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प्र ता ना  

भारतनय यगद्धिा रात किल् ल् याचे म म््   गीदन प्राचे नन िाळाुाुगन मानलम ीमलम ह्म. तशत्ाुात म्ारा् र राज् य 

्म म््  ाचे म राज् य ्ततम. यमथम गुणाऱ्या ु वत राीा, नैुर्गीि ुगबता, हशण ुगजलाम  ैभ  याचे ा ितणाल्न ्म ा  ाटमल 

गुाचे  ्तता छरुतन शि ाजन म्ाराजाांच् या म्् यगनांतर ् याांचे ा गमा् य रामचे ां्रपुांत याांनन म्ाराजाांचे न ुांुगणव राजननशत 

 णवन िमलन ह्म ् याम यम ीडितटाचे म म््   कितन ्ततम याबदल तम शल्नतात 'ुांुगणव राज् याचे म ुार तम दगीव ीडितटश रश्त जम 

राज् य ् या राज् याचे न शथतन  ् णजम ग्रपुटल ् याय ह्म. ीडितट ्णजम राज् याचे म मगळ, ीडितट  ् णजम जशजना, ीडितट 

 ् णजम ुै् याचे म बळ, ीडितट  ् णजम हुलम  शत थळम, ीडितट  ् णजम ुगजशन्रपाीार िंिबुनना ीडितट  ् णजम हुलम प्राण 

रक्षण'१ औरांीाबाद शजल् यात दौलताबाद ना ाचे  ेि जमडमीात ह्म ्म ीा  औरांीाबाद ि्राुाुगन  ाये यमु १५ किमन 

ह्म. या ठििाणन ेि डोंीरन किल् ला ह्म. ्ा किल् ला दम शीरन किल् ला या ना ानम खळजला जातत. दौलताबाद या ीा ाचे म 

प्राचे नन ना  'दम शीरन' गुम ्ततम. ्ा किल् ला डोंीरन किल् ल् याांचे ा प्रिार ह्म.  ् णगन शीठरदगीव गुम  ् णतात. म ययगीनन 

भारतातनल ्ा ेिमम  गुा किल् ला ह्म शजथम ितणाला्न ंजिता हलम ना्न  ् णगन दशक्षणमचे ा ु ावत किल् लमदार किल् ला 

ह्म.  

श षय शन डणमचे ा ्मतग  

प्र तगत श षय शन डणमचे ा ्मतग मराि ाड्यातनल 

ुगरात्  नय  थळ दौलताबाद किल् ला याांचे ा गभ् याु 

िरणम.  

ीश््तिम   

१  दौलताबाद किल् ल् याचे ा िशत्ाशुि हवा ा माांडणन 

िरणम.  

२  दौलताबाद किल् ल् याांचे म म्ारा् राच् या तशत्ाुातनल 

 ा तगिलमचे ा तशत्ाु माांडणन िरणम. 

३  प्राचे नन, याद , घराण याांचे म दौलताबाद किल् ल् यातनल 

म््   माांडणन िरणम.  

ुांितधन ु दतन  

प्र तगत ितध शनबांध िठरता िशत्ाशुि ुांितधन ु दतन 

उुयती िरुन, प्राथशमि   दगय्यम ुाधनाच् या हधारम, 

तुमचे  श श ध  मबुाईट उुयती िरुन या श षयाांचे न 

माांडणन िमलन जाणार ह्म.  

दौलताबादाचे ा किल् ला: म म ययगीनन ुगरात्  नय  थळ  

दम शीरन किल् ला  

म्ांमद तगघलि या कदल् लनच् या ुगलतानानम 

त.ु. १३२७ म यम दम शीरन यमथम हुल् या राज् याचे न 

राजधानन हणलन. ् या मळन दम शीरन तमथनल धनदौलत 

ुाुनन ् यानम दम शीरनचे म ना  दौलताबाद गुम िम लम 

'िल् याणनला गुलमल् या राजधानन शभल् लमनम दम शीरनला 

्ाल लन हज तमचे  दम शीरन ि्र ह्म. शभल् लम ुाचे  ा 

यानम दम शीरनचे ा किल् ल् याच् या ुायऱ्यािन ेि नीर 

 ुश लम'२ 'त.ु. ११८७ म यम याद  राजा शभल् लम 

ुाचे  ा यानम दम शीरनला हुल् या राज् याचे न राजधानन 

बनश लन, याद  राजाच् या ना ाम यम 'दम ' िब् द 

हवळतत. उदा. रामचे ां्रपदम , ्रुाळदम , म्ादम , 

िांिरदम , या रुन या किल् ल् याांचे म ना  'दम शीरन' गुम 

ना  शमळालम गुमल.'३  

किल् ल् याांचे म भौीतशलि  थान   म््    

दौलताबाद ्ा ेि िांजाि्तन हिाराचे ा ेि 

डोंीर ह्म. ्ा डोंीर २१५ मनटर उांचे  ह्म. ्ाचे  डोंीर 

गथावत ु वत प्राचे नन िाळात 'ुगरशीरन' या ना ानम 

खळजला जात ्तता. उ् तर भारतािडगन दशक्षण 

भारतािडम जाणाऱ्या माीा वर तत  ुलमला ह्म. ् यामगळम 

दशक्षणमचे ा ु्ारमिरन  ् णा म लाीतम. िारण उ् तर 

भारतातगन यमणारम हक्रमण धतुनू िम ण याचे म ुामथ यव या 

किल् ल् यात ह्म. 'गल् लाउदीननननम दम शीरन किल् ल् याला  मवा 

कदला दम शीरन ्ा गभमद्य किल् ला ्तता जशमननुाुगन 

६४० फग ट उांचे  गुणाऱ्या किल् ल् याला  मवलम'४ 

'दौलताबाद ्म म य तती   थान ्ततम, ुग व, ुशिम, 

दशक्षण, उ् तर भाीात राजियय शनयांरण िम ता यमत 

्ततम. दशक्षण भारतातनल श ्रपत्ाचे ा ुराभ  

िरण याउदमिानम राज् यिारभाराुािन दौलताबाद किल् ला 
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हशण भौीतशलि द्् या ुगरशक्षत  ाटत ्तता.'५ या 

उदमिानम मग्  मद शबन तगीलिानम त.ु. १२२६ ला 

राजधानन कदल् लनुनन दौलताबाद यमथम नमण याचे न यतजना 

तयार िमलन.  

भगईितट   डोंीरन किल् ल् याचे म शमरण  

'दम शीरन किल् ला ्ा डोंीरन (२१५ मन उांचे ) 

किल् ला ह्म  ा तगिलमचे ा हशण शिल् ु िलमचे ा ेि 

उ् ि्् ट नमगना  ् णजम दौलताबाद किल् ला ीडाच् या 

ंभतनुाुगन तम प्र मि द्वार हशण ततफजाना या ु ाव र 

हुल् याला नक्षनिाम ुा्ायला शमळतम, किल् ल् या ठरल 

बगरज हशण चे ाांदशमनार ्म दमजनल ् य िाळातनल 

 ा तगिलमच् या ुदरदयावचे म दिवन घडश तात.'6 किल् ल् या 

ुायऱ्यािन गांबरितट, म्ाितट, हशण िालाितट याच् या 

हतनल बाजगु, राज ाडम, मांकदरम, चे ाांदशमनार,  नानी््, 

  श श ध ुांताच् या िांबरन याुार या गनमि  ा तग 

ुा्ा याु शमळतात. किल् ल् याच् या ुायथ याचे ा ुठरुर 

 ् णजम भगईितट किल् लाचे  ्तय.'७  

दौलताबाद किल् ल् याचे म क्षमरफळ  

'दौलताबाद किल् ल् याचे म क्षमरफळ ६००० मनटरचे ा 

 तगवळिार  ह्म.'८ दम शीरन किल् ल् याचे म क्षमरफळ ९४ 

ेिटर ह्म. किल् ल् याचे न उांचे न २९७५ फग ट ततिय ह्म.'९  

दौलताबाद किल् ल् याांचे म प्र मिे दार  

'दौलताबाद किल् ल् याला गांबरितट, म्ाितट, हशण 

िालाितट गुम तनन ितट ह्मत. ्म तनन ितट  ् णजमचे  

किल् ल् याांचे न तटबांदन ्तय. गांबरितट ्ा किल् ल् याचे ा 

ु ावत बा्मठरल ितट गुगन ग् यांत म््  ाचे ा ह्म. या 

ितटात गुलमला दर ाजा ्ा किल् ल् याांचे ा मग य दर ाजा 

ह्म. ्ा दर ाजा  ् णजमचे  प्र मिद्वार ुग ावशभमगज ह्म. 

या प्र मिद्वाराचे न रुांदन १० फग ट हशण उांचे न १२ फग ट 

ह्म.'१० या किल् ल् याु ेिगण ुात प्र मिद्वार ह्मत. 

किल् ल् यात प्र मि िरण याचे ा ेिमम  माीव  ् णजम गरुांद 

ुगल ह्म ज् यात ेिाचे   मळन दतन लतिाांुािन जातनत 

जा त जाीा ह्म, गांबरितट, म्ाितट िालाितट, 

ुरितट या प्रत   यमि ितटात ेि-ेि प्र मिद्वार गुगन 

म्ाितटातनल प्र मिद्वाराच् या ुगवम ेिाुगवम ेि तनन 

प्र मिद्वारम ह्मत.  

दौलताबाद किल् ल् याचे म जांदि  

भगईितट किल् ल् याभत तन जांदि जतदला जात गुम. ुरांतग 

डोंीरन किल् ल् याुतबतन जांदि ीरज नुतम. िारण 

नैुर्गीि ु वताचे ा, टमिडनचे ा उुयती िरुन घमतला जात 

गुम. 'किल् ल् याभत तन गुलमलम जांदि १६ मनटर रुांद 

हशण १७ मन जतल ह्म. जांदिाच् या तळाुाुगन  र ४० 

मनटर उांचे नुयतंचे ा डोंीरिडा जतदगन िावला ह्म.'११  

 

दौलताबाद किल् ल् यातगन शमळलमलम ग िमष  

1. 'ुश्ला िालजांड ्ा याद ुग व गुगन (१०-११ 

िति) दम शीरन ्म धार्गमि म््  ाचे म  थळ ्ततम. तमथम 

ु याच् या म्ाितटाच् या जाीन किमान बारा मांकदरम 

  ुश र िगां डम ्ततन या ठििाणन धार्गमि 

  थळाप्रमाणम े याुारन िद् ्रप शनमावण झालम गुा म. 

शुडनन टॉय    टगगटव शुीट या तश ्ाुिाराांनन 

म्ाितटाच् या टमिडन र बौद्ध  ा रा् रिग ट िैलनचे म 

ग िमष गुा मत.  

2. दगु रा िाळजांड याद  िाळाचे ा गुगन (ुन ११५० 

तम १३००) म्ाितट भाीात  ुा्तनचे न  ाव 

झालन याचे  िाळात म्ाितटाचे न ंभत बाांधण यात 

हलन. भगशमज िैलनचे न गनमि मांकदरम या िाळात 

शनमावण झालन. या िाळात टमिडन र गनमि ीगफा 

ितरल् या ीमल् या ् या प्रामग यानम ि ैुांथनयाांच् या गुगन 

ेि जैन ीगांफा ह्म.  

3. शतुरा िालजांड (१३००-१३५०) ्ा याद  

राज टनचे ा गांत   शजलजन तगघलि या मगशलम 

हक्रमि राज टनचे ा ह्म. गल् लाउदीननन शजलजनचे ा 

ुैनाुतन मशलि िाुगर याच् या हक्रमणानम 

दम शीरनच् या तशत्ाुाला िलाटणन शमळालन.  

4. चे ौथा िालजांड ्ा मग्मांद शबन तगघलिानम 

दम शीरनला हुलन राजधानन बन ण याचे म 

िर ल् यानांतरचे ा ह्म. जग् या तटबांदनच् या जाीन 

चे गना   दीडाांनन न नन तटबांदन उभारण यात हलन. 

या तटबांदनला ीतल बगरुज ्ततम.  

5. ुाचे े या  ् णजम ब्ामणन िालजांडात (त.ु. 

१३५० तम त.ु. १४५०) दौलताबादचे म जऱ्या 

गथावनम बळिट ल् िरन िाण यात रुुाांतर झालम 

टमिडन र बालम किल् ला तयार झाला ुायथ यािन 

जांदि जतदगन बन ण यात ह्म. ग्मदि्ा या 

ब्ामनन ुगलमानानम त.ु. १४३५ चे ाांदशमनार 

उभारला तुमचे  रांीम्ाल उांचे न  ावण यात हलम.'१२ 

शनिषव  

िशत्ाशुि दम शीरन किल्ल् याच् या चे ौ्तबाजगनन 

मतिमतठ्या ततफा ुांरक्षणाच् या द्् टननम िम ण यात हल् या 

्त् या. मद्वा ततफ दगीाव ततफ याांचे ा ुमा मि ्तता. या 

ु् किल् ल् याच् या ुात तटाां र प्र् यमि बगरुजा र 

मतिमतठ्या ततफा िम ण यात हल् या ्त् या. 

म्ारा् रातनल ुात चे म् िारााुं ैिय ेि ह्म. प्राचे नन 

 ा तग, हर्श चे वयिारि ितरन  िाम हशण श्र ळ याांच् या 

म यम  ुलमला ्ा किल् ला ह्म. दगीवम, गशतुगरशक्षत 

गांधारम बतीदम िरगचे न निळत कदिाभगल िरत, किल् ल् यात 

जाीतजाीन भगयारन माीव ह्म. म ययगीनन भारतातनल 

 थाु् य िलमचे ा मराि ाड्यातनल ेि उ् ि्् ट हशण 

िशििालन किल् ला ्तता. म ययगीनन भारतातनल याद , 
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शजलजन, तगघलि, मरािम, मगघल, शनजाम किल् ल् याच् या 

गभ् याुातगन ुामाशजि, राजियय, हर्गथि जन नाचे ा 

(७६०)  षावचे ा तशत्ाु उभा रा्तत. यग द ु दतन 

हशण यग द िलमतनल बारनि-बारनि ीत् टींचे ा हवा ा 

या किल् ल् याच् या तशत्ाुातगन घमता यमतत.  
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