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दंडकार�य अस�े�ा भूभाग जे�हा नागरी व�तीखा��

येऊ �ाग�ा, ते�हा महारा� नावाचा �दे� भौगो��क

���ा अ��त�वात आ�ा.

सातवाहन राज ेहे महारा�ाचे प�ह�े राजे. साधारण

इसवी सनापूव� ५०० सा�ात�या का�खंडात महारा�

समृ���या ��खरावर होता. ��त�ान [आताचे पैठण] ही

सातवाहन राजांची राजधानी आ�ण जीण�नगर [आताचे

जु�र] ही उपराजधानी होती.

�या काळ� जगभराती� �ापारी क�याण बंदरावर

आप�ा मा� घेऊन उतरत असत. मग नाणे घाट माग� ते

घाटमा�यावर येऊन जु�र माग� पैठण�ा �ापार करत



करत जात असत. ते�हाचे कर आकारणीचे दगडी

रांजण आजही नाण ेघाटात आहेत. क�याण-नाणे घाट-
जु�र-नगर-पैठण हा महारा�ाती� �ाचीन �ापारी माग�

होता. �यामुळे या मागा�वरी� जु�रची बाजारपेठ

ते�हापासूनच ��स� होती..  

हा �ापार उद�म वाढत जावा, आप�या �दे�ाची अ�ीच

भरभराट होत राहावी आ�ण नाण ेघाट माग� जु�र�या

ड�गराळ भागातून येणा�या या �ापारीमागा�चे संर�ण

�हावे आ�ण �ूटमारीपासून बचाव �हावा �हणून �या �या

वेळ�या राजवट�म�ये भैरवगड, जीवधन, चावंड, हडसर,
�नम�गरी, ढाकोबा, ��वनेरी, नारायणगड, ���दो�ा,
रांजण गड, क�बड�क��ा यासार�या �क��यांची

�न�म�ती झा��. 



�टकाऊ खडकाचा �दे� �हणून भारताती� सवा�त

जा�त �ग�र�ग� जु�रम�य े�नमा�ण झा�े. दे��वदे�ातून

येणारे �ापारी �यांची सं�कृती पण सोबत घेऊन यायचे.
जु�रम�ये डे�कन कॉ�ेजच े�व�ाथ� उ�खनन करत

असताना �यांना �ीक �ोकांची देवता "युरोस"ची मूत�

सापड��. �चनी भांडी, जुनी नाणी, सो�या�या मोहरा,
���ा�ेख अस ेखूप काही या भागात सापडते. येणारे

�ापारी मु� ह�तान ेदान करत असत.�यामुळे जु�र

प�रसरात ��येक धमा�ची, धम�पीठाची भरभराट झा��.

भौगो��क अनुकू�तेबरोबर राजा�य व �ोका�यही

जु�र प�रसरा�ा �मळत गे�ा. आ�ण �हणूनच

�े�या���ा बौ� �ेणीसमूह �नमा�ण झा�ा, मानमोडी

ड�गरात जैन देवी देवता अंबा अं�बकां�या गहुा कोर�या

गे�या. जु�र �हरात �ाचीन जैन मं�दर उभार�े गे�े.



म�ययुगीन काळात �े�या���या बौ� �े�यांम�ये

�ग�रजा�मक गणपतीची �थापना झा��, पे�वे काळात

जु� नरजवळ�या ओझर�या �व�नहराचा जीण��ार

झा�ा. जवळ�याच ओतूर येथे ग�ु चैत�य महाराजांनी

वै�णव पंथाचा ’रामकृ�ण हर” हा मं� संत तुकारामांना

�द�ा. संत �ाने�रांनी आप�या रे�ा�ा जु�र

ता�ु�यात�या आळे गावी समाधी �द��, �प�पळगाव

धरणाजवळ खुबी गावात �खरे�र या पांडव का��न

मं�दराची �न�म�ती झा��, �खरे�रा�या उ�रे�ा

ह�र�ं�गडाची अभे� वा�तू उभी रा�ह��.

फे�ुवारी १६३०म�ये जु� नर�या ��वनेरी �क��यावर

��वाजीमहाराजांचा ज�म झा�ा.

पे�वे का��न महा��मी मं�दर उं�ज येथे

आह.ेको�हापूर महा��मीचे ते उपपीठ मान�े जाते  



जु�र�ा आधी जीण�नगर मग जु�ेर आ�ण नंतर जु�र

असे नाव बद�त गे�े. जु�र �हरापय�तचा �दे� हा

प��मेकडून ड�गराळ आह ेआ�ण पूव�कडी� �दे� हा

मैदानी भूभाग आह.े �यामुळे इथ�या ड�गर क�ात

माळ�ेज घाट, नाण ेघाट व दा�या घाट आहेत.

अणे घाटाती� नैस�ग�क पू�, बोरी गावात कुकडी

नद��या पा�ात आढळणारी १४ �ाख वष� जुनी गुंफा ही

सार ेजु�रचे भौगो��क मह�वाची �ठकाणे.आहेत.

जु�रम�ये मा�णक डोह धरणा�या पाय�या�ा

�बबट �नवारा क� � उभार�यात आ�े असून आज�मती�ा

जवळपास ३० �बबटे वाघ �या �ठकाणी उपचार घेत

आहेत.  
समु� सपाट�पासून २२६० फूट उंचीवर असणा�या या

जु� नरचा भूगो� व आधु�नक इ�तहास



जु�र�या पठारा�ा वनर�क डॉ. अ�े�झांडर �ग�सन

यांनी भारताच ेआरो�य क� � �हट�े आहे. इथ�या �व�छ

आ�ण मोक�या हवेत �सनाच ेआजार बरे होतात हे

�यांचे �नरी�ण होते. �हणूनच ���ट� काळात ते

���ट�ांना जु�र�ा जाऊन आराम करायचा स��ा देत

असत. �यांनी जु�रम�य े�हवरे बु��क या �ठकणी १८३९

सा�� वन�पती उ�ान उभार�े होते. 

१९९५सा�� जगाती� सवा�त मोठ� रे�डओ इ�े��ॉ�नक

�ब�ण जु�र ता�ु�यात खोडद या गावी उभार�यात

आ��. जवळच आव�च ेउप�ह भूक� �ही आहे.

आंबा, केळ� या फळांचे मूळ �ठकाण परदे�ात इंडो-बमा�

भागात आह,े �याचे मूळ बीज �तथे सापडते. अगद� तेच

मूळ बीज माळ�ेज घाटातसु�ा सापडते.  

जु� नर ता�ु�याती� �ेती



भाजीपा�ा, फळफळावळ, �ध �भते, तां�ळ, �वारी,
�ा�े, डा�ळ�बे, ऊस आ�ण फु�े अ�ी �व�वध �कारची

�ेती जु�रम�ये के�� जात.े मांडवी,पु�पावती,काळू,
कुकडी,आ�ण �मना या न�ांचा याच ता�ु�यात उगम

होतो. जु� नर हा महारा�ाती� सवा�त जा�त धरणे

अस�े�ा ता�ुका आह.े �प�पळगाव जोगा, मा�णक डोह,
येडगाव, �च�हेवाडी-पाचघर, आ�ण वडज ही ५ धरणे

जु�रम�ये आहेत, संततधार पडणा�या पावसापासून ते

अवष�ण��त भागापय�तचे भूभाग जु�र ता�ु�याम�ये

आहेत. जु�रम�ये असणारी खोडदची �ब�ण, �बब�ा चे

�े� व ड�गराळ भाग यामुळे जु�र�ा आर��त हरीत

प�ा �हणून घो�षत के�े आह.े याचा फायदा असा झा�ा

क� जु�र मध�� मोकळ� हवा अ�ीच �ु� रा�ह�� आहे.
आ�ण राह�यासाठ�, �फर�यासाठ�, आरामासाठ� आ�ण

पय�टनसाठ� जु�र हे अ�त�य उपयु� �ठकाण बन�े



आह.े तसेच जु�रम�ये �मळणारी मटण भाकरी आ�ण

मसा�ा वडी [मासवडी] ��स� आहेत. 

महा�मा �यो�तबा फु�यां�या “�ेतक�याचा आसूडम�ये

जु�र कोटा��या �नका�ाचा उ��ेख आहे.

�च�कार सुभाष अवचट, मु�ांगण, कवी, �ेखक,
�वचारवंत, अ�न� अवचट, मराठ� बाणा’वा�े अ�ोक

हांडे, नाटक-�सनेमात ��वाजीची भू�मका करणारे डॉ.
अमो� को�हे, तमा�ाची �ोकक�ा महारा�ा�या

कानाकोप�यात पोहोच�वणा्�या �वठाबाई

नारायणगावकर ही मंडळ� मूळ जु� नरचीच होत. द�ा

महा�डक, “�ट��या” �च�पटातून क�त� �मळवणारे मंगे�

हाडवळे, मराठ� मा��का �े�ात �वतचे �थान �नमा�ण

करणारी न�ता आवटे ही जु� नरची आणखी ��स�

माणसे. �ेखर �ेटे यांचाही ज�म याच जु�र�ा झा�ा.



क] �नसगा�न ेनट�े�े आठ �क��े :

1. �क��े चावंड (चावंड गाव)

2. �क��े जीवधन (घाटघर)

3. �क��े नारायणगड (नारायणगाव, खोडद)

4. �क��े �नम�गरीव हनुमंतगड (�नम�गरी गाव)

5. �क��े ��वनेरी (जु�र)

6. �क��े �स�दोळा (मढ, पारगाव)

7. �क��े हडसर (हडसर गाव)

8. �क��े ढाकोबा (आंबो��/ ढाकोबा)

9. �क��े ह�रचं�गड (�खरे�र)

ख] �ेणी समूह : 
भारतात जु�र ता�ुका हा भारताती� एकमेव असा

पय�टन



ता�ुका आह ेक� जेथ ेसवा��धक ३६० �ेणी आहेत.
�यांमधे �ह��, बौ�, जैन �े�यांचा समावे� आहे.
�े�यांची याद� :

1. अंबा-अं�बका �ेणी (खोरे व�ती-जु�र)

2. �खरे�र �ेणी समूह (�खरे�र)

3. चावंड �ेणी (चावंड गाव)

4. जीवधन �ेणी समूह (घाटघर)

5. तुळजा भवानी �ेणी (पाडळ�)

6. नाणेघाट �ेणी (घाटघर)

7. �नम�गरी �ेणी (�नम�गरी गाव)

8. भूत �ेणी (जु�र)

9. �े�या�� �वनायक �ेणी (�े�या��)

10. ��वाई �ेणी (��वनेरी �क��ा-जु�र)



11. सु�ेमान �ेणी (�े�या��)

12. हडसर �ेणी (हडसर गाव)

ग] ��स� मं�दरे :

1. �ग�रजा�मक (�े�या��)

2. �व�ने�र (ओझर)

ग़-२ ] हेमाडपंथी बांधणीती� �ाचीन मं�दरे :

1. कुकडे�र मं�दर (कुकडे�र)

2. नागे�र मं�दर (�खरे�र)

3. अध�पीठ का�ी ��हनाथ मं�दर(पा�ंडे)

4. ह�र�ं�े�र मं�दर (ह�र�ं�गड)

ग-३] अ�य �ाचीन मं�दरे :

1. उ�रे�र मं�दर (जु�र)



2. कप�द�के�र मं�दर (ओतूर)

3. खंडोबा मं�दर (धामनखे�)

4. खंडोबा मं�दर (नळावण)े

5. खंडोबा मं�दर (वडज)

6. ग�ुत �वठोबा-��तपंढरपूर मं�दर (बांगरवाडी)

7. जगदंबा माता मं�दर (खोडद)

8. �गा�देवी मं�दर (�गा�वाडी)

9. पंच���गे�र मं�दर(जु�र)

10. पाता�े�र मं�दर (जु�र)

11. महा��मी मं�दर (उं�ज)

12. रेणुका माता मं�दर (�नमदरी)

13. वरसूबाई माता मं�दर (सुकाळवेढे)

14. �नी मं�दर-��त���गणापूर (�हवरे-बु��क)

15. हाटके�र मं�दर (हाटके�र ड�गर)



ग-४] संत समा�धमं�दरे :

1. संत जगदग�ु तुकाराम महाराजांचे ग�ु - के�व

तथा बाबाजी चैत�य महाराज यांची समाधी

(ओतूर)

2. संत मनाजीबाबा पवार(�नमगावसावा)

3. संत रंगदास�वामी समाधी (अणे)

4. संत �ाने�र वेद �णीत रे�ाची समाधी (आळे)

घ] �नसग�र�य घाट :

1. अणे घाट

2. इंगळून घाट

3. कोपरे-मांडवे घाट

4. दाया� घाट

5. नाणेघाट-पुरातन �ापारी माग�



6. माळ�ेज घाट

7. �हसवंडी घाट

8. �ागाचा घाट

9. �हवरे-�म�हेरे घाट

च] ��स� धबधबे : 

1)आंबो�� 

  

2)नाणेघाट 

  

3)माळ�ेज घाट 

  

4)इंगळूज 

  

5)हातवीत 



  

6)�गा�देवी 

  

7)मुंजाबा ड�गर(धुरनळ�) 

छ] न�ा व उगम : 

1)मांडवी नद�-उगम-फोपसंडी(अहमदगर) 

  

2)पु�पावती नद�-उगम-ह�रचं�गड 

  

3)काळू नद�-उगम-ह�रचं�गड 

  

4)कुकडी नद�-उगम-कुकडे�र 

  

5)मीना नद�-उगम-आंबो�� 



ज] धरणे : 
1)�च�हेवाडी धरण-मांडवी नद� 

2)�प�पळगाव जोगा धरण-पु�पावती नद� 

  

3)मा�णकडोह धरण- कुकडी नद� 

  

4)येडगाव धरण-कुकडी नद� 

  

5)वडज धरण-मीना नद� 

झ] �ख�डी :  



1)गणे� �ख�ड 

  

2)मढ �ख�ड 

  

3)आळे �ख�ड  

  

4)टो�ार �ख�ड 

ट] उंच ��खर े: 

1) ह�रचं�गड(१४२४ मीटर) : पुण े

�ज��ाती� सवा�त उंच डोगर ��खर 

  

2) जीवधन 



ठ] पठारे :  

1)अंबे-हातवीत पठार 

  

2)नळावणे पठार 

  

3)कोपरे-मांडवे पठार 

  

4)अणे पठार 

ड] �गया�रोहकांना आ�हान देणारे उंच कडे : 

1) नाणे घाट 

  

2) माळ�ेज घाट 



  

3) दाया� घाट 

  

4) ढाकोबा 

  

5) �गा�देवी 

  

6) ह�रचं�गड 

ढ] नैस�ग�क पू� : 

1) अणे घाटाती� नैस�ग�क पू� 

  

2) हटके�र ड�गरावरी� नैस�ग�क पू� 

ण] ��स� �व�हरी : 



1) बारव बावडी-जु�र 

  

2) पुंद� बावडी-जु�र 

  

3) आमडेकर �वहीर-पाडळ� 

त] ऐ�तहा�सक वा�तु : 

1) सैदागर हाबणी घुमट-हापूसबाग 

  

2) ३०० वष� जुनी म��कंबर बाराबावडी 

पाणीपुरवठा योजना-जु�र �हर 

  

3) नवाब गढ�-बे�ह े



  

4)�ग�सन �नवास व समाधी 

थ] जु�र ता�ु�याती� दगड घंटेसारखे वाजतात. 

1)आंब ेगाव�या प��मेस २०० मीटरवर 

  

2)�गा�देवी �क��या�या टॉपवर 

द] रांजणखळग े: 

1) मा�णकडोह गाव-कुकडी नद� 

  

2) �नघोज-कुकडी नद� 



ध] दहा �ाख वषा�पूव�ची �वा�ामुखीची राख : 
डे�कन कॉ�ेज�या पुरात�व सं�ोधन �वभागाने के�े�या

उ�खननात बोरी बु��क व खुद� या गावांत कुकडी नद��या

�कना�यावर इंडोने��याम�य ेदहा �ाख वषा�पूव�

झा�े�या �वा�ामुखी�या राखेचे साठे आढळून आ�े

आहेत. याच �ठकाणी झा�े�या अ�य उ�खननांम�ये

अ�मयुगीन ह�यारे, ह��तदंत आद� मो�ाचे

पुरात�वाव�ेष सापड�े आहेत. डे�कन कॉ�ेज व बोरी

�ामपंचायत या सव� पुरात�वीय ठे�ाचे संर�ण व
सं�हा�य कर�यासाठ� �य�न�ी� आहेत.

न] जाग�तक क� �े : 

1)जाग�तक महा�ब�ण-खोडद 

  

2)�व�म दळणवळण उप�ह क� �-आव� 



प] कारखान े: 

1)कागद कारखान-ेजु�र 

  

2)�व�नहर साखर कारखाना-ओझर 

  

3)नव�न��मत कारखान-ेजु�र ता�ुका 

फ] आ��याती� प�ह�� वायनरी-चाटो इंडेज-चौदानंबर

(पुणे-ना��क हायवेवर) 

ब] �बब�ा �नवारण क� � : 
1) मा�णकडोह

भ] ३५० वषा�ची परंपरा / इ�तहास अस�े�े आठवडे

बाजार : 



1) सोमवार-बे�हा 

2) ग�ुवार-ओतूर 

  

3) ��नवार-मढ 

  

4) ��नवार-नारयणगाव 

  

5) र�ववार-जु�र 

म] खा� सं�कृती : 

1) अ�याची आमट�-भाकरी 

  

2) राजूरचा पेढा 



  

3) नारायणगावचा कढ�वडा, �मसळ 

  

4) जु�रची मासवडी, मटक� भेळ 

य] तमा�ा पंढरी:नारायणगाव(जु�र ता�ुका) : 
तमा�ा क� � �हणून नारायणगाव मान �मळा�ा. ��स�

तमासगीर : 

1) भाऊ बापू मांग नारायणगावकर 

  

2) सौ.�वठाबाई नारायणगावकर (रा�पती 

पारीतो�षक�ा�त) 

  

3) द�ा महाडीक पुणेकर - मंग�ळ 

पारगाव / बे�हा 



  

4) मंग�ा बनसोडे - नारायणगाव 

  

5) मा�ती इनामदार - नारायणगाव 

  

6) पाडुरंग मुळे मांजरवाडीकर- 

मांजरवाडी/नारायणगाव 

  

7) द�ोबा तांबे ��रो��कर - बोरी ��रो�� 

  

8) दगडू पारगावकर - पारगाव तफ�  आळे 

र] पुणे �ज�हाती� �प�ह�े �सनेमागहृ : 

1)��वाजी �थएटर-जु�र 

  



2)आय�न �थएटर-पुण े

�] क�ाकार / �ेखक: 

0) गो�व�द गारे - �नम�गरी  

१) अ�ोक हांडे - उं�ज 

2) डॉ. अमो� को�हे- नारायणगाव 

  

3) न�ता आवटे/संभेराव 

  

4) �रद जोयेकर-राजुरी 

  

5) मंगे� हाडवळे-राजुरी 



  

6) सुभाष अवचट-ओतूर 

  

7) अ�न� अवचट-ओतूर 

  

8) राजन खान-ओतूर 

  

9) द�ा पाडेकर-आळे 

  

10) �ुभांगी �ाटकर-राजुरी 

  

11) अंकु� चौधरी-खोडद 

  

12) संजय ढेरंगे - पारगाव तफ�  आळे 

  

13) मनोज हाडवळे - राजुरी 



  

14) �� गायकवाड - नारायणगाव 

  

15) सुरे� काळे - मंग�ळ 

जु�रचे ऐ�तहा�सक, भौगो��क, नैस�ग�क, धा�म�क,
जीवन �ै��, खानपान �ोकांना कळावे �हणून येथी�

“जु�र पय�टन �वकास सं�था” काय�रत आहे. जु�रमधी�

सं�कृती जतनाचे, �क��े संवध�नाच ेकाम “��वाजी �े�”
�या मा�यमातून सु� आह.े ह�चको टू�रझम ही सं�था

तेच काम करत आह.े परा�र कृषी पय�टन हा �याचाच

एक भाग आह.े "जु�र �नसग� पय�टन" या फेसबुक

पेज�या मा�यमातून जु�र ता�ु�याचा इ�तहास व �नसग�

स�दया�चे आपण द��न घेऊ �कता. जु�र ता�ु�याती�

�व�वध पय�टन �ठकाणे कोठे व कोणती आहे याबाबत

स�व�तर मा�हती पेजवर मांड�यात आ�� आहे.



त�का��न आमदार �रद सोनवण ेयां�या �य�नातून २१

माच� २०१८ रोजी महारा� �ासनान ेजु�र ता�ु�या�ा

महारा�ाती� प�ह�ा "पय�टन ता�ुका" �हणून घो�षत

के�े.

 

 
पुणे �ज��ाती� उ�रेचा �ेती �धान ता�ुका

कृपया �वत:�या ��दात प�र�छेद �ेखन

क�न या �ेखाचा / �वभागाचा �व�तार

कर�यास  मदत करा.  
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