संग्रहालये का पहावीत?
संग्रहालये आपल्याला
आपल्याबद्दलच खूप
काही सांगतात

संग्रहालये आपल्याला
प्रेरणा दे तात

संग्रहालये आपण कोण
आहोत, कोठू न आलो
यंासारख्या प्रश्नंाची उत्तरं
मनोरं जक गोिष्टतून दे तात.

संग्रहालये पहाण्यात
मौज वाटते
या अशा जागा असतात
िजथे आपण स्वस्थपणे
कलेचा आस्वाद घेऊ शकतो.

आपण संग्रहालयातील
गोष्टी बघून व तेथील
उपक्रमंामध्ये भाग घेऊन
खूप काही िशकू शकतो.

संग्रहालये आपल्या
समाजात बदल घडवण्यात
उपयुक्त असतात

संग्रहालये जगातील मािहती
िमळविण्यास उपयुक्त असतात
एका संग्रहालयात वेगवेगळ्या दे शोदे शीच्या
नानािवध गोष्टी, वस्तू, कल्पना, संस्कृती
पहावयास िमळतात.

जेव्हा आपण स्वतःिवषयी
जाणून घेतो तेव्हा आपण
इतरं ाचाही आदर करतो
आिण आपल्या वेगळे पणाचा
आनंद साजरा करण्याकरिता
अनेक मार्ग शोधून काढतो.

संग्रहालये तुमच्या
जवळच असतात
मुंबई शहर अनेक
संग्रहालयंानी समृद्ध आहे
आिण त्यातील अनेक
रोचक गोष्टी तुमच्याशी
संवाद साधण्याची
वाट बघत आहे त!

Download this guide from:
www.kahanidesignworks.com/
storycity

संग्रहालये सामुदाियक
स्थळे असतात
आपण आपल्या परिवारासोबत,
प्रियजनंासोबत संग्रहालये
बघू शकता.
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छत्रपति िशवाजी महाराज
वस्तू संग्रहालय

डॉ. भाऊ दाजी लाड - मुंबई
शहर वस्तू संग्रहालय

शहरातील सर्वात मोठे सं�ाहालय १९२३
साली, “ि�ा� ऑफ वे� सं�ाहालय”
या नावाने जनतेस खुले कर�ात आले.
मुंबई आिण इतर जवळील िठकाणंाहून
जमवले�ा, शहरातील कला�ाेेम�नी भेट
�णून िदले�ा उत्तमोत्तम िश�ाकृती,
मिनिएचर पें�टं गच्या संग्रहं ानी हे
सं�ाहालय सुशोिभत अाहे . या िवविध
अमू� पुराणकालीन व�ूंिशवाय,
नुकतीच या दालनंामध्ये भारताच्या
स्वातंत्र्योत्तर काळातील “जहं ागीर
िनकोल्सन कला सं�ारहाची” दे खील
भर पडली आहे .

धगधगत्या मुंबई शहराच्या इतिहासाची
साक्ष दे णारे , सर्वात जुने असे हे संग्रहालय
पूर्वी,“व्हिक्टोरिया आणि अल्बर्ट संग्रहालय”
या नावाने ओळखले जायचे. शहरातील
अनेक कलाकृती आणि नानाविध
संास्कृतिक पोशाखंाच्या नमुन्यंासह
शहराच्या ऐतिहासिक स्थळं ाची लक्षणीय
छायािचत्रे या संग्रहालयाची वैिशष्ठ्ये
आहे त. नुकत्याच सुधारणा केलेल्या या
िव्हक्टोिरयन वास्तुिशल्पाच्या भोवती आता
सुंदर आिण प्रेक्षणीय िशल्पाकृती रचण्यात
आल्या आहे त.

नेहरू सायन्स सेंटर

टीप: ज्या वातावरणात सत्याग्रह व
असहकार आं दोलनाच्या िवचारं ाना गति
िमळाली, त्या गंाधीजींच्या खोलीमध्ये
दोन क्षण जरूर थंाबून पहा!

राणी बाग, भायखळा•(स.१०:००
ते संध्या.६:००) बुध. व काही
सार्वजनिक सुट्यंाच्या िदवशी बंद
प्रवेशमूल्य आकारले जाईल

bdlmuseum.org

FOLD HERE

nehrusciencecentre.gov.in

टीप: बसच्या तििकटं ामध्ये काळाप्रमाणे
होत गेलेला बदल (पूर्वीच्या तििकटं ावर
बसमार्गाचा नकाशा असे, आजकाल मात्र
संक्षिप्त स्वरूपात तििकटे असतात) पहाणे
रोचक आहे . जरूर बघा!

gandhi-manibhavan.org

मुंबई शहराच्या अाथि�क िजल्ह्याच्या
मधोमध वसलेलं हे संग्रहालय, म्हणजे
जणु चलनाच्या मूळ संकल्पनेचा
सखोल आिण मािहतीपूर्ण इितहास
सादर करणारी एक खजिन्याची
पेटीच! पैशाच्या स्वरूपंात होत गेलेला
बदल म्हणजे अगदी पूर्वी वापरल्या
जाणाऱ्या चलनंापासून ते पुढे दूधधान्यािदवस्तूंची दे वाण-घेवाण व अशा
प्रकारे अर्थव्यवहारात होत गेलेली
उत्क्रंाती उलगडू न दाखवत हे संग्रहालय
बघणाऱ्याला स्तंभित करते.

ितथे पोहोचायला वेळ लागत असला तरी,
मुंबईच्या लाल रक्तवािहन्या, म्हणजेच
लाल बसगाड्यंानी, बस डे पोत असलेल्या
या संग्रहालयाला भेट दे णं अिजबात कठिण
नाही. इितहासकालीन ट्राम आिण ओम्निबस
पासून आजतागत असलेल्या वाहनंाचा
िवस्मयकारक संग्रह येथे अाहे . तसेच या
संग्रहालयात मुंबईच्या चालू बस वाहतूक
व्यवस्थेिवषयीची तपशीलवार मािहती
बघण्यास िमळे ल. बस या वाहनाबद्दल
आकर्षण असलेल्या लहान-थोरं ानी आवर्जून
बघावे असे हे संग्रहालय आहे .
डॉ. इ. मोसेस रस्ता, वरळी•
होळी व दिवाळीचे िदवस सोडू न
बाकी सर्व िदवस (स.१०:०० ते
संध्या.६:०० पर्यंत) खुले राहील
प्रवेशमूल्य आकारले जाईल

लेबरनम रस्ता, गामदे वी•
सर्व दिवस (स. :३० ते संध्या.
६:००)•प्रवेश विनामूल्य

आर. बी. आई. मुद्रा संग्रहालय

बेस्ट वाहतूक व्यवस्था संग्रहालय

csmvs.in

प्रत्येक भेटीत नवीन वाटे ल असे
नवनवीन उपक्रम आिण प्रदर्शनंाची
रे लचेल सायन्स सेंटर मध्ये नेहमीच
चालू असते. अत्याधुिनक माध्यमे
वापरून तयार केलेली ही प्रदर्शने
शास्त्रीय संकल्पना अितशय सोप्या
पद्धतीने मंाडतात. त्या शेजारच्याच
इमारतीत असलेले ‘सायन्स ओिडसी’
हे प्रेक्षकगृह शास्त्रीय िचत्रपट
दाखविण्याकरिता मोठ्या पडद्यासह
सुसज्ज आहे .
टीप: मािहतीपूर्ण व्याख्याने, िचत्रपट
व सायन्स फेयर इत्यािद रुिचपूर्ण
कार्यक्रमंानी तुमची सायन्स सेंटरला
िदलेली भेट अिधक समृद्ध ठरे ल. तेव्हा
येण्याअगोदर जरूर चौकशी करावी!

मोहनदास करमचंद गंाधी यंाच्या
क्रं ाितकारी कार्याला संस्मरणीय श्रद्धंाजली
असलेली हे संग्रहालय खरे तर १९१७ ते
१९३४ च्या दरम्यान, महात्मा गंाधीजींचे
मुंबईतील िनवासस्थानच होय. येथे
त्यंाच्या जीवनािवषयीची प्रदर्शने तसेच
तत्कालीन जागतिक नेत्यंाशी असलेल्या
पत्रव्यवहारं ाचे फलक लावण्यात आले
आहे त. िशवाय, गंाधीजींच्या मूल्यंावर
िववेचन करणाऱ्या पुस्तकंाचे ग्रंथालय
व त्यंानी लिहिलेली पुस्तके िवक्रीसाठी
उपलब्ध आहे त.

टीप: प्राचीनकालीन रोमन व ग्रीक
प्रदे शंातील अमूल्य नाणी तसेच
मुघलकालीन सुंदर नक्षीकाम असलेली
नाणी यंाचाही सामावेश आहे .

अिणक बस डे पो, वडाळा
सोमवार ते शुक्रवार
(स.९:३० ते संध्या.५:००
पर्यंत)•प्रवेश िवनामूल्य
FOLD HERE

टीप: जवळच असले�ा गेटवे ऑफ
इं िडया, या जॉर्ज िवट्टे ट यंानी इं डोसार्सेनिक रचनाशैलीनुसार घडविलेल्या
वास्तूला अवश्य भेट द्यावी.

टीप: संग्रहालयात संपूर्ण वर्षभरातून अनेक
िचत्र प्रदर्शने व सर्व वयोगटं ातील लोकंासाठी
नाना कार्यक्रम आयोिजले जातात. मािहती
करून घेऊन अवश्य लाभ घ्यावा.

एम. जी. रस्ता, फोर्ट
मंगळ. ते रवि. (स.१०:१५
ते संधया.६:००), सोमवार
(स.१०:१५ ते संध्या.५:३०)
प्रवेशमूल्य आकारले जाईल

मणि भवन - गंाधी संग्रहालय

िफरोजशहा मेहता रस्ता, फोर्ट
सोम. ते शनि. (स.१०:४५
ते संध्या.५:१५ पर्यंत)
प्रवेशमूल्य आकारले जाईल

museum.rbi.org.in

