

     

  



पािलीपािंा - ठाणे मिानगरपावलका गािंयन  

ि ेगािंयन दवेखल सुंदर आि.े  

 

 

 

 

    

वसग्नल शाळा- िीन िाि नाका 

ठाणे मिनगरपावलकेने अवलकिंेच 

वसग्नल, रस्त्यािर फफरणार् या 

मुलांसाठी िी शाळा चालु केली आि.े 

सध्या या वसग्नल शाळेि ३४ विद्याथी 

िीन िाि नाका चौकािीलच आििे. 

... विकण्यापासून वशकण्याकिंे 

िाटचाल करणाऱ्या ठाण्यािील वसग्नल शाळेिील विद्याथ्याांचा शैिवणक प्रिास 

अद्याप सुरूअसून आिा इिरिी कािी वसग्नडसिरील मुलेिी या शाळेि येणार आििे. 

... वसग्नलिर भीक मागणाऱ्या ककिा िस्िूंची विक्री करणाऱ्या मुलांना वशिणाचे 

धिंे वमळािे यासाठी समथय भारि व्यासपीठ आवण ठाणे मिानगरपावलकेच्या ििीने 

िीन िाि नाकाजिळ वसग्नल शाळा सुरू करण्याि आली. 

  



वनविन कंपनी उड्डाणुपलाखालचे गािंयन 

 वनविन कंपनी येथील उड्डाणुपलाच्या एक फकमीच्या खालील िाजूस 

उद्यान विकवसि केडयानंिर ठाणे मिापावलकेने आिा मावजििंा उड्डाणपुलाखाली 

दखेील अशा पध्दिीने उद्यान विकवसि करण्याचा वनणयय घेिला आि.े दरम्यान 

सुशोवभि करण्याि आलेडया या पररसराि आिा रंगेिेरंगी विद्याि रोर्षणाई 

करण्याि आली आिे. विविध प्रकारची फुल झािंे, नागररकांना चालण्यासाठी 

मार्पगका, िच्चे कंपनीसाठी खेळणी, अशी व्यिस्थािी यारठकाणी करण्याि आली 

आि.े या सुशोवभकरणामुळे येथील रु पिंे पालटले असून सायंकाळच्या िेळेस िी 

रठकाणे नागररकांची लि िेधून घेि आििे. 

स्ि.उत्तमराि पाटील वनसगय सरंिण ि जिैविविधिा 

उद्यान  

ठाणे येथे जैिविविधिेचा अनुभि घेिा यािा, यासाठी कळिा 

नाक्याजिळ  स्ि.उत्तमराि पाटील वनसगय संरिण ि जैिविविधिा उद्यान 

शासनाच्या िन विभागािफे ियार करण्याि आले आि.े ठाणे िन पररिेत्राच्या 

सामावजक िनीकरण विभागामाफय ि या उद्यान प्रकडपाचे काम सुरू आि.े कळिा 

खािंीजिळ येथे िालोद्यान, फुलपाखरू उद्यान या कें द्राि ियार करण्याि आले आि.े 

  



ऐरोली -  फकनारी आवण सागरी जैिविविधिा कें द्र  

जैिविविधिेचे सुंदर दशयन घिंिण्यासाठी या रठकाणी नौकावििाराची 

सोयिी करण्याि आली आि.े सुमारे 

लाखभर पक्ष्यांचे आश्रयस्थान असलेला 

ठाणे खािंी पररसर राजय सरकारने 

यापूिीच ‘फ्लेवमगो अभयारण्य’ म्िणून 

जािीर केला आि.े त्यामुळे फ्लेवमगो, 

िसेच इिर विविध पिी पािण्याची संधीिी येथे वमळणार आि.े ि े कें द्र निी 

मुंिईिील फदिा-नगर रोिंिर िंीएव्िी पवब्लक स्कूलजिळ ऐरोलीच्या सेक्टर 

१०मध्ये आि.े  

मामा भांजे िंोंगर, मामा भांजे टेकिंी, ठाणे ( पवच्छम) 

लोकमान्यनगर 

ठाणे पवच्छमला िनुमान 

टेकिंीिर ४०० मीटर िर समुद्र 

सपाटीपासुन मामा भांजे टेकिंी आि.े िा 

िंोंगर सिय िाजंुनी फदसिो. विथे दोन 

टेकड्या आििे. एक मामा टेकिंी आवण 

एक भांजा टेकिंी. मामा टेकिंी थोिंी उंच 

आि े त्यापेिा भांजे टेकिंी थोिंी खाली 

आि.े आपण िासभराि िरिी जािो. 

िरिी जाण्यासाठी दगिंी पाययाांची सोय 

केली आि.ेखाली लोकमान्यनगर येथे 

आपण आपले िािन पाकय  करु शकिो. येथुन पुणय ठाणे शिर फदसिे. 



 

 

 

 

 

फुलपाखरु उद्यान, ओिळा ठाण े

ि ेउद्यान ओिळा येथे आि.े ओिळा म्िणजे घोिंिंदर रोिं िरील ठाण्याचे 

शेिटचे रठकाण. 

पेशाने वशिक असलेडया राजेंद्र ओिळेकरांचा पारंपररक व्यिसाय िा 

भाि-शेिीचा. िे शेिीचा व्यिसाय आठ-दिा िर्षाांपूिीपयांि करि िोिे. त्यांनी 

कािीिरी नविन म्िणून शेििांधािर नारळ, आंिा, वचकू अशी फळझािंे लािली. 



िािंीिील शेिािर येिा-जािा त्यांची नजर जायची िी िेथे वभरवभरणार् या 

फुलपाखरांिर. ओिळेकरांना वनसगायची आििं िोिीच; त्यांनी ‘िॉिे नॅचरल विस्टरी 

सोसायटी ’ने योजलेडया ‘फुलपाखरांशी ओळख’ या काययक्रमाला भेट फदली. 

फुलपाखरांचे प्रकार, रंगरूप, त्यांची नानाविध नािे या सिय मावििीमुळे त्यांचे 

फुलपाखरांविर्षयीचे आकर्षयण िाढले. त्याच काययक्रमाि एका व्यक्तीने, ‘िी सिय 

फुलपाखरे ठाण्याला ओिळा गािाि फदसिाि ि िी पािायला आम्िी मुंिईहून 

मुद्दाम विथे जाि असिो’ असे सांगिाच त्यांच्या आियायला पारािार राविला नािी. 

त्यांनी आपडया गािािील या नैसर्पगक दणेगीशी आपली पक्की ओळख करून 

घ्यायचा वनिय केला आवण मग त्यांनी रीिसर अभ्यास आरंभला. 

त्यांनी फुलपाखरांचे प्रकार फकिी? िी कोणत्या फुलांिर येिाि, का 

येिाि, कोणत्या झािंांखाली 

फदसिाि? िी सिि फदसािीि म्िणून 

काय करािे लागिे याचा पाठपुरािा 

करण्यास सुरुिाि केली. िे अनेक 

रठकाणांहून, व्यक्तींकिूंन मावििी घेऊ 

लागले. त्यांना त्या िाटचालीि 

फुलपाखरांच्या दवुनयेिील एका 

अग्रगण्य व्यक्तीने सखोल सिकायय 

फदले. िी व्यक्ती म्िणजे आयझॅक 

फकिीमकर . त्यांनी भारिाि 

आढळणार् या पंधराशेएक जािींच्या फुलपाखरांचा अभ्यास करून सिाांगसुंदर पुस्िक 

वलविले आि.े या ऋवर्षिुडय व्यक्तीने ओिळेकरांना िेळोिेळी मावििी फदली, मदि 

केली  



ठाणे मॉल 

ठाण्याचे मॉल कोरम मॉल, विविआना मॉल, आर मॉल, इटर्पनटी मॉल िी 

नविन ठाण्याची ओळख आि.े 

 

 

सूरज िॉटर पाकय  

सूरज िॉटर पाकय , ि ेघोिंिंदर मिामागायिर आि.े सूरज िॉटर पाकय  याच 

नािाने िस थांिा आि.े 

      

 

 

 

 

 

  



रटकुजीनी िािंी 

रटकुजीनी िािंी ि े एक करमणूक पाकय , िॉटर पाकय  आि.े टाटा पािर 

िाउसच्या समोर, मानपािंा, वचिळसर येथे आि.े 

 

 

  



आसपासची वपकवनकची रठकाणे 

िज्रेश्वरी 

पुराणाि या रठकाणाचा िािंिली या नािाने उडलेख केलेला आढळिो. 

इंद्रदिेाच्या िज्रािून विजेच्या रूपाने दिेी पाियिी येथे प्रकट झाली िोिी. 

िेंव्िापासून या रठकाणाला िज्रेश्वरी ि ेनाि पिंले. अशी येथील लोकांची मान्यिा 

आि.े येथून ५ फकलोमीटरच्या पररसराि गरम पाण्याचे २१ कंुिं आििे. िसई ि 

वभिंिंी या दोन्िी रठकाणापासून िज्रेश्वरी ि ेरठकाण जिळ आि.े  

पोिुयगीजांिर विजय वमळिण्यासाठी वचमाजी अप्पा यांनी याच दिेीला 

साकिंे घािले िोिे. ि पोिुयगीजांकिूंन िसईचा फकडला वजकडयािर त्यांनी ि ेमंफदर 

िांधण्याचे दिेीला फदलेले िचन पूणय केले. ि ेमंफदर शिरापासून लांि असले िरी या 

रठकाणाची मावििी असलेले पययटक येथे आिजूयन येिाि. 

अंिरनाथ पययटन 

ठाणे वजडयािील अंिरनाथ येथे वशलािार राजांनी अकराव्या शिकाि 

िांधलेले पुरािन िमेािंपंथी शैलीचे वशिमंफदर आि.े या मंफदरािील वशिवलग 

स्ियंभू आि.े ि ेमंफदर जवमनीच्या पािळीिर िांधलेले आि.ेयेथे आगपेट्यांचा िसेच 

दारूगोळ्याचा कारखाना आवण अनेक रासायवनक उद्योगिी आिेि. 

प्राचीनकालीन अंिरनाथ वशिमंफदर ि े शिराचे िैभि आि.े पूिीचा 

घनदाट, झािंी-झुिंपांचा नैसर्पगक ठेिा नष्ट िोि असिाना झुळझुळ िािणाऱया 

नदीच्या पाण्याचा स्त्रोि दखेील िंद झालेला आि.े वशिमंफदराच्या आजुिाजूचा 

पररसर कायम अस्िच्छ असिो. िालधुनी नदी सध्या सांिंपाण्याचा नाला सदशृ्य 

नदीिून दपय दगुांधी येि असून आरोग्याचा प्रश्न वनमायण झाला आि.े या मंफदराचा 



अजुन कुठलािी ट्रस्ट स्थापन झाला नसुन या मंफदरािर अजुनिी पाटील पररिाराचे 

िचयस्ि आि.े 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

  



पेशिेकालीन वििीर, िदलापुर 

िी वशिकालीन विविर दिेळोलीला आि.े ि ेगाि िदलापुर स्टेशनपासुन 

जिळ आि.े  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

विष्णुिाग पयायिरण थीम पाकय  

दिेळोली सािरा रोिं, िदलापुर ४२१५०४, फोन नंिर – 

९८६९०६७६९८ 

  



िामोनी वव्िलेज 

िामोणी वव्िलेज, 

िदलापुर कोन गाि, रािोटी 

जंक्शन, िारिी िंॅम रोिं, 

िदलापुर िेस्ट, ठाणे. मो. नंिर- 

९५९५०००६०० 

येथे वस्िमींग पुल, रेन 

िंान्स, कॉन्फरन्स रुम, प्ले एररया 

आि.े 

   

 

 

गुरु पंचायि मंफदर, समथय िािंी, कासगाि िदलापूर 

गुरु पंचायि मंफदर, समथय िािंी, कासगाि िदलापूर ि ेएक िेगळे रठकाण 

आि.े येथे मविलांना सािंी घािली असेल िरच प्रिेश फदला जािो. पुरुर्ष िगायसाठी 

सफेद कुिाय पायजमा ककिा लंुगी असेल िर प्रिेश फदला जािो. त्यांच्यासाठी विथे 

भाड्याने लंुगी वमळिे. िे पररधान केडयािरच आि सोिंले जािे. आम्िाला याची 

अगोदर कडपना नसडयाने आम्िाला आिून िािंी िघिा आली नािी. एक िास 

http://2.bp.blogspot.com/-iA6ZXDTtGvI/UtO8ANg5kEI/AAAAAAAADEY/cmzvKHHeguE/s1600/harmoney-village-1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-gEkKjn1ooy4/UtO8CKash4I/AAAAAAAADE0/OMgItr33FM0/s1600/harmoney-village-5.jpg


अगोदर सांवगिडयास येथे जेिण िनिुन फदले जािे. प्रिेशद्वाराजिळ एक ित्ती 

आपले स्िागि करिो. 

कोंिंशे्वर मंफदर, िंोि आवण िलाि 

जांभिली गािाच्या पलीकिंे कंुिंली नदीच्या उगमापाशी कोंिंेश्वर 

मिादिेाचे दऊेळ आि.े िीनिी िाजंूनी उंचािलेडया िंोंगराि पाण्याच्या नैसर्पगक 

कंुिंापाशी मिादिेाचे दऊेळ आि.े कोंिंेश्वराच्या गाभार् याि दिेाचा पंचमुखी 

मुखिटा आि.े िािरे जुन्या काळािील उंच दीपमाळ आि.े आिाराि जुनी वशडपे 

आििे. येथे पािसाळ्याि धिधब्यासाठी अनेक पययटक येिाि. 

   

 

 

 

 

    

  िारिी धरण 

िारिी धरण ि े िदलापुरपासुन १८ फक.मी.िर आि.ेिारिी धरण निी 

मुंिई आवण ठाणेला पाणीपुरिठा करिे. धरण ि े झािंीने आवण उंच विरव्यागार 

टेकड्यांनी िेढलेले आि.े ि ेएक छान वपकवनकचे रठकाण आि.े 

  



माघी गणपिी उत्सि 

माघ मविन्याि पण गणपिी येिाि ि े आम्िाला कॉलेजला असिाना 

समजले. िी आमच्यासाठी एक नविनच मावििी िोिी. आम्िी मग िघण्यासाठी 

त्यािेळी गेलो पण िे कािी आम्िाला त्यािेळी वमळाले नािी. नंिर जाण्याचा योग 

आला. इथे १० फदिसांची यात्रा लागिे. संध्याकाळी िािािरण फारच उत्सािी 

असिे. माघ मविना िा विद ुकॅलेंिंर मध्ये साधारण फेब्रुिारी-माचय मविन्याि येिो. 

िरेच रठकाणी आिा माघ मविन्याि गणपिी िसिो पण सिायि प्रथम िदलापुरच्या 

गणपिी िद्दलच ऎकले िोिे. 

श्री संि गजानन मिाराज मंफदर 

श्री संि गजानन मिाराज मंफदर,कान्िोर, िदलापुर, ठाणे वजडिा, 

मिाराष्ट्र, फोन नंिर-९१ ०२५१-२६६५९८४  

ि ेमंफदर िदलापुर गािाच्या िािरे आि.े छोट्याश्या टेकिंीिर ि ेमंफदर 

िसलेले आि.ेि ेमंफदर शेिाने आवण आजुिाजुला विरिळीने िेढलेले आि.े 

मुळगाि खंिंोिा मंफदर 

िदलापुर स्टेशन पासुन ६ फकमी.िर ि े मंफदर आि.ेिरिी जाण्यासाठी 

५००-६०० पायर् या चढुन जािे लागिे. रवििारी लोकांची येथे िदयळ फदसुन येिे.  

गणेश घोळ मंफदर 

कडयाणहून निी मुंिईकिंे जािाना िऱ्याच गािंय़ा वशळफाटय़ाकिंे न 

जािा कडयाण फाटय़ािरून एका वखिंीिील रस्त्याने जािाि. या रस्त्यािर कडयाण 

फाटय़ािरून कािी अंिर चालडयानंिर एक पायऱ्या पायऱ्यांचा थर िंोंगरािर 

गेलेला फदसिो. या पायऱ्या जेथून सुरू िोिाि, विथे ‘गणेश घोळ मंफदर’ नािाची 



पाटी फदसिे. यािरून िर िंोंगरािर एखाद े मंफदर असणार, याची कडपना येिे. 

िाजूने दाट िनराई आवण त्यामधून जाणारा नागमोिंी िळणांचा िा पायऱ्यांचा 

रस्िा चालिाना खूपच मस्ि िाटिे. फकमान शंभर एक पायऱ्या असिील, पण त्या 

चढिाना अवजिाि दमायला िोि नािी. घनदाट झािंी आवण िंेरेदार िृि िाजूला 

असडयाने गारिा िाटिो. एकेक पायरी चढिाना आजूिाजूची अनेक फुलझािंे, 

िेगळय़ा प्रकारचे िृि न्यािाळि आपण पुढे पुढे जाि राििो.. साधारण १५ िे २० 

वमवनटांनंिर आपण िंोंगरािरील मंफदरापयांि पोिोचिो. ि ेमंफदर अगदी साधेसुधे 

असून अगदी लिान आकाराचे आि.े मंफदराि गणेशाची एक जुनी ि एक निी अशा 

दोन मूिी आििे.. निी मूिी नंिर िसविण्याि आली असािी, असे िाटिे. मंफदराचा 

एक भाग दगिंाच्या खोिणीि िसविला आि.े. या मोठय़ा दगिंाििी कोरून कािी 

शेंदरू फासलेडया मूत्याां िसविण्याि आडया आििे. 

मंफदराचा पररसरिी अविशय सुंदर आवण िाजाििाना करणारा आि.े पण 

या मंफदराच्या िाजूला कािी साधूंनी त्यांचे आश्रम उभारले असडयाने मंफदराच्या 

भोििालची शोभा गेलेली आि.े ि े साधू िऱ्याच िेळा विथे िोम-ििन करि 



असडयाने मंफदर पररसराि धुराचे साम्राजय असिे, त्याचिरोिर येथील शांििेि 

आवण वनिांिपणाि या आश्रमामुळे िाधा येि असडयाचे िाटिे. पण िाकी िा 

पररसर अविशय रमणीय आवण मन प्रसन्न करणारा आि.े येथे कािी िेगिेगळय़ा 

प्रकारची फुले पािायला वमळिाि, िर कािी िेगळय़ाच िनस्पिी आढळिाि. 

कडयाणहून निी मुंिईकिंे जािाना, कडयाण फाटय़ाहून मधडया वखिंीिील रस्त्याने 

जािे. या रस्त्यािर कािी अंिरािर या मंफदराचे प्रिेशद्वार फदसेल. ठाणे, मुंब्रा 

येथूनिी कडयाण फाटा येथे येऊन जािा येईल. 

अणजूर गणपिी मंफदर 

वभिंिंी जिळील अणजूर या गािी पेशिेकालीन इवििास लाभलेले 

वसवद्धविनायक मंफदर आि.े पेशव्यांचे इनामदार असलेडया नाईक यांच्या 

नाईकिाड्याि ि ेमंफदर आि.े राष्ट्रीय मिामागय िीनिरून वभिंिंी िरून माणकोली 

गािाकिंे रस्िा जािो. विथून पुढे अणजूर गािाकिंे जािा येिे. िा सिय पररसर 

औद्य्योवगक पट्टा म्िणून ओळखला जािो. त्यामुळे नेिमीच या भागाि िािनांची 

िदयळ असिे. आजुिाजुचा पररसर िा भकास, उजािं भासणारा, कंटाळिाणा आि.े 

पण रस्त्याने पुढे आडयानंिर कौलारू छपराची नाईकिािंी फदसिे. पण विथ े

आजुिाजुला कोणालािी यािद्दल जास्ि मावििी नािी. ककिा कोणिािी फदशादशयक 

फलक लािलेला नािी. 

पूजय संि मोरया गोसािींचे पणिू यांनी अम्िाजी नाईक यांचे वचरंवजि 

गंगाजी यांना आपडया पूजेिील उजव्या सोंिंेच्या वसवद्धविनायकाची मूिी 

अनुग्रिपूियक फदली. या प्रसादमूिीची स्थापना सन १७१८ मध्ये नाईकांच्या िािंीि 

झाली.  

  



िंोंवििली पययटन 

गणपिी मंफदर :  

फिंके रोिंिरील िे िंोंवििली मवधल प्रवसद्ध मंफदर आि.े मंफदर 

कवमटीच्या ििीने येथे िरेच धार्पमक, सामावजक काययक्रम चालु असिाि.येथ े

जाण्यासाठी आपडयाला ठाकुलीच्या फदशेने रेडिे लाईनच्या िाजुने जािे लागिे. 

ररिा देवखल जािाि. १९२६-२७ मध्ये या मंफदराची कवमटी िनिण्याि आली. 

स्िामी रामदास मठ :  

िा एकच मठ िंोंवििली मध्ये आि.े नांफदिली रोिंिर िा मठ आि.े  

गाि दिेी मंफदर : ि ेमंफदर १९८८ मध्ये िांधले. गािदिेी मंफदरची 

यात्रा प्रवसद्ध आि.े  

 सोमिार िाजार िा प्रवसद्ध आि.े िाजाराि िर् याच िस्िु स्िस्िाि 

वमळिाि. 

 वखिंकाळी मंफदर  :  या मंफदरला जाण्यासाठी वशळफाट्याला 

जाणारी िस पकिंािी लागिे. ि े शंकराचे मंफदर आि.े मंफदराचे िांधकाम ि े

सिराव्या शिकािील िाटिे. पण ि ेमंफदर पांिंिाच्या अरण्यिास काळाि िांधलेले 

आि ेअसे म्िटले जािे. अरण्यिासाि असिाना युवधष्टीरला शंकर पुजा करण्यासाठी 

या मंफदराची वनर्पमिी केली गेली. वखिंकाळी िलािाच्या काठी ि ेमंफदर असडयाने 

याला वखिंकाळी मंफदर असेच नाि पिंले आि.े आजुिाजुला दसुरी दवेखल मंफदर 

आििे. मुलांना खेळण्यासाठी छोटे गािंयन दवेखल आि.े 

    



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  



िुंगारेश्वर, िसई 

िुंगारेश्वर ि ेएक शंकराचे मंफदर 

आि.े येथे एक छोटा फकडला पण येिो. 

ठाणे विभागाच्या अंिगयि येिो. येथे छोटे 

िॉटर िोल / कंुिं दवेखल आि े जयाला 

परशुराम कंुिं असे म्िणिाि. िुंगारेश्वर िे 

धिधिा आवण नदी यासाठी फ़ेमस आि.े 

सावििली ि े खालचे गाि आि.ेएन.एच. 

८ िायिेिरुन येथे जािा येिे. मंफदर िे 

चेकपोस्ट पासुन २.५ फकमीिर 

आि.ेिुंगारेश्वर टॉप ि चेकपोस्टपासुन 

१०फकमी,िर आि.े िार रोिं िा 

सावििली-िोरीिली नॅशनल पाकय च्या चेक पोस्टपययन्ि आि.े रस्िा िा फक्त चेक 

पोस्ट पययन्िच आि.े वचचोटी धिधिा िा या फॉरेस्टच्या अंिगयि येिो. 

 

 

     

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



रटटिाळ्याचा मिागणपिी 

    

रटटिाळ्याचा मिागणपिी! मिाराष्ट्रािडया अष्टविनायकांप्रमाणेच िे 

गणपिीचे िेत्रिी प्रवसद्ध आि.े या गणपिीच्या िाििीि दोन आख्यावयका 

सांवगिडया जािाि. दिुायस ऋर्षींचे यथायोग्य स्िागि न केडयामुळे शकंुिलेला शाप 

वमळाला.  आवण राजा दषु्यंिाला शकंुिलेचा विसर पिंला. उत्सािाने पिीगृिी 

गेलेली निीन शकंुिला त्यामुळे आडया पािली परि फफरली. कण्ि ऋर्षींकिंे परि 

आलेडया या शकंुिलेने गणपिीची आराधना केली आवण दषु्यंिाला सारे कािी 

आठिले. शकंुिलेला विचे प्रेम परि वमळिून देणारा िा गणपिी आि े

रटटिाळ्याचा. त्यामुळेिी या रठकाणाला एक प्राचीन मित्त्ि आि.े जरी त्याला 

एिढा जुना संदभय असला िरी िज्ांच्यामिे िी मूिी इ.स. ९ व्या शिकािील आि.े  

 

िसेच दसुरी श्रीमंि माधिराि पेशव्यांना स्िप्न पिंले ि त्याच्या दसु-या 

फदिशी िी मूिी त्यांचे कारभारी रामचंद्र मेिेंदळे यांना सापिंली आवण मग 

पेशव्यांनी ि े मंफदर िांधले. या गणपिीला ‘वििाि विनायक’ असेिी म्िणिाि. 

कारण जयांच्या पवत्रकेि मंगळ-दोर्ष आि े जयांचा वििाि जमि नािी ककिा 

वििािानंिर जयांची िाटािूट झाली आिे, अशांचे या गणपिीच्या दशयनाने सिय 

मंगल िोिे असा भक्तांची श्रद्धा आि.े रटटिाळा ि े छोटेसे गाि मुंिईपासून ६५ 

फकलोमीटर अंिरािर आि.े मध्य रेडिेच्या छत्रपिी वशिाजी टर्पमनस रेडिे 

स्थानकािरून सूटणा-या कसारा, आसनगाि ि रटटिाळा या गाड्यांनी या प्रवसद्ध 

मंफदराि जािा येिे. रटटिाळा स्टेशनिर उिरले की, मंफदराि जाण्यासाठी ररिा 

वमळिाि. पण आियय म्िणजे इथडया रस्त्यािर अजूनिी टांगे धाििाि. टप.. टप.. 



आिाज करि धािणार् या टांग्यांमध्ये िसून मंफदरापयांि जायला लिान-मोठे 

सगळ्यांनाच आििंिे. 

 

या मंफदराचे िैवशष्ट्य म्िणजे गाभार् याि प्रिेश केडयापासून िे सभा 

मंिंपािून िािरे पिंेपयांि मूिीचे सिि दशयन आपडयाला िोि राििे. मंफदराच्या 

आिाराि एक छोटी फदपमाळ आि.े या मंफदरापासून कािी अंिरािर एक िलाि 

आि.े िा एकंदर पररसरच खूप रमणीय आि.े आंिा, करिंद, जांभळे असला 

रानमेिा िघून भडया भडयांच्या िोंिंाला पाणी सुटिे. रटटिाळ्याचा असा िा 

मिागणपिी! मन:शांिी देणारा, भक्तांच्या िाकेला धािणारा आवण िो 

धकाधकीच्या जीिनाि विरंगुळ्याचे कािी िण भक्तांच्या ओंजळीि अलगदपणे 

घालणारा! 

 

कोंिंाणा टे्रक / गुिा 

िा एक उत्तम आवण सोपा कजयि िालुक्यािील टे्रक आि.े एक िे फदिं 

िासाि आपण िरिी गुिजेिळ जािो. कजयि स्टेशनच्या िािरे आपडयाला कोंफदििं े

या पायथ्याच्या गािाला जायला ररिा वमळिाि. १५०-२०० रुपये िे  ररिािाले 

आकारिाि. 

विथुन आपण सरळ जाऊ शकिो. िसा फलक विथे लािला आि.े 

मळलेडया िाटेने आपण जाऊ शकिो. 

िरिी केव्िच्या फदशेने जािाना मधे िा सुंदर धिधिा लागिो. 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ठाणेमधील धिधिे 

वभिपुरी - माथेरानच्या कुशीि 

असलेले िे रठकाण मुंिईपासून अगदी िाकेच्या 

अंिरािर आि.े वभिपुरी रेडिे स्टेशनजिळ 

िॉटेडस आििे. गािकयाांना सांवगिडयास िे 

जेिणाची सोय करिाि. 

 वचचोटी - इथे पोिोचिाना 

विरव्या झािंाझुिंपाच्या दाटीिून जािं लागिं. 

या मागायिर रठकरठकाणी धिधिे पािायला 

वमळिील. मुख्य धिधब्याजिळ पोिचायला 

सुमारे िासभर चालािं लागिं. दविसर टोलनाक्यानंिर ‘कामन’ जंक्शनजिळ ि े

रठकाण आि.े टे्रनने जायचं असेल िर नायगाि स्टेशनला उिरून ररिाने जािे 

लागिे. 

 िुंगारेश्वर - नदी आवण धिधिा अशा दोन्िी रठकाणचा आनंद घेिा 

येिो. मुंिईपासून सुमारे २ िासांच्या अंिरािर िुंगारेश्वर आि.े पययटकांसाठी 

िंोंगरािर कोणिीिी जेिणाची व्यिस्था नािी.  

 रांधा फॉल - सयाद्रीच्या पियिरांगाि विडसन िंॅमपासून ियार 

झालेला िा धिधिा. या रठकाणी जाण्यासाठी गािंी िा एकमेि पयायय आि.े 

इगिपुरीजिळ असलेडया विडसन िंॅमजिळ िा धिधिा आि.े या रठकाणी 

जेिणासाठी िॉटेडसची सोय नसली िरी इगिपुरीजिळ जेिणाची व्यिस्था िोिे. 

 पांिंिकिंा - खारघर पररसराि पांिंिकिंा िा धिधिा गेडया दिा 

िर्षाांंंि मुंिई, ठाणे आवण निी मुंिईकरांच्या लीस्टमध्ये अग्रभागी आि.े या 

http://2.bp.blogspot.com/-YRQ0eot0Z9o/T_EH8u-9gPI/AAAAAAAACYw/356t8PWAOFw/s1600/kondana+caves+7.jpg


धिधब्यािर जाण्यास िंदी घािली असली िरी अनेक पययटक पांिंिकड्याला भेट 

दिेाि. आजूिाजूच्या िंोंगराने नेसलेला विरिाकंच शालू पययटकांना भुरळ घालि 

असिो. िाियर रेडिे मागायिरील खारघर स्टेशनिरून या रठकाणी जािा येिे.  

 झेवनथ - खोपोली शिरापासून २ फकमीिर असलेडया झेवनथ 

धिधब्याच्या पाण्याचा फोसय खूप आिे, पण िरीिी िरुणाईला वपकवनकसाठी 

झेवनथला जाण्याचा मोि कािी आिरि नािी. म्िणूनच शवनिारी-रवििारी या 

धिधब्यािर मोठी गदी िोि असिे. इथडया प्रत्येक कोपर् यािर पंजािी धािे आििे. 

पळसदरी - मुंिई-पुणे मिामागायिरच्या चौक फाट्यापासून १८ फकमी 

दरू आवण पळसदरी रेडिे स्टेशनपासून दोन फकमी अंिरािर पळसदरी धिधिा आि.े 

रेडिेमागायचा पयायय असडयाने या रठकाणी गदीचे प्रमाण जास्ि असिे. जेिणाची 

सोय या रठकाणी िोिे. 

 गाढेश्वर - पनिेल िालुक्याि पािसाळी गदी गाढेश्वर नदीकाठी 

पािायला वमळिे. मनसोक्त िुंंिण्यासाठी इच्छुक असणारे पययटक या रठकाणी 

आिजूयन येिाि.  

फणसािं धिधिा - फणसािं अभयारण्यामधील या धिधब्याि वचि 

िोणं म्िणजे एक रोमिर्षयक अनुभि आि.े या धिधब्याि सचैल स्नानानंिर 

अभयारण्याि पक्ष्यांचा फकलविलाट आवण झािंांची विरिाई पािण्याि एक िेगळा 

आनंद आि.े  

सििकिंा - मुरुिं-जंवजरापासून ११ फकमी अंिरािरील सििकिंा 

धिधिा पययटकांनी शोधून काढला आि.े मुरुिं-आगरदांिंा रस्त्यािरील वशघ्रे 

गािािून सििकड्याची पाऊलिाट जािे. या पाऊलिाटेिरून जाण्याचा थरार 

अविस्मरणीय आि.े जिळपास खाण्याची सोय नािी.  



गिळीदिे - निी मुंिईिील घणसोली गािाजिळ असणारा गिळीदिे 

धिधिािी आसपासच्या पययटकांना खुणािि आि.े शिराच्या इिक्या जिळ 

असूनिी िा धिधिा आवण गिळीदिे िंोंगर अनेक मूलभूि सोयीसुविधांपासूंून 

िंवचि आि.े 

कोंिंशे्वर - िदलापूरपासून सिा फकलोमीटर अंिरािर कोंिंेश्वरचा 

धिधिा आि.े इथे दोन धिधिे आििे. िदलापूर पूिेकिूंन भोज-दवििली शेअर 

ररिा उपलब्ध आिेि. कंुिंाि िंोि असून त्याि कपार् या असडयाने येथे पाण्याि 

उिरिाना पुरेशी खिरदारी घ्यािी लागिे. 

भगीरथ - िांगणीपासून चार फकलोमीटर अंिरािर पययटकांचे प्रमुख 

आकर्षयण ठरलेला भगीरथ धिधिा आि.े िेिंीसगािापासून धिधब्याकिंे 

जाण्यासाठी पायिाट आि.े या रठकाणी जेिणाची सोय नािी.  

 टपालिािंी - नेरळ रेडिे स्थानकापासून िीन फकलोमीटर अंिरािर 

असणार् या आनंदिािंी आफदिासी िािंीजिळ यथेच्छ पोिण्यासाठी छान िंोि 

असणारा एक धिधिा आि.े अलीकिंच्या काळाि पययटकांपैकीच कुणीिरी 

‘टपालिािंीचा धिधिा’ असे त्याचे नाि ठेिले आि.े रठकाण अविशय वनसगयरम्य 

असले िरी येथे जेिण िसेच कोणिेिी खाद्यपदाथय वमळण्याची व्यिस्था नािी.  

 आर्षाणे - वभिपुरी-कजयिदरम्यान वभिपुरीपासून पाच फकमीिर 

असणार् या आर्षाणे गािाजिळील धिधिा ििेी पययटकांचे आििंिे रठकाण आि.े इथे 

जाण्यासाठी वभिपुरीपासून ररिा वमळिे. आर्षाणे ग्रामस्थ पययटकांना मागणीनुसार 

जेिण करून दिेाि. 

 वथदिीचा धिधिा - पािसाळ्याि माळशेज घाटाकिंे जािाना दरू 

िंािीकिंे िंोंगराि खूप उंचािरून कोसळणारा धिधिा आपडयाला फदसिो. 



कडयाण-माळशेज रस्त्यािर घाटाच्या पायथ्याशी सािणे गािापासून पुढे वथदिी 

गािापयांि ३ फक.मी. कच्च्या रस्त्याने चालि जािे लागेल. 

 वनिळी - वनिळी घाट चढिाना पययटकांना आकर्पर्षि करिो िो विरव्या 

दाट झािंीिून कोसळणारा धिधिा. वनिळी धिधब्याचे मनोिारी दशृ्य 

पािण्यासाठी घाटािच पययटकांसाठी खास पॉइंट ियार करण्याि आला आि.े जया 

पययटकांना प्रत्यि धिधब्याजिळ जायचे असेल त्यांच्यासाठी पाययाांचा मागय ियार 

करण्याि आला आि.े 

 मोविली धिधिा - कजयिपासून ६ िे ७ फकमीिर उडिास नदी पार 

करून मोविलीि प्रिेश िोिो. िंोंगरािरून वभरवभरणारा िारा, विरिीगार िनराई 

असे नयनरम्य दशृ्य िंोळ्याि साठिून ठेिािं, असे िाटिे. धिधब्याजिळ थंिं 

िािािरणाि गरम गरम िाफाळिा चिा आवण मक्याची कणसे खाण्याची मजाच 

कािी औरच आि.े 

  

  



ई सावित्य प्रविष्ठान 

 

 

मराठी भार्षा आिा झेप घेण्याच्या मूिं मध्य ेआि.े रिंणार् याकंिंे लि नका 

दऊे. मराठीि कधीच नव्ििे इिके िाचक आििे आिा. पुिी पुस्िकाच्या एका 

आिृत्तीच्या िजार दोनिजार प्रिी छापडया जाि. पाच िजार म्िणजे िंोक्यािरून 

पाणी.  

आिा ई पुस्िकांच्या जमान्याि एक एक पुस्िक पाच दिा लाख िाचकांपयांि 

जािं. िर्षायला चाळीसेक लाख िंाऊनलोिं िोिाि. िाचक एकमेकांना परस्पर 

फ़ॉरििंय करिाि. व्िट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्डयु टुथ, िेिसाईट, पेन्राईव्ि, वसिंी 

अशा असंख्य मागाांनी पुस्िकं व्िायरल व्िायलीि. सुसाट सुटवलि. खेड्यापाड्यांच्या 

गडलीिोळांपासून िे जगाच्या पारठिरच्या प्रत्येक दशेाि. रॉकेटच्या िेगाने सुसाट 

सुटलेडया मराठीच्या िेगाला आिा कोणी थांििू शकि नािी.  

या धूमधिंक क्रांिीि सावमल व्िा. आपडया ओळखीच्या मराठी सािरांना 

याि ओढा. त्यांचे ई मेल पत्ते, व्िाट्सप नंिर आम्िाला पाठिा. िुम्िी फ़क्त दिा 

िाचक आणा. िे शंभर आणिील. आवण िे दिािजार. िुमच्या व्िाट्सप ग्रुपमधून 

याची जाविराि करा. आपडयाला फ़ुकट पुस्िकं िाचकांपयांि पोिोचिायची आििे. 

आपडयाला रटव्िी पेपर ची जाविराि परििंि नािी. आमचे िाचक िचे आमचे 



जाविराि एजंट. िेच आमची िाकद. मराठी भार्षेची िाकद जगाला दाखिू.  

 

www. esahity. com िरून िंाऊनलोिं करा  . 

esahity@gmail. com ला कळिून मेलने वमळिा .

ककिाांां मेुमुत िा नंिर सेव्ि करून या नंिरला िुमचे नांि ि 

गांिWhatsapp करून पुस्िके whatsapp मागे वमळिा . 

ककिा ई सावित्यचे app. https://play. google. 

com/store/apps/details?id=com. esahity. www. esahitybooks या 

वलकिर उपलब्ध आिे  .िे download करा . 

ि ेसिय विनामूडय आि.े पण फ़ुकट नािी. 

 

 

 

 

 

 


