किल्रे यामगड
अषाॊळ ये खाॊळ

यामगडाचे अठया िायखाने

वभयद्रवऩाटीऩावून उॊ ची

यामगडाचे फाया भशार

यामगडाची नाॊले

याजाभबऴेि

यामगडालयीर खऱगे ल

याजाभबऴेिावभमीचे अष्टप्रधान

त्माॊचा ऩशाया

भॊडऱ

यामगडाच्मा घेऱ्मातीर भेटे

यामगडाच्मा ियर वाकशत्माच्मा

यामगडाच्मा घेऱ्मातीर गाले

लैबलाची बफतऩवीर मादी

यामगडालयीर तोपाॊची नाले

भशायाजाॊळी ल यामगडाळी
ऩरयभचत ऩयिीम प्रलावी
यामगड ळिालरी

१) वध्माच्मा यामगड मजल्यात अषाॊव १८०, १४ ल ये खाॊळ
७३०, २० लय
२) वभयद्रवऩाटीऩावून उॊ ची - २८५१ पयट

३) यामगडाची इभतशावारा सात अवरेरी नाॊले
१) यामयी

८) फॊदेनूय

२) यामभगयी

९) भबलेगड

३) जॊफयकिऩ

१०) ये ड्डी

४) याजभगयी

११) याकशय

५) तणव

१२) भळलरॊिा

६) याभळलटा

१३) यामगड

७) नॊदाकदऩ

१४) इस्राभगड
१५) इॊ ग्रजाॊनी िौतयिाने कदरेरे

४) यामगडालयीर खऱगे ल

नाल ऩूलि
े डीर मजब्राल्टय

त्माॊचा ऩशाया
१) भशािायाचा खऱगा

७) िाऱमा शौदाचा खऱगा

२) टिभिीचा खऱगा

८) भरॊगाण्माचा ऩशाया

३) टिभि ऩशाया

९) बलानीचा खऱगा

४) भनलडय ॊ गाचा खऱगा

१०) लाघदऱ्माचा ऩशाया

५) वातबलणीचा खऱगा

११) फायाटािीचा खऱगा

६) भाडाचा खऱगा

१२) िंडे ख्रऱीचा खऱगा
१३) िाऱिाईचा खऱगा
१४) कशयिणीचा ऩशाया

अ) मा व्मभतरयक्त इतयस्त्र
ऩशाया १५) चौिी पडाची
१६) भचत्ते दयलाजा
१७) धंडीचा ऩशाया
१८) लाघदऱ्माखारीर ऩशाया
१९) धायफीडचा ऩशाया
२०) िऱिीचा ऩशाया
२१) खयफरढा फयरुज
२२) रशाना दयलाजा
२३) उॊ फयाची वदय
२४) नाडारीचा ऩशाया

२६) टोिाचा ऩशाया
२७) भाथ्मालयीर वदये चा ऩशाया
२८) फायाटािीचा ऩशाया
२९) धाभणदऱ्माचा ऩशाया
३०) नाॊदभगयीचा ऩशाया
३१) िेऱीचा ऩशाया
३२) तटफॊदी कशयिणीची वदय
३३) भरॊगाचा ऩशाया
३४) गोरॊदाजाचा ऩशाया
३५) भचरखताचा ऩशाया

२५) तऱाचा ऩशाया
५) यामगडाच्मा घेऱ्मातीर
भेटे
१) िोकठनजीिचे भेट
२) म्शळाचे भेट
३) चोखडीचे भेट

५) जाॊबऱीचे भेट
६) भनवणीचे भेट
७) वालताचे भेट
८) आॊब्माचे भेट
९) तोपेचे भेट
१०) डमूब्माचे भेट

४) चाशयटीचे भेट
६) यामगडाच्मा घेऱ्मातीर
गाले १) भौजे लाऱू वये

११) ियभय
१२) खरई
१३) ऩयनाडे
१४) वायलट

२) लाघोरी

१५) नेयाल

३) लाडी

१६) ऩाचाड

४) लाघेयी

१७) िंझय

५) लायॊ गी

१८) भाॊगरुण

६) छत्री भनजाभऩूय

१९) दे लघय

७) फालरे

२०) नाते

८) वाॊदोळी
९) आभडोळी
१०) िालरे
७) यामगडालयीर तोपाॊची
नाले
१) तोप गॊगावागय
२) तोप भयरना
३) तोप ऩेरूजॊगी
४) तोप बयजॊग

१०) तोप ये िभ
११) तोप भयॊगवी
१२) तोप भळलप्रवाद
१३) तोप गणेळ
१४) तोप राॊडा िवाफ
१५) तोप चाॊदणी
१६) तोप बलानी
१७) तोप नागीण

५) तोप याभचॊगी
६) तोप ऩद्मीण
७) तोप पतेरष्िय
८) तोप पतेजॊ ग
९) तोप वयॊदय
८) यामगडाचे अठया िायखाने (िॊवातीर प्रभतळब्द याज्मव्मलशाय
िोळाॊतीर आशे त)
१) खजीना (िोळागायॊ खजाना

१०) ळयफतखाना

स्मात ्)

(ऩानिाकदयवस्थानॊ)

२) जव्शाशीयखाना (यत्नळारा)

११) भळिायखाना (ऩमषळारा)

३) आॊफायखाना (धान्मिोळ)

१२) ळशतखाना (आयोग्मगृश)

४) आफादायखाना (जरस्थान)

१३) ऩीरखाना (शत्तीळारा)

५) नगायखाना (नौफतखाना)

१४) पयावखाना (याशयटमा, डे ये, ऩार

६) तारीभखाना (व्मामाभळारा)

लगेैैये ठे लण्माची जागा)

७) जभादायखाना (लवनागय)

१५) उष्टयखाना (उॊ टळारा)

८) मजयातेखाना (ळास्त्रगाय)

१६) तोपखाना

९) भयदफखखाना (ऩािारम)

१७) दफ्तयखाना (रेखळारा)
१८) दारुखाना (अग्नस्त्रगृश)

इत्मादी भात्र भशायाजाॊच्मा िायखान्माॊऩैिी दारुखाना शा भोगराॊच्मा
अठया िायखान्माॊऩैिी नवून ऩोतयग
ु ीज ‘Cada De Palbora’ माच्मा
धतीलय िाढरा शोता
९) यामगडाचे फाया भशार १) ऩोते (िोऴागाय)

७) लकशरी (यथळारा)

२) टॊ िवाऱ

८) इभायत (फाॊधिाभ)

३) थट्टी (गोळारा)

९) िोठी (धान्मिोठाय)

४) दरूनी (अॊत:ऩूय)

१०) ऩारखी (भळबफिा)

५) वेयी (तृभि वभाधान)

११) वौदागयी (व्माऩायी)

६) ऩागा (अश्वळारा)

१२) छफीना (याबत्रयषणभ ्)

१२) याजाभबऴेि (ऩकशरा) - ६ जून ळभनलाय अष्टभकदन ऩशाटे
भशायाज वयमोदमाऩयली ताव वव्ला ताव ज्मा लेऱेरा गगाुचामाुचा
भयशयतु म्शणून वॊफोधतात त्मा लेऱेव भवॊशावनायोशण बलधी झारा.

ज्मेष्ठ ळयध्द १२ ळयक्रलाय घटी २१ ऩऱे ३४ बलष्िॊभ ३८-४० वी ४२
तीन घटीिा यात्र ठयरी तेव्शा याजश्री भवलाजी याजे बोवरे
भवॊव्शावनी फैवरे - ऩौयोशीत्म
गागाबट्ट
याजाभबऴेि (दव
य या) शा याजाभबऴेि ियॊब रग्नालय, आमयष्मभन, मोग
अवताना, अनययाधा नषत्र फयधलाय, आमश्वन ळय॥ ५, आनॊद वॊलत्वय
ळिे १५९६ मा कदलळी झारा. - ऩौयोकशत्म भनश्चरऩययी.
१३) याजाभबऴेिावभमीचे अष्टप्रधान भॊडऱ (िॊवातीर प्रभतळब्द
याजाभबऴेिाऩयलीचे पावी ळब्द आशे त)
भवॊशावनाच्मा डालीिडे -

भवॊशावनाच्मा उजलीिडे

१) शॊ फीययाल भोकशते - वेनाऩती

१) भोयोऩॊत बऩॊगऱे - ऩॊतप्रधान

(वय-ए-नौफत)

(ऩेळला)

२) याभचॊद्र बत्रॊफि - वयभॊत

२) याभचॊद्र भनऱिॊठ - अभात्म

(दफीय)

(भजभयअदाय)

३) भनयाजी यालजी - न्मामाधीळ ३) अण्णाजी दत्तो - वभचल (ळयरु (िाजी-उर-ियजात)

नलीव)

४) भोये श्वय यघयनाथ - ऩॊकडतयाल ४) दत्ताजी बत्रफॊि - भॊत्री (लाकिमा
उपु दनाध्मष - (वद्र -

- नलीव)

भयशतभवफ)
१४) भशायाजाॊच्मा भशाभनमाुणानॊतय वॊबाजी याजाॊनी यामगड आऩल्मा
ताब्मात घेतरा तेव्शा अभधिाऱ्माॊिडू न भागलरेरी ल स्लत:जातीने
तऩावणी िेरेरी यामगडाच्मा ियर वाकशत्माच्मा लैबलाची बफतऩवीर
मादी
वोने ९ खॊडी,

िाऩडाची ४ शजाय ऩाॊढयी ठाणे,

शोन ५ रष,

शरक्मा िाऩडाचे ३ शजाय ठाणे,

ताॊफे ३ खॊडी,

फयऱ्शाणऩययी िाऩडाचे १ शजाय ठाणे,

भळवे ४५० खॊडी,

ऩैठणी िाऩडाचे ४ शजाय ठाणी,

रोखॊड २० खॊडी,

धान्म, डाऱी, तॊफाखू वाखय भोठमा

जस्त ल भळवे माॊची भभश्र धातू

प्रभाणात शोत्मा,

४०० खॊडी,

नऊ िोट रुऩमाॊची वोन्माची नाणी,

चाॊदी ५॥ खॊडी,

५१ शजाय तोऱे वोने,

ब्राॉझ २७२ खॊडी,

२०० तोऱे भाणिे,

भनयभनयाऱमा अभधिाऱ्माॊिडे ३

१ शजाय तोऱे भोत्मे,

रष शोन,

५०० तोऱे कशये ,

भनयभनयाऱमा गडाॊलय ३० रष

४० शजाय डिुव,

शोन,

३० शजाय तरलायी,

बात १७ शजाय खॊडी,

४० शजाय बारे,

तेर ७० शजाय खॊडी,

६० शजाय राॉगडिुव,

वंधल २७० खॊडी,

५० शजाय दध
य ायी तरलायी,

मजये २०० खॊडी,

६० शजाय ढारी,

गोऩीचॊदन २०० खॊडी

४० शजाय धनयष्म,

गॊधि २०० खॊडी,

१८ रष फाण

इत्मादी वॊऩत्ती त्मालेऱी यामगडालय शोती.
१५) भशायाजाॊळी ल यामगडाळी ऩरयभचत ऩयिीम प्रलावी शे न्री ऑक्झंड्न शा इॊ ग्रजाॊचा लकिर वययतेच्मा प्रभवडं ट जॉजु
ऑक्झंडनचा नातरग िायलायच्मा लखायीचा प्रभयख शोता. भशायाजाॊनी
िायलाय मजॊिरे तेव्शाॊचा शा ऩरयचम शाच शे न्री ऑक्झंडन यामगडालय
याज्माभबऴेिाच्मालेऱी शजय शोता. त्माच्मा फयोफय जॉजु यॉबफन्वन,
थॉभव भभचेर, आमण नायामण ळेणली शा दब
य ाऴा आरे शोते. ऩयढे वन
१६७५ भध्मे

वॅम्मयअर ऑस्टीन शा लकिर भशायाजाॊच्मा दयफायी आढऱतो. वन
१६७६ भध्मे भौरलेअयने यामगडाव इॊ ग्रजाॊतपे लकिरी ियण्माव बेट
कदरी. वॊबाजी याजाॊच्मा आभदानीत िॅप्टन गेयी ल रेफ्टनॊट
बलमल्िन्व आमण नॊतय फशूधा िेमग्लन माने यामगडारा बेट कदरी.
िेनेडी, डग्रव, भेजय शॉर, िनुर प्रॉथय, रेफ्टनॊट क्रॉवफी, रेफ्टनॊट
ये भन, एन्वाइन्व
जॅऩ, डॅ ळलूड, भेजय फाॉन्ड मा इॊ ग्रजाॊनी यामगडाव बेटी कदल्माचा
उल्रेख आढऱतो, शे न्री ये लक्ॊ शगटन तय भळलिारात िैदी म्शणून
लास्तव्माव शोता. ऩोतयग
ु ीज लकिर गंझारो भाकटु न आमण डच

लकिर अब्राशभ रेऩेिय माॊच्मा यामगडलायी फद्दर भाकशती उऩरब्ध
अवून भयॊफईचे गव्शनुय वय रयचडु टं ऩर, ये व्शे न्मू, िभभळनय क्रॉपडु
िॅप्टन बऩट, जेम्व डग्रव मा
भॊडऱीच्मा बेटी तय उल्रेखनीम आशे त.
१७) यामगड ळिालरी
११ ले ळति - मादलाॊची वत्ता गडालय भयाठे ऩाऱे गाय.
१२ ले ळति - भयाठे ऩाऱे गायाॊनी बलजमनगय अथला. अनागंदीचे
स्लाभभत्ल मस्लिायरे.
इ.व. १४३६ - अल्राउद्दीन ळशा फशाभनी २या माचे भयाठे ऩाऱे गायाॊनी
स्लाभभत्ल मस्लिायरे.
इ.व. १४७९ - अशभद नगयच्मा भनजाभळशािडे गड ताब्मात भळिे

मेथीर दे ळभयख.
इ.व. १५५८ - अकदरळशाची अभधवत्ता.
इ.व. १६१७ - भनजाभळाशी अभधिायी म्शणून आागा शाजी माियद
इस्तॊफोरी शा शलारदाय.
इ.व. १६१८ - आकदरळाशीच्मालतीने शै फतखानाचा यामयीलय शल्रा, रयट
ल वफॊध खोये िाफीज, शलारदायी याजे ऩतॊगयाल माजिडे .
इ.व. १६२१ - याजे ऩतॊगयाल माॊची फदरी शोलयन भभरि जभरुत
गडाचा शलारदाय.
इ.व. १६२४ - भनजाभळाशी अभधिायी म्शणून इब्राकशभखान शा
यामयीचा ल फाया भालऱाॊचा शलारदाय.
६ भे १६३६ - फादळशा ळशाजशान माची भनजाभळाशीलय स्लायी ल
बलजम, भोगर याजधानी ऩावून दयय अवरेरा शा अलघड भयरूख

वाॊबाऱणे िठीण म्शणून अकदर ळशाळी तश. यामयीचा प्रत्मष ताफा
चॊद्रयाल भोऱ्माॊिडे .
६ भे १६५६ - भळलयामाॊनी यामयी मजॊिरा.
४ वप्टं फय १६५६ - यामयी शे नाॊल फदरू यामगड शे नाभियण.
इ.व. १६५७-५८ - आफाजी वोनदे ल ल याभयाल प्रबू माॊची नेभणूि
११ कडवंफय १६६७ - ऩोतयग
ु ीज लिीर गंझारो भाकटु नळी लाटाघाटी.
इ.व. १६७० - गडाची दरु
य स्ती, ल नलीन फाॊधिाभ भशायाजाॊचे
िामभस्लरुऩी लास्तव्म.

भे १६७२ - इॊ ग्रज लिीर उमस्टि यामगडालय.
२१ जयरै १६७२ - डच लिीर आब्राशभ रेऩेिय यामगडालय.
३ जून १६७३ - इॊ ग्रज लिीर थॉभव भनिल्व यामगडालय.
२२ भे १६७४ - शे न्री ऑक्झंडनचे आगभन ल १३ जयन ऩमंत भयक्िाभ
२९ भे १६७४ - भशायाजाॊची वभॊत्रि भयॊज.
३० भे १६७४ - वोमयाफाई वाशे फाॊळी वभॊत्रि बललाश.
६ जून १६७४ - जेष्ठ ळय. १३ भळलयाज्माभबऴेि.
१७ जून १६७४ - याजभाता मजजाऊवाशे फाॊचे ऩाचाड मेथे भनधन.
२४ वप्टं फय १६७४ - अमश्वन ळय. ५ (रभरताऩचॊभी) दव
य या
याज्माभबऴेि

२४ वप्टं फय १६७५ - इॊ ग्रजलिीर वॅम्मयअर ऑमस्टन गडालय.
७ वप्टं फय १६७५ - याजायाभ वाशे फाॊची भयॊज.

१५ भाचु १६८० - याजायाभ वाशे फाॊचे रग्न.
३ एबप्रर १६८० - भशायाजाॊचे भशाप्रस्थान.
२१ एबप्रर १६८० - याजायाभ वाशे फाॊचे भॊचिायोशण.
१८ जून १६८० - वॊबाजी याजाॊचे ऩन्शाऱमाशून आगभन.
२७ जून १६८० - भळलऩत्नी ऩयतऱाफाई वाशे फ वती.
२० जयरै १६८० - वॊबाजी याजाॊचे भॊचिायोशण.
२७ ऑक्टोफय १६८० - भोयोऩॊत बऩॊगऱे माॊचे दे शालवन.
१६ पेब्रयलायी १६८१ - वॊबाजी याजाॊचा बलभधमयक्त याज्माभबऴेि.
ऑगस्ट १६८१ - वॊबाजी याजाॊलय बलऴप्रमोगाचा प्रमत्न.
९ पेब्रयलायी १६८१ - याजायाभ भशायाजाॊचे भॊचिायोशण.
२५ भाचु १६८९ - झयमल्पिाय खानाचा यामगडारा लेढा.
५ एबप्रर १६८९ - याजायाभ भशायाज यामगडालरुन भनवटरे.
३ नोव्शं फय १६८९ - गड भोगल्माॊच्मा शाती - इस्राभाफाद
नाभियण.
इ.व. १६९० - भोगराॊतपे गडाचा ताफा भवद्दीिडे .
६ जून १७३३ - यामगड ऩेळव्माॊनी घेतरा, ताफा ऩॊतप्रभतभनधीॊिडे .
१८ भाचु १७७३ - यामगड ऩेळव्माॊच्मा ताब्मात.

जून १७९६ - नाना पडणबलवाॊचा भयक्िाभ ल गडाची डागडय जी.
इ.व. १८०२ - दव
य ऱ्मा फाजीयालाचे गडालय लास्तव्म.

२ पेब्रयलायी १८१० - यामगड-भाची मेथे दव
य ऱ्मा फाजीयालाचा भयक्िाभ.

इ.व. १८१६ - यामगड इॊ ग्रजाॊिडे ऩयॊ तय रगेच त्माचा ताफा ऩेळव्माॊिडे ,
ऩेळले गड वोकडनाच.
२५ एबप्रर १८१८ - इॊ ग्रजाॊचा यामगडारा लेढा.
४ भे १८१८ - खयफ रढमालय इॊ ग्रजाॊचा बकडभाय.
६ भे १८१८ - ऩोटल्माच्मा डंगयािडू न िेरेल्मा बकडभायाने गडालय
जाऱऩोऱ.
१० भे १८१८ - यामगडालयीर स्लातॊत्र्मवयमु भालऱरा तश शोलयन गड
इॊ ग्रजाॊिडे .

