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चांदवडचा क ला
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पी. डी. एफ. फे लो, इितहास िवभाग,
सा. फु . पु. िव ापीठ, पुणे .

तावना
संर णा या दृ ीने भारतात ाचीन काळापासून क यांचे खूप मह व मानले गेले आहे. रामचं पंत
अमा य यांन ी "संपुण रा याचे सार ते दुग...." अशा श दात क याचे मह व सांिगतले. पती िशवाजी महाराजांनी
मराठा रा या या थापनेपासूनच क ले िमळिवणे, डागडू जी करणे, नवीन क ले बांधणे व क याचे व थापन
उ म राखणे या बाब कडे िवशेष ल दलेले आढळते. पुढे पेशवाई या काळात सरं जामशाही रा य व था सव
परस याने क यां या बाबतीतही काही माणात सरंजामशाहीचा िशरकाव झालेला दसतो. ब तांशी क यांवर
पेश ांचे िनयं ण असले तरी होळकर शदसार या बळ सरदारांना यां या देशातील क लेही सोपिवलेले
दसून येतात. मरा ां या सा ा यासाठी सुर े या दृि ने क ले खूप मह वाचे होते. चांदवडचा क ला हा गडकोट
कारात मोडतो यामुळे संर णा या दृ ीने खूप मह वाचा होता. खानदेश, िवदभ, मुंबई, पुणे िवभागाला जोडणारा
दुवा हणून या क याला म व आहे. यादवां या काळात या क याला िवशेष मह व होते, कारण दृढ हार हा
यादव घरा याचा मूळ पु ष होता. याने नव ा शतकात या गडाचे वैभव आिण मह व मोठया माणात वाढिवले.
क याचा प रसर जंगलांनी वेढलेला अस यामुळे श ूला अडिवणे सोपे होते. श ूवर ह ला क न
क यात आ य घेणे सहज सा य अस याने या क याला यादव काळापासून जे मह व ा झाले, ते हा क ला
ि टशां या ता यात जाईपयत तसेच होते. यादव स ा संपु ात आ यानंतर या क यावर िखलजी घरा याची स ा
थािपत झाली होती. चौदा ा शतकापयत या क यावर द ली या सुलतानांचे वच व होते. द ली या
सुलतानांची स ा कमकु वत झा यानंत र दि णेत बहामनी रा याचा उदय झाला. यामुळे चांदवड या क यावर
बहामनी सुलतानांची स ा थािपत झाली. पुढे बहामनी रा याचे पाच तुकडे झा यानंतर मुगलांन ी याचा बरोबर
लाभ उठिवला आिण चांदवड या क यावर आपले वच व थािपत के ले. मुगल मराठे आिण ि टश अशी या
क यावरील स ेत प रवतने घडत गेली. इ.स.१६३५ साली मुगलांनी बागलाण भागावर ह ले चढिवले याच
काळात यांनी चांदवडवर आ मण क न यांनी चांदवडचा क ला जकू न घेतला.१ चांदवडचा मह वाचा क ला
मुगलां या ता यात आ यानंतर औरंगजेब बादशहाने चांदवड क याकडे जातीने ल घातले होते हे खालील काही
संदभाव न दसून येत.े २२ माच १६९६ ला चांदवडचा ब ी व वाकनीस यांची औरं गजेबाने चांदवड न बदली
के ली, व याला आप या सेवेत ये याचे सांिगतले. हे प चांदवड या ब ीला िमळताच तो तेथून िनघून गेला. याच
वेळी मुबारक खानाची नेमणूक क ड येथे झाली होती. मुबारकखानाने या ब ीला आप या सेवेत ठे वून घेतले. ही
बातमी औरं गजेबाला िमळताच याने मुबारकखानाला चांदवड या ब ीला बडतफ कर याचे आदेश दले होते.२
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औरं गजेबाने आप या आदेशांचे पालन न करणा यांन ा कामावा न काढू न टाक यास सांिगतले. स टबर १६९९ म ये
चांदवडचा क लेदार इनायततु ला हा गंभीर आजारी होता. चांदवड येथील औरंगजेबा या गु हेराने याला ही
बातमी कळिवली क चांदवडचा क लेदार हा गंभीर आजारी असून तो हातात तलवारही घेवू शकत नाही.
औरं गजेबाने चांदवड येथील मुसिलसखान या अिधका याला व रत क यावर जावून खरी व तुि थती काय आहे ते
पा न मािहती कळिव यास सांिगतले होते.३ औरं गजेबाने चांदवड येथील क या या शासनातील कामकाज, कसे
चालले आहे व अिधकारी कसे काम करतात या बात या आप यापयत पोहोचिव यासाठी गु हेर नेमला होता, परंत ू
याही वरती गु हेरही खरे बोलतो क नाही यासाठी याने चांदवड येथील मुसिलसखान या अिधका याला स य
प रि थती काय आहे हे पाह यासाठी पाठिवले. चांदवडचा क ला हा औरंगजेबा या काळातील मह वाचा क ला
अस याने कोण याही बातमीची पूण खा ी क नच तो िनणय घेत असावा. याव न चांदवड या क या या
शासना या बाबतीत औरंगजेबाने कटा ाने ल दलेले दसून येत.े
पेश ां या काळातही खानदेश या संर णा या दृ ीने चांदवडचा क ला खूप मह वाचा होता. इ.स.
१७५३ म ये गुजरातम ये पेश ांचा करार झाला, यानुसार मुगलां या क यापैक ‘चांदवड’ आिण ‘इं ाई’ ा
क यांची हवालदारी मा सरं जामदारांन ा सांगावी आिण क याचा वरकड बंदोब त हा सरकारकडू न के ला
जाईल असे ठरले.४ १७५२-५३ ला चांदवडचा क ला ता यात देत ाना या क या या खचाची सनद नानासाहेब
पेश ांनी म हारराव होळकर यांना दली होती. या सनदेत पेश ांनी खचासाठी दरवष ६ हजार पये दले
जातील. या सहा हजार पयांप ैक पाच हजार पये क यात राहणा या लोकांसाठी होते. पेश ांना असे वाटत
होते क क यावर नोकरी करणा या लोकांना रोज गावातून ये-जा कर यापे ा वत: या कु टूंबासहीत जर
क यात रािहले तर क यावर व ती होईल आिण ते क या या सुर े या दृ ीने चांगले राहील. या िशवाय
क यात राह या या दहा कु टूं बांना दहा शेर धा य दले जाणार होते. वत: म हारराव होळकर यांना क याव न
पालखी या खचासाठी पेश ांन ी एक हजार पये सनदेत मंजूर के ले होते.५ हणजे चांदवडचा क ला हा मह वाचा
अस याने याला लागणारा वरकड खच हा सरकारकडू न हणजे पेश ांकडू न दला जाणार होता. चांदवड येथील
क याचा सरंजाम िवठठल िशवदेव यां याकडे होता. यां याकडे चांदवड परग यातील एकू ण नऊ गावांची
सरं जामी होती. इ. स. १७५२ ला चांदवडचा क ला म हाररावांकडे गे यानंतर या या बद यात िव ल िशवदेव
यांना पाटो ाची कमािवसी दली होती.६ इ.स. १७५३ ला चांदवड क यांची सबिनसी िवनायक बाजीराव
यां याकडे करार क न दली होती. या माणे यांना ७०० पये वेत न दले होते. हणजे एखा ा मह वा या
क याची कामािवसी काढू न जर दुस याला दली तर याला याबद यात दुस या गावाची कामािवसी दली जात
असे. इ.स. संर णा या दृ ीने चांदवडचा क ला खूप मह वाचा होता. हणून या क याकडे पेश ांचेही िवशेष
ल राहत असे. इ.स.१७४९-५० पेशवे बाळाजी बाजीरावा या काळात चांदवड क याचा हवालदार संत ाजी
मोिहते याला यांनी प ाने कळिवले होते क ; क यात व तूंचा साठा असावा हणून िशवराम नारायण कारकू न
या याबरोबर उं टाव न हळद, तंबाकू , िमर या, तेल, तूप, आिण अधा शेर भांग पाठिवले आहे. हे उं ट क या या
पाय याशी हा सामान आणतील ते हा आपण गडक यां या माफत ा व तू क यावर घेवून जा ात.७ पेशवे
क यावर जीवनाव यक व तूंचा साठा असावा हणून या शील असत.
मरा ां या काळात चांदवड या क याचा तु ं ग हणून वापर के ला जात असे. चांदवड या क यात
पेश ांनी वेगवेग या गु हेगारांना ठे वले होते या गु हेगारांना वेगवेग या िश ा व या अंमलात आण यासाठीचे
आदेश दलेले अनेक उदाहरणे िमळतात. इ. स. १७७३-७४ म ये पेश ांन ी चांदवड या हवालदार व कारकू न यांना
प ाने कळवले क अ युतराव गणेश यांचा भाऊ आिण यांचे कु टूं ब चांदवड या क यात ठे वले आहे. ते हा यांना
यो य प दतीने अटके त ठे वून यांना म यम कारचा िशधा देत जाणे. यां या कु टूं बाची सव मालम ा ज क न ती
पु याला पाठिव याचे आदेश दले.८ इ.स. १७७३-७४ हणजेच याच वष चांदवडचा क लेदार उ दव वीरे र
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याला पेश ांनी सनदे ारे कळिवले क गंगाराम परदेशी याला अटके त ठे व यासाठी पाठिवले आहे. ते हा याला
पायात बे ा घालून कडक बंदोब तात ठे वावे.९ इ.स. १७७६-७७ ला जावजी बांबळा आिण यां या लोकांनी बंड
के ले होते. पेश ांन ी ते बंड मोडू न काढले व या बंडात सहभागी असले यांना चांदवड, यंबक, लोहगढ, वगैरे
क यात ठे वले होते. यापैक चांदवड क यात खरवळा कोळी, ठाकू र, हरी हरव याचा मुलगा आिण कु णबी
िशपाई या चार जणांना अटके त ठे वले होते. ते हा या चौघांना क यातून मु करावे असा आदेश पेश ांन ी
चांदवड या क लेदाराला दला होता.८ पेश ांनी नारायणरावाचा वध सुमेर सग गाडदी याने ३० आ॓ग १७७३
ला के ला.१० हा वध झाला ते हा िमरजचे पटवधन यांचा वक ल िशवाजी बाबाजी हा पु याला होता. याने हा वध
कसा झाला ते २ स टबर १७७३ ला िमरजला प ाने कळिवले होते. हा वध मराठा रा यातील अनेक मु स ांना
आवडला नाही. यातून च बारभाईचे कार थान िनमाण झाले, व कोण याही प रि थतीत रघुनाथरावाला गादीवर
बसू ायचे नाही असे नाना फडणिवस वगैरे मंडळ नी ठरिवले. नारायणरावा या वधातील मुख आरोपी सुमेर सग
गाडदी याची सासुरवाडी चांदवडची होती. गाडदीची प ी व मुले यावेळी चांदवडला होती. नाना फडणवीसाने
त काळ चांदवड या क लेदाराला कळवून या या प ी व मुलांना ता यात घेवून अटक कर यास सांिगतले. यांची
सव मालम ा ज कर यास सांिगतली. ज के ले या मालम ेची मोजदाद क न याची यादी पु याला पाठिव याचे
आदेश दले. गाडदी या कु टूंबातील अटक के ले या येक
स रोज अडीच शेर धा य अटके त असे पयत दे याचे
सांिगतले होते.११
मुजफरखान या याकडे नोकरीला असलेले गो वदराव आपाजी आिण यांचे पुण कु टूंब असे सोळा जण
चांदवड या क यात कै द होते. गो वदरावांना दोन मुली हो या यांचे वय ल ाचे झा याने गो वदरावांना, यां या
आईला व यां या बिहणीला मोठी काळजी लागलेली होती. यांनी तु ं गात अ याग के ला होता. गो वदराव यांचा
भाऊ आ णाजी याने पेशवा बाळाजी बाजीराव यांना उपवर झाले या मुल या ल ासाठी यांना मु करावे अशी
िवनंती के ली. यावेळी ल मण हरी हा चांदवडचा कमािवसदार होता. पेश ांनी आ णाज ची िवनंती मा य क न
चांदवड या कमािवसदाराला गो वदराव व यां या पुण कु टूंबाला मु कर याचे आदेश दले. तसेच मुल या
ल ासाठी गो वदरावां या ज के ले या संप ीपैक एक हजार पये दे याचे आदेश दले.१२ अशा कारे चांदवडचा
क ला होळकरां या ता यात आ यावर मराठा रा यातील अनेक गु हेगारांना पेश ांन ी या क यात तु ं गात
ठे व याचे दसून येते. चोरी करणा यांपासून ते पेशवा नारायणरावाचा खून करणारा सुमेर सग गाडदी याचे कु टूंब या
सवाना चांदवड या क यात तु ं गात ठे व यात आले होते. या व न होळकरां या रा यातील चांदवडचा क ला हा
खूप मह वाचा होता हे दसून येत.े
म हारराव होळकरांना पेश ांन ी टांकसाळ सु कर याची परवानगी दली ते हा ती टांकसाळ क यावर
सु कर यात आली होती. क येक वष ही टांकसाळ क यात सु होती. परंतू काही वषानी क लेदाराबरोबर
भांडण झाले यामुळे ही टांकसाळ क यातून गावात आणली गेली. क यात आजही आप याला टांकसाळी या
इमारतीचे अवशेष पहायला िमळतात.१३ या टाकसाळीम ये काही कालांतराने ठरिवले या वजनापे ा कमी आिण
अशु द व पाचा पया पाडला जावू लागला. कमी तीचे आिण ठरले या वजनापे ा कमी वजनाचे चलन जर
वहारात असेल तर ते कोणीच वीकारणार नाही. आिण यामुळे मराठा रा याची कमत कमी होईल हे पेश ांन ा
मािहत होते. इ.स.१७७१ चांदवड येथील अिधकारी दवाकर अनंत याला प ाने टाकसाळ बंद कर याचे
सांिगतले,१४ कारण रा याचे मह व हे बरचशे ना यांवर अवलंबून असते. ते हा चांदवड येथे कमी दजाची आिण कमी
वजनाची नाणी पाडली जात आहे हे ल ात येताच पेश ांन ी इ.स. १७७१ चांदवडची टांक साळ बंद के ली.
तुकोजी होळकर यांन ी चांदवडची बंद झालेली टांकसाळ सु हावी हणून िव ल गणेश या या माफत
पेश ांना इ.स.१७७२ म ये िवनंती अज के ला. पिह या माधवराव पेश ांनी तुकोजी होळकर यां या िवनंत ी
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अजावर िवचार क न आिण मराठा रा याची गरज ओळखून इ. स. १७७२ म ये तुकोजी होळकरांन ा चांदवड येथे
टांक साळ सु कर याची सनद दली.१५ तुकोजी होळकरांना दले या सनदेत असे दसून येत े क चांदवड या
टांक साळीतून खराब नाणॆ पडू नये याची जबाबदारी तुकोजी होळकरांनी वत: घेतलेली होती. या टाकसाळीला
दौलताबाद येथील टाकसाळीला लावलेले सव िनयम लागू राहतील.१६ हणजे ना यां या शु ाते या बाबतीतील
सव िनयम जे दौलताबाद या टाकसाळीला लावलेले होते ते सव िनयम पाळले जावेत यासाठी तुकोजी होळकरांन ी
या टाकसाळीकडे कटा ाने ल घातले आिण बघता-बघता चांदवडी पया सा या मराठा सा ा यात िस द झाला.
यशवंतराव होळकरां या काळात इ. स. १८०४ म ये झाले या इं ज मराठा यु दात हा क ला इं जां या ता यात
गेला.१७ परं तू फारच थोडे दवस तो क ला इं जां या ता यात होता. या यु दानंतर झाले या तहात चांदवड क ला
पुं हा होळकरां या ता यात आला.१८ इं जां या ता यात गेला. इ.स.१८१८ म ये दुसरा बाजीराव इं जांना शरण
गे यानंत र इं जांनी महारा ातील क ले ता यात यायला सु वात के ली. ले टनंट कनल मॅकडा॓व ेल हा एि ल
मिह यात चांदवडला आला आिण याने १० एि ल रोजी चांदवड क यावर इं जांचे िनशाण फडकावले.१९
मॅकडा॓वेलने प ा ारे वाटाघाटीची सव हक कत कळिवली होती. या प ात तो चांदवडिवषयी िलहीतो क ,
"होळकरांनी चांदवड या क याची मागणी के ली होती. या िवषयी मी सांिगतले क खानदेश भागाची शांतता
राखणे, चांदवडचा क ला अस यावरच अवलंबून अस यामुळे तो क ला तुमचाकडे राहील अशी आशा ध नका
...."२० सर जॉन मा कम सार या इं ज अिधका याचे चांदवड क याचे खानदेश या संदभात हे िन र ण होते. या
व नच चांदवड क याचे मह व प होते. होळकर सरकारनेही चांदवड परगणा व क ला इं जां या ता यात
जावू नये हणून खूप य न के ले. परंतू यात यांना यश आले नाही. हणजे या तहाने इं जांनी चांदवड
परग यातील होळकरांचे वच वच संपु ात आणले.
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