
Historicity Research Journal 
Volume  1 | Issue  3 | Nov  2014                                                                                                 ISSN:- 2393-8900 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Historicity Research Journal  |  Volume  1  |  Issue  3  |  Nov  2014 

1 
 

 
 

 
चांदवड प रसराची ऐितहािसक पा   वभूमी 

 
 

िशरसाठ गुंजन अशोकराव 
 

इितहास वभाग , पुणे व ापीठ. 
 

ािचनकालखंड:  
सलग इितहासाचा आरंभ हो यापूव  हणजेच मॊय-सातवाहन राजवट  नांद यापूव  तापी-

गोदावर खो  यात ता पाषाण सं कृती या काह  वसाहती िभ न कालखंडात होवून गे याचे 
अिलकड ल संशोधनाव न प  झाल.े ता पाषाण सं कृतीपूव  येथे पाषाणीयसं कृती झा याचे 
दसते. या या अ त वा या काह  खूणा नािशक (गंगावड  , नांदूर-मधमे र, िनफाड, गंगापूर), 
नगर (संगमे र, वरासंगम, खुपट , िचरक नाला) धुळे ज यात (तापी काठ ) सव णातून दसून 
आ या आहेत. 

वर ल थळे चांदवड सािन यात अस याने पाषाणीय सं कृती या थलांतराम ये चांदवडचा 
सहभाग असावा, असे वाटते.पाषाणीय सं कृतीनंतर येथे ता पाषाण सं कृतीत अनेक वसाहती 
आढळ या आहेत. ता पाषाण सं कृती या वसाहतीचे पाच िभ न कालखंड मानले जातात.१ 
 
१)सावळदा सं कृती इ. स. पूव २२००-१८००: 

ह  सं कृती हड पा समकालीन असावी तापी-िगरणा खो  यात हचा व तार होता. ह  
महारा ाची आ  सं कृती मानली जाते. या लोकांची आप या व तीसाठ  बारमाह  पा याची थळे 
िनवडली. शेती व पशूपालनावर यांचा भर होता. यांची घरे कुडाची होती व याची एक बाजू 
गोलाकार होती. चाकावर तयार केलेली भाजलेली मडक  यां या दैनंद न वापरात होती. यांचा 
रंग सामा यत: फकट तप कर , गडद तप कर , लालसर कंवा गुलाबी असे. यावर का या 
रेषांनी िच ाकृती काढले या आढळतात. या सं कृतीची थळे  मो या माणात तापी व िगरणा 
खो  यात आढळून आली. या थळांम ये दळणवळण होत होते आ ण हे सव चांदवडलगत या 
प रसरात घडले.२ 
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२)उ र हड पा सं कृती: 
 

िसंधू देशातील हड पा सं कृतीचे लोक व वध कारणांनी गुजरातमधून महारा ा या 
गोदावर -तापी खो  यात थलांतर त झाल.े दायमाबाद हे याचे उ म उदाहरण होय. दायमाबाद 
ीरामपूर व चांदवड या उ र पूवस आहे. हे लोक शेती व शेती संबंधीत उ ोगावर आपली 

गुजराण कर त होते. घरासाठ  यांनी क या वटांचा वापर के याचे दसते. 
 
१यु.चा.पा.न.१७ 
२त ैवपा.न.१७ 
 
३)दायमाबाद सं कृती:   
 

दायमाबाद ीरामपूर तथा संगमनेरलगत आहे. या ठकाणी तां याचे अवशेष मो या 
माणात आढळल.े या पैक  ांझ या चार देख या मूत  आहेत. (दोन बैलांना जोडलेला रथ, 
यावर ल मानवी वाहक ह ी, रेडा, गडा हे या थळांचे वैिश  होय.१ वरा आ ण गोदावर  यां या 

प रसरात तां याचे उ ोग फार पूव पासून चालू होते. नािशक-चांदवड याला अपवाद नाह त. आजह  
या ठ काणी ओतार काम मोठया माणात चालते. याच काळात वकिसत झालेले दायमाबाद क  
चादंवड या प रसराम ये आहे. यामधील लोकांना धातूचे वशेषत: तांबे व सोने यांचे ान होते. 

 
४) माळवा सं कृती:    
 

माळवा सं कृतीचा उगम आज या माळ यात हणजे ा नद या खो  यात झाला. 
कालांतराने याचा सामावेश द णेकड ल देशात हणजे उ र महारा ात झाला. नमदा, तापी, 
गोदावर  आ ण यां या उपन ां या काठ  या सं कृती या व यांचे अवशेष सापडले आहेत. 
याम ये काश,े बहाळ, दायमाबाद, इनामगाव चांडोळ , सोनगाव येथे यां या अ त वाचा 

भरपूर पुरावा सापडला आहे.२ ह  सं कृती ािमण घाटाजवळ असून शेती व पशूपालन हे यां या 
उपजी वकेचे मु य साधन होते. बार- माह  पाणी सा याजवळ यांचा वकास झा याचे दसते. 
चांदव लगत हणजे िगरणा, गोदावर , वरा, घोड, भीमा आ ण यां या उपन ांवर आ ापयत 
यांची शंभराहून अिधक थळे सापडली आहेत. काशे व इनामगाव येथे व तृत माणावर 

उ खननह  झालेले आहे. या सं कृतीचे वेगळे वैिश  हणजे यांनी साधलेली यापार े ातील 
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गती होय. यातील काह  व तू प म आिशयातील व तंूशी सा य दाख व- तात. याव न यांचे 
पर परांशी दळणवळण मो या माणात असाव.े याम य ेिनकट या प रसराला मह वाचे थान 
असाव.े 

 
५) जोव सं कृती: 
 

या सं कृतीची आतापयत दोनशेहून अिधक थळे सापडली आहेत. शेती, पशुपालन, 

जलसंधारण आद ंवर यांचा भर होता. यांची घरे समाजा या िनरिनरा या तरां माणे गोल तथा 
काटकोनी-चौकोनी होती. उ म कारची का या िच ाकृती असलेली भांड , अनेक कार या धािमक 
क पना व पुजा वधी, वशेषत: मात-ृ पतृ पूजा संमत होती.३या लोकांनी शेतीवरच आधा रत अशी 
थर जीवन यव था िनमाण कर याचा य  नकेला. यांनी समकालीन क ांशी यापार व दळण-

वळण था पत केल.े  

जलसंधारणाचे लहान मोठे क प िनमाण कर यात यश संपादन केल.े या मधूनच या 
सं कृतीचा सार हो यास मदत झाली. जोव संगमनेरलगत आहे. चांदवड व संगमनेरम ये एकच 
ड गर आहे. या व न या देशात जोव सं कृती असावी. 
१यु.चा.पा.न.१७ 

२त ैव पा.न.१८ 

३त वै पा.न.१८ 
 
नंदमोयसा ा य:  
 

नंदमोया या द णेकड ल व ताराम ये यांना नािशक खानदेश प रसरावर थम वच व 
था पत करावलेागले. याच काळात धम साराथ बौ  िभ ूंची द णेकडे थलांतरे झाली. 

यामुळे या प रसरातील उ खननात उ रेकड ल का या झलायची खापरे (एन वी पी) आढळतात. 
मौय काळात स ाट अशोकाचा या प रसराशी य  संबंध आ याचे या या पाच या आ ण 
तेरा या िशलालेखाव न जाणवते. 

मौयाचे सा ा य रिथक-भो जक, पेतािनक, अपरा ता उ र महारा  व खानदेश प रसरावर 
होते१ तसेच स ाट अशोकाने धममहामाय नावाचा धमािधका  याच  िनयु  केली होती. इ.स.पूव. 
२३० या सुमारास वर ल प रसर मौय सा ा यापासून अलग क न यावर सातवाहनांनी आपले 
वच व था पत केल.े इ.स. पूव. १८५ या आसपास याच प रसरात पतळखोरा, अ जंठा, 
नािशक, जु नर काल, भाजे येथे शेकडो बौ  ले या आकारास आ या.२ यां या जडण-
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घडणीवर ल तथा िश पावर ल मौयकलेचा भाव या प रसरावर ल मौयाचे वच व प  कर यास 
पुरेसा आहे. 

 
सातवाहन स ा:   
 

मौयानंतर या कालखंडावर सातवाहनांची स ा ा था पत झाली. सातवाहन राजवट चा 
कालखंड इ.स. पूव. २३० ते इ.स. २३० असा ४६० वषाचा मानला जातो. यां या राजवट चे दोन 
भाग ठळकपणे दसतात. आ  सातवाहन ते िशव वामीपयतचा एक व गौतमीपू  ते अखेरचा 
वजय सातकण पयतचा दुसरा तथा प नािशक प रसरा या ीकोनातून उभय काळखंडात या 
भू देशावर सातवाहनांचे सावभौ- म व होते. सातवाहनांचे ित पध  शक- पंथांनी इ.स. प ह या 
शतकात सातावाहनांना शह दे याचा य  न केला. 

सातवाहन काळात ित ानला आंतररा ीय यापार पेठेचा दजा िमळाला. यामुळे आज या 
मुंबई, द ली माणे ित ान समकालीन बाजारपेठांशी जोडले गेलेले होते. प रणामी ित ान-
ाव ती, ित ान -भृगृक छ, ित ान.पाटलीपू  नािशकमधूनच जात होते. हणजेच 

सातवाहनांनी नािशकमधील यापार  चळवळ चा पाया घातला. माळवा जोपयत सातवाहनां या 
वच वाखाली होता तोपयत नािशकवर ल सातवाहनांची पकड ढ होती. तथा प, माळ यावर ल 
वच व डळमळ त होताच तेथे कुशणांची पयायाने पांची राजवट िनमाण झाली. 

सातवाहन स े या सं थापकां या कालखंडापासूनच नािशक चांदवडचा देश यां या 
वच वाखाली होता. हे अनेक माणांव न प  झाले आहे. सातवाहन नृपतीची नाणी नािशक 
उ खननात िमळाली आहेत.  
१ ा.भा.सा.इ.पा.न.१४३ 
२यु.चा.पा.न.२० 
यानंतर दुसरा नृपती कृ ण या या नािशक िशलालेखाव नह  नािशकवर सातवाहनांचे भू व 

असावे असे दसते. सातवाहन घरा यात एकंदर त तीस नृपती होवून गेल.े यापैक   
सतरावा नृपती हाल सातवाहन हा होय. याची कारक द अ पजीवी असली तर  

सा ह यिनिमती या ीकोनातून अितशय मह वाची होती. याचा सु िस  ‘गाथास सई’ हा ंथ 
यापार व यापार  सं कृतीशी िनगड त आहे. यातील पांचे (पाणपोईचे) उ लेख अितशय 
मह वाचे आहेत. यापार  महामागावर ल हालचाली या- म ये बारकाईने टप या आहेत. यापार  
महामाग याच प रसरातून जात अस याने या पा नािशक, बलसाड, उ जैन, चांदवड येथे मो या 
माणात असा यात.सातवाहन काळात या माणे यापार  चळवळ चा खानदेशात यापक पाया 
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घातला गेला. या माणे कले या े ातह  नवे दालन उघडल.े सातवाहनांनंतर या प रसरावर 
अिभरांची स ा िनमाण झाली. 
 
अिभरराजवट: 
 

अिभरांनाच नािशक खानदेशात अ हर टले जाते. खानदेश हे भारतीय पातळ वर ल 
अ हरांचे मह वाचे थान होते. महारा ातील अिभर स ेचा सं थापक हणून राजन मांढर पु  
‘इ रसेन’ यास मानले जाते.१ नािशक ले यात याचा नव या शासन वषातील एक अिभलेख 
िस द आहे. याने रा य- रोहणा या िनिम ाने कालगणणेसाठ  एक संवत सु  केला. तोच 

कालांतराने ‘चेद -कलचुर ’ संवत हणून चारात आला. इ रसेन महापरा मी होता. तो इ. स. 
२४० म ये स ेवर आला. नािशक जवळची अंजनेर  ह  अिभरांची राजधानी होती. अंजनेर , 
अिशरगड, गा वलगड ते चांदवड पयत याचे सा ा य पसरले होते.      

  
वाकाटकघराणे: 
 

या नंतर गु  घरा याने वशेषत: चं गु  याने शकां व द जोरदार मोह म उघडली. 
यासाठ  यांनी वाकाटकांशी मै ी क न यांना शक वरोधी मो हमेत सहभागी क न घेतल.े 
याचा लाभ वाकाटक राजा पृ वीषेणाने वदभ ते अपरांतचा देश आप या स ेखाली आणला. 

याव न या देशावर वाकाटकांचे वच व था पत झाले होते. या घरा या या व सगु म शाखे या 
उ राधात हणजे सवसेन व हर षेणा या कालखंडात या प रसराचा व वाकाटक राजस ेचा जवळून 
संबंध आ याचे भौितक पुरावे िमळाले आहेत. ह तीभोजपु  वराहदेव हा हर षेणाचा पंत धान 
होता. या या कार कद  म ये अ जंठा ड गरात १,२,१६,१७ व १९ या मांका या ले या खोद या 
गे या.२ चांदवड ड गराचा एक व ता रत फाटा हणजे अ जंठा ड गरांगा होय. अ जंठया या . 
१७ ले या या समोर एक िशलालेख असून याम येप रसरातील सामंत घरा याची  वंशावळ दली 
आहे. याम ये ुतरा ,  
१यु.चा.पा.न.१४ 
२त ैव पा.न.२९ 
ह रसांब, र वसांब आद  सामंतांची नावे कोरली आहेत. याव न वर ल सामंत घराणी या 
प रसरावर रा य कर त असावे असे वाटते.  
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चा यु य घराणे (बदामी): 
 

इ. स. ५३५ ते ७४५ या कालखंडात बदामीसार या दूर देशातीलराजघरा याने या 
देशावर वच व था पत केल.े१ जयिसंह हा या घरा याचा सं थापक होता. मं दर थाप याचा 

उदय व वकास हे यां या राजवट चे वैिश े  मानले जाते. चांदवडचा आ ण चालु य घरा याचा 
य  संबंध दाख वणारा पुरावा अिलकडेच हाती आला आहे.  

नांदगाव तथा िनपणतां पटानुसार चालु य नागवधन हा धारा य जयिसंहाचा पु  असून 
वत: धारा य पुलकेशी (दुसरा) चा लहान भाऊ होता. यानेच याला नािशक-खानदेश े ाचा 
ांतािधकार  हणून िनयु  केले होते.२ अलीकड ल संशोधनानुसार चं ा द य हे नागवधनाचे दुसरे 

नाव होते. याची याच प रसरावर अिधस ा अस याने याचे रा यकारभाराचे क  चं ा द यपूर 
असाव.े चं ा द यपूर हणजे आजचे चांदवड होय. चालु य नागवधन ऊफ चं ा द य हा या 
प रसरातील प हला ऐितहािसक ात राजा होय. यामुळे चांदवड या िन  चतइितहासाला सात या 
शतकापासून आरंभ होतो. 
 
चांदवड रा कूट घराणे:    
 

रा कूट घराणे भारता या अित ािचन व मह वा या घरा यांपैक  होय. यांनी भारता या 
िभ न भू देशात िभ न कालखंडात अिधस ा गाज व याचे प  होते. महारा ात यांची कारक द 
४०० वषाकर ता होती. आतापयत यांची तीन घराणी काशात आली आहेत. १) मानपूर (मानोर 
ज. ठाण)े २) वदभ ३)वे ळ नंतर यानखेट दंितदुग हा मु य शाखेचा सं थापक होता. रा कूट 
आरंभी चालु यांचे मांडिलक होते. इ.स.७४५ नंतर दंितदुगाने वदभ व माळ यावर वच व 

था पत क न वत:चे वातं य घो षत केले ते हा चांदवड  प रसरात यांचे चा यु यांशी यु  
होवून िगर वमन ( ितय) चालु य याचा पराभव झाला३ दंितदुगाचा या देशांशी जवळचा संबंध 
होता. 
मालेगाव तालु यातील बोर  नद या संगमावर ल प पलाद या ठकणी याचा सैिनक  तळ होता. 
यानंतर थम (कृ ण) स ाधीश झाला या या काळात वे ळचे कैलास मं दर िनमाण झाल.े 
यानंतर ुव, गो वंद (ितसरा) हे अितशय परा मी राजे झाल.े गो वंद (ितसरा) व इं  (ितसरा) 

हे अितशय 
 
१ ा.भा.सा.इ.पा.न.३२७ 
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२यु.चा.पा.न.३१ 
३त ैव पा.न.३२ 
परा मी होते. संपूण भारतभर यांचा दरारा होता. ते जैन धमाचे पुर कत होते. संपूण 
महारा ावर यांची स ा होती. इं  ितसरा चे मालेगाव चांदवड े ाशी थेट संबंध अस याचे 
तां पट अिलकडे उपल ध झालेले आहेत. वजीरखेडा या ठकाणी इं  ितसरा याचे दोन तां पट 
िमळाल.े१ यातील दान दलेले गाव चांदवडलगतचे आहे. 
 
यादवस ा: 
 

सातवाहनानंतर या देशावर द घकाल स ा असणारे दुसरे बळ घराणे हणजे चांदवड-
देविगर चे यादव घराणे होय. इ.स.८५० या सुमारास ढ हार नावा या यादव सरदाराने 
चांदवडला आपली अिधस ा थापन केली. हा चांदवड या इितहासाचा सुवणकाळ होता असे 
मानावयास हरकत नाह . कारण रा कूट-यादवकाल हा सामंतशाह या वच वाचा कालखंड मानला 
जातो. सामंतांचे अनेक गट असून ते सतत दबावाचे राजकारण कर त असत. यानुसार 
रा यक या स ेम ये चढउतार होत आ ण यांना आपले राज कय काय े  व राजधा या सतत 
बदला या लागत असत. याच माणे यादवां याह  अनेक राजधा या झा या. चं ा द यपूर ह  
याची आ  राजधानी होती.२ 

यादवकाळाचे दुसरे वैिश  ट हणजे पयावरणाची अनुकूलता. यां या काळात पज यमानात 
वाढ होऊन शेतीला अनुकूल वातावरण िनमाण झाले होते. यादवांनी या प रसरावर २५० वषाहून 
अिधक काळ रा य केले होते. या काळात सुब ा िनमाण झा याने सव े ात वकास झाला. 
मोठया माणात मराठ  सा ह य िनमाण झाले. यां या काळातच भा कराचायासारखा ग णती, 
मुकंुदराज, च धर, ाने  वर व, नामदेव यासारखे उ ुंग ितभेचे महामानव व संत होऊन गेले. 
ाने  वरांनी ाने  वर ची मराठ त रचना क न मराठ  सा ह यावर कळस चढ वला. या काळातच 

अनेक दुग, मं दरे, िनमाण झाले. चांदवड प टयात एकुण १७ दुग आहेत. या पैक  धोडपचा 
क ला अभे  आहे. मं दरे उभार याची हेमाडपंती शैली या हेमा पंता या नावाने ओळखली 
जाते, तो यादवांचा करणािधप होता. याने यादव रा य- क  या या तीन पढ या पा ह या हो या. 
चातुवग िचंतमणी हा याचा िस द ंथ होता. मोड  िलपीचा कता ह  तोच होता.  

इ. स. ११८० पयत यादव रा कूट व क याणी या चालु यांचे मांडिलक होते. इ. स. ११८० ते 
१३१८ पयत ते महारा ाचे सावभौम स ािधश होते. यां या घरा यात एकंदर २५ नृपती झाल.े 

ढ हार हा यांचा सं थापक राजा होता. वसई तां पटानुसार चं ा द यपूर ह  यांची आ  
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राजधानी होय. या वधानाला पु ी देणारा दुसरा तां पट ऎरमदेवाचा इंदूर तां पट हणून 
ओळखला जातो.३नािसक-क प 
 
१यु.चा.पा.न.३२ 
२महारा ीय नकोश पा.न.५० 
३नािशक ज हा गझे टयर पा.न. ८८० 
 
या जन भासुर या ंथात ह  चांदवड ढ हाराची राजधानी अस याचे हटले आहे. हणजेच 
यादव राजवट या कालखंडात चं ा द यपूर तथा चांदवड हे मह वाचे राज कय घडामोड ंचे क  
होते. रामदेवराय हा शेवटचा यादव राजा होता. अ लाउ न खलजीने या स चेा अंत केला. यादव 
सा ा य हे ािचन कालखंडातील शेवटचे हंदू सा ा य होते. 
 
म ययुगीन चांदवड:  
 

म ययुगीन काळात आजचा नािशक ज हा तीन ज यांम ये वभागला होता. या 
काळात ज ाला सरकार असे हणत. 

 
१) सरकार संगमनेर २) सरकार बागलाण ३) सरकार गाळणा. 
 

चांदवडपासून द णेकड ल सव देश हा संगमनेर सरकार म ये मोडत होता. मोगलां या 
शासन यव थेनुसार सरकारम ये अनेक परगणे असून संगमनेर ज ात सुमारे १४ परगणे 

होते यापैक  चांडवड हा एक परगणा होता आ ण ते दौलताबाद सु यास जोडलेले होते. 
चांदवड या उ रेकडे बागलाण आ ण गाळणा हे ज हे व यातील परगणे हे खानदेशला जोडलेले 
होते.महारा ात म ययुगीनइितहा- साची सु वात खलजी घरा यापासून होते. यादवां या 
पाडावानंतर खलजी व तुघलक घरा याने या देशावर स ा गाजवली. यानंतर १३५० ते १४९० 
या दर यान येथे बहामनी राजवट होती. यानंतर सन १४९० ते १६३६ या कालखंडात या देशावर 
िनजामशहाची स ा होती.१ 

खलजीचा सेनापती उलुघखानाने बंड केले व बागलाण या भागात याने वत:चे वातं य 
घो षत केल.े नंतर याचा पराभव झाला व तो खलजी या आ यास गेला. रामदेवाने खलजीचा 
मांडलीक हणून बागलाण ांत आप या रा यात सामा व  केला. मिलक काफूर ने माळ याव न 
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गुजरात वर आ मण करतांना याच देशातील मागाची िनवड केली. इ.स. १३४७ म ये बहामनी 
रा याची थापना झाली. पुढे इ.स. १३७० म ये मिलक फा क  या फा क  घरा या या 
सं थापकाने खानदेशाचा मुख राजा ब हज  याचा पराभव क न स ा आप या हाती 
घेतली.२काह  काळाक रता या देशावर गुजरात या घरा याचे वच व होते. इ.स. १४२९ म ये 
अहमदशहा बहमनी यांनी हा देश िमळ व यासाठ  गुजरात या शहाबरोबर यु  केले, पण 
याम ये तो अयश वी झाला.  

अहमदनगर या पाडावा नंतर (१६०५) उव रत िनजामशाह  सरदारांम ये यादवी यु  सु  
झाले. याम ये िमयांराजु व मिलक अंबर (नगरचा पंत धान) असे दोन गट िनमाण झाले होते. 
मिलक अंबर या वच वाखाली चांदवड, दौलताबाद प रसर होता. शहाजान या मोघल बादशहा या 
कार कद त  
 
१यु.चा.पा.न.४१ 
२त ैव पा.न.४१ 
 

इ.स.१६३६ साली याने याचा मुलगा औरंगजेब याला द णेत पाठ वले होते. या 
औरंगजेबाने इ.स.१६३६ साली अलीवद  खान या सरदारा या नेतृ वाखाली चांदवड प रसरातील 
क ले िनजामशा हपासून जंकून घेतले ते हापासून ते सुमारे इ.स.१७५२ पयत हा देश 
मोगलां या वच वाखाली गेला.इ.स.१६३७ म ये औरंगजेब द णेचा सुभेदार हणून औरंगाबाद 
म ये दाखल झाला. याने खानदेश व दौलताबाद परग याचे सािमलीकरण केले व आपला तळ 
औरंगाबादला ठोकला. तसेचजाफरखान या सरदारा या मदतीने चांदवड जंकून घेतल.े हणून 
याचे नाव जाफराबाद कर यातआल.े१ यावेळ  याने नािशकची बर च नासधुस केली. नािशकला 

सु याचा दजा दला यामुळे चांदवडचे मह व वाढले. 
 

मराठा कालखंड:    
 

औरंगजेब द णेचा सुभेदार होता. यावेळात छ पती िशवाजी महाराजांनी पुणे प रसरात 
मराठ  रा याची थापना केली होती. यामुळे यांची मुघल स ेशी छोट -मोठ  लढाई होत 
होती.मोगल काळात िशवाजी राजांनी सुरतेची दुसर  लूट केली. लूट घेऊन परत येत असतांना 
िशवाजी राजे आ ण यांचे मराठा सै य आ ण मुघल सै य यां यात इ.स.१६७० साली कांचन-
मंचन बार त यु द झाले. हे यु द वनी- दंडोर चे यु द हणून िस द आहे. चांदवड या प  चमेला 
कांचन-मंचन घाट १० ते १२ कोसावर आहे.थोड यात मोगल मराठा संघषातील अनेक राजक य 
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घटना चांदवड प रसरात घड या आहेत.२औरंगजेबा या मृ यूनंतर(इ.स. १७०७) औरंगाबाद 
सु याचे अनेक तुकडे झाले व येक सुभेदार वतं पणे कारभारक  लागला. द खनचा सुभेदार 
हणून िनजाम उल-मु क ची नेमणूक केली होती. ते हा हा सव देश या या वच वाखाली 

गेला. शाहू राजां या सुटकेनंतर ते महारा ात सातारा येथे आले ते हा ताराबाई बरोबर या संघषात 
वजयी होऊन पती झाल.े शाहू राजां या नेतृ वाखाली बाळाजी व  वनाथाने मोगल बादशाह 
शहाआलम या याकडून ’चौथाई’ आ ण ’सरदेशमुखी’ या सनदा आण या. यानंतर शाहूराजांनी 
महारा ात ठक ठकाणी ’चौथाई’ आ ण ’सरदेशमुखी’ वसूल कर यासाठ  आपले अनेक अिधकार  
नेमले. यानंतर बाळाजी व  वनाथाने मराठा मंडळाची थापना केली. उदा. दाभाडे, गायकवाड 
गुजरात व बागलाण देश, भोसले नागपूर, आं े प म देश अशी वभागणी केली. या 
दर यान खंडेराव दाभाडे यांनी या देशात दरारा िनमाण क न बर च लूट केली. इ.स. १७२४ 
म ये िनजाम मुघल स ेपासून वतं  झाला व याने द णेतील मुघल देशावर वत:चा ह क 
सांिगतला. हा देश १७२७ म ये मराठयांनी जंकून घेतला.३ पंपळगाव(परगणे चांदवड) वर इ.स. 
१७३१ ला भाविसंगराय या सरदाराने ह ला क न गढ वर व गावावर ताबा िमळ वला. िनजामाने 
फते आबखानला ितह ला कर याचे आदेश दले पण यात यांना यश आले नाह . 
१म.उ.द.ुइ.पा.न.९२ 
२त ैव पा.न.९७ 
३यु.चा.पा.न.४३ 
 
काद याची लढाई: 
 

िनजामाने १७३४ साली चांदवड परग याची जहािगर  कुवर बहादर याकडे सोप वली होती. 
याने या परग यात सव  याचे फौजदार व कमा वसदार नेमले होते. या वष  पके खराब  

झा याने वसुली झाली न हती. यातच कडा या या थंड ने परग यातून सै या या तुक यांची 
वारंवार ये-जा होत होती. यामुळे उरले या पकांची पायम ली झाली. या ठ काणी िनजामा या 
जहािगर चा अंमल अस- तांनाह  या परग याचा कोणीह  मालक नस यासारखी प र थती 
िनमाण झाली होती. अशा वेळ   

दाभा यांची २०० वारांची फौज परग यात िशरली. यांनी सव मुलखातून वसलूी केली 
असता यांना ितकार कर यासाठ  तेथील जहांिगरदार राज ी कुवर बहादूर यांचे फौजदार, 
कमा वसदार यांनी एक  येवून कादवा नद जवळ लढाई झाली.१ मराठयांकड ल बाळोजी दाभाडे व 
राणोजी शेलार या यु दात जखमी होऊन मृ यू पावल.े पेश यां या या देशातील हालचाली या 
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माणात वाढत गे या या माणात चांदवड भागात मराठा सरदारांचे वा त य वाढत गेल.े 
नारोशंकर बहादुरांना जे हा मालेगाव (गाळणा) नािशकचा कारभार दला ते हा यांनी या 
देशातील िभ लां या दहशतीला आळा घातला.  

यािशवाय वंचूरकर, चं चूड आद  मराठा सरदारह  या भागात सतत वावरत असत.  
िनजामाने इ. स. १७५२ म ये औरंगाबादहून खानदेशवर वार  केली यात िनज़ामाचा 

पराभव झाला आ ण गोदावर  ते तापी देशावर मरा यांचे िन ववाद वच व थापन झाल.ेचांदवड 
खरे नावा- पास आणलेते होळकरांनी!. पेश यांचे सरदार ्  म हारराव ् होळकरांना यांनी उ रेत 
केले या कामिगर - मुळे द ली या मुघल बादशाहाने इ.स.्१७५२ साली चांदवडची जहािगर  दली. 
यास पेश यांनी मा यता दली. तर सरदेशमुखी यांनी २५ हजार . रोख देवून खरेद  

केली.ते हापासूनचांदवड परग यावर होळकरांची अिधस ा था पत झाली. 
पेश यांचे सरदार म हारराव होळकरांना यांनी उ रेत केले या कामिगर मुळे द ली या 

मुघल बादशाहाने इ.स.१७५२ साली चांदवड ची जहािगर  दली.२ यास पेश यांनी मा यता दली. 
ते हापासून चांदवड परग यावर होळकरांची अिधस ा था पत झाली. म हारराव होळकरांनी 
उ रेकड ल अनेक कारािगरांना चांदवड येथे आणून या नगराचा वकास केला. या नंतर 
अ ह याबाई यांची कार कद इ.स.१७९५ पयत होती. यांनी चांदवड परग यात अनेक कार या 
सुधारणा घड व या. येथील रेणुका मं दराचा जण दार केला. चांदवड व प रसरातील प या या 
पा यासाठ  व शेतीसाठ  अनेक बारव, व हर  व तळ  खोद या. अनेक धािमक दान-धम केले व 
मं दरे, घाट बांधले.म हारराव होळकरां या काळात चांदवडला उपराजधानीचा दजा होता. 
द णेकड ल व खानदेशातील यांचा कारभार चांदवड येथुन चालत होता. यांनी बांधले या 
होळकर वा यास रंगमहाल हणत. 
 
१यु.चा.पा.न.४३ 
२होळकरशाह चा इितहास भाग-१ पा.न.९२ 
 

ते कोर व न ीकाम व रंगकाम िच ाकृती हणून वशेष िस द आहे. चांदवड म ये 
ह द,ू जैन, मु लम धािमक थळे मो या माणात आहेत. बांधकामा या अनेक शैलीत हे काम 
केले आहे. 

महारा ातील जहािगर चे व कागदप ांचे जतन कर यासाठ  चांदवडचा वकास हावा 
हणून म हाररावांनी अनेक यापार  व कसबी लोकांना आमं त क न उ म यापारपेठ वस वली 

व टाकसाळह  थापन केली.१ टाकसाळ तून शु द चांद चा पया, याला चांदवड  तुरा हणून 
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ओळखले जात होते. तो पाडला जात अस.ॆ ह  टाकसाळ इ.स.१८३० पयत कायरत होती. चांदवड  
पयाला बाजारात ाधा य़ानॆ मागणी होती. म हारजीनंतर अ ह यादेवीच होळकरांचा कारभार पाहू 

लाग या. म हारजींनी अ ह यादेवीला सती जा यापासून परावॄ  केले होते. अ ह यादेवी व चांदवड 
यांचा घिन  संबंध आला. चांदवड या इितहासात यांनी मोलाची भर घातली. चांदवडभोवती कधी 
काळ  तटबंद  व सात वेशी हो या. चांदवड येथे काह  िशलालेख आहेत याम ये रेणुका मंद राची 
तसेच चांदवडची जाफराबाद अशी न द आढळते. 
इ.स.१८१८ पासून हा देश इं जां या ता यात गेला.२ 
 
१म.उ.द.ुइ.पा.न.१०१ 
२होळकरशाह चा इितहास भाग-१ पा.न.१७४ 

 
वाचन केले या पु तकांची याद  खािलल माणे: 
 
ाथिमक साधने कािशत(मराठ ): 

१) होळकरशाह चा इितहास भाग-१ 
२)होळकरशाह चा इितहास भाग-२ 
३) नािशक ज हा गझे टयर 
४) केतकर ी. यं. भारतीय सं कॄती कोष, खंड ३ ते ४. 
५) केळकर य.न., होळकरांची  कै फ़यत,  हनुमान काशन–१९५४ 
६) महारा ीयसं कॄती कोश 
 
दु यम साधन:े कािशत (मराठ ) 
१) अमॄते निलनी, खानदेश इितहास पर षद, िनबंध सं ह – १९९३ 
२) बलसेकर द. ., मराठ  रयासतीची ऎितहासीक नाणी, नािसक, १९९८ 
3) बलसेकर द. . नािसकची नाणी सं कॄित, नािसक, १९९९ 
४) च हाण कमल,चांदवड िभंती िच ातील ितके, ैमािसक भारत इितहास संशोधक  
मंडळ, अंक - १ ते ४ 
५) डॉ. मोरवंचीकर युगेयुगे चांदवड, ड बवली. 
६) डॉ.शहा जी.बी., दुग जागल-ेजागल,े सुमे  काशन, मुंबई - २००८ 
७) डॉ.शहा जी.बी., उपे त दुगाचा इितहास, भाग-२, सुमे  काशन, ड बवली – २००६ 
८) डॉ. जामखेडकर अ. ., महारा  शासन, महारा :इितहास ाचीन काळ, भाग-१ 
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९) द त अमोल, इं ायणी अंक, मालेगांव - २००१ 
१०) देगलुरकर गो.बं.,नािशक, यंबक ऎितहािसक आ ण सां कृितक यशादशन, पुणे-१९९९ 
११) ािचन भारताचा सां कृितक इितहासगायधनी र.ना., राहुरकर वा.ग. पुणे १९५८ 
 


