
Historicity Research Journal                                             Impact Factor : 0.4521 (UIF)  
ISSN : 2393-8900               Volume - 2 | Issue - 11 | July – 2016 
_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

Historicity Research Journal  |  Volume  2  |  Issue  11  |  July   2016  
1 

 

  
अ ह याबाई होळकरांचे चांदवड परग यातील काय 

 

 

           िशरसाठ गंुजन अशोकराव 
                     Ph D. Student, Dept Of History, Pune University. 

 
________________________________________________________________________________________

सारांश: 
चांदवड प रसराला ऐितहािसक पा भूमी आहे. चांदवड 
हा नािशक ज हयातील मह वाचा तालुका आहे. 
होळकरां या वशेषत: अ ह याबा या ता यात 
आ यापासून या परग याची गती होत गेली. देवी 
अ ह याबा या काळात थर शासन यव था पहायला 
िमळते. यांनी भारतभर लोकोपयोगी कामे केली. तसाच 
यांनी चांदवड परग याचाह  वकास घडवून आणला.   
 
 

तावना: 
चांदवड खरे नावा पास आणले ते होळकरांनी! द ली या मोगल बादशाहने म हारराव 

होळकरांना चांदवडची जहािगर  दली, तर सरदेशमुखी यांनी २५ हजार पये रोख देवून खरेद  केली.१ 
पुढे चांदवडला होळकरां या जहािगर  अंतगत उपराजधानीचा दजा ा  झाला होता. अ ह याबाई 
होळकरां या काळात चांदवड परग याचा ख  या अथाने वकास झाला. अ ह याबा चा ज म ३१ मे 
१७२५ ला अहमदनगर ज ातील च ड  या गावी झाला.२  यां या वड लांचे नाव माणकोजी िशंदे तर 
तर आईचे नाव सुिशलाबाई होते.  माणकोजी िशंदे गावचे पाट ल होते. अ ह याबाई व खंडेरावांचा 
ववाह वत: पेश यांनी इ.स. १७३३ ला मो या थाटामाटाने लावून दला.३ अ ह याबा  व ख  डेरावांना 
ख  डेरावांना इ.स.१७४५ ला मालेराव व इ.स. १७४८ ला मु ाबाई ह  दोन अप ये झाली. खंडेरावा या 
खंडेरावा या वागणूक ला पाहून म हाररावांनी अ ह याबा ना राजकायात स म करायला सु वात केली 
होती, आ ण याह  यासाठ  यो य िस द झा या. इ. स. १७५४ म ये कंुभेर या वे यात खंडॆरावांचा 
मृ यू झाला. अ ह याबा नी धमा माणे सती जायचा िनणय घेतला. ते हा म हाररावांनी यांना सती 
जा यापासून परावृ  केल.े३ खंडेरावां या मृ यूनंतर तर अ ह याबा नी राजकायात अिधकाधीक ल  
ायला सु वात केली.  

    म हाररावांनी अ ह याबा ना रा यकारभार सांभाळ यासाठ  राजनीती पाठ दल.े हे यां या 
प ांव न प  होते. अ ह याबा  जेला आप या मुलां माणे मानत. यांचा यवहार सवाशी 
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आदरपुवक असे. परंतू जर कुणी जनतेशी दु यवहार केला तर ते यांना सहन होत नसे. एकदा 
चांदवड या मामलेदाराने एका बोह  याला ास दला ह  बातमी अ ह याबा या कानावर गेली ते हा 
यांनी याला प  िलहून चांगलेच खणसावले क  जनतेचा आदर केला पा हजे. भ व यात अशा 
कारची वागणूक खपवून घेतली जाणार नाह . पु हा जर अशी त ार कानावर आली तर याचा 

प रणाम चांगला होणार नाह .४ याव न अ ह याबा  कामा या बाबतीत कती िश त य हो या हे 
दसून येते. अ ह याबा नी संपुण भारतभर मुख ितथ े ां या ठकाणी मजबूत घाट बांधले. 
धमशाळा बांध या, अ न े े उघडली यात अपंग, असहाय गोरगर बांना राह याची सोय केली.५ या 
या ठकाण या ामो ोगाला ो साहन दले. यामुळे देशातले या ेक  ितथ े ी येवून 
ामो ोगांतगत िनम ती केले या व तू वकत घेवू लागले. यामुळे यापार उद म  वाढ स लागला. 

चांदवड परग याम येह  अ ह याबा नी अनेक लोकयोपगी कामे केली. यांनी महामागावर वास 
करणा  या या ेक ं ना व ांती व थकवा दूर हो यासाठ  र या या दुतफा झाडे लावली. ती झाडे 
आजह  र याव न जाणा  या पदचा  यांना सावली देतात. याच माणे प या या पा याचे मह वह  या 
जाणून हो या. गावोगावी लोकां या प या या पा याचा  न सुटावा हणून यांनी गावात 
ठक ठकाणी पाय  या बांधले या व हर  बांधून आप या जनतेची प या या पा याची चांगली सोय 
केली होती. यांनी चांदवड येथेह   रंगमहालात चंड व हर बांधली.६ या व हर ला ित ह  बाजूंनी 
पाय  या व कमानी या ट याने तळ गाठता येतो. चंड ह ीसु दा पाय  यां या वाटेने व हर या 
तळभागाकडॆ जावून पाणी पवू शकतो इतका मोठा यास या व हर चा आहे. पाणी टंचाई या 
आज या प र थतीत रंगमहालातील चंड व हर चांदवड तालु याला वरदान ठरली आहे. या भागाने 
अनेक दु काळ अनुभवले परंतू या व हर चे पाणी किधच आटले नाह . या पा याचा उपयोग स या 
चांदवड तालु यातील अनेक गावांना ट॓करने पाणीपुरवठा कर यासाठ  होतो. ७  

वषातील काह  दवस अ ह याबा चा मु काम हा चांदवडला असे.८  या अ यंत धािमक, 
स ह णू व कत यत पर अशा राजयोिगनी हो या. या रेणूका माते या परम उपासक हो या. 
अ ह याबाई चांदवडला या रंगमहालात वा त य कर त या रंगमहालापासून रेणूका माते या 
मं दरापयत भुयार असून या भुयारातून या रेणूकादेवी या दशनाला जात असत. हे भुयार आजह  
शाबूत आहे. देवी या मंद रात जेथे नंद  ठेवला आहे या ठकाणी या भुयाराचा माग अस याचे 
सांिगतले जाते.९ 
      रेणूका मं दराचा यांनी जण दार केला. मं दराला दगड  कोट बांधून या या समोर देख या 
द पमाळ उभार या.१० यािशवाय अ ह याबा नी चांदवडला मा ती, मुड  वर, वठठल, काितके र,  
पांढरा हनुमान, ी कृ ण, गणपती, खंडेराव आ द देवतांची मं दरे उभारली आहेत.११ अ ह याबा नी 
चांदवड गावा या उ ेरेला खोकड नावाचा तलाव मातीचा तलाव बांधला असून याचा सांडवा चु यात 
बांधलेला आहे. या तलावात पलीकडे असले या वरबाडे गावाजवळ ल तीरळ  ना यावर चु याचे 
बांधकाम क न चार  ारे या ना याचे पाणी होळकरां या खोकड तलावात आणून सोडले आहे.१२ 
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संपुण देशात अ ह याबा नी अनेक धमशाळा बांध या, तसेच यांनी चांदवड येथेह  धमशाळा बांधली 
होती. "ह  धमशाळा काितके  वर महादेव मं दराचे दर यान असून च मे दोन आहेत".१३ अशी या 
धमशाळेची न द आढळते. अ ह याबा नी जु या होळकर वा यात एक वाडा गोठारा कर ता  बांधला 
होता. यात लाकड  काम असलेले ी कृ ण मं दर उभारल.े हे मं दर व वाडा यांनी चंदूभट द त 
यांना दान द याचा संदभ िमळतो.१४ आजह  चंदूभट यांचे वंशज तेथे िनवास करतात व 
यां याकडून या मं दरची पुजाअचा व देखभाल केली जाते. सुभेदार म हाररावांनी आप या हयातीतच 
रा याचा कारभार अ ह याबाईकडे सोप वला होता. सुभेदारां या क येक लढायात बाई बरोबर राहत 
अस याने ितला फौजे या हालचाली, डावपेच, तहा या अट  ठर वणे वगैरे राजकारणाची चांगली 
मा हती झाली होती.१५ सुभेदारां या प ात  तर ती होळकर रा याचा पुण कारभार बघत होती. 
अ ह याबा चा दरारा अस याने यां या रा याकडे वाक या नजरेने पहा याची आसपास या को याह  
रा याची ह मत झाली नाह . म हाररावां या कार कद पासून अ ह याबा या सासू या नावे 
खाजगीची जहागीर  चालू होती. हा मान गौतमाबाई िनवत यानंतर अ ह याबा ना लगेच िमळाला.१६ 
यां या कार कद त खाजगीचे उ प न दौलतीहून वेगळे असून ितला "अ ह याबाईची गाद " 
हण याचा घात होता. खाजगीचे दवाण व फडणीस वगैरे दरखी कामगार वतं  असून खासगी या 

उ प नातूनच तेथील धमदाय व देव थानचा खच चालत असे.१७  
१ जुलै १७७२ मौजे कुरडगाव परगणे चांदवड येथील ब लाळ दावजी प टल त ीम नीमे 

पा टलक  यां या आजोबांनी १ पयाला तो ह सा वकला होता, परंतू यांना १ पया ह  िमळाला 
नाह  आ ण यां या पा टल क या ह याचा कागदह  यांना परत िमळत न हता. ंबकराव ब लाळ 
यांना अ ह याबा नी तो कागद शोधून यांना परत  कर याचा आदेश दला होता.१८ इ.स. १७७९ 
अ ह याबा नी मौजे िसवड  परगणे चांदवड येिथल गणेशराम गुमा ते यांना गंगाजी आखाडा 
ंबकराज येथे यागतीथ येथील तलावाची रखवाली करतात. यांना दरसाल पये ९६ दे याचे 

सांिगतल.े१९ इ.स. १७९३ ला मु ाबाई फणसे यां या मृ यूनंतर यां या इ छे माणे मौजे उसाड 
परगणे चांदवड हा गाव अ ह याबा नी वेदमूत  िचमणभट, बाळभट व बाबादेव भट यांना इनाम 
दला.२०  
    इ.स. १७६१ म ये सासू गौतमाबाई, इ.स. १७६४ म ये म हारराव आ ण इ.स. १७६५ म ये 
मालेराव मृ यू पाव याने अ ह याबा वर द:ुखाचा ड गर कोसळला. अशी एकामागून एक कुटंूबातील 
माणसे सोडून जात असतांना देखील होळकरशाह  टक व याचे आ ण जा हतासाठ  स ा व संप ीचा 
संप ीचा वापर कर याचे त घेवूनच यांनी रा यकारभार हाती घेतला होता. १३ आ॓ग  १७९५ ला 
अ ह याबा चा मृ यू झाला.२१ 
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