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हा मजकूर फेसबुक वर शेअर करा हा मजकूर ि�वट करा
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िशवराय आिण शहाजीराजांची िशवराय आिण शहाजीराजांची िशवराय आिण शहाजीराजांची िशवराय आिण शहाजीराजांची अ�कािशत प�े उजेडाअ�कािशत प�े उजेडाअ�कािशत प�े उजेडाअ�कािशत प�े उजेडाततततMar 3, 2013, 05.37AM IST   म. टा. �ितिनधी , पुणेिशवकालीन मोडीचा उ�कृ� नमुना , �शासक�य कारभार आिण !याय"व#थेचे धागे उलगडणारी राज'ीमहाराजसाहबे शहाजीराजे आिण छ+पती िशवाजी महाराज यांची अ�कािशत प+े उजेडात आली आहते. भारतइितहास संशोधक मंडळातील अ0यासक डॉ. अनुराधा कुलकण2 आिण अिजत पटवध3न यांनी शिनवारी हा ठेवा अ0यासक आिण इितहास�ेम5समोर उलगडला.छ+पती िशवाजी महाराजांची तीन , तर महाराज शहाजीराजे यांची दोन अ�कािशत प+ मंडळात िमळालीआहते. िशवछ+पत57या तीन प+ांपैक� एक प+ खेडेबारे तफ< 7या कारकुनांना पाठिव=यात आलेले आह.े १६४७ मBये िलिहलेCया या प+ात कामथडी गावची मोकदमी मानजी जाखोजी कDड ेयांची असCयाचे प+ात नमूद केलेआह.े दसुरे प+ मोरोपंत पेश"ांना २८ िडसHबर १६६८ रोजी िलिहलेले आह.े ह ेप+ पंताजी गोपीनाथ बोक�ल यांना मांडक� आिण भवाळी या गावांमBये असणारे इनाम सुI ठेव=याबाबत आह.े ितसरे प+ पव3ती गाव7यापाटलांना िलिहले आह.े िवनायक भट ठकारांची इनाम जमीन चालू ठेवावी , असा Jकूम �यामBये आह.े या ितसKया प+ा7या माय!यात �ेLकाचे नाव नाही मा+ मोत3ब आिण इतर खुणांवMन ह ेप+ िशवछ+पत5चे असCयाची शNयता पटवध3न यांनी वत3वली. िशवछ+पत57या प+ात �थमच कDडे-दशेमुखांचा उCलेख िमळाCयाचेही ते Pहणाले.कुलकण2 यांनी शहाजीराजां7या प+ांचा उलगडा केला. �यापैक� एक २८ फेQुवारी १६४४ रोजी पुणे परग=या7या अिधकाKयांना िलिहले आह.े ह ेप+ महादभट मुR गलभट पुरंदरे यंना पव3ती येथील इनामजमीनीबाबत आह.े दसुरे प+ १९ ऑNटोबर १६५२चे असून �यात कKहपेठार तफ< 7या आंिबले (ता. पुरंदर) गावा7या कुलकण3पणािवषयी बोक�ल आिण बेलसरे यां7या वादाचा िनवाडा कर=याबाबत आह.े जेY इितहाससंशोधक डॉ. ग. भा. मेहHदळे यांनीही या प+ां7या अ#सलपणावर िशZामोत3ब केले. प�ां�या सं	येत वाप�ां�या सं	येत वाप�ां�या सं	येत वाप�ां�या सं	येत वाढ ढ ढ ढ िशवाजी महाराजांची सुमारे २४० , तर शहाजीराजांची सुमारे ५१ प+े आजवर �िस\ आहते. या अ�कािशत प+ांमुळे आता या सं]येत दोन-दोन प+ांची वाढ झाCयाचेही अनुराधा कुलकण2 आिण अिजत पटवध3न यांनी नमूद केले. 

About Us | Advertise with Us | Terms of Use and Grievance Redressal Policy | Privacy Policy | Feedback | SitemapCopyright © 2013  Bennett Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights: Times Syndication ServiceThis site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768

Page 1 of 1�शवराय आ	ण शहाजीराजांची अ�का�शत प�े उजेडात-पुणे-महारा��-Maharashtra Times

09-Apr-13http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/18770514.cms?prtpage=1


