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च े रवाडी धािमक व ऐितहािसक पयटन थळांचा अ यास 
 

डॉ. धनाजी आ पासो चौगले 
अथशा  िवभाग मुख 

भोगावती महािव ालय, कु कली 
 

 

गोषवारा : 
पयटन हा एक आिथक यवसाय आह.े पयटनाचा िवकास के यामु ळे रोजगार 

िनिमती होते व बेकारी कमी कर यास मदत होते. को हापू र िज ातील च े रवाडी हे 

राधानगरी तालु यातील एक धािमक व ऐितहािसक पयटन थळ आह.े या धािमक व 

ऐितहािसक पयटन थळांचा िवकास कर यासाठी येथे पायाभूत सु िवधांचा िवकास करणे 

गरजेचे आह.े या िठकाणी खगोल ेमीया पयटन थळाला भेटी देतात. िशळा वतुळाचा 

िवकास क न येतील गावास एक पयटन क  हणून िवकिसत करता येईल. याच बरोबर 

धािमक पयटन िठकाणी एक या ी िनवास िनमाण के यास या पयटन थळाचा िवकास 

होईल. येथे येणा या भािवकांसाठी पािकगची सु िवधा, आरो य िवषयक सु िवधा, 

पा याचीसु िवधा उपल ध क न िद यास येणा या काळात हे एक धािमक व ऐितहािसक 

पयटन थळ हणून िवकिसत होईल. हणूनचमी तुत शोध िनबंध साठीच े रवाडी 

धािमक व ऐितहािसक पयटन थळांचा अ यास हा िवषय िनवडलेला आह.े 
 

तावना:  

 पयटन हा एक आिथक यवसाय आह.े जगाम ये या िठकाणी पयटन िवकासास वाव आहे अशा 

िठकाणी पयटनाचा िवकास केला जात आह.े पयटनामु ळे रोजगार िनिमती होते व बेकारी कमी कर यास 

मदत होते. पयटनामु ळेचआंतररा ीय संबंध सुधार यास मदत होते हणून पयटन हा जगभरात झपाट्याने 

िवकिसत होणारा आिथक यवसाय आह.े भारताम ये सु ा भौगोिलक, ऐितहािसक व सां कृितक 

िविवधता मोठ्या माणात आह.े या िविवधतेमु ळे ये या काळात भारत हा देश सु ा पयटनाम य ेअ ेसर 

िदसेल. महारा ाम ये भौगोिलक, ऐितहािसक व सां कृितक िविवधता अस यामु ळे पयटन िवकासावर 

जा तीत जा त भर दे यात येत आह.े एखा ा देशातील पयटन थळाचा िवकास के यास तेथे रोजगार 
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िनिमती होऊन एक कारे ादेिशक समतोल साध यास मदत होते. थािनक पातळीवर धािमक पयटन 

थळाचा िवकास करणे गरजेचे आहे तेथील सम यांचा अ यास क न भिव यात या पयटन थळाचा 

िवकास होऊ शकतो. 

 को हापू र िज ाम ये धािमक, ऐितहािसक, सां कृितक पयटन थळाचा िवकास मोठ्या माणात 

होत आह.े भिव यात याच पयटन थळा या िठकाणी पायाभूत सु िवधांचा िवकास के यास को हापू र 

िज ातील पयटन थळाचा िवकास होऊन रोजगार िनिमती होईल यामु ळेच मी या तुत शोध 

िनबंधाम ये च े रवाडी धािमक व ऐितहािसक पयटन थळांचा अ यास हा िवषय िनवडलेला आह े

 

उि े: 

 १. च े रवाडी येथील धािमकव ऐितहािसक पयटन थळांचा अ यास करण.े 

 2. च े रवाडी येथील धािमक व ऐितहािसकपयटन थळां या िठकाणी असणा या सम येचा  

               अ यास करण.े 

 ३. च े रवाडी येथील धािमक व ऐितहािसकपयटन थळाचंा िवकास कर यासाठी उपाय योजना  

               सुचवण.े 

 

अ यास े : 

 को हापू र महारा ा या दि णेकडील शेवटचा िज हा आह.े च े रवाडी हे राधानगरी 

तालु यातील एक धािमक पयटन थळ आह.े या गावाचे े फळ 324 चौरस िकलोमीटर एवढे आहे 

च े रवाडी गावाचा अ वृ ीय िव तार 16°27'51"उ र अ वृ  व आिण रेखावृ ीय िव तार 

74°4'42"पूव रेखावृ  आह.े2011 या जनगणनेनुसार च े रवाडी गावाची लोकसं या १२९० इतक  

आह.े  च े रवाडी या उ रेस बारडवाडी, दि णेस आकनूर, पूवस जोगेवाडी व  पि मेस आणाजे ही 

गावे आहेत. 
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मािहती संकलन व अ यास प ती:  

 च े रवाडी येथील धािमक पयटन थळाचा अ यास कर यासाठी ाथिमक व दु यम मािहतीचा 

वापर केलेला आह.े ाथिमक मािहती संकलन करीत असताना ावली व मुलाखत या दोन प तीचा 

उपयोग केलेला आहे तर दु यम मािहती संकलन कर यासाठी वतमानप े,पु तके, कािशत सािह य, 

िज हा जनगणना अहवाल, इंटरनेट इ यादीचा वापर केलेला आह.े उपल ध मािहती या आधारे यो य 

कारे िव ेषण केलेले आह.े 

 

मािहतीचे िव े षण: 

 को हापू र िज ा या दि णेला ३५िकलोमीटर अंतरावर स ा ी या एका ड गर मा यावर 

च े रवाडी हे एक धािमक िठकाण आह.े या गावा या आसपासचा देश पयटकासाठी व 

अ यासकांसाठी मोठा खिजना आहे या प रसराचे तीन भाग पडतात च े रवाडी, तपसा आिण 

शीलावतुळाचे िशखर 

 

महादेव मंिदर: 

 च े रवाडी येथील च े रराचे हणजेच शंकराचे मह व को हापू र या अंबाबाई इतकेच ाचीन 

आह.े करवीर े ाची दि णा करताना दि ण ारा या च े रराचे दशन यावे असे उ लेख सापडतात. 

मं िदरात पाय या उत न जावे लागते तेथील िशव िपंडावर मु य िलंग आहे. मं िदराचे बांधकाम बारा या ते 

चौदा या शतकातील आहे पूव  या मं िदराला ित करवीर मानले जात असावे कारण या मं िदरात 

महाल मी, महाकाली व महासर वती या मूत  आहेत. महाल मीची मूत  हबेहब को हापू र या 

मुत माणे आह.ेमं िदरात एक िशलालेख आह.े यावरील िव म सावंत १४२१ हणजेच इ.स.१४९९ही 

अ रे प पणे िदसतात. मं िदरा या उज या बाजू या कोप यात भैरव व पातील एक मूत  आह.े याला 

लोक खोकलोण हणतात.च े रवाडी येथील हे मं िदर पु रातन आहे हे मं िदर जागृत देव थान हणून ही 
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िस  आह.े दरवष  महािशवरा ी िदवशी येथे मोठी या ा भरते. येक ावण सोमवारी िशवभ ांची 

दशनासाठी मोठी रांग असते. 

 दरवष  येथे येणा या भािवकांची सं या वाढत असलेले ाथिमक अ यासातून िदसून आलेले 

आह.े या िठकाणी येणा या भािवकांम ये जा तीत जा त भािवक को हापू र िज ातील असलेले िदसून 

आले आहेत. गे या वीस वषात या िठकाणी येणा या पयटकांची सं या वाढताना िदसून येते. 

तपसा: 

 च े रवाडी पासून दोन-अडीच िकलोमीटरवर तपसा प रसर आह.े येथे एक मोठे कंुड आह.े 

नैसिगक र या या कंुडाचे दोन भाग झाले आहेत. या कंुडाचे वैिश ्य असे क  याचा खडका अ यंत 

कठीण आह.े पावसाचे पाणी यात साठते व बा पीभवनामु ळे ते कमी होते. वषभर या कंुडात कमी-अिधक 

माणात पाणी असते. कंुडात उतर यासाठी एका बाजूस पाय या आहेत. हे कंुड ाचीन काळातील असावे 

असे अ यासकां चे हणणे आह े. 

िशळावतुळाचे िशखर: 

 च े रवाडी वेश कमानीतून थोडे आत गे यावर डा या बाजूला एक टेकडी आह.े तेथे 

िशविलंगाकार िवहीर आह.े ितचे नाव गंगातीथ आह.े या या समोरच मोठा नंदी आह.े याचे त ड 

टेकडी या िशखरा या िदशेने आह.े या या जवळच पिहलाच ािकतपाषण िदसतो. तेथून पु ढे गे यावर 

एक िशवमं िदर आह.े या प रसरात शेकडो पाषाण आहेत येक पाषाणावर काहीना काही कोरीव काम 

िदसते. तेथे उभा रािह यास िवनाअडथळा आकाश गोल िदसते. ही जागा खगोल शा ीय ्या मह वाची 

आह.े हणूनच खगोलशा  ेमी,िशळावतुळास भेटी देतात व याचे संशोधन केले जात आह.े 

च े रवाडी येथील धािमक व ऐितहािसक पयटन थळां या िठकाणी असणा या सम या 

 च े रवाडी या धािमक पयटन थळां या िठकाणी महािशवरा ीला मोठी या ा भरते. या 

गावांम ये ावण मिह याम ये लाखो भािवक भेट देतात. महािशवरा ीला या गावाम ये हजारो भािवक 

दशनासाठी येतात या ा कालावधीत या गावात अनेक सम या िनमाण होतात.च े रवाडी या धािमक 

पयटन थळांकडे ये यासाठी एकेरी माग अस यामु ळे वाहनांची गद  झालेली िदसून येते तसेच या ा 

कालावधीत पािकगची सम या ही मोठ्या माणाम ये िदसून आली. या ा कालावधीत या िठकाणी अनेक 
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लहान मोठी दु काने असतात यामु ळे मोठ्या माणात गद  िदसून येते.येथे जागेचा अभाव िदसून येतो. 

मं िदरा या आसपास केरकचरा व घनकचरा याची सम या िदसून येते . या पयटन थळा या िठकाणी 

ये यासाठी वाहतूक यव था कमी असलेले िदसून येते या ा कालावधीत यािठकाणी पािकग सम या, 

आरो यिवषयक सम या, जागचेी सम या, केरकच याची सम या व पाणीपु रवठ्याची सम या िदसून येतात. 

 

च े रवाडी येथील धािमक व ऐितहािसक पयटन थळां या िठकाणी असले या सम येवरील 

उपाय योजना: 

 च े रवाडी हे एक धािमक व ऐितहािसक पयटन थळ आह.े यािठकाणी महािशवरा ीला लाखो 

भािवक भेट देतात. भािवकासाठी या सु िवधा पािहजे या सु िवधा या िठकाणी नाहीत. यासाठी उपाय 

योजना पुढील माण े

 या पयटन थळां या िठकाणी या ा कालावधीत व दररोज जी पािकगची सम या िनमाण होते ती 

सोडव यासाठी कायम व पी या गावातील गायरान जिमनीवर पािकगची यव था करावी तसेच या गावात 

ये यासाठी जो एकेरी माग आहे तो दु हेरी हो यासाठी शासनाकडे पाठपु रावा करावा. या ा कालावधीत 

येणा या भािवकासाठी शौचालय यव था िनमाण के यास व छते िवषयी  सु टेल. या ा कालावधीत 

व इतर वेळी भािवकांसाठी आरो य िवषयक सु िवधा पु रवा यात. या ा कालावधीत वेगवेगळी दु काने या 

िठकाणी असतात याचे िनयोजन ामपंचायतीने यवि थत करावे तसेच मं िदरा या आसपास जो केरकचरा 

पडलेला असतो या िठकाणी कचरापेटी ठेव यास ही सम या सोडवता येईल. या गावात ऐितहािसक 

पयटन थळाचा अ यास कर यासाठीइितहास ेमी व अवकाशाचा अ यास कर यासाठी खगोल ेमी भेटी 

देतात. खगोल ेमी अनेक वेळा भेटी देतात ही संधी साधून या गावातील ामपंचायतीने एक खगोल 

योगशाळा उभा कर यास शासनाकडे पाठपु रावा करावा. तसेच यािठकाणी भिव यात हे धािमक पयटन 

थळ िवकिसत हो यासाठी रा य शासनाकडे एक तीथ े  आराखडा मंजू र क न यावा. तसे झा यास या 

गावातील लोकांना रोजगार उपल ध होतील. याच बरोबर शासनास या पयटन थळ अ वग दजा दे यास 

पाठपु रावा करावा. या ा कालावधीत व इतर वेळी येणा या भािवकासाठी गायरान जिमनीवरती एक भ  
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िनवास उभारावे या पयटन थळाचा िवकास कर यासाठी गावातील सव लोकांनी, लोक ितिनध नी एक  

येऊन ऐ याची भावना ठेवून या पयटन थळाचा िवकास करावा. 

 

िन कष: 

 च े रवाडी हे को हापू र िज ातील राधानगरी तालु यातील एक िस  धािमक व ऐितहािसक 

पयटन थळ आह.े या पयटन थळा या िठकाणी पायाभूत सु िवधाउपल ध क न िद यासभिव यात हे एक 

चांगले पयटन थळ हणून िवकिसत होईल. येथील लोकांना रोजगारा या संधी उपल ध होतील. येथे 

धािमक पयटनाबरोबरच ऐितहािसक पयटन थळ सु ा िवकिसत कर याची एक संधी आह.े भिव यात या 

िठकाणी एक भ  िनवास, खगोल ेमीसाठी खगोल योगशाळा, गायरान जिमनीवर एक पािकग यव था 

तसेच आरो य व व छतेिवषयी ल  िद यास हे पयटन थळ महारा ातील नवे तर भारतातील एक 

िस  पयटन थळ होईल. 
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