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ित पंढरपूर नंदवाळ पयटन थळांचाअ यास 
 

डॉ. धनाजी आ पासो चौगले 
अथशा  िवभाग मुख 

भोगावती महािव ालय, कु कली 
 

 
गोषवारा: 

ितपंढरपूर नंदवाळ हे पयटन थळ को हापूर िज ातील करवीर तालु यात 

आह.े या पयटन थळां या िठकाणी िव ल मं िदर, भीमाशंकर मं िदर, भीमाशंकर तलाव 

आहेत. िव ल मं िदर हे एक िस  धािमक पयटन थळ नंदवाळ येथे आहे. येते वषभर 

लाखो पयटक भेट देतात, या पयटन थळांचा िठकाणी ये यासाठी र ते,राह याची व 

वाहनांची सु िवधा उपल ध क न देणे गरजेचे आहे. तसेच या धािमक पयटन थळांचा 

िवकास कर यासाठी येते गायरान जिमनीवर भ  िनवास, भोजन यव था, पािकगची 

यव था, आरो यिवषयक यव था व सुर ेिवषयक यव था उपल ध क न िद यास हे 

पयटन थळ अ पकालावधीत िवकिसत होईल. तसेच भीमाशंकर मं िदराजवळ 

भीमाशंकर तलाव आह,े भािवकांना व पयटकांना जर या तलावांम ये बोिटंगची सु िवधा 

उपल ध क न िद यास थािनक लोकांना तर रोजगार उपल ध होईलच परंतु  येथील 

लोकांचे जीवनमान ही सुधारेल हणून मी तुत शोधिनबंधात ित पंढरपूर नांदवळ 

पयटन थळांचा अ यासहा िवषय िनवडलेला आह.े 

 

तावना:  

 महारा ाम ये पयटन िवकासास वाव आह,े कारण महारा ाम ये भौगोिलक, सां कृितक व 

ऐितहािसक िविवधता आह.े पयटन हा आिथक यवसाय आह.े या िठकाणी पयटन क  आहेत अशा 

िठकाणी भरपूर रोजगारा या संधी उपल ध होतात हणून महारा ातील पयटन थळाचा िवकास करणे हे 

उि  ठेवून महारा  सरकारने 2011 हे वष पयटन वष हणून साजरे केले. महारा ाम ये नैसिगक, 

धािमक, ऐितहािसक व सां कृितक पयटन थळाचा िवकास झालेला आह.े महारा ाम ये को हापूर हा 

िज हा पयटना या ीने अ ेसर आह.े या िज ांम ये अनेक धािमक, नैसिगक, ऐितहािसक व सं कृितक 
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पयटन थळे आहेत. यातीलच एक नंदवाळ हे को हापूर िज ातील करवीर तालु यातील एक धािमक 

िठकाण आह.े या धािमक िठकाणी िव ल मं िदर आह.े यालाच ितपंढरपूर हणूनही ओळखले जाते. हे 

पयटन थळ दुलि त रािहले आहे. भिव यात या पयटन थळाचा अ यास क न िवकास के यास अनेक 

फायदे होतील हणूनच या िठकाणी तुत शोध िनबंधात ितपंढरपूर एक पयटन थळ हा िवषय िनवडला 

आह.े 

 

उि े:  

१. नंदवाळ पयटन थळांचा अ यास करणे 

२. नंदवाळ पयटन थळ दुलि त का रािहले यामागील कारणांचा अ यास करणे 

३. नंदवाळ पयटन थळ हणून िवकिसत हो यासाठी उपाययोजना सुचवणे 

 

अ यास े :  

 नंदवाळ हे करवीर तालु यातील एक िस  धािमक िठकाण आह.े हे िठकाण को हापूर 

िज ा या दि णेला को हापूर पासून दहा िकलोमीटर अंतरावर आहे. नंदवाळ या गावचे े फळ 

१७१८.५ चौरस िकलोमीटर एवढे आह.े नंदवाळ गावचा अ वृ ीय िव तार 16°37'35"उ र अ वृ  व 

आिण रेखावृ ीय िव तार 74°11'00" पूव रेखावृ  आह.े2011 या जनगणनेनुसार नंदवाळ गावची 

लोकसं या १७४४ एवढी आह.ेनंदवाळ या उ रेस वाशी, दि णेस जैताळ, पि मेस कांडगाव, पवूस 

बािलंगा ही गावे आहेत 

 

मािहती संकलन व अ यास प ती: 

 तुत शोध िनबंधसाठी आव यक असणारी ाथिमक आकडेवारी य  पयटन थळा या 

िठकाणी जाऊन ावली व मुलाखती या सा ाने िमळवली तर दु यम आकडेवारी वतमानप े, शासक य 

काशन,े इंटरनेट, िज हा जनगणना अहवाल ,िनयतकािलके, ं थ, पु तके या मधून संकिलत केली. 

उपल ध मािहतीवर ि या क न याचे िव ेषण कर यात आलेले आह े
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मािहतीचे िव ेषण: 

 नंदवाळ हे को हापूर िज ातील करवीर तालु यातील एक िस  धािमक पयटन थळ आहे. हे 

पयटन थळ को हापूर या दि णेला दहा िकलोमीटर अंतरावर आह.े हे धािमक पयटन थळ दुलि त 

आहे याचा िवकास कर यासाठी अनेक उपाययोजना करा या लागतील याचा सिव तर आढावा 

पुढील माण:े-  

 

ितपंढरपूर नंदवाळ पयटन थळांची वैिश ् ये: 

िव ल मंिदर: 

 को हापूर िज ातील, करवीर तालु यातील नांदवळ येथे ाचीन हेमांडपंती िव ल मं िदर आहे. हे 

िव ल मं िदर को हापूर िज ातील न हे तर महारा ातील एक िस  धािमक पयटन थळ आहे. हे 

पयटन थळ करवीर पासून दहा िकलोमीटर अंतरावर आहे.नंदवाळ येथे पंढरपूरचा िवठोबा हा दररोज 

मु कामासाठी येत असतो तो पां डुरंग ब ीशी यगुी असून पंढरपूरचा अठावीस यगुी आहे असा उ लेख 

आढळतो. नंदवाळ ला ितपंढरपूर हणून हे ओळखले जाते. या पयटन थळा या िठकाणी येक 

एकादशीला हजारो भािवक येतात. या पयटन थळा या िठकाणी आषाढी व काितक ला लाखो भािवक 

भेटी देतात. पंढरपूर माणे येथेही िदं ड्या व पालखी रंगण सोहळा होतो. 

भािवकांची वाढती सं या: 

 आ ही केले या सव णात असे िदसून आले क  गे या दहा वषात नंदवाळ या पयटना या 

िठकाणी भािवकांची सं या आषाढी व काितक  एकादशीस वाढत आह.े आषाढी एकादशीला 

जवळजवळ तीन लाख भािवक या पयटन थळी भेट देतात याचबरोबर मागवारी, चै  वारी, काितक वारी 

ला ही भािवकांची सं या वाढत आहे. 

िदं ड्या व रंगण सोहळा: 

 आषाढी एकादशीिनिम  या पयटन थळी जवळजवळ साठ या आसपास थािनक भागातील 

िदं ड्या येतात. याम ये शेळकेवाडी, कांडगाव, देवाळे, मह,े बाचणी, हळदी, कुडू, कोथळी, सडोली, हसुर, 

कणेरीवाडी, िगरगाव , िशंगणापूर, अरे, गाडेगोड वाडी, चापोडी, रािशवडे, मोहडे, बगवाडी, 
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अजुनवाड,तांदुळवाडी, बेले, कुिशरे, कारभार वाडी, कसबा बावडाइ यादी गावातील िदं ड्या 

येतात.को हापूर साठी हा एक उ सव समजला जातो. को हापुरातून ाने र माऊली भ  मंडळातफ 

मंगळवार पेठेतील िव ल मं िदरा या प रसरात िविवध गावातील िदं ड्या चे आगमन होते या सव िदं ड्या 

सकाळी आठ या सुमारास ितथून िनघतात व संक प िस ी मंगल कायालया समोर सकाळी दहा ते अकरा 

वेळेस येतात. संक पिस ी मंगल कायालया समोर एक मोठा रंगण सोहळा अितशय िवलोभनीय प तीने 

पार पाडला जातो.येथे भािवक भ ांची गद  आलोट असते तसेच या िदं ड्यांम ये अनेक गावातील भजनी 

मंडळी ही सहभागी असतात. रंगण सोहळा समा  झा यानंतर सव िदं ड्या नंदवाळ कडे याण होतात 

( ा.एन.के.बनसोडे) 

भीमाशंकर मंिदर: 

 नंदवाळ यािठकाणी िव ल मं िदर तर आहेच याच बरोबर नंदवाळ या पूव बाजूस भीमाशंकर 

तीथ े  आह.े या िठकाणी पुरातन महादेवाचे िलंग आहे. या िलंगाला कान लावला असता आतून पाणी 

वाह याचा आवाज येतो. यामुळे तेथे गु  नदी वाहते असे सां िगतले जाते. भीमाशंकर हे तीथ े  

महारा ात दोन िठकाणी आहे यातील एक नंदवाळ हे होय. यािठकाणी येक ावण सोमवारी या ा 

भरते शेजारीच एक भीमाशंकर तलाव आह.े भिव यात भीमाशंकर तलावात बोिटंगची सु िवधा उपल ध 

के यास पयटनाचा तर िवकास होईलच पण थािनक लोकांना रोजगारही उपल ध होईल. 

 

ित पंढरपूर नंदवाळ पयटन थळ दु लि त राह याची कारणे: 

 नंदवाळ हे पयटन थळ को हापूर पासून जवळ असले तरीसु ा या पयटन थळा या िठकाणी 

को हापूर पासून जा यासाठी वाहतुक ची साधने नाहीत. याचबरोबर हे पयटन थळ शहरानजीक 

असूनसु ाबसची सु िवधा या िठकाणी नाही. यामुळे भािवकांना यािठकाणी सहजासहजी पोहोचता येत 

नाही. याचबरोबर आषाढी व काितक  एकादशीला हजारो भािवक या पयटन थळी भेटी देतात. यां या 

वाहनासाठी कोणतीही पािकग यव था मं िदर प रसरात नाही. नंदवाळ हे िस  पयटन थळ आहे या 

िठकाणी येणा या भािवकांसाठी िनवास या यव थेचा अभाव आढळतो तसेच पयटकांची िकंवा 

भािवकांची सं या मोठ्या माणात येत अस यामुळे येथे शौचालय आढळत नाहीत. ही नंदवाळ येथील 
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िव ल मं िदरा या आजूबाजूस अनेक घरे जवळजवळ आहेत यामुळे या प रसरात गद  झालेली िदसून 

येते. या पयटन िठकाणी मूलभूत सु िवधा असा या लागतात या यािठकाणी नाहीत. िव ल मं िदरा पासून 

भीमाशंकर मं िदरापयत र याची सम या जाणवते. थोड यात या पयटन थळा या िठकाणी र ते, 

वाहतुक ची साधन,े पािकगची सुिवधा, आरो यिवषयक सुिवधा, शौचालयाची सुिवधा, भ  

िनवास,जागेची सम या िदसून येतात. यामुळे हपेयटन थळ दु लि त आह.े 

 

ितपंढरपूर नंदवाळ पयटन िवकासासाठी उपाय योजना: 

 नंदवाळ या धािमक पयटनाचा िवकास कर यासाठी को हापूर हन िवशेष बस सु िवधा सु  

के यास या पयटन थळा या िठकाणी भािवकांची सं या वाढून रोजगार िनिमती होऊन या पयटन थळाचा 

िवकास होईल.आषाढी व काितक  वारी िदवशी या गावातील गायरान े ावर वाहनांची कायम व पी 

पािकग सु िवधा उपल ध क न या िठकाणी पािकग कर ठेव यास गावाचे आिथक उ प न वाढून या 

पयटन थळाचा िवकास हो यास व पािकगची सम या सुट यास मदत होईल.या पयटन थळा या िठकाणी 

जवळजवळ ८६ हे टर गायरान जमीन आह.े या जिमनीवर खाजगी िकंवा रा य सरकार या मदतीने भ  

िनवास व भोजन यव था उपल ध क न िद यास भािवकांची सं या वाढून रोजगार िनिमती होऊन या 

पयटन िठकाणाचा िवकास होईल.नंदवाळ पयटन िठकाणी िव ल मं िदरा या शेजारी जी घरे आहेत या 

घरांसाठी पयायी जागा उपल ध क न देवनू मं िदरा या प रसरात या जागेची कमतरता आहे ती सम या 

सोडव यास मदत होईल.नंदवाळ पयटन िठकाणी आरो य िवषयक सु िवधा, केर कचरा िनमूलन िवषय 

सुिवधा व शौचालय उपल ध क न िद यास व छतेचा  सु टेल.दरवष  या धािमक पयटन थळा या 

िठकाणी हजारो भािवक भेटी देतात यामुळे रा य सरकारने या पयटन िठकाणी अ वग दजा िद यास येथील 

तीथ े  िवकास थोड्या कालावधीत होईल. ामपंचायतीने रा य शासनास जो ितथ े  आराखडा तयार 

क न िदलेला आहे तो मंजूर के यास या गावातील लोकांना रोजगार उपल ध होऊन लवकरच हे पयटन 

थळ भारताम ये िस  होईल.नंदवाळ पासून भीमाशंकर पयत प का र ता के यास व भीमाशंकर 

तलावाम ये बोिटंगची यव था के यास पयटकांना बोिटंगचा आनंद घेता येईल व यातून थािनक लोकांना 

रोजगार उपल ध होईल पयायाने या पयटन थळाचा ही िवकास होईल.नंदवाळ पयटन थळाची मािहती 
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िज हा पयटन िवभागाने िस  के यास या िठकाणी हजारो देशी पयटक आकिषत होतील व पयटन 

िवकासास चालना िमळेल. 

 

िन कष: 

 ितपंढरपूर नंदवाळ हे करवीर तालु यातील िस  धािमक पयटन थळ आहे. या धािमक पयटन 

थळा जवळच भीमाशंकर तलाव आह,े या तलावाजवळ भीमाशंकर मं िदर आहे, या पयटन क ाचा 

िवकास कर यासाठी िव ल मं िदर, भीमाशंकर मं िदर, भीमाशंकर तलाव प रसराचा िवकास करणे गरजेचे 

आह.े या पयटन क ा या िठकाणी प के र ते िनमाण कर यासाठी पाठपुरावा करणे व िवशेष बस सु िवधा 

चालू  कर यास लोक ितिनधीला सांगणे गरजेचे आह.ेभिव यात या पयटन थळा या िठकाणी गायरान 

जिमनीवर एक भ  िनवास, पािकगची यव था, भोजन यव था, आरो य िवषयक सु िवधा, उपल ध 

क न िद यास हे पयटन थळ अ पावधीतच िस  होईल. या पयटन िठकाणी आषाढी व काितक  वारी 

ला लाखो भािवक भेट देतात यामुळे रा य सरकारने ामपंचायतीने िदलेला ितथ े  आराखडा मंजूर 

क न येथील पयटनाचा िवकास के यास या गावातील थािनक लोकांना रोजगार िनिमती होऊन या 

गावाचा िवकास भिव यात झालेला िदसून येईल. 
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