
*सर्वसंपन्न जुन्नर* 

जुन्नय तारुका शा बायताच्मा भशायाष्ट्र याज्मातीर ऩुणे जजल्ह्मातीर एक तारुका आशे.जुन्नय ळशय शे 

तारुक्माच ेभुख्मरम आशे. भशायाष्ट्रातीर ऩहशरा ऩमयटन तारुका म्शणून तारुका प्रसवद्ध आशे. 

प्रततष्ट्ठान [ आताच ेऩैठण ] शी वातलाशन याजाांची याजधानी आणण जीणयनगय [आताच ेजुन्नय] शी 
उऩयाजधानी शोती. त्मा काऱी जगबयातीर व्माऩायी कल्हमाण फांदयालय आऩरा भार घेऊन उतयत अवत. 

भग नाणे घाट भागे ते घाटभाथ्मालय मेऊन जुन्नय भागे ऩैठणरा व्माऩाय कयत कयत जात अवत. तेव्शाच े

कय आकायणीच ेदगडी याांजण आजशी नाणे घाटात आशेत. कल्हमाण-नाणे घाट-जुन्नय-नगय-ऩैठण शा 
भशायाष्ट्रातीर प्राचीन व्माऩायी भागय शोता. त्माभुऱे मा भागायलयीर जुन्नयची फाजायऩेठ तेव्शाऩावूनच 

प्रसवद्ध शोती. 

जुन्नय ळशयात प्राचीन जैन भांहदय उबायरे गेरे. भध्ममुगीन काऱात रेण्माद्रीच्मा फौद्ध रेण्माांभध्मे 

गगरयजात्भक गणऩतीची स्थाऩना झारी. ऩेळल ेकाऱात जुन्नयजलऱच्मा ओझयच्मा वलघ्नशयचा 
जीणोद्धाय झारा. जलऱच्माच ओतूय मेथे गुरु चतैन्म भशायाजाांनी लैष्ट्णल ऩांथाचा *याभकृष्ट्ण शयी* शा भांत्र 

वांत श्री. तुकायाभाांना हदरा. वांत श्री. सानेश्लयाांनी आऩल्हमा येडमारा जुन्नय तारुक्मातल्हमा आऱे गाली 
वभाधी हदरी .वऩ ांऩऱगाल धयणाजलऱ खफुी गालात णखयेश्र्लय मा ऩाांडल कारीन भांहदयाची तनसभयती झारी, 
णखयेश्र्लयाच्मा उत्तयेरा शरयश्र्चांद्रगडाची अबेद्म लस्तू उबी याहशरी. 

अ) पेब्रुलायी ,१६३० भध्मे जुन्नयच्मा सळलनेयी ककल्हमालय छत्रऩती श्री,.सळलाजीभशायाजाांचा जन्भ झारा. 

फ ) ऩेळल ेकारीन भशारक्ष्भी भांहदय उांब्रज मेथे आशे. कोल्हशाऩुय भशारषीभीचे *उऩऩीठ* भानरे जाते. 

क ) जुन्नयचा बूगोर ल आधतुनक इततशाव. जुन्नयरा आधी जीणय नगय भग जुन्नेय  आणण नांतय जुनन्य 
अव ेनाल फदरत गेरे. जुन्नय ळशयाऩमचंा प्रदेळ शा ऩेळल ेकारीन भशारक्ष्भी भांहदय उांब्रज मेथे आशे. 

कोल्हशाऩूय भशारक्ष्भीचे ते उऩऩीठ भानरे जाते. 

जुन्नयचा बूगोर ल आधतुनक इततशाव :- जुन्नयरा आधी जीणय नगय भग जुन्नेय आणण नांतय जुन्नय अवे 
नाल फदरत गेरे. जुन्नय ळशयाऩमतंचा प्रदेळ शा ऩजश्चभेकडून डोंगयाऱ आशे आणण ऩूलेकडीर प्रदेळ शा 
भैदानी बूबाग आशे. त्माभुऱे इथल्हमा डोंगय कड्मात भाऱळजे घाट , नाणे घाट दाऱ्मा घाट आशेत. अणे 

घाटातीर नैवगगयक ऩूर , फोयी गालात कुकडी नदीच्मा ऩात्रात आढऱणायी १४ राख लऴय जुनी गुांपा शी वाये 
जुन्नयच ेबौगोसरक भशत्लाची हठकाणी आशेत. जुन्नयभध्मे भाणणक डोश धयणाच्मा ऩामथ्मारा बफफट 

तनलाया कें द्र उबायण्मात आरे अवून आजसभतीरा जलऱऩाव ३० बफफटे लाघ त्मा हठकाणी उऩचाय घेत 

आशेत. वभुद्र वऩाटीऩावून २२६० पूट उांचीलय अवणाऱ्मा मा जुन्नयच्मा ऩठायारा लनयषक डॉ. 



अरेक्झाांडय गगब्वन माांनी बायताच ेआयोग्म कें द्र म्शटरे आशे. इथल्हमा स्लच्छ आणण भोकळ्मा शलेत 

श्लवनाच ेआजाय फये शोतात शे त्माांच ेतनयीषण शोत.े म्शणूनच बब्रहटळ काऱात त ेबब्रहटळाांना  जुन्नयरा 
जाऊन आयाभ कयामचा वल्हरा देत अवत. त्माांनी जुन्नयभध्मे हशलये फुद्रकु मा हठकाणी १८३९ वारी 
लनस्ऩती उद्मान उबायरे शोत.े १९९५ वारी जगातीर वलायत भोठी येडडओ इरेक्रॉतनक दफुीण जुन्नय 
तारुक्मात खोडद मा गाली उबायण्मात अरी. जलऱच आलीच ेउऩग्रश बूकें द्रशी आशे. जुन्नय तारुक्मातीर 

ळतेी आांफा, केऱी मा पऱाांच ेभूऱ हठकाण ऩयदेळात इांडो-फभाय बागात आशे, त्माच ेभूऱ फीज ततथे वाऩडत.े 

अगदी तेच भूऱ फीज भाऱळजे घाटातवुद्धा वाऩडत.े बाजीऩारा, पऱपऱालऱ, दधू दबुते, ताांदऱू, ज्लायी, 
द्राषे, डासऱांफ,े ऊव आणण पुरे अळी वलवलध प्रकायची ळतेी जुन्नयभध्मे केरी जाते. 

अ)*नद्मा* 

भाांडाली, ऩुष्ट्ऩालती, काऱु, कुकडी, आणण सभना मा नद्माांचा माच तारुक्मात उगभ शोतो. 

फ) *धयणे* 

जुन्नय शा भशायाष्ट्रातीर वलायत जास्त धयणे अवरेरा तारुका आशे. वऩ ांऩऱगाल जोगा, भाणणक डोश, 

मेडगाल, गचल्हशेलाडी- ऩाचघय, आणण लडज शी ५ धयणे जुन्नयभध्मे आशेत, जुन्नयभध्मे अवणायी खोडदची 
दफुीण, बफफट्माचे षेत्र ल डोंगयाऱ बाग माभुऱे जुन्नयरा * आयक्षषत शयीत* ऩट्टा म्शणून घोवऴत केरे आशे. 

माचा पामदा अवा झारा की जुन्नय भधरी भोकऱी शला अळीच ळुद्ध याहशरी आशे. आणण याशण्मावाठी, 
कपयण्मावठी , आयाभावाठी आणण ऩमयटनावाठी जुन्नय शे अततळम उऩमुक्त हठकाण फनरे आशे. म्शणून 

वयकायन े२०१८ भध्मे ऩयम्टन तारुका भानून भान्मता हदरी. 

तवेच जुन्नयभध्मे सभऱणायी भटण बाकयी आणण भवारा लडी (भावलडी)प्रसवद्ध आशेत. भशात्भा 
ज्मोततफा पुल्हमाांच्मा * ळतेकऱ्माचा आवूडभध्मे जुन्नय कोटायच्मा तनकाराचा उल्हरेख आशे. 

अणे घाटातीर नवगगयक ऩूर, फोयी गालात कुकडी नदीच्मा ऩात्रात आढऱणायी १४ राख लऴय जुनी गुांपा शी 
वाये जुन्नयच ेबौगोसरक भशत्लाची हठकाणे आशेत. 

गचत्रकाय- श्री. वुबाऴ अलचट - भुक्ताांगण, कली,रेखक श्री. ळांकय लैद्म, वलचायलांत - श्री. अतनर अलचट, 

भयाठी फाणा लारे- श्री. अळोक शाांड,े नाटक-सवनेभात सळलाजीची बूसभका कयणाये डॉ. श्री. अभोर कोल्हशे, 

तभाळाची रोककरा भशायाष्ट्राच्मा कानाकोऩऱ्मात ऩोशोचवलणाऱ्मा वलठाफाई नायामणगालकय शी भांडऱी 
भूऱ जुन्नयचीच शोत. श्री. दत्ता भशाडडक, :हटग्मा" गचत्रऩटातून कीती सभऱलणाये श्री. भांगेळ शाडलऱे, 

भयाठी भासरका षेत्रात स्लत्च ेस्थान तनभायण कयणायी वौ. नम्रता आलटे शी जुन्नयची आणखी प्रसवद्ध 



भाणव.े श्री. ळखेय ळटेे माांचाशी जन्भ माच जुन्नयरा झारा. डॉ. श्री. अभोर कोल्हशे शे सळरूय भतदाय वांघाचे 
वध्माच ेखावदाय आशेत. 

*ऩमयटन* :- तारुका 

क) तनवगायन ेनटरेरे आठ ककल्हरे: ककल्हरे चालांड (चालांड गाल ) ककल्हरे जीलधन (घाटघय ) ककल्हरे 

नायामणगड (नायामणगाल, खोडद ) ककल्हरे तनभगगयी ल शनुभांतगड (तनभगगयी गाल) ककल्हरे सळलनेयी 
(जुन्नय) ककल्हरे सळलनेयी (जुन्नय) ककल्हरे सवांदोऱा (भध. ऩायगाल)ककल्हरे शडवय (शडवय गाल) कक 

ककल्हरे ढाकोफा (आांफोरी./ढाकोफा) ककल्हरे शरयश्चांद्रगड (णखयेश्र्लय) 

ख) *रेणी वभूश* 

बायतात जुनन्य तारुका शा बायतातीर एकभेल अवा तारुका आशे की जेथे वलायगधक ३६० रेणी आशे. 

त्माभध्मे हशांद,ू फौध्द, जैन. रेण्माचा वभालेळ .रेण्माांची मादी :-अांफा -अांबफका रेणी (खोये लस्ती-जुन्नय), 
णखयेश्लय रेणी वभूश (णखयेश्र्लय), चालांड रेणी (चालांड गाल) जीलधन रेणी वभूश (घाटघय) तुऱजा बलानी 
रेणी(ऩाडऱी), नाणेघाट रेणी(घाटघय), तनभगगयी रेणी(तनभगगयी गाल) बूत रेणी (जुन्नय), रेण्माद्री 
वलनामक रेणी(रेण्माद्री), सळलाई रेणी(सळलनेयी ककल्हरा-जुन्नय) वुरेभान रेणी (रेण्माद्री), शडवय रेणी 
(शडवयगाल) 

ग) *प्रसवद्ध भांहदय:-* 

अष्ट्टवलनामक भांहदयगगरयजात्भक (रेण्माांद्री ) वलघ्नशय ओझय 

ग२)*शेभाडऩांथी फाांधणीतीर प्राचीन भांहदये:- 

कुकडशे्लय भांहदय(कुकडशे्लय), नागेश्लय भांहदय(णखयेश्र्लय) अधयऩीठ कळी ब्र्भनाथ भांहदय(ऩारुां ड)े, 

शरयश्र्चांदेश्र्लय भांहदय(शरयश्चांद्रगड) 

गा ) *अन्म प्राचीन भांहदये:- 

उत्तयेश्लय भांहदय(जुन्नय), कऩहदयकेश्र्लय भांहदय(ओतूय), खांडोफा भांहदय (धाभनखेर),खांडोफा 
भांहदय(नऱालणे),खांडोफा भांहदय(लडज), गुप्त वलठोफा-प्रततऩांढयऩूय भांहदय(फाांगयलाडी),जगदांफा भाता 
भांहदय(खोडद), दगुायदेली भांहदय(दगुायलाडी, ऩांचसरांगेश्लय भांहदय (जुन्नय) ऩातारेश्लय भांहदय (जुन्नय) 
भशारक्ष्भी भांहदय(उांब्रज), येणुका भाता भांहदय (तनभदयी), लयवूफाई भाता 
भांहदय(वुकाऱलेढे),ळतनभांहदय-प्रतीसळांगणाऩूय(हशयले- फुद्रकु), शाटकेश्र्लय भांहदय (शाटकेश्र्लय डोंगय) 



ग४)*वांत वभागधभांहदये :- 

वांत जगदगुरु श्री. तुकायाभ भशायाजाांच ेगुरु-श्री. केळल तथा श्री. फाफाजी चतैन्म भशायाज माांची वांजीलन 

वभाधी (ओतूय) वांत भनाजीफाफा ऩलाय (तनभगालवाला) वांत यांगदावस्लाभी वभाधी (अणे) वांत सानेश्लय 
लेद प्रणीत येडमाची वभाधी (आऱे) 

घ) *तनवगययम्म घाट:- 

अणे घाट -इांगऱून, घाटकोऩये-भाांडले घाट, दाऱ्माघाट -नाणेघाट ऩुयातन व्माऩायी भागय भाऱळजे घाट, 

म्शवलांडी घाट, रागाचा घाट, हशयल-ेसभन्शेये घाट 

च ) *प्रसवद्ध धफधफे :-१)आांफोरी २)नाणेघाट ३)भाऱळजे घाट ४)इांगऱून ५)शातवलत६)दगुायदेली ७)भुांजाफा 
डोंगय(धयुनऱी) 

छ ) नद्मा ल उगभ :- 

१)भाांडली नदी-उगभ-पोऩवांडी(अ.नगय) २)ऩुष्ट्ऩालती नदी उगभ-शरयश्चांद्रगड ३) काऱू नदी उगभउगभ 
शरयश्र्चांद्रगड  ४) कुकडी नदी उगभ-कुकडशे्लय ५)भीना नदी उगभ आांफोरी 

ज)*धयणे :-* 

१)गचल्हशेलाडी धयण-भाांडाली नदी २)वऩ ांऩऱगाल जोग धयण-ऩुष्ट्ऩालती नदी ३)भाणणकडोश धयण-कुकडी नदी 
४)मेडगाल धयण-कुकडी नदी ५)लडज धयण-भीना नदी 

झ) *णखांडी:-* 

१)गणेळ णखांड २)भढ णखांडीां ३) आऱे णखांड ४)टोराय णखांड 

ट) *उांच सळखये:-* 

१)शयीळचांद्रगड(१४२४-भीटय) ऩुणे जजल्हमातीर वलायत उांच सळखय २)जीलधन 

ठ )ऩठाये :- अांफे -शातलीत ऩठाय,२) नऱालणे ऩठाय,३)कोऩये-भाांडले ऩठाय,४) आणे ऩठाय. 

ड) *आव्शान देणाये उांच कोकणकडे १)नाणेघाट २)भाऱळजे घाट,३) दमाय घाट ४)ढाकोफा ५) दगुायदेली ६) 

शयचांद्यगड 

ढ ) *नैवगगयक ऩूर:- 



१) आणे घाटातीर नैवगगयक ऩूर २) शाटकेश्लय डोंगयालयीर नैवगगयक ऩूर 

ण) *प्रसवद्ध वलहशयी:- 

फायाल फालडी-जुन्नय २) ऩुांदर फालडी-जुन्नय ३)आभडकेय वलशीय-ऩाडऱी. 

त )* ऐततशासवक लास्तू:- 

१) वैदागय शाफाणी घुभट -शाऩूवफाग २)३०० लऴ े  जुनी भासरकाांलय फायाफलाडी ऩाणी ऩुयलठा 
मोजना-जुन्नय ळशय ३)नलाफ गढी -फेल्हशे ४) गगब्वनव तनलाव ल वभाधी 

थ )*जुन्नय तारुकमातीर दगड :- 

घांटेवायखे लाजतात १)आांफे गालच्मा ऩजश्चभेव २०० भीटयलय २)दगुायदेली ककल्हरे टॉऩ लय 

द ) याांजणखऱगे :- 

१)भाणणकडोश गाल-कुकडी नदी २)तनघोज-कुकडी नदी 

ध )*दशा राख लऴयऩूलीची ज्लाराभुखीम याख डके्कन कॉरेजच्मा ऩुयातत्ल वांळोधन वलबागाने केरेरमा 
उत्खननात फोयी फुद्रकु ल खदुय मा गालाांत कुकडी नदीच्मा ककनाऱ्मालय   इांडोतनश्माभध्मे १० राख 

लऴांऩूली झारेरमा ज्लाराभुखीच्मा याखेचे वाठे आढऱून आरे आशेत. माच हठकाणी झारेरमा अन्म 

उत्खननाांभध्मे अश्भमुगीक शत्माये, शस्तीदांत  आदी भशत्लऩूणय ऩुयातत्लालळऴे वाऩडरे आशेत. डके्कन 

कॉरेज ल फोयी ग्राभऩांचामत मा वलय ऩुयतजत्लम ठेव्माचे वयांषण ल वांग्रशारम कयण्मावाठी प्रमत्नळीर 

आशेत. 

न) जागततक कें दे्र :- १) जागततक भशादफुीण-खोडद २) वलक्रभ दऱणलऱण उऩग्रश कें द्र -आली 

ऩ ) कायखान े:- 

१) कागद कायखाने-जुन्नय,२)वलघ्नशय वाखय कायखाना-ओझय ३)नलतनसभयत कायखाने -जुन्नय तारुका. 

प) आसळमातीर ऩहशरी लामनयी :-चाटो इांडडज- चौदानांफय ((ऩुणे-नासळक शामले),श्री.श्माभयाल चौघुरे. 

फ ) बफफटमा तनलायणकें द्र :- १) भाणणकडोश 

ब) ३५० लऴे ऩयांऩया / इततशाव अवरेरे आठलड ेफाजाय:- 

१)वोभलाय-फेल्हशा २)गुयलाय-ओतुय,३)ळतनलाय-भढ ४) ळतनलाय-नायामणगाल ५)यवललाय-जुन्नय. 



भ) खाद्मवांस्कृती :- 

१) आण्माची आभची-बाकयी २)याजूयचा ऩेढा ३)नायामणगालचा कधीलाद, सभवऱ ३)जुन्नयची भवलाडी, 
भटकीबेऱ. 

म) तभाळा ऩांढयी :-*नायामणगाल(जुन्नय तारुका) तभाळा कें द्र म्शणुन नायामणगालरा भन सभऱारां. 
१)बाऊ फाऩू भाांग नायामणगालकय २) वौ. वलठाली नायामणगालकय(याष्ट्रऩती ऩारयतोवऴत) ३)दत्ता 
भशाडडक ऩुणेकय-भांगरूऱ ऩायगाल / फेल्हशा ४) भांगरा फनवोड-े नायामणगाल ५)भारती इनाभदाय 
-नायामणगाल ६)ऩाांडुयांग भूऱे  भाांजयलाडीकय-भाांजयलाडी/नायामणगाल ७)दत्तोफा ताांफ ेसळयोरीकय-फोयी 
सळयोरी ८) दगडू ऩायगालकय-ऩायगाल तपे आऱे. 

य)*ऩुणे जजल्हशातीर प्रथभ सवनेगशृ :- 

१)सळलाजी गथएटय - जुन्नय २)आमयन गथएटय – 

र) कराकाय/रेखक :- 

१) अळोक शाांड े-उांब्रज २) डॉ. अभोर कोल्हशे-नायामणगाल ३) नम्रता आलटे / वांबेयाल ४) ळयद जोमेकय- 
याजुयी ५)भांगेळ शाडलऱे-याजुयी ६)वुबाऴ अलचट-ओतूय 

७)अतनर अलचट-ओतूय ८)याजन खान-ओतूय ९)दत्ता ऩाडकेय-आऱे १०)ळुबाांगी राटकय - याजुयी 
११)अांकुळ चौधयी-खोडद १२)वांजम ढेयांगे - ऩायगाल तपे आऱे १३)भनोज शाडलऱे -याजुयी १४)रशू 

गामकलाड- नायामणगाल १५)वुयेळ काऱे-भांगरूऱ. 

श्री. ळयद वोनालणे भाजी आभदाय आणण वध्मच ेआभदाय श्री. अतुर फेनके ऩमयटन तारुक्मात 

ऩमयटनावाठी रागणाऱ्मा वुखवोमी तमाय करून घेत आशेत त्माांना वाथ रागत आशे ती वध्माच ेसळरूय 
भतदाय वांघाच ेखावदाय डॉ. श्री. अभोर कोल्हशे वाशेफाची. 


