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यादवकालीन नागरीकरण सोलापूर िज ाचे योगदान  

 
 

डॉ. मरे राजकुमार ीहरी 
सहा. ा यापक, बळवंत कॉलेज िवटा, ता. खानापूर, िज. सांगली. 

 
 

तावना : 
सोलापूर िज हा हा ामु याने भीमा-सीना आिण माण न ां या खो यानी यापला आह.े या न ांची खोरी सोलापूर 

िज ासाठी जीवनदायी ठरली आहेत. ागैितहािसक काळापासून ते आजपयत सोलापूर िज ाची सं कृती याच न ां या खो यात 
बहरत आली आह.े परंतु  या खो यातील ागैितहािसक सं कृतीकडे पुरात वशा ाचे हणावे असे ल  गेलेले िदसत नाही. 
यासंदभात इतर िज ां या मानाने सोलापूर िज हा आजही वं िचतच आहे. आज िह हा वारसा िपढ्यानिपढ्या जिमनीखाली 

गाडले या अव थेत आह.े तो संशोधकांची आतुरतेने वाट पाहत आहे. परंतु  हातावर मोज याऐवढ्याच थळांचे पुरात वखा या ारे 
उ खनन कर यात आ याने सोलापूरचा ाचीन वारसा आजही अंधारात आह.े यामुळेच काही संशोधक सोलापूर  िज ाला ाचीन 
इितहासच नाही. येथील इितहासाचा ारंभ म ययुगीन इितहासापासून होतो अशा आशयाची िवधाने करतना िदसतात.1 जी 
अनेितहािसक आहेत. 

 
यापारी माग :  

 याकाळात देविगरी-परंडा-पंढरपूर असा एक माग अि त वात होता. या मागावर िविवध बाजारपेठांची िनिमती होऊन अनेक 
शासक य-आिथक क ाची िनिमती झाली होती.  तसेच सोलापूर-मंगळवेढा-िवजापूर असा कनाटक या रा यास जोडणारा आिण पुढे 

आं  देश रा याला जोडणारा एक माग होता. या मागावर अनेक यापारी क े िनमाण झाली. प रणामी नागरी जीवनास गती ा  
झाली. 
 
नागरी क े : 
 यादवकालीन महारा ात अनेक नागरी क ांचा उदय झाला होता. यांनी सोळा या आिण सतरा या शतकातील नागरी 
जीवनाचा पाया घातलेला िदसून येतो. याम ये महारा ाचे योगदान अमू य असे आह.े याकाळात महारा ात देविगरी, पैठण, 
को हापूर, अंबाजोगाई, भाळवणी, उमदी, नेवासा, कंधार, वे ळ, नािशक, नां देड, धमापुरी, जुनवणी, चारठाणा अधापुर, लातूर, तेर, 
यासारखी अनेक नागरी क े वैभवा या िशखरावर िवराजमान होती. तसेच याकाळात सोलापूर िज ातील काही थळांचे 

                                                
1 पहा, स य त नूलकर, सोलापू र िज हा : एक ी ेपर (ऐितहािसक, भौगोिलक व पु रात वीय) कुडलचे वा तु िश प वैभव, िवजय काशन सोलापू र 
२०१४. 
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नागरीकरणा या ि येस ारंभ होऊन ती मोठ-मोठी नगरी क े हणून नावा पाला आली. याम ये करकंब, वेळापूर, पंढरपूर, 
सोलापूर, मंगळवेढा, अ कलकोट, यासारखी काही मुख क े हणून तर वडवळ, मोहोळ, कोरवली, नारायण िचंचोली, कुडल-संगम 
यासारखी अनेक दु यम व पाची नागरी क े हणून यांचा िवकास झालेला िदसतो. यापैक  काही नागरी क ाची मािहती 
पुढील माण-े 
 
करकंब : 
 पंढरपूर येथील इ. स. १२७२ या िशलालेखात करकंब या गावाचा उ लेख 'िकरीकोम' असा आह.े वाफळे या गावात 
सापडले या कोरीव लेखाम ये करकंबदेश हणून करकंबचा उ लेख कर यात आला आह.े याव न करकंब हे शासक य ्या एक 
मह वाचे थान अस याचे प  होते. करकंब ही बाजारपेठ यादव काळातील एक मह वाची बाजार पेठ हणून िवकिसत झाली.  
करकंब येथे यादवकालीन दोन िविहरी िसंचन यव थेसाठी बांध यात आ या हो या. तसेच यादव नरेश िसंघण दु सरा  व याचा पु  
जै पाल यांनी करकंब या िवभागाचा िवकास घडवून आणला.  यांनी 'िव नाथ' या सामंताला 'करकंब' या देश िवभागाचा मुख 
हणून नेमले होते. तर येथील  बाजारपेठे या संपूण यव थेसाठी 'भाईदेव' हा धान नेम यात आला होता.2  

 
मंगळवेढा : 
 यादव काळात मंगळवेढा हे िठकाण राजक य ्या मह वपूण हणून गणले जात होते. कारण  क याणी या चालु यां या 
काळापासून या नगरीस राजक य मह व ा  झा याचे िदसून येते.  या धमाची जोड ा  झालेली िदसून येते. याकाळात मंगळवेढा 
म व सं दाय आिण वीरशैव सं दाय आिण भ  चळवळीचे एक मुख क  होते. तसेच कनाटक मधून महारा ात वेश कर यासाठी 
असले या मुख मागावरील हे एक मह वपूण ठाणे होते. यामुळे भ  मंडळी, यापारी यांना िवसावा क  हणून हे मह वाचे िठकाण 
होते. 
 
सोलापूर : 
 सोलापूरचा िवकास क याणी या चालु यां या काळात झालेला िदसून येतो. येथे सुमारे १५ कोरीव लेख सापडले आहेत. 
क याणी या चालु यां या कोरीव लेखात सोलापूरचा उ लेख सोनलीपूर असा कर यात आला आहे.3  

यादव काळात सोलापूर एक िस  धािमक क  हणून उदयास येत होते. शैव, वै णव, शा , सौर, गाणप य, वारकरी, 
वीरशैव, नागेश, द , म व अशा िविवध धम सं दायांनी या प रसराचा आिथक िवकास घडवून आण यात मह वपूण भू िमका 
बजावली. सोलापूर हे वीरशैव सं दायाचे मह वाचे धािमक क  असून त कालीन कोरीव लेखात सोलापूरचा उ लेख ‘दि ण 
वाराणसी’ आिण ‘अिभनव ीशैल’ असा कर यात आला आह.े4 

 
 

                                                
2 वा. कृ. भावे, महारा ातील सामािजक इितहास, मुसलमानपूव महारा , खंड १, वरदा काशन, १९९८ प.ृ . ९४-९६ 
3 रा. िच. ढेरे, संत, लोक आिण अिभजन,प गंधा काशन, पुणे १९९८. पृ  . ६७. 
4 स य त नूलकर, सोलापू र िज हा : एक ी ेपर (ऐितहािसक, भौगोिलक व पु रात वीय) कुडलचे वा तु िश प वैभव, िवजय काशन सोलापू र २०१४. 

प.ृ . ७. 
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अ कलकोट : 
 पूव म यकालीन कालखंडात द  सं दायाची लोकि यता वाढली होती. या सं दाया या मुख तीथ े ापैक  अ कलकोट हे 

मुख तीथ े  हणून याच काळात वेगाने िवकिसत होत होते. या िठकाणी ी द ा ेयाचा उ सव मोठ्या सं येने साजरा केला जात 
होता. आजही या थळाला धािमक मह व असून भािवक मोठ्या सं ये उ सवात सहभागी होतात. 
 
वेळापूर : 
 वेळापूर हे भौगोिलक ्या मह वा या िठकाणी वसलेले एक नगर आह.े ते पुण-ेपंढरपूर या महामागावर ि थत असून यादव 
काळात ते एक मुख थळ होते. यािठकाणी चालु य कालीन आिण यादवकालीन थाप य कलेचा एक उ कृ  नमूना हणून अधनारी 
नटे र मं िदर आह.े या मं िदरा लगतच एक बारव आह.े या नगरा या सीमेरेषावर आजही एक वेस आह.े याव न  यादवकाळात हे 

मुख नगर अस याचे िदसून येते.  
 
पंढरपूर : 
 पंढरपूर हे एक महारा ातील मुख तीथ े  आहे. ते भीमा नदी या काठावर वसलेले आह.े पंढरपूर हे े  ाचीन 
काळापासून िविवध नावानी ओळखले जात होते. यानुसार प ीकपूर- पुंड रकपूर- पंढरपूर- पंढरी- पंड रगे- पंडरगे अशा िविवध 
नावांनी ओळखले जाते. पंढरपुरातील िव ल मं िदरामुळे हे वारक यांच ेतीथ े  हणून यात आह.े या मं िदराला आठ वशे ारे 
आहेत. यातील पूवकडील वेश ाराला नामदेवांच ेनाव दे यात आले आह.े येथील िव ला या मं िदरामुळे ते सम त भ  चळवळीचे 
एक मुख क  बनले. एवढेच न हे तर यास “दि ण काशी” असेही हटले जाते. िव ला या दशनासाठी ाचीन काळापासून 
कनाटक, आं देश या रा यातील भा ांसोबातच िविवध देशातील भ  दशनासाठी येत असत. यामुळे एक धािमक क ाबरोबरच 
एक आिथक क  हणूनही पंढरपूरचा िवकास झा याचे िदसून येते. 
 
रा याकडून नागरीकरणास ो साहन : 
 यादव नरेशांनी वत: अथ यव थेलाच चालना दे याचा य न केला. यांनी यापारवृ ीसाठी काही धोरणे आखली. यामुळे 
यापारास चालना िमळाली. यांनी शासना या आधारे अथ यव थेवर िनयं ण ठेव याचा य न केला. यासाठी यांनी िविवध 

सिम यांची थापना केली. या ारे बाजार यव थेवर िनयं ण ठेव याचा य न केला. याची मािहती आपणास त कालीन कोरीव 
लेखा या मा यमातून ा  होते. यापैक  पुढील सिमती या आधारे यादव नरेश यापारावर िनयं ण ठेवत असत. 
 
वािण य सिमती : 

 ही सिमती राजा आिण यापारी यामधील दु वा हणून काम करत असत. यापार करणा यांना व बाजारपेठेत घडणा या 
िविवध घडामोडीवर या सिमतीच ेल  अस.े याम ये बाजारपेठेत येणा या िविवध  व त,ु िवक या जाणा या व त,ू वजन, माप ेयावर 
यांच ेल य अस.े 
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 कर सिमती : 
रा या या अथ या थे या संदभात िह एक मह वपूण अशी सिमती होती. कारण रा याचे मुळ ते कोश अशी हण आह.े 

यानुसार रा याचा गाडा हा िमळणा या करावर अवलंबून असते. बाजारपेठेत िव  होणा या व तुवर कर िकती असावा? तो कसा 
वसुल करावा? यासारखी मह वाची काय या सिमतीला पार पाडावी लागत होती. 

 
िविवध अिधकारी : 

यादव नरेशांनी िविवध शासक य अिधका यां या सहा याने रा ययं णा चालिव याचा य न केला. क ीय तरावरील ते 
ाम पातळीवर अनेक अिधका यांची िनयु  क न यांनी रा याचा गाडा हाक याचा य न केला. यांनी या अिधका यां याच 

सहा याने कर गोळा करत होते. सोलापूर िज ातील अनेक कोरीव लेखात या अिधका यांची मािहती ात होते. यानुसार  
सवािधकारी हा यादव काळात आिथक बाबीवर िनयं ण ठेव याचा य न करत होता. वेळापूर येथील कोरीव लेखाव न याचा यत 
येतो.5 

 
उपसंहार : 
 यादव काळ हा महारा ा या वैभवशाली इितहासाचा एक भाग आह.े यादव काळात महारा ा या सामािजक, धािमक , 
सां कृितक आिण आिथक जीवनात अनेक बदल झा याचे िदसून येते. याम ये सोलापूर िज ाचे योगदान मुलभूत व पाचे 
अस याचे िदसून येते. यादवकालीन नागरीकरणात सोलापूर िज ानेही हातभार लावला होता. येथील अनेक िठकाणे नागरी क े 
हणून उदयास आली होती. याम ये वेळापूर, पंढरपूर, सोलापूर, अ कलकोट, मंगळवेढा, कुडल-संगम, करकंब ही यापैक  काही 

मह वाची नागरी क े होती.  
या नागरी क ांची िवपुल माणात मािहती िमळत नाही. परंतु  जी काही ,मािहती कोरीव लेखातून ा  होते याआधारे तरी 

सोलापूर िज ात नागरी जीवनाचा यादव काळात वेश होऊन काही थळे नागरी क े हणून ओळखली जात होती. इतर 
िठकाणां या मानाने सोलापूर िज ाम ये उ खननाचे माण, कोरीव लेखाचा शोध कमी अस याने मािहतीचा तुटवडा िकंवा 
साधनांचा अपु रेपणा अस याचे िदसून येते. परंतु  िशव आिण पेशवेकाळातील सोलापूर िज ातील िठकाणांवर आिथक प र े यातून 
पािह यास न क च यादव काळात या नागरी क ांचा ारंभ झा याचे िनदशनास येते. शेवटी आज ही सोलापूर िज ात अनेक कोरीव 
लेख, मं िदरे संशोधकांची वाट पाहत आहेत. या भागात अनेक गावात यादवकालीन मं िदरे, िवरगळ, मूत  अ ता य त व पात 
पडले या िदसून येतात. यावर संशोधन के यास न क च  यादवकालीन सोलापूर िज ा या नागरी(आिथक) जीवनावर अजून 

काश पडू शकतो.  
 

                                                
5 वा.कृ. भावे, उपरो , प.ृ . २३३. 


