
 



किल्ले सिंधुदरु्ग 

 

 

माधुरी नाईि 

अरसिंद नाईि 

 

 

ई िंाहित्य प्रहिष्ठान 



पुस्ििाचे नाांिं  किल्ले सिंधुदरु्ग 

प्रिार :  दरु्ग दर्गन  

लेखि :   माधुरी नाईि, अरसिंद नाईि B.E.  

ई-मेल :   madhuri.jadhav26@yahoo.in 

 

िंिंग फ़ोटो: माधुरी नाईि, अरसिंद नाईि  

या पुस्ििािील लेखनाचे िं फ़ोटोंचे िंिंग िक्क लेखिाांिडे िंुरहिि अिंून पुस्ििाचे कििंा त्यािील अांर्ाचे पुनमुगद्रण कििंा रुपाांिर 

िरण्यािंाठी लेखिाांची लेखी परिंानर्ी घेणे आिंश्यि आि.े ििंे न िेल्यािं िायदरे्ीर िारिंाई िोऊ र्ििे. 

  



प्रिार्न:  ई िंाहित्य प्रहिष्ठान, १९ फ़ेब्रुिंारी २०१५ 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

• हिंनामूल्य हिंिरणािंाठी उपलब्ध 

• आपले िंाचून झाल्यािंर आपण िे फ़ॉरिंडग िरू र्ििा. 

• ि ेई पुस्िि िंेबिंाईटिंर ठेिंण्यापुिंी कििंा िंाचनाव्यहिररक्त िोणिािी िंापर िरण्यापुिंी ई-िंाहित्य प्रहिष्ठानची 

परिंानर्ी घेणे आिंश्यि आि.े 

©esahity Pratishthan® 2015   

 

 



भारिाच्या िंार्री िंीमाांचां रिण िरणार् या 

िंिुंज्ज आहण िंमर्ग नौदलाला 

ि ेपसु्िि िंमर्पपि 

 

            

           

  



िोिणािल पयगटन म्िटलां िी चटिन इर्ले स्िंच्छ–िंुांदर िंमुद्रकिनारे डोळयाांिंमोर 

येिाि. फेिंाळि ेिं रमणीय िंार्र किनारे, रूपेरी िंाळू, माडाांची बने िं डोंर्र-दऱ्या िीच िोिणची 

खरी ओळख. त्याचबरोबर िोिणािील अनेि पुरािन आहण प्राचीन मांकदरिी प्रहिंद्ध आििे. िंांपुणग 

िोिण कफरण्यािंाठी बरेच िािी आि.े पण िुम्िी पािंिंाळयाि िोिणाि िुठेिी िुठल्यािी र्ािंी 

जा छानच िंाटिे. र्ांडर्ार िंािािंरण, हिरिंी हिरिंी र्ेिे, िंिंगत्र र्ाांििा, र्ोंर्ाट िलिलाट फ़ार 

िमी. अिंा पुणग िोिण आपण आरामाि कफरुया. िंध्यािरी मालिंणचा सिंधुदरु्ग किल्ला बघुया. 

सिंधुदरु्ग हजल्यािील पयगटनाचे मुख्य आिर्गण अिंलेला मालिंण र्ािंाजिंऴील हिंधुांदरु्ग 

किल्ला िा जिंऴपािं िंिंागनाच माहिि आि.े िंिंग बाांजुनी पाण्य़ाने िंेढलेले नऊ जलदरु्ग पहिम 

किनाऱ्याजिंऴ आििे. अनागऴा, घारापुरी, खाांदरेी, उांदरेी, िुलाबा, पद्मदरु्ग, मुरुडचा जांहजरा, 



िंुिंणगदरु्ग, आहण सिंधुदरु्ग. यापैिी खाांदरेी-उांदरेीची िंफ़र आपण या पुिंी िेलेली आि.े चला िर 

आिा या भव्य कदव्य हिंधुांदरु्ग किल्ल्याची िंफ़र िरुया. 

  

  



”चौऱ्याऎंर्ी बांदरी ऎिंा जार्ा नािी” ि े उद्गार खुद्द हर्िंाजीमिाराजाांनी ज्या 

किल्ल्याहिंर्यी िाढले िो म्िणजे सिंधुदरु्ग. मालिंणच्या किनाऱ्यािंर उभे राहुन िंमोरच्या ‘ िुरटे’ 

बेटािंर असजक्य जलदरु्ग उभारण्याचां स्िंप्न त्याांनी पाहिलां आहण मराठी आरमाराला बळ दणेारा 

सिंधुदरु्ग उभारला. कफरांर्ी या मािीि पाय रोऊ र्िले याच िारण त्याांची िंमुद्रािंर िंत्ता िोिी. ि े

हर्िंरायाांनी ऒळखलां िोि. िंार्री आरमार आहण िंार्री िटबांदी याांचे मित्त्िं उमर्लेले हर्िंाजी 

मिाराज ि े खऱ्या अर्ागने पहिले राजे िोिे. त्याांनी िेलेली िंार्री आरमाराची िंुव्यिंस्र्ा पाहून 

मिाराजाांच्या मोठेपणाची आहण एि िंजर् राजा अिंण्याची प्रहचिी येिे. मिाराजाांचे स्िंि:चे 

िंार्री आरमार िोिे आहण मुांबईपािंुन  र्ोव्यापयंिच्या पट्टयािंर त्याांच्या आरमाराचे िंचगस्िं िोिे. 

या मराठा आरमारामुळेच िंार्री मार्ागने येणाऱ्या हब्ररटर्, डच आहण पोिुगर्ीज याांच्यािंर िे 



हनयांत्रण ठॆिं ुर्िले. जांहजऱ्याचा हिंद्दी, उत्तरेिडचा इांग्रज आहण र्ोव्याचा पोिुगर्ीज याांना आव्िान 

दणेारा बलाढ्य़ किल्ला उभारुन त्याांनी िंमुद्रािंर मराठी आरमाराचां िंचगस्िं हनमागण िेलां. 

र्ेले चारर्े िंर्ग िा ओजस्िंी इहििािं िंाांर्ि हिंधुांदरु्ग मालिंणच्या िंमुद्राि उभा आि.े 

किल्ल्याचां किनाऱ्यापािंून ि े अांिर कदड किलोमीटर आि.े खडिाळ िंमुद्रािुन िंाट िाढि 

किल्ल्यापयंि जाण्याचां ििंब या िोडीिंाल्याांनी िंाध्य िेलांय. दरु्ग बाांधणे िं िे जिन िरणे िी 

फ़ारच खर्पचि बाब अिंे. एिटा सिंधुदरु्ग आिाराला येण्यािंाठी एि िोटी िोन खचग झाला िोिा. 

पाचर्े पार्रिंट , दोनर्े लोिार हर्िंाय र्ांभर र्ोिंेिर पोिुगहर्ज आहण िीन िजार मजुर, िीन िंर्ग 

एििंारखे खपि िोिे. पायाचे दर्ड पाचखडी हर्र्ाच्या रिंाि बिंहिंले, िेव्िा िुठे िा हर्िंलांिा 

सिंधुदरु्ग उभा राहिला. िंिंगच र्डाांना इििा  खचग येि निंे. पण अिंा दरु्ग पाण्याि उभारणॆ िी िंोपी 



र्ोष्ट नव्ििी. किल्ल्याचे बाांधिाम र्ोंहिंद हिंश्वनार् प्रभुच्या दखेरेखीि झाले. या किल्ल्यािं असजक्य 

बनिंण्यािंाठी आिंपािं अनेि उपदरु्ग उभारण्याि आले. या दरु्ागमुळे िंांपुणग िेत्र िंुरहिि झाले. 

  



चला िर िंफ़र िरुया हर्िंलांिा सिंधदुरु्ागची ! 

किल्ल्यािंर जाण्यािंाठी िोडीची िंोय िेलेली आि.े किल्ल्याि जाण्यािंाठी बांदर जेटीिंरुन 

िंुमारे ३५ िे ४० प्रिंािंी िोड्या िी िंेिंा पुरिंिाि. इर्े प्रहिमाणर्ी ३७ रुपये भरुन अर्ोदर 

हिकिट घ्यािंे लार्िे िं नांिर िोडीि जािा येिे. िी िोडी किल्ल्याबािरे दरिंाजापार्ी आपल्याला 

िंोडिे. िंाधारण एि िािंाच्या िालािंधीने परि यायचे अिंिे. किल्ल्याच्या बािरे हनरहनराळया 

िंस्ि ुहिंिायला आििे. त्यामधे र्ांखसर्पल्याांच्या र्ोभेच्या िंस्ि,ु नारळापािंुन बनहिंलेले िंेर्िंेर्ळे 

र्ो-हपिं िंिंग अर्दी मस्िच आि.े हनरहनराळया प्रिारच्या टोप्या इर्े कदि्िंिाि. इर्े र्ोव्यािुन 

बाईििंर येणारे हिंदरे्ी पयगटि दखेील नजरेिं पडिाि. िोडीि बिंल्यािंर आपल्याला एिा 

बाजुचा दाांडी भार्ाचा िं दिुंऱ्या बाजुला राजिोट या भुईिोटापयंि चांद्रिोरीिंारख्या रमणीय 

िंार्रकिनारा कदिंेल. किल्ल्याच्या जिंळ जािाच सिंधुदरु्ागिंमोरच झेंड ेलािंलेले पडिे बाांधिाम 



कदिंेल िो म्िनजे पद्मदरु्ग िोय.हर्िंिालािील िी र्ोदी िोिी. येर्े जिाज बाांधणी िं दरुुस्िीची िामे 

िेली जाि अिंि. िंध्या येर्े एि छोटे िंेिाळ मांकदर आहण िािी िटबांदी आि.े  

 

 

 



 

 



मुहुिागचा धोंडा :-  

दाांडी किनाऱ्यािंर दाांडशे्वर मांकदरानजीि ‘ मुहुिागचा धोंडा ’ िा ‘ मोरयाचा धोंडा ’या 

नािंाने ओळखला जािो. िा जाांभळट रांर्ाचा खडि आि.े त्यािंर र्णपिी, हर्िंसलर्, नांदी, चांद्र,िंुयग 

इ. िोरलेल्या आििे. येर्ेच २५ नोव्िेंबर १६६४ रोजी ब्राम्िणाांच्या िंािीने िंार्रपूजन िं किल्ला 

बाांधिामाचा हर्लान्यािं झाला. त्या िाळी मुहुिागचे िायग िरणाऱ्या भटजींनी िंमुद्रप्रिंािं िरू नये 

अिंा िंांिेि िोिा. त्यामुळे िुरटे बेटािंर जाऊन भुहमपूजन न िरिा मोरयाच्या धोंड्यािंरुन 

भुहमपूजन िरुन मुहुिग िेला िोिा. किल्ल्याांचे बाांधिाम २९ माचग १६६७ रोजी पूणग झाले. त्यािंेळी 

िंास्िुर्ाांिी िंमारांभ मिाराजाांच्या उपहस्र्िीि झाला. बाांधिाम र्ोसिंद हिंश्वनार् प्रभु याांच्या 

दखेरेखीखाली हिरोजी इांदलुिर याांनी िरिंुन घेिले.  



नौदलाने या कदनाचे िं घटनेचे औहचत्य िंाधून ‘ आय. एन. एिं. सिंधदुरु्ग ’ अिंे एिा 

युद्धनौिेचे नामिरण िेले आि ेििंेच दरिंर्ी २५ नोव्िेंबर िा कदिंिं या बोटीिंर हिंर्ेर् िंाजरा 

िेला जािो. 

दरु्पमळ दोन फाांद्ाांचा माड :- 

हर्िंराजेश्वर मांकदरािडॆ जाण्याच्या मार्ागिंरच पुिंी लिंिर अिंा न कदिंणारा दोन 

फाांद्य्याचा माड िोिा. िल्लीच या माडािंर िंीज पडल्यामुळे िा माड र्िस्मृिीि र्ेला आि.े 

 

हर्िंराजशे्वर मांकदर :- 

किल्ल्यािील मधल्या जार्ी हर्िंरायाांचा मुलर्ा राजाराम याने आपल्या िंहडलाांचे 

स्मरणार्ग त्याांची प्रहिमा स्र्ापन िेलेले ि े श्री हर्िंराजेश्वराांचे मांकदर इ.िं. १६९५ मध्ये बाांधले 

आि.े येर्ील हर्िंप्रहिमा नािंाड्याच्या रुपाि िंेर्ाि आि.े भरघोिं हमर्ा अिंणारी पण 

हबनदाढीची िी िंेर्ळी हर्िंप्रहिमा आि.े 



मांदीराभोिंिी नर्ारखाना िं प्रार्हमि र्ाळा बाांधण्याि आली आि.े िंध्या िंािंगजहनि 

बाांधिाम खात्यािफ़े िंभामांडपाि टाईल्िं िं मांकदराभोिंिी फरर्ी बिंहिंली आि.े या मुिीच्या 

पूजाअचेची व्यिंस्र्ा िंिपाळ घरण्यािडे आि.े 

दररोज पूजेनांिर मुिीिं मुखिंटा चढिंिाि. एि 

मुखिंटा िंोन्याचा िं दिुंरा मुखिंटा चाांदीचा 

आि.े मुिीजिंळच एि िलिंार म्यानािंि 

ठेिंलेली आि.े या म्यानिंर एि बाजुला उड्डाण 

िरणारा मारूिी िं दिुंऱ्या बाजुला र्रूड 

िोरलेला आि.े मांदीराि मारूिी, र्णपिी, दिेंी 

त्याचप्रमाणे पाटर्ािंच्या मौनीनार् मिाराजाांची 

आिंनस्र् मुिी िं रामदािं स्िंामींच्या पादिुा 

आििे. मांदीरािंमोर िंुबि िुलिंी िंृांदािंन आि.े 

 



 



 

िनमुान घमुटी :- 

मुख्य दरिंाजा जिंळच िी 

दर्डािील दहिणमुखी मिाबली 

िनुमानमुिी आि.े बलोपािंनेचा िंांदरे् 

दणेाऱ्या िंमर्ग रामदािं स्िंामींच्या 

प्रेरणेिुन िी मुिी िंािारली आि.े  

  

  



किल्ल्यािील पाणीव्यिंस्र्ा :- 

चारिी बाजुांनी िंमुद्राचे खारे पाणी अिंिाना मधेच अिंलेल्या िुरटे बेटािंर मात्र मधुर 

र्ोड पाण्याचा िंाठा ि ेएि हनिंर्ागचे िंरदानच आि.े यामुळे किल्ल्यािंर रिाणे िंुलभ झाले आि.े 

हिर्े हपण्याच्या पाण्यािंाठी त्यािंेळी िीन हिंिीरींचे बाांधिाम िेलेले आि.े पाण्याचा अहिररक्त 

िंाठा िरण्यािंाठी एि िोरडा िलािं बाांधण्याि आला िोिा. िंध्या यािील िंापर पािंिंाळयाि 

हपििंला जाणारा भाजीपाला िं िपड ेधुण्यािंाठी िोिो. 



 

 

  



राणीची िंेळा :- 

राजारामानांिर मराठी राज्याची र्िले झाली िं िा किल्ला िोल्िापूरच्या िाराबाईंच्या 

अांमलाखाली र्ेला. िरिंीरची िी ििगबर्ार राणी िंिा महिने या किल्ल्याि येऊन राहिलीिी िोिी. 

हिच्यािंाठी िंमुद्रस्नानाची व्यिंस्र्ा हिर्ां िेलेली िोिी. राणीची िंेळा म्िणून िी जार्ा अजूनिी 

किल्ल्याि दाखिंली जािे. हनर्ाणिाठी बुरुजाच्या पुढॆ अिंलेली छॊटीर्ी चौपाटी ‘राणीची िंळेा ’ 

या नािंाने ओळखली जािे. येर्ील रुपेरी िंाळु मस्ि आि.े पयगटि हिर्े उिरिाि दहेखल. 



 



 



मिादिें मांकदर :- 

येर्े मिादिेंाचे प्रहिि म्िणून सपडी आि.े िंमोर नांदीची स्र्ापना िेली आि.े मांकदरािच 

सपडीिंमोर एिा हिंहिरीचे बाांधिाम िेलेले आि.े हर्िंिाळाि लढाईच्यािंेळी मािंळयाांिंाठी 

अिंलेला भुयारी मार्ग या हिंहिरीिच 

लपिंला अिंून िो मालिंणपािंून ५ 

कि.मी. अांिरािंर ओझर येर्ील र्ुििेून 

बािरे पडिो. िंध्या ओझर येर्े स्िंामी 

ब्रह्मानांद याांचे िंमाधी स्र्ळ आि.े 

र्हनमी िाव्याचे िांत्र बाांधिामािूनिी 

प्रर्ट िोिाना येर्े कदिंिे. कििी 

हिंचारपुिंगि िंर्ळे िाम . 



किल्ल्याची िटबांदी िं बाांधिामाहिंर्यी :- 

किल्ल्याच्या अर्दी जिंळ जाईपयंि मिादरिंाजा कदिंि नािी ि ेहर्िंिालीन किल्ल्याचां 

खािं िंैहर्ष्ट्य़. िटबांदी लपिंलेल्या प्रिंेर्द्वाराांमुळे र्त्रुला चििंणां िंोप व्िायचां. 

किल्ल्याचे प्रिंेर्द्वार म्िणजे ित्िालीन स्र्ापत्यर्ास्राचा एि उत्तम नमुना आि.े दोन 

बाजुला उांच बुरुज आििे. त्यामुळे अर्दी जिंळ जाईपयगि हिर्े प्रिंेर्द्वार आि ेि ेिळिच नािी. 

िटािंर जाण्यािंाठी ४५ हजने  पिारेिऱ्यािंाठी जिंळ जिंळ ४० र्ौचिुप बाांधलेले आििे. िंध्या 

दलुगिामुळे  पहिमेिडील बाजूला ३० िे ३५ फूट िोिंळला आि.े 

किल्ल्याची िटबांदी मजबुि अिंुन एिुण ५२ बुरुज आििे. िटािुन आिल्या बाजुने 

चालण्यािंाठी ८ िे १० फुटी रस्िा िंरील बाजुला आि.े 



 

 

  

 

 

  



 



 



 

िटबांदी नार्मोडी 

अिंुन र्त्रुिंर िोफा िं बांदिुा 

योग्य प्रिारे चालिंुन युद्धािं 

पुरि अर्ा प्रिारे झरोिे िेले 

आि.े 



   



 

दरूिंरील र्त्रुच्या टेिळणीिंाठी पहिमेला टेिळणी बुरुज िं दहिणेला िंुमारे ५० फूट 

उांचीचा दिुंरा बुरुज आि.े किल्ला िाबीज िेल्यािंर याच बुरुजािंर ध्िंज उभारला जाि अिंे. 

यालाच ‘ हनर्ाणिाठी बरुुज ’ अिंे म्िणिाि. युद्ध िंाहित्य िािाळणे िं युद्धादरम्यान मोचे 

बाांधणीिंाठी योग्य ठरािंे यािंाठी किल्ल्याच्या प्रिंेर्मार्ागिंर िं दहिणेिडे अर्ा दोन रठिाणी 



मुख्यिटाबािरे िंिाय्यि िट बाांधला आि.े पिारेिऱ्यािंाठी िटािंरच चौक्या बाांधल्या आििे. 

िटबांदी मजबुिीिंाठी पायाि उिळिे हर्िंे ओिले आि.े पार्रिंट आिंामी ५०, लोिार २००, 

र्ोिंेिर पोिुगर्ीज १०० आहण ३०० मजुर ३ िंर्ग अखांड खपून १ िोटी िोन इििा खचग िरुन िा 

किल्ला बाांधला आि.े िटािंरच प्रिंेर्द्वारजिंळ उत्तरेिडील बाजूला चुन्याि उमटलेले हर्िंरायाांच े

उजव्या िािाचे िं डाव्या पायाचे ठिंे छोट्या घुमट्याि कदिंिाि. ि ेआमचे पिायचे राहुन र्ेले. पण 

िुम्िी मात्र जरुर पिा. खरेिर िा किल्ला बघण्यािंाठी अर्ोदर िो िंाचुन, िंमजुन आला पाहिजे. 

रामोजी सर्दे नामि र्ांिंड्याने आपल्या िल्पििेने मिाराजाांचे ओल्या चुन्यािंर उमटलेले ठिं े

िायमस्िंरुपी जिन िरुन ठेिंलेले आििे. जो आजच्या िाळाि अमुल्य ऎहििाहिंि ठेिंा आि.े 

िोिणाि िोणाऱ्या अहिपािंिंाचा किल्ल्यािील रहििंार्ाांना िं किल्ल्याला िािी धोिा पोिचू नये 

म्िणून जहमनीचा उिार िटबांदीच्या कदर्ेने िेलेला कदिंून येिो. 

 



 



धार्पमि – सिंधदुरु्ग :- 

छत्रपिी हर्िंरायाांच्या या किल्ल्याि सिद-ूमुहस्लम िुटुांबे ऎक्यिेच्या भािंनेने पुिंीपािंून 

नाांदि आििे. सिंधुदरु्ग किल्ल्यामधील श्री हर्िंराजेश्वर दिेंस्र्ान िं इिर पाच मांकदरे यामधे एिूण 

िंर्गभराि १६ धार्पमि उत्िंिं िंाजरे िेले जािाि.यामधे रामनिंमी, नारळी पौर्पणमा, निंरात्रोत्िंिं, 

मोिरम ि ेप्रामुख्याने आििे.ििंेच पारांपाररि उत्िंिंामधे िोळीचा खाांब मालिंणािून खेळिंि नेला 

जािो. ििंेच श्री दिें रामेश्वर- िाांदळर्ािं येर्ील पालखी सिंधुदरु्ग किल्ल्यािंर दर िीन िंर्ांनी 

जल्लोर्ाि िंिंाद् हमरिंणुिीद्वारे नेली जािे. नांिर मिाराजाांचे रु्रु मौनीनार् मांकदरािडे मेढा – 

मालिंण येर्े येिे. 

  



िंद्हस्र्िी :- 

किल्ल्याि िंेिंेियांची िंुमारे १८ घरे आि.े येर्ील जहमनीिं नाांर्र लािंि नािीि. त्यामुळे 

पािंिंाळयाि भाजीपाला हपििंणे, नारळ हिंिणे, छोट्या प्रमाणाि मािंेमारी, स्टॉलद्वारे 

र्ांडपेयाांची हिंक्री या द्वारे लोंिाचा उदर र्पनिंाि चालिो. दरिंर्ी किल्ल्यािंर लाखो पयगटि िं 

भाहिंि येिाि. येर्ील ‘किल्ला प्रेरणोत्िंिं िंहमिी’ िंारख्या िािी िंमाजिंेिंी िंांस्र्ा िं राजिीय 

पि किल्ल्याची िंाफिंफाई या िंारखी मोहिम राबिंून जनजारृ्िी िरण्याचा प्रयत्न िरीि आििे. 

 

 



पयगटनाच ेदषृ्टीिोनािनु आधुहनिीिरण िं िंुधारणा :- 

प्रिंाधनर्िृ 

किल्ल्यापार्ी  चाांर्ली जेटी  उभारणे 

प्रहर्हिि र्ाईड ियार िरणे 

द्रकु्य श्राव्य िायगक्रम  

ऎहििाहिंि दषृ्ट्य़ा प्रदर्गन  

सिंधुदरु्ग किल्ला पररिंराि बोटींर्ची िंुहिंधा 

आहण किल्ल्यािंर कफरण्यािंाठी बोटीिंाल्याांनी जास्ि िंेळ द्ायला ििंा. िारण एिंढा 

किल्ला बघायला िमीि िमी दोन – िीन िािं िर ििंेि. 



मालिंण िं पररिंरािील मित्त्िंाची प्रिेणीय स्र्ळे 

(अांिर बांदर जटेीपािंनु) 

रॉि र्ाडगन – १.५ किमी. 

रॉि र्ाडगनच्या बािरेच ‘बाांब’ु 

नािंाचे प्रहिंद्ध िॉटेल आि.े आम्िाला खािं 

आमच्या हमत्राांनी हिर्े जायला िंाांहर्िले 

िोिे. र्ेलो िर खरेच भरपुर र्दी िोिी. 

माांिंािारी लोिाांची इर्े चाांर्लीच चांर्ळ 

िोिे. िंिंग प्रिारचे मािंे इर्े हमळिाि. िुम्िीिी अिंश्य जा. 

 



 

 

 

  



रामेश्वर मांकदर – १.५ किमी. 

मौनीनार् मांदीर – १ किमी. 

िंजेिोट- िंुिंणगिडा– ४ किमी. 

ओझर-ब्रिमानांद स्िंामी िंमाधीस्र्ळ–५ किमी. 

रेिंांडी – भद्रिाली मांकदर- ७ किमी. 

हबळिंिं – जलमांकदर- १२ किमी. 

िडी- िंाईमांकदर िं िाहलिादिेंी मांदीर - १२ किमी. 

  



धामापुर िलािं – १८ किमी.  

 

िा मानिंहनर्पमि िलािं आि.े िा 

िलािं १५३० मध्ये बाांधला आि.े 

िलािंाचे पाणी स्िंछ आणी हनळेर्ार 

आि.े िलािं ५-७ एिरािंर पिंरलेला 

आि.े इर्े बोटींर्ची िंुहिंधा पण उपलब्ध 

आि.े  

  



आांर्णेिंाडी येर्ील भराडी दिेंी मांकदर – १५ किमी. 

 

  



उष्टण पाण्याचा झरा-आचरा 

(नार्झरी) - २० किमी. 

आचरा रामेश्वर मांकदर िं 

बीच - २२ किमी. 

इर्े र्ांिराचे मांकदर आि.े या 

र्ािंाि दर पाच िंर्ांनी ‘र्ािंपळण’ 

िेले जािे. र्ािंपळण बद्दल आपण 

मार्े अमृिा पाांर्े याांचे प्रहिंद्ध पुस्िि िंाचलेच आि.े 



िंेिोबा दिेंस्र्ान 

आरिंली : – श्री िंेिोबा 

दिेंस्र्ानच्या िंमोरच िंािेरी 

दिेंीचे मांदीर आि.े दिेंस्र्ानच्या 

िंिीने भक्ताांना रिाण्यािंाठी 

म्िणून िंुखहनिंािं येर्े म्िणजे 

मांकदराच्या बाजुलाच िंोय िेली 

आि.े येर्े ५ रूम अिंुन भाड े१२५ 

रूपये आि.े बुकिर्िंाठी- 

९३७३४७१९४९, 

९७६५६६१७६१ याांिंर िंांपिग  िंाधु र्ििो. 



 



पेंडुर - िंेिाळ मांकदर - २२ किमी. 

रामर्ड किल्ला – ४० किमी. 

िुडाळला पाट या र्ािंी आम्िी हमत्राच्याच घरी राहिलो िोिो. त्याच्या घरािंमोरच 

अिंलेली िी र्ाळा. त्याच्या घरी मस्ि पाहुणचार घेिला. पाटिंरून आम्िी मालिंण किल्ल्याला 

जािाना आम्िाला एि छान हब्रज लार्लेला. त्यािंर र्ाांबुन मस्ि फोटो िाढले. िोिणाला 

िॅहलफ़ॉर्पनया िा म्िणिाि िे आम्िाला आिा िंमजलां. पाट र्ािंामध्ये एि छानिं िळां  िोिां. 

त्यामध्ये खुप िंारे िमळ फुललेले िोिे. बाजुने िंुांदर रस्िा आि.े फेरी मारायला मस्ि िंाटलां अिंिां 

पण िंेळ िुठे िोिा.  

  



 



हमत्राच्या िाईच्याघरी र्ेलो िर हिर् े

त्याांची िाजु फ़ॅक्टरी िोिी. िच्च्या िाजुपािंुन 

बाजाराि हमळणारे िाजु ििंे बनिाि िे बहघिले. 

भरपुर िाजु खाऊन त्याांचा पाहुणचार घेिला. हिर्ेच 

िाजु खरेदी िेली. घरचे िाजु हमळाल्याचा आांनद 

झाला िोिा. िाजुचा र्र झाडािंर अिंिाना िा फोटो 

घेिला आि.े   

 

 



 



 



िारिली :- २० किमी. 

 सिंधुदरु्ग हजल्यािील ि ेएि िॉट डहेस्टनेर्न आि.े येहर्ल िली नदीच्या बॅििंॉटर मध्ये 

िाउिंबोटींर्ची िंुहिंधा िेलेली आि.े जरािंे मिार् अिंले िरी या बोटीि रिाण्याची मजा िािी 

िंेर्ळीच आि.े आहण िुम्िाला िेरळला जाउन िाऊिंबोटीि  रिायला िंेळ निंेल िर िुम्िी इर् े

िुमची िौिं भार्िंु र्ििा. 

 ‘ िली ’ आहण  ‘ हिरण्येिेर्ी ’ या दोन िाऊिंबोटी आििे. त्यािंर हनिंािंाची 

आरामदायी व्यिंस्र्ा आि.े त्याचप्रमाणे मोदिाचां जेिंण कििंा मािंे अर्ा खािं िोिणी पदार्ागच 

जेिंण िाऊिंबोटीिंर िरुण हमळिे.आहण र्ोड हिल ििं अिंेल िर बॅििंॉटरमधे िंॉटरस्िुटरिंरुन 

जोरदार राइड, बनाना राइड, स्पीड बोट, मोटर बोट अिंे िंार्री कक्रडाप्रिार उपलब्ध आििे. 



 



 



 

  



मालिंणचां र्णरे् मांकदर- ि े  जय 

र्णेर् मांकदर ि े भक्ताांिंाठी आिंजुगन भेट 

दणे्यािंारखच ठीिाण. ज्योहिभास्िर जयांि 

िंाळर्ािंिर याांनी बाांधलेले. ि े मांकदर 

मालिंणनहजि मेढा येर्े आि.े मांकदरािील 

र्णेर् मुर्पि िंोन्याची आि.े त्यामुळे  याला  

िंुिंणग मांकदरिी म्िणिाि. र्णेर्मिुीच्या 

दोन्िी बाजुांना ररध्दी- हिंध्दी पिायला 

हमि्ळिाि. हिंध्दीच्या िािाि ढॊल आहण 

िलिंार िर ररध्दीच्या िािाि पेन आहण िार्द कदिंून येिो. िॉलच्या छ्परािंर र्णेर्ाच्या आठ 



मुिी िोरलेल्या कदिंिाि. मांकदराची आिली िंजािंट अहिर्य छान आि.े माघ महिन्याि र्णेर् 

जयांिीचा उत्िंिं मांकदराि पाच कदिंिं चालिो. मिरिंांक्रािीच्या  कदिंर्ी िंुयागची किरणे र्ेट 

र्णेर्मिुीिंर पडिाि. आहण िंोन्याची मुिी झळाळुन उठि ेि ेइर्ले िंैहर्ष्ट्य़. 

श्री दत्त मांदीर िते्र माणर्ािं :-  

माणर्ािंला पररिंर एिदम छान आि.े 

आम्िी र्ेलो िेव्िा दपुारची िंेळ झाली िोिी. 

हिर्े मांदीरामध्ये रोज दपुारी भक्ताांिंाठी जेिंण 

अिंिे. हिर्े जेऊन जरा आराम िेला. 

 



 



 



 

 



स्नािग सलर् : 

किल्ल्याच्या बािरेच आजुबाजुच्या पररिंराि उर्ळ जार्ा,हनिळ पाणी, त्यािील 

हचत्तािर्गि अर्ा प्रिंाळाच्या रचना, िंार्रिळार्ी  भरपुर जैिंहिंहिंधिा अिंल्याचे २००६ िंाली 

लिाि आले. स्नािग सलर् िरुन पयगटिाांना िी पिािा येऊ र्ििे. िेव्िा एमटीडीिंीने िंाांरर् िुलिणी 

याांच्या िंिाय्याने येर्ील अनेि स्र्ासनिाना प्रहर्हिि िेले. स्नािग सलर् िरण्यािंाठी इर्ेच प्रहर्िण 

घेिलेले स्र्ाहनि िरुण पयगटिाांना मदि िरिाि. आम्िी र्ेलो िेव्िा माणर्ी िीनर्े रुपये अिंा 

त्यािंाठी दर िोिा. आमचे ि ेिंेळेअभािंी िरायचे राहुन र्ेले. पुढ्च्या िंेळी नक्की.  

 



 



 



 

 

  



  



िंेंर्ुलाग :- येर्े जेट्टी आहण लाइटिाउिं आि.े लाइटिाउिं उांचािंर आि.े हिर्ुन िंमुद्राचे 

फार छान दर्गन िोिे. दरुिंर पिंरलेला िंमुद्र बघिाना िंेळ ििंा जािो िे िळिच नािी. आम्िी 

पोिचलो िेव्िा िंांध्यािाळ झाली िोिी. आम्िी िंुयोदयाचे दर्गन घेिले. जेट्टीिंर जािानाच बािरे 

मािंे हिंिणारे बिंलेले अिंिाि. िंेंर्ुलाग जिंळ फ़ु्रट ररिंचग िंेंटर आि.े ि ेिंेंटर स्टडी िंेंटर ििंेच 

टुरीस्ट स्पॉट आि.े  

सिंधुदरु्ागच्या िंफारीिंाठी किमान िीन-चार कदिंिंाांचा अिंधी िािाि ििंा.िंांपुणग भारिाि 

एिमेिं पयगटन हजल्िा िं आिा एिमेिं पेपरलेिं हजल्िा म्िणुन सिंधुदरु्ग हजल्याला एि मानाच े

स्र्ान लाभलेले आि.े िंांपुणग बारािी  महिने िंािणारा नापणे- र्ेपे धबधबा सिंधुदरु्ागि आि.े अजुन 

सिंधुदरु्ग  हजल्याि आपल्याला खुप कफरायचे आि.े  पण नांिर आपण आरामाि कफरुया..एिाच 

िंेळी कििी कफरणार.   



  



 

 

दहिण भारि िा भव्य मांकदराांिंाठी प्रहिंद्ध आि.े एिा एिा मांकदराची उांची, भव्यिा आहण 

श्रीमांिी पिाि आहण ऐिि रिािंी. म्िणून िर पयगटि दहिणेची मांकदरां पिायला जािाि. 

दहिणात्य लोिाांना या मांकदराांचा फ़ार अहभमान आि.े िािीिंा र्िंगिी. अिंायलाच ििंा.  

पण िी मांकदरां उत्तरेिहून आलेल्या आक्रमि िंािंटळीपािंून िंुरहिि राहिली याचां श्रेय मात्र 

मराठी लोिाांनी अहभमानाने घ्यायला ििंां. मघुलर्ािी, िुिुबर्ािी , आकदलर्ािी अर्ा 

बड्या बड्या र्ायाांर्ी एि िािी मुिाबला िरून आम्िी मराठ्ाांनी िांजािंर िे पेर्ािंर 



मराठेर्ािी स्र्ापन िेली. आमच्या या किल्ल्याांनी आमच्या पूिंगजाांनी एि िंांरिि सभि उभी 

िेली म्िणून दहिण िंुरहिि राहिली. िंिंगच मराठी जण लढाईला रे्ले अिंिील अिंे नािी. 

पण िािींनी रिंद पोचिंली अिंेल. आहण िािींनी घाम र्ाळून दणिट किल्ले बाांधल े

अिंिील. र्ोड ेर्ोडिे नािी हिनर्ॆहून अहधि िडि किल्ल.े र्ोभेचे नािी. रणिां दनी किल्ले. 

आमनेिंामनेच्या यदु्धाि सजिणां अर्क्य अिं े किल्ले. प्रत्येि किल्ल्याची रु्ांिारु्ांिीची रचना. 

प्रत्येि किल्ल्याची िंेर्िंरे्ळी र्क्तीस्र्ानां. प्रत्येि किल्ला एि ऊजागस्र्ान. एि र्क्तीस्र्ळ. 

मुडद्ािंारख्या मनालािी उभारी दईेल अिंां. या किल्ल्याांचा आम्िाला र्िंग आि.े ि ेकिल्ले ि े

आमच्या िरुणाांिंाठी मांकदरांच आििे. आई भिंानीची र्क्ती मांकदरां.  

ई िंाहित्य प्रहिष्ठानने या प्रत्येि र्क्तीस्र्ळाचां स्िंिांत्र ई पुस्िि बनिंण्याचां िाम िािी घेिलां. 

म्िणिा म्िणिा िजार िाि पुढे िंरिंािंल.े नहचिेि जोर्ीपािंून िंुरू झालेल्या या योजनेि 

माधुरी नाईि, अरसिंद नाईि, पांिज घारे, ओंिार ओि अर्ा िरूण लेखिाांच्या फ़ळीि 



आिा भास्िर नारिर, िंांिल्प चौधरी अिं ेिाज्या दमाचे हर्लेदार िंाहमल िोि आििे. या 

पुहस्ििाांिून नव्या टे्रििंगना मार्गदर्गन िर िोिेच पण हिंदरे्ाि अिंलले्या कििंा िंयानुरूप 

टे्रकिर्पािंून दरू अिंलले्याांना पुनःप्रत्ययाचा आनांद हमळिो. त्यामुळे या पुहस्ििा फ़ार 

आनांदाने िंाचल्या जािाि.  

या पुहस्ििा प्रत्येि मराठी माणिंापयंि पोिोचल्याच पाहिजेि. आम्िी त्यािंाठी लाखों 

लोिाांना या मेलने पाठिंिो. पण िोट्यिंधी मराठी लोिाांपयंि त्या न्यायच्या िर 

त्यािंाठीिी िजार िाि ििंेि. िुमच्या ओळखीच्या िरूण मांडळींना या अहभयानाि िंाहमल 

िरून घ्या. त्याांचे ई मले पत्त े िळिंा. त्याांना पुस्ििे द्ा. आिा िी पसु्ििे मोबाईलिंरिी 

िंाचिा येिाि. www.esahity.com िंरून डाऊन लोड िरा. हर्िंाय निंनिंीन apps येि 

आििे. ई िंाहित्य प्रहिष्ठानचां app लिंिरच येि आि.े  



मराठी िी िेिंळ भार्ा नािी. िी एि िंृत्ती आि.े एि परांपरा. एि िंारिंा. त्याचां जिन 

िरूया. िंिंग राजिारणापािंून दरू राहून. पुढच्या हपढ्ाांना या िंमदृ्ध िंारर्ाचा लाभ घऊे 

द्ा. त्यािंाठी पैिं ेनिोि. फ़ार िंेळिी निा दऊे. 

िृपया आपल्या ओळखीच्या दिा मांडळींचे ई मेल पत्ते िळिंा. आमचे VIP िंभािंद 

िोण्यािंाठी एिंढांच पुरेिंां आि.े  

 

टीम ई िंाहित्य 

esahity@gmail.com 

 


