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१० जानेवारी १९२२ रोजी संग्रहालय लोकांसाठी खुले 
झाले आ�ण देशभरातील �क� बहुना जगभरातील लोक 
येथील कलाकृत�शी जोडले गेले. हे प्रदशर्न �णजे 
संग्रहालया�ा १०० वषा��ा प्रवासाचा उ�व आहे आ�ण 
“�ु�झयम ऑन �ी�” हा संग्रहालयाचा जा�ीत 
जा� लोकांपय�त पोहोच�ासाठीचा उपक्रम आहे. हे 
प्रदशर्न संग्रहालया�ा �वकासातील प्रमुख ट�े �टपत 
�ा�ा समृ� आ�ण वै�व�पूणर् संग्रहाची ओळख 
करून देत आहे.  

खाली संग्रहालयातील काही मह�ा�ा व�ूंचे वणर्न 
�दले आहे. ते वाचून तु�ी �ा नेम�ा कुठे पा�ह�ा 
असतील हे आठव�ाचा प्रय� करा!

प्रदशर्नाब�ल 



छत्रपती �शवाजी महाराज व�ुसंग्रहालय, हे देशातील 
प्रमुख संग्रहालयांपैक� एक आहे. मुंबई�ा द��ण 
टोकाला '�क्रस�ट साइट' �णजेच चंद्रकोरी�ा 
आकार�ा ज�मनीवर वसलेली संग्रहालयाची ही 
इमारत इंडो-सारासे�नक वा�ुशैलीचे उ�म उदाहरण 
आहे. �ह� द,ू इ�ामी आ�ण पा�ा� वा�ुकलेचा संगम 
येथे पाहावयास �मळतो. संग्रहालयात भारत आ�ण 
परदेशातील पूवर्-ऐ�तहा�सक पासून समकालीन 
पय�त�ा सुमार े७०,००० हून अ�धक �व�वध 
कलाकृत�चा संग्रह आहे. या�शवाय, संग्रहालयात 
नैस�ग� क इ�तहास �वभाग देखील आहे.

संग्रहालयाब�ल



लता वाढू लाग�ा तरी �ांनी आपले �ान भंग होऊ �दले नाही.  
�ामुळेच  �ांना शारी�रक आ�ण मान�सक अशा दो�ी श��चे 
प्रतीक मानले जाते.

बाहुबली (प्र�तकृती)
बाहुबली �णजे श�शः ‘श��शाली 
हात’. हे जैन धमार्चे प�हले तीथ�कर 
ऋषभनाथ यांचे पुत्र. �तःचा भाऊ भरत 
या�ाशी झाले�ा भयंकर युध्दानंतर, 
प�ातापाने दःुखी झालेले बाहुबली 
तप�यार् कर�ासाठी जंगलात दरूवर 
�नघून गेले. ते �ां�ा तप�य�शी इतके 
एक�न� होते क�, �ां�ा सवा�गावर 



दगडी ह�ार े
मानवी इ�तहासाची सुरुवात दशल� वषा�पूव�पासूनची आहे. या 
काळात �वपुल प्रमाणात सापडले�ा व�ूंपैक� एक �णजे 
दगडी ह�ार.े आजतागायत �नमार्ण झाले�ा तंत्र�ाना�ा सवार्त 
मह�ा�ा घटकांपैक� हे एक आहे असे �टले तर वावगे ठरणार 
नाही.  ही साधने बहुउ�ेशीय असून मु�तः अ� �शजव�ासाठी 
आ�ण �नवारा तयार कर�ासाठी वापरली गेली. दगडांची �नवड 
आ�ण �ांचा आकार ती कशासाठी वापरली गेली असावीत हे  
दशर्�वतात.

तुम�ा मते, आज�ा जगात  सग�ात मह�ाचे 'ह�ार ' 
कोणते आहे?



जेको�बन को�कळ
प�ां�ा को�कळ कुटंुबातील 
(को�कला�) सद� जेको�बन 
को�कळ आ�फ्रका आ�ण 
आ�शयाम�े आढळून येतात.  
ते अंशतः �लांत�रत प�ी 
असून �ांचे भारतात आगमन 

हे पावसा�ा�ा प्रारभंाचे �ोतक आहे. �ां�ा डो�ावर एक 
�व�श� तुरा असतो आ�ण �ां�ा वै�श�पूणर् "पीयू पीयू" अशा 
आवाजा�ार ेदेखील �ांना ओळखले जाऊ शकते. प्र�ुत नमुना 
टॅ�ीडम��ा प्र�क्रयेतून गेला आहे �ाम�े प�ा�ा आतील 
मांस बाहेर काढून �ाची �चा �� करणे, ती जतन करणे, 
�ात कापूस भरून यो� आकारात �शवणे आ�ण मांडणे अशा 
उपप्र�क्रयांचा समावेश होतो. 

तु�ी पा�हलेले काही प�ी सांगा पाहू? तु�ी �ां�ा आवाजाची 
न�ल करू शकता का?



भारतीय लघु�चत्र - ह�ी
भारतीय �चत्रांचे वणर्न 
करताना “लघु�चत्र” हा श� 
प्रथम युरो�पयन लोकांनी 

वापरला कारण �ांची �चत्रे आकाराने फार मोठी होती. 
भारतीय लघु�चत्रां�ा अनेक शैली आहेत आ�ण हे �चत्र बुंदी 
राज�ानी शैलीचे आहे. �ात उ�ाळा �क� वा �े� म�ह�ाचे 
दशर्न होते. उ�ता वाढ�ावर आप�ाला जसे अ�� होते, 
तसेच �चत्रातील ह��नाही उ�ता अस� झा�ाचे �दसत आहे  
आ�ण �ातील एक ह�ी पा�ाचा शोध घेताना दशर्�वला आहे. 
राज�ान�ा धगधग�ा उ�ा�ाचे वातावरण तयार 
कर�ासाठी �चत्रकाराने केशरी आ�ण �पव�ा रगंाचा वापर 
केला आहे.



भूतकाळात लोक कसे जगले असतील हे समजून घे�ासाठी 
पुरात�शा�� कलाकृत��ार ेइ�तहासाची पुनरर्चना करतात. 
सुमार े४५०० वष� जुनी ही चाकांवरील प�ाची मृ�ू�त�  
मोह�जो-दारो येथील उ�ननात सापडली. �स�धू सं�ृतीचे हे शहर 
जगातील काही सवार्त प्राचीन शहरांपैक� एक आहे. प�ा�ा 
मूत�ला जोडले�ा चाकांवरून ते खेळ�ासारखे वापरले गेले 
असावे असे सू�चत होते.

चाकांवरील प�ी (प्र�तकृती)



सोनार दा�गने कसे बनवत असतील याचा तु�ी कधी �वचार 
केला आहे का?

महारा�ातील दा�ग�ांचे एक नाजूक आ�ण अ�ल उदाहरण 
�णून को�ापुरी साज युगानुयुगे लोक�प्रय आहे. हा अलंकार 
बन�व�ा�ा तंत्रात साधारणतः सो�ाचे पत्रे दगडी �क� वा �पतळी 
सा�ात ठेऊन दाबले जातात व न�ीदार बारकावे उठून 
�दस�ाक�रता हल�ा हाताने ठोकले जातात. नंतर �ाचा 
आकार �टकवून ठेव�ासाठी पोकळ भाग लाखेने भरला जातो.  
साचा�ा या तंत्रामुळे सोनार कमी सो�ाचा वापर करून मो�ा 
आकाराचे दा�गने बनवू शकतो. 

को�ापुरी साज



गु� वंशाने भारता�ा उ�र, म� आ�ण प��म भागावर इ. स. 
चौ�ा शतका�ा सुरुवातीपासून ते सहा�ा शतका�ा 
उ�राधार्पय�त रा� केले. गु�कालीन सो�ाची नाणी गु� 
शासकां�ा वैय��क आ�ण सामा�जक जीवनातील �व�वध पैलू 
दशर्�वतात. चंद्रगु� दसुर ेयांनी जारी केले�ा या ना�ा�ा एका 
बाजूला कमळावर आसन� देवी ल�ी �दसत आहे. गु� 
राजां�ा धा�म�क श्र�ांब�ल आप�ाला या�ार ेमा�हती �मळते 
तर दसु�ा बाजूला �स�हाचा वध करत असले�ा राजाला दाखवून 
�ांचे शौयर् आ�ण वचर्� �दसून येते . 

जर तु�ाला नाणे जारी करायची परवानगी �मळाली तर 
ना�ावर तु�ाला कोणती प्रतीके उमटवायला आवडतील?



व� 
व� �क� वा कापड हा आप�ा 
दैनं�दन जीवनाचा एक भाग आहे. 
वेशभूषा, बैठक�चे �क� वा सजावटीचे 
लाकडी सामान जसे क� सोफा, 
खु�ार् बनवताना व�ाचा वापर 

कर�ात येतो. शाही �क� वा ल�री कायर्क्रमांम�े �ा �ा 
रा�ाचे, रा�क�ार्चे �क� वा ल�रा�ा तुकडीचे प्रतीक 
दाख�व�ासाठी व�ाचा उपयोग केला जातो. देवाला अपर्ण 
कर�ासाठी �क� वा भेटव�ू �णूनही व�ाचा वापर केलेला 
�दसून येतो. वेगवेग�ा प्रदेशानुसार व�ाचे प्रकार बदलत 
जातात. व�े सहसा कापूस, लोकर, रशेीम अशा �ा�नक 
पातळीवर उपल� तंतूंपासून �वणली जातात आ�ण वै�व�पूणर् 
रगंकाम, सुईकाम, भरतकाम इ�ादी कलांचा वापर करून व�े  
बन�वली जातात. पारपंा�रक व� बन�वताना अनेकदा �ां�ा 
सभोवताल�ा �नसगार्तील न��पासून प्रेरणा घेऊन न�ीकाम 
केले जाते. तु�ी बरचेदा फुले, झाडे, प�ी आ�ण प्राणी यांची न�ी 
कप�ांवर प�हली असेल.

तु�ी आज जे कपडे घालून आला आहात �ावर तु�ाला कोणती 
न�ी �दसते आहे?



“�सटी-सी. एस् . एम् . �ी. एस्. �ु�झयम ऑन �ी�” हा उपक्रम सहा वषा�पासून कायर्रत 

आहे. हा उपक्रम दोन अ�ाधु�नक बसेस�ार ेसंग्रहालया�ा शै��णक प्रसारा�ा प्रय�ांना 

पुढे घेऊन जातो. या दो�ी बसेस महारा�, गोवा, गुजरात, कनार्टक, शहर,े उपनगर ेआ�ण 

ग्रामीण भागात मो�ा प्रमाणावर प्रवास करतात. बसेसम�े �व�वध ऐ�तहा�सक, 

कला�वषयक, शा�ीय तसेच सामा�जक �वषयांवरची मनोरजंक, मा�हतीपूणर् व पर�र 

संवाद साधणारी प्रदशर्ने आहेत. प्र�ेक प्रदशर्नात संग्रहालयातील �वशाल संग्र�हत 

कलाकृत��ा �नवडक प्र�तकृती, �ां�ा�वषयीची संपूणर् मा�हती, इंटरॲ��व, �ड�जटल व 

�तः करून पहावया�ा ॲ���वटीज, ॲ���वटी शीटस् व मा�हती पत्रके आहेत. 

�ीलचेअर वापरक�ा��ा प्रवेशासाठी इलेिक्ट्रक �ल�चीही बसम�े सोय कर�ात 

आली आहे.  सुर�े�ा उ�ेशाने जागोगागी सीसीटी�ीही बसव�ात आले आहेत. संपूणर् 

कायर्क्रम �वनामू� आहे. 

शाळा,  �व�ालये, सां�ृ�तक सं�ा, संग्रहालये, ऐ�तहा�सक �ठकाणे, जत्रा,  गृह�नमार्ण 

संकुले, आसपासची �ेत्रे, मॉल आ�ण सरकारी �वभाग संग्रहालयाची बस आप�ा �ठकाणी 

आमं�त्रत करू शकतात. या�ार ेमुले, कुटंुबीय आ�ण  �व�वध समुदाय या उपक्रमाचा लाभ 

घेऊ शकतात.

बु�क� ग चौकशीसाठी कृपया आ�ाला खालील ई-मेल वर संपकर्  साधा.

mow@csmvs.in

आ�ण “�ु�झयम ऑन �ी�” या उपक्रमाब�ल अ�धक मा�हती �मळव�ासाठी आम�ा 

वेबसाइटला भेट �ा - csmvs.in

�ु�झयम ऑन �ी�


