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महाराष्ट्र ातील किले्ल 

महाराष्ट्र  म्हणजे "महान राष्ट्र ", जी छत्रपती शिवाजी महाराजाांची भूमी आहे. ती भूमी शजथे तुम्ही अजूनही लढलेल्या युद्ाांचे 

प्रशतध्वनी ऐकू िकता आशण शजथे तुम्हाला मराठे आशण मुघलाांच्या भव्य भूतकाळातील आशण समृद् सांसृ्कतीची झलक शमळेल. 

दोन्ही राज्ाांनी अनेक स्थापत्यिास्त्रीय चमत्काराांचे उत्पादन केले जे पूवीच्या काळातील कथा साांगण्यासाठी येथे राशहले. 

महाराष्ट्र ातील सुमारे 350 शकले्ल देिाच्या शवशवध भागाांतील अनेक वासु्तशविारदाांना आकशषित करतात. 

महाराष्ट्र ातील किल्ल्ाांची यादी 

खाली महाराष्ट्र ातील शकल्ल्ाांची यादी आहे जी तुम्हाला महाराष्ट्र ाचा गौरविाली आशण राजेिाही इशतहास समजून घेण्यास मदत 

करेल: 

1. लोहगड शकल्ला, लोणावळा 

2. जांशजरा शकल्ला, मुरुड 

3. दौलताबाद शकल्ला, दौलताबाद 

4. पन्हाळा शकल्ला, पन्हाळा 

5. कां धार शकल्ला, नाांदेड 

6. राजमाची शकल्ला, पुणे 

7. शतकोना शकल्ला, लोणावळा 

8. वासोटा शकल्ला, सातारा 

9. शवसापूर शकल्ला, माळवली 

10. रायगड शकल्ला, रायगड 

11. िशनवारवाडा शकल्ला, पुणे 

12. यिवांतगड शकल्ला, रेडी 

13. शसांधुगड शकल्ला, मालवण 

14. शसांहगड शकल्ला, पुणे 

15. प्रतापगड शकल्ला, सातारा 

16. तोरणा शकल्ला, पुणे 

17. सुवणिदुगि शकल्ला, दापोली 

18. कोरीगड शकल्ला, आांबी वॅ्हली शसटी 

19. अकोला शकल्ला, अकोला शजल्हा 

20. वसई शकल्ला, वसई-शवरार 

21. प्रबळगड शकल्ला, रायगड शजल्हा 

22. हररश्चांद्रगड शकल्ला, अहमदनगर शजल्हा 

23. मांडणगड शकल्ला, रत्नाशगरी शजल्हा 

24. शवजयदुगि शकल्ला, शवजयदुगि 

25. िशनवारवाडा शकल्ला, पुणे 

26. घनगड शकल्ला, टेल बायला 

27. पुरांदर शकल्ला, घेरापुरांधर 

28. मल्हारगड शकल्ला, काळेवाडी 

29. तुांग शकल्ला, पुणे 

30. शिवनेरी शकल्ला, पुणे 
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लोहगड किल्ला, लोणावळा 

 

• महाराष्ट्र ातील सांपूणि शकल्ल्ाांपैकी लोहगड हा सवाित प्रशसद् शकल्ल्ाांपैकी एक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजाांनी, 

1670 CE मधे्य, सुरतमधून त्याांची लूट ठेवण्यासाठी हा शकल्ला मुघलाांकडून पुन्हा ताब्यात घेतला आशण बुद्धद्मान 

वासु्तकलेचा अशभमान आहे. लोहगड टर ेक हा देखील पयिटकाांना मोठ्या प्रमाणात आवडणारा उपक्रम आहे. 

जांकजरा किल्ला, मुरुड 

 

जांशजरा शकल्ला, ज्ाला मुरुड-जांशजरा देखील म्हणतात, पुण्याच्या सीमेवर मुरुड नावाच्या गावात आहे. हा शकल्ला पाण्याने 

व्यापलेला आहे आशण 17 व्या ितकाच्या िेवटी मशलक अांबरने बाांधला होता. शकल्ल्ावर शदवसभरात सुमारे ५०० तोफाांचा 

समावेि असायचा, आता फारच कमी उरल्या आहेत. 

दौलताबाद किल्ला, दौलताबाद 
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14व्या ितकात बाांधलेल्या दौलताबाद शकल्ल्ाचे नाव देवशगरी देखील होते. हे औरांगाबाद िहरापासून अांदाजे 16 शकमी 

अांतरावर आहे आशण महाराष्ट्र ातील सवोत्तम शकल्ल्ाांपैकी एक मानले जाते. दौलताबाद मुघल, पेिव्याांनी आशण मराठ्याांनी 

बळकावले. 

रायगड किल्ला, रायगड 

 

• रायगड शकल्ल्ाचा वापर शनजामिाहीच्या काळात तुरुां ग म्हणूनही करण्यात आला होता, जो महाराष्ट्र ातील सवाित 

प्रशसद् शकल्ल्ाांपैकी एक आहे. हे सह्याद्री पवित राांगेत शवराजमान आहे आशण तुम्हाला खाली शहरवीगार खोऱ्याची 

उत्तम दृशे्य सादर करतात. मराठ्याांच्या अशभमानाच्या भावनाांपैकी एक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या शकल्ल्ाला 

समृद् इशतहास लाभला आहे. 

शकिवारवाडा किल्ला, पुणे 

 

• िशनवारवाडा शकल्ला हा केवळ एक शकल्ला नसून भारतातील लक्षणीय स्मारकाांपैकी एक आहे. हा महाराष्ट्र ातील 

सवाित पे्रक्षणीय शकल्ल्ाांपैकी एक आहे आशण छत्रपती ांच्या पेिव्याांनी बाांधला होता. तथाशप, 1828 मधे्य असांख्य लष्करी 

हल्ल्ाांमुळे आशण एका अस्पष्ट् आगीच्या सौजन्याने राजवाडा शकल्ला जवळजवळ नष्ट् झाला होता. शकल्ल्ाला आणखी 

एक रहस्य जोडते ते म्हणजे पेिवे नारायणरावाांचे भूत शकल्ल्ावर पछाडलेले होते. 

क ांधू गड किल्ला, मालवण 
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• छत्रपती शिवाजी महाराजाांनी 1664-67 मधे्य शसांधूगड शकल्ला बाांधला. रेकॉडिनुसार त्याांनी या खडकाळ बेटावर 

शकल्ला बनवण्याचा शनणिय घेतला. शकल्ला आकषिक आशण भव्य शदसतो. तुम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजाांना 

समशपित शकल्ल्ात एक मांशदर देखील शदसेल. 

प्रतापगड किल्ला,  ातारा 

 

• तुम्ही साताऱ्याकडे जात असाल, तर प्रतापगड शकल्ल्ाला भेट देण्यासाठी तुमच्या प्रवासात पुरेसा वेळ असल्याची 

खात्री करा. 1657 मधे्य बाांधलेले, ते तुम्हाला शकनारपट्टीच्या कोकणाचे शवहांगम दृश्य देते आशण महाराष्ट्र ातील सवाित 

प्रशसद् शकल्ल्ाांपैकी एक आहे. 

राजमाची किल्ला, पुणे 
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• पुण्यातील राजमाची शकल्ला हा महाराष्ट्र ातील आणखी एक प्रमुख शकल्ला आहे आशण तो श्रीवधिन आशण मनरांजन 

शकल्ला या दोन शकल्ल्ाांचा एकत्रीकरण आहे. ते राहत असलेल्या राजमाची गावाच्या नावावरून हे नाव पडले आहे. 

िोरीगड किल्ला, आांबी वॅ्हली क टी 

 

• आांबी वॅ्हली िहरातील कोरीगड शकल्ला एका छान, सोप्या टर ेकसाठी आदिि आहे आशण पावसाळ्यात बरेच तरुण 

टर े शकां ग करताना शदसतात. हे छत्रपती शिवाजी महाराजाांच्या काळात बाांधले गेले आशण त्याला खूप ऐशतहाशसक महत्त्व 

आहे. 

क ांहगड किल्ला, पुणे 

 

• शसांहगड शकल्ला पुण्यापासून अांदाजे 25 शकमी अांतरावर आहे, टर ेशकां गसाठी एक आदिि शठकाण आहे. हे 

समुद्रसपाटीपासून 1312 मीटर उांचीवर आहे आशण ते अजूनही आश्चयिकारक आहे, ते कधी बाांधले गेले हे स्पष्ट् नाही. 

शसांहगडाची लढाई 1670, एक गांभीर युद् येथे लढले गेले. याशिवाय, या शकल्ल्ावर अनेक ितकाांपासून अनेक लढाया 

झाल्या आहेत. 
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