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पु य ोक अ ह याबाई होळकरांनी बांधलेले तलाव 
   

 

ा.आर. एम .संगशे ी 
संगमे र कॉलेज, सोलापूर 
 
 

          म ययुगीन कालखंडाम ये भारता या इितहासाम ये या 
तेज वी वरंगणा होऊन गे या, यां याम ये अ ह याबाई होळकरांचे 

थान आदरणीय आहे. अ ह याबाईचा ज म १७२५ साली मराठवाडा 
वभागातील च ड  या गावी झाला. ज माने मराठ  असणा या या 
क यार ाने आप या धािमक व सामा जक कतृ वाने भारतभर कत  

िमळवली. यांचा ववाह मराठ  स ेचे सुभेदार म हारराव होळकर यांचा 
पु  खंडेराव होळकर सोबत १७३३ म ये झाला, पण दुदवाने 

अ ह याबाई होळकरांवर घात घातला, वया या अव या ३० या वष  

इ.सन १७५९ म ये खंडेराव होळकरांचा मृ यु झाला. व अ ह याबाईना अकाली वैध य आले. पुढे इ.सन १७६६ म ये 

यांचे सासरे म हारराव होळकर यांचे िनधन झा यामुळे राजकारभाराची सव जबाबदार  अ ह याबाई यां यावर आली. 
अशा बकट प र थतीत मो या धैयाने अ ह याबाईने दौलतीचे र ण तर केलेच, परंतु म हाराव होळकरांचा लौ कक 

कायम राखला. ितने रा याची घड  वसकटू दली नाह . तर होळकर शाह चे वैभव कायम राखले, व अनेक सतकृ ये 

क न पु य ोक हो याचा मान ह  यांनी िमळ वले.  

  अ ह याबाई होळकरांनी केले या स कृ याची याद  फार मोठ  आहे. अ ह याबाई िशवभ  हो या. यांनी 
देशभर कती मं दराचा जण दार केला. आनंद काकन येथील व े रा या मं दराचा जण दार केला. काशी येथील 

व े रा या मं दरा या जण दार केला. गया येथील व णू मं दर सोमनाथ, येथील महादेवा या मं दरांचा जण दार 
केला.तर मराठवा यातील परळ  वै पनाथ व वे ळ येथील घृणे र मं दरांचा जण दार केला. यािशवाय भारताम ये 

अनेक ठकाणी वतः या खचातून मंद राची उभारणी केली, याम ये आयो याम ये ीराम मंद राचे बांधकाम केले. 

आलामपूर, उजैन, ऋ षकेश, काशी, कु े , गंगो ी, जेजूर , नािशक, पंढरपूर, च ड  इ याद  ठकाणी मं दराची 
उभारणी केली. या यित र  अनेक ठकाणी मं दरे बांधून व रल सव ठ काणी बारव व वह र  तयार क न पा यासाठ  

यव था केली.  
  महासाधवी अ ह याबाईने पाणी यव थापन े ाम ये संपूण भरताम ये जे काय केले अशा तोड चे काय 

अ य कोण याह  य ने कंवा रा यक याने केले नाह . जनक याण धम पारायणता व ी वषयी वाटणार  अनुकंपा, 
मु या ा या वषयी असणार  कळकळ यामधून अ ह याबाईने भारतभर दुगम ठकाणी घाट बांधले. उदा- काशी 
कु े , याग, पु यतांबे, वटूर मंदले र, च ड  या ठकाणी घाट बांधले. तर बीड येथील जु या घाटाची दु ती केली.  
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  याग या ठकाणी बांध यात आलेला घाट अ यंत वशाल आहे. तर १७८५ म ये मा णक क णका घाट 

बांध याचे सापडते. पूरिनयं ण भूसखलन ितबंध पाणव याची सोयी या भूिमकेतून यांनी देशभरात शेकडो घाट 

बांधले. योितिलंगा या मं दरा या दु ती क न या ठकाणी कंुडाची व बारवाची िनिमती केली. 
  परळ  वैजनाथ मंद र, आ ण वे ळ या घृ णे र जवळ उभारलेली बारव आ ण घृ णे र मंद र हे मराठा 
कालखंडातील थाप य व यांचा शौय वषयक कोन प  कर यास पुरेसे आहे. वे ळ येथे बाईनी भारलेली बारवंची 
गणना भारतातील उ म बारव थाप यास केली जाते. िशवाय िनलाड, ब नारायण, रावर, वंदावन ई. ठकाणी 
मं दरासोबत बारवाची िनिमती केली. केदारनाथ येथे एक धमशाळा आ ण पा याचा कंुड, बांधला. जो जिमनीपासनू ३०० 

फूट उंच आहे. यांनी आप या य गत संप ीतून तसेच लोकांना आ हान क न ती िनिमती केली. यंबके र येथे 

संुदर अशी दोन देवाळाची िनिमची क न व पाणी संवधनातील दोन तलावे दगडाने बांधली आहे. अ ह याबाईनी 
उभारले या पाणी यव थापन प तीपैक  ९० ट के वह र  बारव, तलाव आजह  वापरत आहेत. यांनी आप या ३० 

वषा या कालखंडाम ये यागाशी कमाशी सांगड घालून जीवन यतीत करत. जे या हताकडे ल  देऊन भारताम ये 

धमशाळा व अनेक ठकाणी अ नछ े चाल वली. जेची सेवा केली, मु या ा यावर यांचे ेम होते, हणून 

मु या ा याला प यासाठ  यांनी हौद बांधले. या ेक साठ  वेगवेग या र यावर प या या पा याची सोय केली. 
या जनक याणासाठ  केले या कामाव न यांना देव व दले गेले इतक  यांची लोक यता वाढत गेली. 
अ ह याबाईने िनमाण केले या पाणी यव थापना या वारसा जतन कर याची आज मा  गरज आहे. म हारराव 

होळकरांनी मो या काटकसर ने वागून पंधरा ते सोळा कोट  पये खाजगी संप ी जमा केली होती. याचाच वापर 
अ ह यादेवीनी दान धम कर यासाठ  केला. अ ह याबाईचा हा वारसा यां या नंतर या काळात होळकर घर यातील 

इतर रा य पु षांनी चाल व याचे दसून येते. 

  या संबंधीचे तुकोजी होळकराने केले या कायासंबंधीचे दोन िशलालेख उपल ध झाले आहेत. हा िशलालेख वडा 
तलाव या नावानेच ओळखले जाते. ते इंदोर ज ातील देलापूर तालु यातील वडा तलाव या नावाने ओळख या 
जाणा या गावीच आहेत. यानुसार (इ.सन १८६९) तुकोजी होळकरा या आ ेव न लालजी अंबाजी या सुभेदाराने 

तलावाची पाळ  बांध याचे हटले आहे. या कामासाठ  याला ५७९५१ पये खच आ याची न द कर यात आलेली 
आहे. दुस या िशलालेखाम ये कायाचा आरंभ कधी झाला व हे काम पूण कधी झाले याचा उ लेख कर यात आलेला 
आहे. या न द व न इ.सन १८३९ म ये काय सु  झाले. व ते १८७५ साली संपले. अशाच कारची न द मु हेर येथील 

क यावर केलेले आढळते. मु हेर या क यालाच मयरगड असे हटले जात होते. बारालावा ांताचा इितहास तथा 
मु हेर देशमुखाची बखर या मु हेर म ये मु हेर येथील पाणी यव थापनाची मा हती दलेली आहे. या मा हतीनुसार 
मोसम आ ण पांजरा या दोन न ांचा उगम सा हेर जवळ होतो. असे हटले जाते क  तेथे पडणा या पावसाचा एक थब 

मोसम नद म ये तर एक थब पांजरा नद म ये जातो. या न ांना जु या ब हणीची उपमा दली आहे. पा या या 
उपल धतेसाठ  या दोन न ावर एकाखाली एक अशी दोन चंड जलाशये िनमाण कर यात आली होती. बागलाण या 
जल यव थापनाची श ती ऐने अकबर म ये के याचे न द आढळते. तसेच ता हिनया या ट श वाशाने या जागेला 
भेट देऊन या जागेचे वणन िलहून ठेवलेले आहे. यानंतर या काळाम ये भारतर  व े रांनी या जलाशयाची तुती 
केली असून यावर हुकूम हैसूर ांताम ये यांनी तलाव बांधले आहे. बांगलाणम ये अशा कार या पाणी 
यव थापना या कामासाठ  ६००० एकर जिमनीवर पाट थळ उभारले आहे. यासाठ  खोदले या वह र  मा  बारमाह  

पा याने भरलेला आढळतात. या काळाम ये खानदेशात पाणी यव थापना या े ात फार मो या माणात ांती 
घडवून आणली. नेर डांगर , जापी, िनमखेड, भरवली, बसबे, बुहाणपूर द दव,े पाटणे, सोमपूर ठकाणी पांजरा, कात, 
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बुराई गीरणा, ई. न ांवर बंधारे बांध यात आले. तसेच नािशक, वे ळ, जेजूर , चांदवड, पढंरपूर, तुळजापूर, धुळे, 

बागलाण, ई. ठकाणी मो या माणात वहर  खोद यात आ या. सन १८५० या काळात महारा ाम ये िसंचनासाठ  

२७४००० या आसपास वंधन वह र  कायरत हो या हणून या काळाम ये महारा ातील समाजाला जलसंधारणाचे 

व पाणी यव थापनाचे मह व पटले होते. महारा ात व याबाहेर ह  बारव, तलाव, व हर , कंुड ई. उ म कारे 
पा याची यव था के यामुळे तेथील जनतेचे पा याचे  सुटले व आिथक े ातह  ह  भरभराट ह  झाली.  
        भारतात अितशय ाचीन काळापासुन तलाव िनिमत कर याची परंपरा आहे. तलाव ामु याने जमीनी या 
खोलगट भागात िनमाण कर याची था आहे. तलाव बहुधा, रानावनात, देवालया या काठाशी अथवा गावकुसा बाहेर 
िनमाण कर याची पारंपा रक था दसून येते. साधारणतः पूव या काळ  जे तलाव िनमाण केले याचे बांधकाम 

वा तुशा ा या ीकोनातून आकषक व मजबुत व पाचे आढळून येते. तलाव लोकां या सोयीसाठ  बांधण े हे 

पूव पासून धमशा ा या ीकोनातून पु य काय मानले गेले आहे. 'सामा यतःजिमनी या खोलगट भागात नैसिगक 

वा कृ म र या' झाले या जलाशयास काट, पाळ, िश पे इ याद  बांधकामाने वा तू या जे आकषक व प दले 

जाते यास तलाव हणतात. तलाव हे आकारमानाने सरोवरापे ा लहान व व हर पे ा मोठे असतात. तलावाला ताल, 

तालाब, तडाण, पु करणी, वापी, वापीका अशी िभ न-िभ न नावे आहेत. यापैक  काह  नावे वैिश यपूण आहेत. उदा- 
पु करणी हणजे कमळाचे तळे. आकार सा यानुसार याचे सूय-पु करणी, चं -पु करणी असे उप कार आढळून 

येतात. भारतात न ा माणे तलावांना धािमक मह व ा  झालेले आहे. बहुसं य देवालयासमोर तलाव बांधलेले 

आढळून येतात. या भागात मो या न ा कमी ितथे देवळा या आवारात तलाव बांधत असत. या तलावाकाठ  घाट, 

दपमाळ, ओव या, तंभाव या, महा ारे इ याद  बांध याची था होती. सावजिनक उपयोगासाठ  तलाव बांधण ेहे ज 

पु य द काय समजले जायचे याच ीकोनातून पूव या काळ  तलावाची िनम ती झालेली दसून येते.  

अ ह याबाई या मुळातच धािमक वृ ी या हो या. जनसामा या या सोयीसाठ  यांनी वह र , कंुड, धमशाळा, 
देवालये, घाट, तलाव इ याद ची िनिमती केली. खालील ठकाणी तलावाची िनिमती केलेली आढळून येते. १. जेजूर  - 

महारा , २. यंबके र - महारा , ३. चांदवड - महारा , ४. परळ  वैजनाथ - महारा , ५. ओंकारे र - महारा   
 
पु य ोक अ ह याबाईनी बांधलेला जामघाट येथील तलाव –  
            पु य ोक अ ह याबा नी या माण ेसामा य जनते या प या या पा याचा  सोडव यासाठ  वह र  
अनेक ठकाणी बांध या याच माण े प यासाठ  व शेतीसाठ  लागणा या पाणी पुरवठयाची गरज ओळखून देशात 

अनेक ठकाणी तलाव बांधले. इंदौर व माहे र यां या दर यान व चल पवता या व सातपुडा पवता या काह  रांगा 
आहेत. यात एक जामघाट नांवाचे िस  असे ठकाण आहे. या ठकाणी अ ह याबाईनी एक सुंदर दरवाजा व तलाव 

बांधला आहे. या घाटात एक दरवाजा आहे. हा दरवाजासुमारे २५ याड लांब व २२ याड ं द व ४० ते ५० फुट उंच आहे. या 
दरवा या या दो ह  बाजूस भ य खांब आहेत. दुस या मज यावर स जे आहेत. द णेकड ल िभंतीस तीन खड या 
असून यातून खाली २००० फूट नमदा नद  वहात असलेली दसते. या दरवाजा या मा यावर एक चौरस ओटा असून 

यावर शामीयाना लावता यावा हणून यास भोके केली आहे. या ओ याव न वं  व सातपुडा या पवतां या 
पसरले या िभतंी, घनदाट अर ये, हरवी गार शेती, नमदा नद चे वहात असलेले प व  पाणी वगैरे फारच उ म देखावे 
दसतात. या दरवा यावर पुढ ल माणे लेख आहे-।। ी गणेशाय नमः व ती ी व माथ संवत १८४७ स ृ ध 

नागभुराके १७७२ यु म कुस े कियते दुियत ेव सरे माघे शु ल गयो दया पु पके बुधवारो नु य गळहार  राव य खड  

राव य व लग िशवपुजा पर िन य ा हण धम त परा अह या र या बबधेद माग ार शोभनम या सं कृत 
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िशलालेखाचा मराठ त अथ- ी गणेशाय नमः व ती ी व माथ संवत १८४७ शके १७१२ दुभती नाम संव सरे माघ 

शु ल योदशी पु प बुधवार या दवशी म हाररावांची नुषा व खंडररावीच धम प ी जी नेहमी िशवपूजा पारायणासाठ  

व ा हणांना धम कर यात त पर आहे. या अ ह याने हे संुदर महा ार बांधले. या दरवा यास गवा  ेआहेत. यां या 
जवळ एक तलाव असून ती अ ह याबाई या नांवानेच िस द आहे।। लेखांक ५६ २ मे १७८४ ।। ीमंत राज ी 
पंत धान रावसाहेब वामींचे सेवेसी वनंती सेवक कैसोिभकाजी दातार चरणावर  म तक ठेऊन िशर सा ांग नम कार 

व ापना ऐसीने ...... गंगा जल अ ह याबाई होळकरह  जमावसु दा जांबसे तलावाचे उ ापनाक रता आली आहेत. 

येथून महे र  जावयाची आठ दहा रोज लागतील आ ण समागमे आहो।।लेखांक ५५ २८ ए ल इ.स.१७८४ ।। चं  

वीस जमा दलारवर सेवेसी कैसो िभकाजी दातार कृतानेक सा ांग नम कार व ापना नाईत छ ७.... जांबाचे घाटावर 
तळे मोठे बांधले आहे तेथे बाई उ ापन करावयास वैशाख श,ु ।। शिनवार  जाणार गेली तर बरोबर जाईन ४ दवस 

लागतील ।। अशा कारे अ ह याबाई होळकरांनी जांबघाटावर एक मोठा तलाव बांधला असून या तलावा या 
उ ापनासाठ  या वतः हजर हो या. यामुळे भा वकासाठ  प या या पा याची व धािमक विधसाठ  पा याचा 
उपयोग सतत होत असे. याच माणे तेथील तळयामधील पा याचा वापर प या बरोबरच शेतीसाठ  ह  केला जात 

असे.  
 
यंबके र येथील मोती तलाव -  

  अ ह याबाई होळकर या िशवभ  हो या िशवालया या ठकाणी भा वकां या प या या पा याची गैरसोय 

ल ात घेऊन देशातील अनेक मं दरा या ठकाणी तलाव व वह र  बांधून भा वकां या प या या पा याची सोय केलेली 
दसून येते. यंबके र हे एक प व  ितथ े  असून ते नािशकपासून वीस मैलावर आहे. बारा योतीिलंगापैक  एक 
प व  िशव थान हणून ितथ े  िस  आहे. हे िशवालय नानासाहेब पेश यानी बांधले आहे. भ य देवालय व व तीण 

आवार असलेले व आजह  सरु त तटबंद  असलेले हे देवालय आहे. अ ह याबाई होळकर ा िशवभ  हो या यांनी 
येथे एक महादेवाचे मदं र बांधले व कुशवताकडे जा यासाठ  पूल बांधला यािशवाय या ेक ं या सोयीसाठ  एक तलाव 

बांधला जो मोती तलाव हणून ओळखला जातो. ।। ी यंबके र नं.१८, मोती तलाव िचरेबंद प का बांधलेला आहे. ।। 
मोती तलाव आजह  चांग या थतीत आहे. या तलावात आजह  भरपूर पाणी आहे. पा यावर चार दगड  पाय या 
दसतात. संपूण तलावाला चारह  बाजूंनी दगड  बांधकाम केलेले आहे. होळकरांची जथे मोतीबाग आहे तया ठकाणी हा 
मोती तलाव बांधलेला आहे.  
 
ओंकारे र येथील तलाव -  
  नमदे या काठावर ित या पा ातील एका वशाल बेटावर नेमाड ज ात भगवान शंकरा या बारा 
योितिलंगापैक  चौथे यात योत िलंग 'ओंकारम मले र' हे प व  ितथ े  आहे. येथील बेटाला व नमदा कावेर  

यां या वाहास ओम असा आकार िनसगताच ा  झालेला आहे. पवतावर ल वन ीमुळे पवताचा ह  आकार 'ओम' 

सारखाच दसतो. ओममधील आकारा या ठकाणी संगम आहे. तर उकारा या ठकाणी ममले राचे देवालय आहे. 
अ ह याबाई िशवभ  अस यामुळे भारतातील मुख िशवालयाकडे यांचे ल  जाणे सहजीकरण .आहे. यामुळे 

ओंकारे र येथील मं दराचा जण दार तलाव, वह र, कोट  िलगंाचन पारखाना, देवाला दािगने पालखी इ याद  धािमक 

व लोकोपयोगी कामे यां याकडून येथे ह  झालेली आहेत  
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  या मं दरा या जण दारानंतर अ ह याबाईने योतीिलंग ममले र महादेव मंद र ५०००० पये प के िशखर ट 

बांधले याच माणे जायदाद चे नांव ३१० तलाव अंदाजे कंमत १०००० ।। ी ओंकारे राहून अंदाजे अ या मैलावर 
आहे.  

  ओंकारे र येथे अ ह याबाई होळकरांनी बांधलेला तलाव आज देखील चांग या थतीत आहे. 

ओंकारे रापासून जवळ एक क.मी. अंतरावर असले या होळकर ट या शेत जिमनीजवळ हा तलाव आहे. तलाव 

चारह  बाजूंनी का या घड  दगडाची बांधलेली असून पाच पाय या दसतात. पाणी भरपूर आहे. तलावात उतर यासाठ  

चारह  बाजूंनी पाय या आहेत. तलाव मा  आजह  चांग या थतीत आहे. तलावाची लांबी ं द  पुढ ल माण ेआहे. ।। 
दहा तलाव ओंकारे र ते प म बाजूनी एक मैल लांब ४७०० ं द  २८६ चार  बाजूंनी काळ  जमीन कंमत १०००००० ।। 
पुव  ओंकारे रास फुले वाह यासाठ  या शेतीतून फुले घेतली जायची या शेतीसाठ  या तलावातून पाणी दले जायचे. 

अशा कारे ओंकारे र येथील तलावामुळे सवसामा य लोकांचे प या या पा याचे  िमटले. याच बरोबर शेतीलाह  

पा याचे यव थापन झा यामुळे मोठया माणात उ पादन ह  शेतीतून िनघू लागले. यामुळे ितथ या लोकांचा 
आिथक वकास झा याचे दसून येते. 
 
चांदवड येथील तलाव -  
  चांदवड ह  अ ह याबाई होळकरां या जहांगीर चे ठकाण, चांदवड हे गांव नािशक वदभा या र यावर असून 

होळकरां या वदेश वभागाचे मुख क  होते. १७५३ पासून चांदवडचा क ला म हाररांवा या ता यात आला. या 
रंगमहाला शेजार  होळकरांचा वाडा असुन अ ह याबाई होळकरांनी चांदवड येथे अनेक ठकाणी देवालय बांधली. यात 

रेणूका देवीचे देवालय मुख आहे. ।। चादंवड वाफगांव रेणूका मंद र चांदवड लांबी २०० ं द  १०० पुवला ड गर प मेला 
आ ारोड द णेला र ता उ रेला ड गर कंमत अंदाजे .२५००० ।। या रेणुकादेवी या मंद राशेजार च अ ह याबाईनी 
एक सुंदर तलाव बांधला आहे. परंतु या तलावाचे कागदोप ी उ लेख मा  सापडत नाह त. परंतु होळकर टचे मॅनेजर 
ी एम के पवार यांनी चांदवडची माह ती सांगताना सांिगतले क , हा तलाव अ ह याबाईनी रेणुकादेवी या दशनाथ 

येणा या भावीकांना नानासाठ  व इतर वापरासाठ  यांना बांधून दला. हा तलाव का या घड  दगडाने बांधलेला असून 

पा या यावर या या सहा पाय या दसतात. तलावातील पाणी घे यासाठ  व दोन बांजूनी उतर यासाठ  पाय यांची 
योजना केलेली आहे. तलावात जवंत पाणी आहे. आजपयत कधीह  पाणी आटले नाह . चार  बाजूंनी दगडांनी बांधलेली 
िभंत चांगली आहे. रेणुका देवी या मंद रात तलावातून पाणी योजना केलेली आहे. अशा कारे अ ह याबाई होळकरांनी 
उ म कारे या ठकाणी पाणी यव थापन के यामुळे या प रसरातील लोकांचे प या या पा याचे  िमटले. याच 

बरोबर या तलावाम ये भरपूर पाणी अस यामुळे येथील शेतक यांना शेतीतील उ पादन वाढव यासाठ  फायदा झालेला 
दसून येतो.  

 
जेजूर  येथे बांधलेले म हार तलाव -  
  जेजुर  हे महारा ातील एक िस द ितथ े  इथ या टेकड वर ल पठार व गडकोट अशा दोन ठकाणी 
खंडोबाची मंद रे आहेत. खंडोबा हे होळकरांचे कुलदैवत अस याने अ ह याबाईनी यां या पुढ ल वंशजांनी वेळोवेळ  

जेजुर ला भेट  देऊन अनेक धम कृ य केलेले आढळते. खंडोबा या मंद रात एका खांबावर िशलालेख आहे. तो असा - ।। 
तुकोजी म हारजी होळकराने दंडोर  येथील यामजी नारायण राजापुरकर यां या करवी स. १६९२ वकृती ावण श.ु१ 
सोमवार (३०,१७७० जुल ै २३) या दवसापासून क ला व तळे यांचे काम चाल ू केले असे दसते. गाभा यातील 
मेघडवर स चांद चे कवच आहे. यावर ल लेखाव न ते श.१६९७ ावण शु द ७ (इ.१७७५ ऑग ट ३) या वेळ  रकमाजी 
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जाचक यांने क न द याचे समजते।। गावा या ईशा य या म हार - गौतमे राचे देवळावर ल लेखात श.१७१२ 

साधारण अ न शु द १० (३.१७९० ऑ ट बर १७) म हार गौतमे र, तुकोजी म हारजी होळकर असा तपशील आहे।।  
 अ ह याबाईने इ.स.१७४२ ते १७४४ या काळात मं दराची बर च डागडुजी केली।। जेजुर चा खंडोबा हे होळकरांचे 
कुलदैवतच अस यामुळे इतर ितथ े ावर या माणे अ ह याबाईनी कांह  लोकोपयोगी कामे केली या माणे येथेह  

यांनी जेजुर  गांवापासून जवळच मोठा एक तलाव यास म हार तलाव हणुन संबोधले जाते. याची यांनी िनम ती 
केली. ।। प ांक ३७ इ.स.१७९३ राज ी िसधो बापूजी िन बत कारखाना जेजुर  यास तु ह  प  पठ वले ते पाउन 

लेखनाथ अवगत जाहला याची उ रे येणे माणे - ड गराचे पाणी त यात यातला कोरड  पाळ बांधावयास आशा 
जाहली याच माणे बांधली असता पाणलोटाचे भराणे वाहून गेली, संगीन बांधले खेर ज टकणार नाह . हणोन िलहले 

यास संगीन कामाचे योजन नाह . पाळ ं द चांगली आठ-दहा हात धवून भोदून मा  चु याचे दगड जमवून बसवण े

हणजे ते वाहून जाणार नाह त. आ ण गाळह  होऊ पावणार नाह , इकडे जाबेस वगैरे या माणेच त याची कामे केली 
आहेत. एकूण ४ केलेले यनन क न िलह या माणे वतणुक करण ेसवदा प  पाठवून करव यासंबंधी स व तर लेखन 

कर त जाणे आ ण जे छ.२७ र वलाखर ।। तलाव म हार यांक जायदाद चे े फळ ५१ गंुठे अंदाजे कंमत ८ लाख 
जागेचे वणन दगड  बांधलेला आहे।। हा तलाव म हार तलाव हणून िस  आहे. तो गौतमे रा या मंद रा या बाजूला 
आहे. बाजूलाच अ ह याबाई होळकर टची बागायती शेती आहे. म हार तलावाची लांबी ं द  व े फळ जवळपास 

११ क.मी. पे ा जा त आहे. तलावा या िभंतीला अ ह याबा नी प ात पाल हंटले आहे. ती पाल जवळपास २० फूट 

ं द ची भ कम आहे. आतील संपण बांधकाम अितशय रेखीव का या दगडात बांधलेल ेआहे. तलाव चार  बाजूनी 
बंद त आहे. तलावात उतर यासाठ  पाच ठकाणी पाय यांची योजना केलेली आहे. येक ठकाणी २५ पाय या 
बांधले या आहेत. मोटा या जागा व पाणी यात पडायचे याला माणे असे हणतात. ह  जागा आजह  सु थतीत 

आहे. तलावा या एका बाजूला खंदक दसता. याला 10 जोडलेला आहे. यातून पाणी गावातील होळकर वह र त सोडले 

होते. व तेथून हे इतर  पुर वल जायचा त यात आजह  चांगले पाणी आहे. आतामा  ितथे इले क मोटार बसवून 

पाणी योजना केलेली आह. एकंदर त अितशय चांग या व सु थतीत असलेला हा म हार तलाव थाप यशा  

ीकोनातून एक अजाड नमना ठरावा तलावा या बांधकामावर शामजी नारायण यानी देखरेख केले. १७८० म ये 

हणजे २५ वषाना तलावाचे बांधकाम पूण झाले.  

  अ ह याबा नी जनसामा यां या सोयीसाठ  व शेती या पाणी पुरव यासाठ  अनेक ठकाणी तलावाची िनिमती 
के याचे दसून येते. उदा- जेजूर  येथील म हार तलाव, ंबके र येथील तलाव, चांदवड येथील तलाव, परळ  वैजनाथ 

यथील तलाव, ओंकारे र येथील तलाव, जामघाट येथील तलाव इ तलावा या मा यमातून दुगम भागात प या या 
पा याची यव था, शेतीसाठ  पाणी पुरवठा व धािमक ठकाणी ह  भा वकांची पा याची सोय हावी यासाठ  तलाव 

बांधले. आजह  या तलावातील पा याचा वापर या ेक ं ना, वाशांना, शेतक यांना व यापा यांनाह  होत अस याचे 

दसून येते. यामुळे यांचे काय हे उ लेखनीय आहे.  
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