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संग्रहालये का पहावीत?

संग्रहालये पहाणयात
मौज वाटते

या अशा जागा असतात 
िजथे आपण स्वस्थपणे 

कलेचा आस्वाद घेऊ शकतो.  

संग्रहालये आपलयाला 
आपलयाबद्दलच खूप 

काही सांगतात
संग्रहालये आपण कोण 
आहोत, कोठून आलो 

यंासारख्ा प्रश्ंाची उत्तरं 
मनोरंजक गोिष्टतून देतात. 

संग्रहालये जगातील मािहती 
िमळववणयास उपयुक्त असतात

एका संग्रहालयात वेगवेगळ्ा देशोदेशीच्ा 
नानािवध गोष्टी, वस्ू, कल्पना, संस्कृ ती 

पहावयास िमळतात.

संग्रहालये सामुदाियक
स्थळे असतात

आपण आपल्ा पररवारासोबत, 

प्प्रयजनंासोबत संग्रहालये 

बघू शकता.

संग्रहालये आपलयाला
पे्रणा देतात

आपण संग्रहालयातील 
गोष्टी बघून व तेथील 

उपक्रमंामध्े भाग घेऊन 
खूप काही िशकू शकतो. 

संग्रहालये आपलया 
समाजात बदल घडवणयात 

उपयुक्त असतात
जेव्ा आपण स्वतःिवषयी 
जाणून घेतो तेव्ा आपण 
इतरंाचाही आदर करतो 

आिण आपल्ा वेगळेपणाचा 
आनंद साजरा करण्ाकररता 
अनेक माग्ग शोधून काढतो. 

संग्रहालये तुमचया 
जवळच असतात 
मुंबई शहर अनेक

 संग्रहालयंानी समकृद्ध आहे 
आिण त्ातील अनेक 

रोचक गोष्टी तुमच्ाशी 
संवाद साधण्ाची 
वाट बघत आहेत!



छत्रपित िशवाजी महाराज
वसतू संग्रहालय 

मणण भवन - गंाधी संग्रहालय

आर. बी. आई. मुद्ा संग्रहालय 
बेसट वाहतकू वयवस्था संग्रहालय 

धगधगत्ा मुंबई शहराच्ा इततहासाची 
साक्ष देणारे, सववात जुने असे हे संग्रहालय 
पूववी,“िव्क्ोररया आणण अल्बट्ग संग्रहालय” 
या नावाने ओळखले जायचे. शहरातील 
अनेक कलाककृ ती आणण नानाप्वध 
संास्कृ ततक पोशाखंाच्ा नमुन्ंासह 
शहराच्ा ऐततहाससक स्थळंाची लक्षणीय 
छायािचते् या संग्रहालयाची वैिशष्ठे 
आहेत. नुकत्ाच सुधारणा केलेल्ा या 
िव्क्ोिरयन वास्ुिशल्पाच्ा भोवती आता 
सुंदर आिण पे्रक्षणीय िशल्पाककृ ती रचण्ात 
आल्ा आहेत. 

टीप: संग्रहालयात संपूण्ग वष्गभरातून अनेक 
िचत् प्रदश्गने व सव्ग वयोगटंातील लोकंासाठी 
नाना काय्गक्रम आयोिजले जातात. मािहती 
करून घेऊन अवश्य लाभ घ्ावा. 

प्रत्ेक भेटीत नवीन वाटेल असे 
नवनवीन उपक्रम आिण प्रदश्गनंाची 
रेलचेल सायन्स सेंटर मध्े नेहमीच 
चालू असते. अत्ाधुिनक माध्मे 
वापरून तयार केलेली ही प्रदश्गने 
शास्तीय संकल्पना अितशय सोप्ा 
पद्धतीने मंाडतात. त्ा शेजारच्ाच 
इमारतीत असलेले ‘सायन्स ओिडसी’ 
हे प्रेक्षकगकृह शास्तीय िचत्पट 
दाखप्वण्ाकररता मोठ्ा पडद्ासह 
सुसज्ज आहे.
 
टीप: मािहतीपूण्ग व्ाख्ाने, िचत्पट 
व सायन्स फेयर इत्ािद रुिचपूण्ग 
काय्गक्रमंानी तुमची सायन्स सेंटरला 
िदलेली भेट अिधक समकृद्ध ठरेल. तेव्ा 
येण्ाअगोदर जरूर चौकशी करावी!

अिणक बस डेपो, वडाळा   
सोमवार ते शुक्रवार
(स.९:३० ते संध्ा.५:०० 
पर्यंत)•प्रवेश िवनामूल्य 

शहरातील सववात मोठे सं�ाहालय १९२३ 
साली, “ि�ान्स ऑफ वे� सं�ाहालय” 
या नावाने जनतेस खुले करण्ात आले. 
मुंबई आिण इतर जवळील िठकाणंाहून 
जमवलेल्ा, शहरातील कला�ाेेम�नी भेट 
�णून िदलेल्ा उत्तमोत्तम िशल्पाककृ ती, 
समप्नएचर पेंरटंगच्ा संग्रहंानी हे 
सं�ाहालय सुशोिभत अाहे. या िवप्वध 
अमूल् पुराणकालीन वस्ूंिशवाय, 
नुकतीच या दालनंामध्े भारताच्ा 
स्वातंत्रोत्तर काळातील “जहंागीर 
िनको�न कला सं�ारहाची” देखील 
भर पडली आहे. 

टीप: जवळच असलेल्ा गेटवे ऑफ 
इंिडया, या जॉज्ग िवटे्ट यंानी इंडो-
साससेप्नक रचनाशैलीनुसार घडप्वलेल्ा 
वास्ूला अवश्य भेट द्ावी.

मोहनदास करमचंद गंाधी यंाच्ा 
कं्राितकारी कायवाला संस्मरणीय श्रदं्धाजली 
असलेली हे संग्रहालय खरेतर १९१७ ते 
१९३४ च्ा दरम्ान, महात्ा गंाधीज�चे 
मुंबईतील िनवासस्थानच होय. येथे 
त्ंाच्ा जीवनािवषयीची प्रदश्गने तसेच 
तत्ालीन जागततक नेतं्ाशी असलेल्ा 
पत्व्वहारंाचे फलक लावण्ात आले 
आहेत. िशवाय, गंाधीज�च्ा मूल्ंावर 
िववेचन करणाऱ्ा पुस्कंाचे ग्रंथालय 
व तं्ानी सलरहलेली पुस्के िवक्ररीसाठी 
उपलब्ध आहेत. 

टीप: ज्ा वातावरणात सत्ाग्रह व 
असहकार आंदोलनाच्ा िवचारंाना गतत 
िमळाली, त्ा गंाधीज�च्ा खोलीमध्े  
दोन क्षण जरूर थंाबून पहा!

मुंबई शहराच्ा अाथथ�क िजल्ह्ाच्ा 
मधोमध वसलेलं हे संग्रहालय, �णजे 
जणु चलनाच्ा मूळ संकल्पनेचा 
सखोल आिण मािहतीपूण्ग इितहास 
सादर करणारी एक खणजन्ाची 
पेटीच! पैशाच्ा स्वरूपंात होत गेलेला 
बदल �णजे अगदी पूववी वापरल्ा 
जाणाऱ्ा चलनंापासून ते पुढे दूध-
धान्ािदवस्ूंची देवाण-घेवाण व अशा 
प्रकारे अथ्गव्वहारात होत गेलेली 
उतं्काती उलगडून दाखवत हे संग्रहालय 
बघणाऱ्ाला स्ंसभत करते. 

टीप: प्राचीनकालीन रोमन व ग्रीक 
प्रदेशंातील अमूल् नाणी तसेच 
मुघलकालीन संुदर नक्षीकाम असलेली 
नाणी यंाचाही सामावेश आहे. 

ितथे पोहोचायला वेळ लागत असला तरी, 
मुंबईच्ा लाल रक्तवािहन्ा, �णजेच 
लाल बसगाड्ंानी, बस डेपोत असलेल्ा 
या संग्रहालयाला भेट देणं अिजबात करठण 
नाही. इितहासकालीन ट्ाम आिण ओसनिबस 
पासून आजतागत असलेल्ा वाहनंाचा 
िवस्मयकारक संग्रह येथे अाहे. तसेच या 
संग्रहालयात मुंबईच्ा चालू बस वाहतूक  
व्वस्थेिवषयीची तपशीलवार मािहती 
बघण्ास िमळेल. बस या वाहनाबद्दल 
आकष्गण असलेल्ा लहान-थोरंानी आवजू्गन 
बघावे असे हे संग्रहालय आहे. 

टीप: बसच्ा ततिकटंामधे् काळाप्रमाणे 
होत गेलेला बदल (पूववीच्ा ततिकटंावर 
बसमागवाचा नकाशा असे, आजकाल मात् 
संसक्षप्त स्वरूपात ततिकटे असतात) पहाणे 
रोचक आहे. जरूर बघा!

नेहरू सायनस सेंटर 

डॉ. भाऊ दाजी लाड - मुंबई 
शहर वसतू संग्रहालय

एम. जी. रस्ा, फोट्ग
मंगळ. ते रप्व. (स.१०:१५ 
ते संधया.६:००), सोमवार 
(स.१०:१५ ते संध्ा.५:३०)
प्रवेशमूल् आकारले जाईल

csmvs.in

डॉ. इ. मोसेस रस्ा, वरळी•
होळी व ददवाळीचे िदवस सोडून 
बाकरी सव्ग िदवस (स.१०:०० ते 
संध्ा.६:०० पययंत) खुले राहील
प्रवेशमूल् आकारले जाईल 

nehrusciencecentre.gov.in

िफरोजशहा मेहता रस्ा, फोट्ग 
सोम. ते शप्न. (स.१०:४५ 
ते संध्ा.५:१५ पययंत)
प्रवेशमूल् आकारले जाईल 

museum.rbi.org.in

लेबरनम रस्ा, गामदेवी•
सव्ग ददवस (स. :३० ते संध्ा. 
६:००)•प्रवेश ववनामूल्य

gandhi-manibhavan.org

राणी बाग, भार्खळा•(स.१०:०० 
ते संध्ा.६:००) बुध. व काही 
साव्गजप्नक सुट्ंाच्ा िदवशी बंद 
प्रवेशमूल् आकारले जाईल

bdlmuseum.org
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