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वनिेदन 
 

महाराष्ट्ात अनेक खाआगी आणर् शासकीय दप्तरखाने आहेत. आप या ाणतहास-सांपत्तीचे ते खरे 
खणआने. या दप्तरखान्याची माणहती सामान्य मार्सापासून तो णवशषेज्ञापयंत सगळयाांनाच उपयुक्त ठरावी. 

 
डॉ. णव. गो. खोबरेकर याांनी “महाराष्ट्ातील दप्तरखाने” [वर्णन आणर् तांत्र] हे पुस्तक णलहून या 

दप्तरखान्याांची आणर् त्याांतील सांपत्तीची माणहती सवांना १९६८ सालीच उपलब्ि करून णदली होती. आआ 
ती माणहती सुिाणरत स्वरूपात दुसऱ्या आवृत्तीच्या णनणमत्ताने उपलब्ि होत आहे. ही दुसरी आवृत्तीही 
वाचकाांना आणर् अभ्यासूांना उपयुक्त होईल ही आशा. 
 
 
४२, यशोिन,  सुरेन्द्द्र बारकलगे 

मुांबई-४०० ०२०  अध्यक्ष, 

२७ मे, १९८८  महाराष्ट् राज्य साणहत्य आणर् सांस्कृती 
मांडळ. 
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लेखकाचे वनिेदन 
 

दप्तरखाना म्हर्आे दप्तरे ठेवण्याची आागा. आुन्या पर् उपयुक्त कागदपत्राांचे िाांडार. ज्या ज्या 
राआसत्ता आतापयंत होऊन गे या त्याांचे व्यवहार कागदपत्राांवर णलणहले आहेत. णहशबेाच्या, कारिाराच्या 
वह्या, कागदपते्र ज्या णठकार्ी ठेवलेले असतात त्या णठकार्ास दप्तरखाना म्हर्तात. 

 
महाराष्ट्ात सध्या अनेक ऐणतहाणसक दप्तरखाने आहेत, त्याांपैकी काही सरकारी आहेत तर काही 

खाआगी. ह्या सवांची माणहती असावी व ती एकत्र णमळावी हा मुख्य हेतु. त्या दृष्टीने हा प्रयत्न. 
 
प्राचीन लेखन साणहत्य, िआूणपते्र, ताडपते्र, कापसाचे ककवा रेशमी कापड, ह्याांचे सांरक्षर् करण्याची 

तत्कालीन पद्धती, मुसलमानी णरयासतीतील व मराठेकालीन दप्तरव्यवस्था, ात्यादी त्रोटक वृत्ताांत 
पणह या प्रकरर्ात साांणगतला आहे. तदनांतर, ऐणतहाणसक कागदपत्राांचे सरकारी दप्तरखाने, णआ हा 
णनहायचे दप्तरखाने, व खाआगी दप्तरखाने, या सवांची माणहती णदली आहे. 

 
मुांबईच्या सरकारी अणिलेखागारात (सेके्रटणरएट रेकॉडण ऑफीस) सुमारे पाांच लाख फााली व पुठ्ठा 

बाांिर्ीचे खांड आहेत. ह्यात णिणटशाांनी येथे केले या लढायाांचा ाणतहास व त्याांच्या व्यापाराची हकीकत 
आहे. ाांग्रआ सत्तािारी झा यानांतरचा लोकाांचा साांस्कृणतक, सामाणआक व राआकीय घडामोडींचा ाणतहास 
यात सापडतो. ाांग्रआी णशक्षर्ाचा आरांि व त्याचे पणरर्ाम, णवद्यापीठाांची स्थापना, सामाणआक कायदे, 
औद्योणगक युगाचा प्रारांि, णगरण्याांची, कारखान्याांची स्थापना, आयात णनयात माल, त्यावरील कर, देशी 
उद्योगिांद्याांना सांरक्षर् हे व ातर सामाणआक व आर्थथक प्रश्न आे एकोणर्साव्या व णवसाव्या शतकात उद्भवले, 
त्याांच्या ाणतहासाची सािने ह्या पत्रसांिारात िरपूर आहेत. रामोशी, णिल्ल, ठग, याांचे उठाव, वासुदेव 
बळवांत, रानडे, णटळक, गोखले, गाांिीआी, सरदार पटेल, सावरकर ात्यादी देशिक्ताांनी स्वातांत्र्याथण 
केलेले प्रयत्न, ह्या णवषयींचे कागदपत्र दप्तरखान्यात आहेत. 

 
पुण्याच्या पेशव े दप्तरात सुमारे तीन कोटी मराठी (मोडी) कागदपत्र आहेत. णशवाय फाशी, 

गुआराती, कडगल, व ाांग्रआी िाषेतील सुमारे तीन लक्ष कागद आहेत. हे सवण कागदपत्र पेशवकेालीन 
राज्यकारिारातले आहेत. मराठ्ाांचा राज्यकारिार, त्याांच्या चालीरीती, त्याांचा आर्थथक व सामाणआक 
ाणतहास, नौकादल, णकल्ल,े मराठी िनदौलत याांची माणहती ह्या कागदात आहे. को हापूर रेकॉडण 
ऑणफसमध्ये पूवीच्या को हापूर सांस्थानचा पत्रसांिार आहे. 

 
णआ हा कचेऱ्याांतील अणिलेखागारात ऐणतहाणसक कागद आहेत त्याांची माणहती मुद्दाम एकणत्रत 

आमणवली आहे. 
 
चौथ्या प्रकरर्ात खाआगी दप्तरखान्याांचा पणरचय णदलेला आहे. ज्या सांस्थाांकडे दप्तरखाने नाहीत 

पर् ज्या सांस्था सांशोिनाला उपयोगी आहेत अशाांची यादी आोडली आहे. 
 
आुने कागद अणिक णटकाव े म्हर्ून त्याांची णनगा राखावी लागते. कागदपत्राांचे सांरक्षर्, त्याांची 

दुरुस्ती, त्याकणरता लागर्ारी आागा, त्याांचे सूक्ष्म णचत्रीकरर् व ते हाताळावयाचे कसे ह्या सांबांिीची माणहती 
आता ातकी पद्धतशीर णमळते की, णतचे एक शास्त्रच होऊ पहात आहे. ह्या शास्त्रासांबांिी अनेक ाांग्रआी ग्रांथ 
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आहेत. पर् अद्याप मराठी नाही. स्वतःआवळ खांडीिर कागदपत्र असूनही ते नीट राखण्याचे तांत्र माहीत 
नसेल तर ते अ प काळात णनरुपयोगी ठरतील. 

 
दप्तरे घोड्ाांवर (लोखांडी वा लाकडी णशड्ाांवर) ठेवावयाची कशी, त्याांचे रुमाल कसे ठेवाव,े 

िूळ, कीटक आणर् उांदीर याांपासून त्याांचे सांरक्षर् कसे कराव ेहे साांणगतले आहे. णनरणनराळया हवामानात 
त्याांची णनगा कशी राखावी, आगीपासून, पावसापाण्यापासून त्याांचा बचाव कसा करावा आणर् मुख्य म्हर्आे 
दप्तराचा उपयोग करर्ाऱ्या ककवा ातर मार्साांमुळे कागदपत्राांना कोर्ती हानी पोचते, ात्यादी णववचेन 
येथे आले आहे. 

 
कागदपत्र फाटले असता त्याांची दुरुस्ती कशी करतात, गोंद ककवा खळी कोर्त्या वापरतात, 

त्याकणरता लागर्ारे साणहत्य स््ॉ बोडण, लेदर बोडण, हाडण बोडण, पुठ्ठा, कापर्ी यांत्र, ात्यादीसांबांिी शास्त्रशुद्ध 
माणहती णदली आहे. 

 
अणिलेखालय म्हर्आे कागदपत्र ठेवण्यासाठी लागर्ारी ामारत कशी असावी व कशी असू नये, 

आतील आागा कशी वाटावी त्यात णचत्रीकरर्, सूक्ष्म णचत्रीकरर्, नकाश,े रेकॉडण याांसाठी आागा ात्यादी 
प्रश्नाांचा णवचार प्रत्यक्ष अनुिवाच्या आिारे केला आहे. 

 
अणिलेखागारात लहान मोठे आुने नकाश ेअसतात. मुांबई दप्तरखान्यात सुमारे ६ हआार नकाश े

आहेत. त्याांची व्यवस्था, त्याांची णनगा ह्या सांबांिीची माणहती णदली आहे. कागदपत्र सांिार आीर्ण होत असतो. 
त्याांचे सूक्ष्म णचत्रीकरर्, त्यासाठी लागर्ारी यांते्र, सूक्ष्म णचत्रीकरर्ाचे फायदे ही माणहती पुरणवली आहे. 
अणिलेखागारातील लहान मोठ्ा कायणकत्यांच्या कतणव्याांपैकी सांशोिकाांना मागणदशणन, मराठी कागदपत्राांची 
सूची, ाांग्रआी कागदपत्राांचे फेणरस्त, आांत्री, व सूचीपते्र तयार कररे् ही होत हे साांगून सूची, फेणरस्त, 
कॅटलॉग, ात्यादी कसे तयार करावयाचे हे णवस्तृतपरे् साांणगतले आहे. तसेच अणिलेखाांचे आयुमान 
वाढणवण्याची राष्ट्ीय आबाबदारी सवांवर अस याची आार्ीव स्पष्ट केली आहे. 

 
राष्ट्ाचा हा बहुमोल ठेवा, ही आपली ास्टेट णटकणवण्याचे कायण आपर्ा सवांचे आहे, कुर्ा एकाची 

ती खासगी मामलत नव्हे, ही आार्ीव व्हावी एवढा हेतु मनात योआून ह्या नव्या मांत्राची ओळख येथे करून 
णदली आहे. ह्या महत्त्वाच्या साांस्कृणतक सांपत्तीकडे नागणरकाांचे लक्ष विेता आले तरी माझे कतणव्य 
बआाव याचे समािान मला लािेल. यापेक्षा अणिक उणद्दष्ट नाही. 

 
अनेक ाणतहासाभ्यासू व सांशोिक आपाप या णवषयासांबांिीच्या कागदपत्राांची माणहती 

णमळणवण्यासाठी शवेटी आमचेकडे येतात. त्याअगोदर त्याांना महाराष्ट्ात णकती दप्तरखाने आहेत 
ह्यासांबांिीची माणहती नसते. ती णमळणवण्यासाठी ते अनेक आार्काराांकडे आातात. त्यात त्याांचा कालापव्यय 
होतो. माणहतीही अचूक आणर् समािानकारक णमळत नाही. तेव्हा त्याांचा णहरमोड होतो; त्याांचा उत्साह 
मावळतो; हे टाळता याव ेव अशा णआज्ञासूांना कागदपत्राांची सवण माणहती एकणत्रत णमळावी म्हर्ून हा प्रयत्न. 

 
णआ हा पातळीवरील दप्तरखाने तपासीत असता त्यातील सेवक व अणिकारी कागदपत्र 

राखावयाच्या तांत्रासांबांिी पचृ्छा करतात त्याांच्या णआज्ञासा-तृप्तीसाठी तांत्रणवषयक माणहती णदली आहे. 
 



विषयानुक्रमविका 
 
 

ह्या ग्रांथाचे हस्तणलणखत तयार झा यावर माझे चालू कामातील णविान वणरष्ठ, महाराष्ट् राज्याचे 
दप्तरदार डॉ. मोरेश्वर गां. दीणक्षत ह्याांनी ते वाचनू पाणहले, सांतोष व्यक्त केला, आणर् अणिप्रायही णदला. 
याबद्दल त्याांचा मी ऋर्ी आहे. माआी वणरष्ठ डॉ. पु. म. आोशी हे मुांबई–महाराष्ट् राज्याचे दप्तरदार म्हर्ून 
स. १९४७ ते १९६५ पयंत सरकारी सेवते होते. कहदुस्थानातील सवण दप्तरखान्यात असलेला पत्रसांिार, 
त्यावर आिाणरत प्रणसद्ध झालेले सांशोिकीय ग्रांथ व दप्तरखाने राखावयाचे तांत्र याणवषयी अद्यावत् माणहती 
असलेले णविान ाणतहासपांणडत व कुशल शासक अशी त्याांची ख्याती आहे. त्याांना मी माझ्या ग्रांथास 
प्रस्तावना णलणहण्याची णवनांती के यावर त्याांनी ती णलहून देऊन मला ऋर्ी केले आहे. सुप्रणसद्ध समीक्षक, 
पत्रपांणडत व ग्रांथकार श्री. श्री. रा. णटकेकर ह्याांनी तर साहाय्याची कमालच केली. स्वतः हस्तणलणखत 
चोखांदळ बारकाईने वाचून पुस्तकात शक्यतोवर काही उर्ीव राहू न देण्याच्या ाच्छेने अनेक उपयुक्त 
मार्थमक सूचना के या. यासाठी त्याांच्या ऋर्ाचा कतणव्यबदु्धीने कृतज्ञतापूवणक णनदेश करतो. खाआगी 
सांस्थाांची माणहती त्याांच्या चालकाांनी पाठवून देऊन मला उपकृत केले. णवशषेतः प्रा. ग. ह. खरे ह्याांनी परेु् 
येथील िारत ाणतहास सांशोिक मांडळातील पत्रसांिाराची माणहती मागताच ती स्वतः आर्नू णदली. 
ाणतहाससांशोिनाचे प्राथणमक िडे प्रा. खरे याांआआवळ बसून मी घेतले आहेत. त्याांचे माझे नाते गुरु णशष्टयाचे 
म्हर्ूनच त्याांचे साहाय्य नेहमी उपकारक असते आणर् ऋर् वाढत आाते. 

 
महाराष्ट् राज्य साणहत्य व सांस्कृणत मांडळाने ह्या ग्रांथास आप या स्वीय मालेत स्थान णदले याबद्दल 

मी त्या मांडळाचा अत्यांत ऋर्ी आहे. 
 
ग्रांथाची आडर् घडर् होऊन तो छापून प्रणसद्ध होईपयंत सांशोिन शाखेतील साहाय्यकाांची मला 

वळेोवळेी मदत झाली हे मी कृतज्ञतापूवणक नमूद करतो. 
 
प्राज्ञ पे्रसचे व्यवस्थापक श्री. म. शां. साठे ह्याांनी ग्रांथ छपाईचे काम सुबकरीत्या करून णदले 

त्याबद्दल मी त्याांचा आिारी आहे. 
 

 –वि. गो. खोबरेकर 
बी– ९, सहआीवन,  
ज्योणतबा फुले रोड,  
नायगाांव, मुांबई- १४.  
णद. ७ फेिुवारी १९६८.  
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प्रस्तािना 
 

“महाराष्ट्ातील दप्तरखाने (वर्णन आणर् तांत्र)” हे पुस्तक णलहून माझे णमत्र रा. णव. गो. खोबरेकर 
याांनी एक स्पृहर्ीय कामणगरी केली आहे. बदलत्या काळाच्या गरआा ओळखून त्याांनी आपले पुस्तक मराठी 
िाषेत तयार केले ही कौतुकाची आणर् आआच्या समयाला आवश्यक व ाष्ट अशीच घटना आहे. 

 
ही प्रस्तावना णलहावयास घेताना लेखकाला मराठी िाषेची णशकायत या णवषयावरील एक शालेय 

कणवतेची आठवर् झाली. त्या कणवतेतील प्रस्तुत णवषयाला समपणक अशी आया म्हर्आे– 
 

यास्ति विद्वज्जनहो उघडा उघडा स्िबुवि िाडंारे । 
अज्ञानधिातं हरा नानागं्रथप्रकाशन द्वारे॥ 

 
रा. खोबरेकराांनी आपली बदु्धी व कायानुिव याांची पेणटका उघडून मराठी वाचकाांच्या सािारर्तः 

माणहतीत नसर्ाऱ्या पर् सवण प्रकारच्या अभ्यासकाांना अत्यांत उपयुक्त अशा णवषयाकडे आपली लेखर्ी 
वळणवली आहे. 

 
ाणतहासाच्या आद्य तत्त्वाांपकैी एक म्हर्आे (No decument, no history) कागदपते्र नाहीत म्हर्आे 

ाणतहासही नाही. आणर् अगदी अव्वल दआाची कागदपते्र म्हर्आे कोर्त्याही शासानाच्या कारिारात 
दैनांणदन तयार होर्ारी सामग्री. ईस्ट ाांणडया कां पनीचा कारिार प्रथम सुरतेहून होत असे. मुांबई बेट ाांग्रआाांना 
पोतुणगीआाांकडून णमळा यानांतर ाांग्रआ ईस्ट ाांणडया कां पनीने आप या कारिाराचे मुख्य ठारे् मुांबई येथे 
आणर्ले. आआच्या मुांबईच्या सेके्रटणरएट रेकॉडण ऑणफसमध्ये कां पनी सरकारचे अगदी १६३० पासूनचे 
कागदपत्र मौआूद आहेत. िारतातील सवात आुन्यात आुना असा तो कां पनीचा पत्रव्यवहार आआ उपलब्ि 
आहे, तो मुांबईसच. वर उल्लणेखलेले १६३० चे Letter Book हे त्यापैकीच. 

 
ईस्ट ाांणडया कां पनीचा कारिार १८५७ पयंत चालला व नांतर तो रार्ीच्या सरकारकडे सुपूदण 

करण्यात आला व १९४७ साली स्वातांत्र्यप्राप्तीनांतर हा कारिार अगदी णनिळे असा िारतीय झाला. १६३० 
पासून १९४७ पयंतच्या तीनशहूेन अणिक वषात ज्या अनेक घडामोडी गुआरात, महाराष्ट्, कोकर्, वऱ्हाड 
या प्रदेशात झा या त्या णवषयाची ाांग्रआी डोळयातून पाणहलेली अणिकृत माणहती मुांबईच्या सेके्रटणरएट रेकॉडण 
ऑणफसमध्ये ठेचनू िरलेली आहे. णतच्याणवषयी सम्यक् क पना रा. खोबरेकराांनी आप या ग्रांथाच्या पणह या 
दोन प्रकरर्ात णदली आहे. ती अभ्यासूांना तर उपयुक्त आहेच पर् णआज्ञासूांनाही ती फार उद्बोिक अशी 
वाटेल. 

 
पर् मुांबईचा दप्तरखाना म्हर्आे महाराष्ट् शासनाच्या तीन दप्तरखान्याांपैकी एक. पुण्यास असलेले 

Alienation office व पेशव े दप्तर हा दुसरा व को हापूरचे रेकॉडण ऑणफस हा णतसरा. या णशवाय 
णआ हाणनहाय दप्तरखाने आहेतच व मागील काळातील शासनाांची अनेक कागदपते्र खाआगी सरकारमान्य 
सांस्था व आुनी घरार्ी याांचेकडे पहावयास णमळतील. पुण्याचे िारत ाणतहास सांशोिक मांडळ, िुळयाचे 
राआवाडे सांशोिन मांडळ व समथण वाग्देवता मांणदर, नागपूरचे णवदिण सांशोिन मांडळ व ातरत्र असर्ाऱ्या 
लहानमोठ्ा सांशोिन सांस्था आप या परीने आुनी णवखुरलेली दप्तरे णमळवीत आहेत. या दप्तरखान्यापकैी 
पेशव े दप्तर म्हर्आे कागदपत्राांचा एक सागरच आहे. णशवपूवण कालापासूनचे कागद येथे पहावयास 
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णमळतात. फासी, मराठी (मोडी), कानडी, गुआराती व ाांग्रआी अशी त्याांची स्थूलमानाने िाषाणविागर्ी 
झालेली आहे. हे कागदपत्र सहआ ४ ते ५ कोटीपयंत असावते. पर् आाता आाता हे साांगण्याचा मोह होतो 
की, राआस्थानातील णबकानेरच्या दप्तरखान्याशी तुलना करता पेशवदेप्तर हा केवळ अरबी समुद्र तर 
णबकानेरचा दप्तरखाना हा साक्षात् पॅणसणफक महासागरच होय. रा. खोबरेकर याांनी गोव्याच्या 
दप्तरखान्याणवषयी पर् एक पणरणशष्ट णदले आहे. येथील सामग्री महाराष्ट्ाच्या ाणतहासाला तर  आहेच पर् 
पोतुणणगआाांचे िारतात आगमन झा यापासून कहदुस्तानच्या ाणतहासातील अनेक घटनाांचा त्या सामग्रीत 
उल्लेख व णववरर् णमळते. अगदी आ बुककण च्या काळापासूनचा पत्रव्यवहार गोव्यात आहे. म्हर्आे मुांबई 
दप्तरखान्यातील आुन्यात आुने आे १६३० चे Letter Book त्याच्याही पूवीचे सोळाव्या शतकाच्या 
सुरुवातीपासूनचे कागद गोव्यास आहेत. 

 
आर्थथक व सामाणआक णवषयाांचे कागदपत्र साांिाळर्ारे पाणिमात्य राष्ट्ातील दप्तरखाने हे 

खोबरेकराांच्या ग्रांथातील आर्खी एक पणरणशष्ट. िारतात असा स्वतांत्र णवषयास वाणहलेला दप्तरखाना 
नसावा अशी प्रस्तावना–लेखकाची समआूत आहे; पर् महाराष्ट्ातील दप्तरखान्यात या णवषयावर िरपूर 
सामग्री णमळेल. ईस्ट ाांणडया कां पनीचे पणहले कारिार सवण व्यापारी दृष्टीतूनच होत असत. तेव्हा ाांग्रआी 
कागदपत्राांतून आर्थथक णवषयावर िरपूर माणहती णमळते. मुांबईची मेससण फोबणस ॲण्ड कॅम्बेल कां पनी, 
मद्रासची पेरी ॲण्ड कां पनी, ाांणडयन मचटं चेंबसण, बॉम्ब ेचेंबसण, बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमसण याांचे दप्तरखाने 
आर्थथक व्यवहाराकणरता अत्यांत महत्त्वाचे. ह्या कां पन्याांच्या पत्रव्यवहाराचा व सामग्रीचा वापर करून 
त्यावळेच्या आर्थथक पणरस्स्थतीवर प्रकाश टाकर्ारी “पेणरझ ऑफ मद्रास,” “वन हांडे्रड ायसण ऑफ बॉम्ब”े 
अशी पुस्तके प्रकणशत झाली आहेत. 

 
सरकारी दप्तरखान्याणवषयी सािारर् नागणरकाला फारच थोडी माणहती असते; आवळ आवळ 

नसतेच म्हटली तरी चालेल. शासनाच्या कारिारात रेकॉडण ऑणफस हे फार महत्त्वाचे अांग आहे. शासनाला 
तर त्याचा णनत्य उपयोग असतोच. परांतु ाणतहासाच्या सांशोिकाांना ती प्राथणमक अव्वल दआाच्या सांशोिन 
सामग्रीचे िाांडार असते. राष्ट्ाचे ऐणतहाणसक काळातील आीवन, समाआपद्धती, आर्थथक व्यवहार, औद्योणगक 
उत्क्राांती, समाआस्वास्थ्य, णशक्षर् ात्यादी अनेकणवि णवषयाांचा ऊहापोह या दप्तरखान्यातील कागदपत्रात 
पहावयास णमळतो. रा. खोबरेकराांनी हे काम फार चाांग या तऱ्हेने केले आहे. 

 
तसेच कागदपत्र राखण्याच्या तांत्राणवषयी अनुिवाने णमळणवलेली व अभ्यासलेली माणहती 

पद्धतशीरपरे् त्याांनी ह्या पुस्तकात णदली आहे. ती स्युत्य असून बहुमोल आहे. रा. णव. गो. खोबरेकर हे 
आआ महाराष्ट् राज्याचे अणसस्टांट डायरेक्टर ऑफ अकााव्हज् हे उच्च पद िषूवीत आहेत. पूवीच्या मुांबई 
राज्याचे व आआच्या महाराष्ट् राज्यातील दप्तरखान्याांशी त्याांचा एक तपापेक्षा थोडा आास्त काळ असा 
णनकटचा सांबांि आहे. 

 
सन १९५४ मध्ये मुांबई सरकारच्या नोकरीमध्ये श्री. खोबरेकराांनी रीसचण अणसस्टांट म्हर्ून प्रवशे 

णमळणवला. मुांबई पस्ब्लक सस्व्हणस कणमशनने मुलाखत घेऊन त्याांची णनवड केली होती. व ती णनवड अत्यांत 
यथायोग्य अशीच होती असे रा. खोबरेकराांनी आप या पुढील कायणतत्परतेने व कतणबगारीने णसद्ध केले 
आहे. 
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त्याांनी दाखणवले या कागदपत्राांशी झटापटी करण्याची णनपरु्ता पाहूनच आेव्हा हेग कोटात 
गेले या नगर हवलेीच्या णकचकट प्रकरर्ाकणरता णदल्लीच्या परराष्ट् खात्याकडून णनष्टर्ात मदतनीस 
मागणवण्यात आले, त्यावळेेस मुांबईच्या दप्तरखान्यातून आे चार अणिकारी णदल्लीच्या णदमतीस पाठणवण्यात 
आले त्याांपैकी रा. खोबरेकर हे होत. णदल्लीतील सुमारे ९ मणहन्याच्या मुक्कामात त्याांनी नेमून णदलेले काम 
यथायोग्य केले व िारत सरकारची शाबासकी णमळणवली. ातर तीन अणिकारी णदल्लीची चटक लागनू तेथेच 
राणहले. पर् खोबरेकर मात्र आप या आनक दप्तरात मुांबईस दाखल झाले. ाथे त्याांनी दप्तरखान्यातील 
कागदपत्राांचा अभ्यास करून आपला पणहला ग्रांथ “ाांग्रआी सते्तणवरुद्ध महाराष्ट्ातील सशस्त्र उठाव (१८१८-
१८६०)” [पॉप्युलर प्रकाशन, मुांबई, १८५८] पूर्ण केला. त्याांची कामाची तळमळ व हुशारी पाहून सन १९५८ मध्ये 
बडोदा रेकॉडण ऑफीसचे मुख्य म्हर्ून त्याांची बदली करण्यात आली. णतथे त्याांनी सव्वा दोन वष ेकाम 
करून गुआरात काठेवाडातील अनेक दप्तरखाने तपासले, बडोदा दप्तरखान्याची व्यवस्था प्रशांसनीय अशी 
ठेणवली व णशवाय (१) गुआरातेतील मराठी राआवट (१६६४-१८२०).[राआहांस प्रकाशन, पुरे्, स. १९६२] (२) 
गुआरातेतील सशस्त्र उठाव Disturbances in Gujrat (1857-64).[Published by Baroda Record office (Gujarat 
Govt. 1962), Baroda.]असे आर्खी दोन अव्वल दआाचे सांशोिनात्मक ग्रांथ णलणहले. 

 
महाराष्ट् राज्य स्थापन झा यानांतर खातेप्रमुखाांनी असा वाकबगार कायणकारी मुांबईसच असावा या 

सद्हेतूने त्याांना परत बोलावनू घेतले व त्याांची नेमर्ूक मुांबई दप्तरखान्यात णहस्टॉणरकल अकाव्हीस्ट टु 
गव्हनणमेंट (सध्याचे अणसस्टांट डायरेक्टर ऑफ अकाईव्हज्) म्हर्ून केली. ाथे त्याांनी खातेप्रमुखाांना 
सूचीकरर् (वन लाईन कॅटलॉग) करण्याची योआना सादर के यावर ती पुरे्, मुांबई व को हापूर ह्या णतन्ही 
दप्तरात कायास्न्वत करण्याची आबाबदारी त्याांचेवरच टाकली. दप्तरखान्यातील ऐणतहाणसक कागदपत्राांचा 
अभ्यास सूचीवाचनू अत्यांत त्रासदायक, बेणशस्त, व फार मोठ्ा श्रमाचा असतो. श्रम आणर् काल याांचा 
अपव्यय न करता आप या णवषयाचे कागद दप्तरखान्यातून णटपण्यास सूचीसारखे दुसरे सािन नाही. 

 
पर् कोट्यवणि ऐणतहाणसक कागदपत्राांचा कॅटलॉग (सूची) तयार कररे् हे अत्यांत पणरश्रमाचे, 

कालाणतपाताचे पर् अत्यांत आवश्यक काम. हेच स्वीकृत कायण ठरवनू ते रा. खोबरेकर मोठ्ा णनष्ठेने करीत 
आहेत. याबद्दल ते स्तुतीस पात्र आहेत. 

 
खातेप्रमुखाांनी महाराष्ट् आकााव्हज् बलेुणटन नावाचे णनयतकाणलक काढण्याचे कामही त्याांच्यावर 

सोपणवले असून त्यातून अव्वल दआाची ऐणतहाणसक सािने प्रस्तावनेसह सटीप प्रणसद्ध करण्याचे कामही रा. 
खोबरेकर यशस्वीरीत्या करीत आहेत. 

 
मराठी ाणतहासाचे रा. खोबरेकर हे णचणकत्सक अभ्यासू आहेत. आआपयंत त्याांनी ाणतहास 

पणरषदाांपढेु अनेक णनबांि सादर केले आहेत. साणहत्य सांस्कृणत मांडळाने त्याांच्याकडे महाराष्ट्ाचा ाणतहास–
पेशव े काल–णलणहण्याचे काम सोपणवले आहे. ही आबाबदारी ते पूर्ण आाणर्वनेे, चाांग या तऱ्हेने पार 
पाडतीलच. त्याांची कायणक्षमता व त्याांचा उत्साह असाच वर्थिष्टर्ु होत आावो, ही ाच्छा. 
 
३१-१-१९६८. पु. म. जोशी. 

डेक्कन कॉलेआ, पुरे् ६.  
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महाराष्ट्रातील दप्तरखाने 
 

दुसऱ्या आिृत्तीची प्रस्तािना 
 

माझ्या ह्या पसु्तकाची पणहली आवृत्ती ा. स. १९६९ त णनघाली. तसेच ह्या पसु्तकास ा. स. 
१९६९–७० सालाांतील उत्कृष्ट वाङ्मयणनर्थमतीचे पणहले बक्षीस शासना कडून णमळाले. ह्या पुस्तकाचा 
उपयोग णआ हा पणरषदा, णआ हा व तालुका कायालये व वाचनालये याांनी के यामुळे ह्याची पणहली आवृत्ती 
ा. स. १९७९ मध्ये सांप याचे महाराष्ट् राज्य साणहत्य आणर् सांस्कृती मांडळाने मला कळणवले. तेव्हा मी ह्या 
पुस्तकाची सुिारून वाढणवलेली आवृत्ती तयार करण्याच्या उद्योगास लागलो. मुांबईच्या सेके्रटणरएट रेकॉडण 
ऑणफसमिील सणचवालयीन अणिलेखाांची णविागवार णवस्तृत माणहती पणह या आवृत्तीत णदली नव्हती. ती 
ह्या आवृत्तीत णदली आहे. तसेच को हापूर अणिलेख, कायालयात कलेक्टरच्या ताब्यातील आे रेकॉडण 
समाणवष्ट झाले त्याचीही णवस्तृत माणहती ह्याांत अांतिूणत केली आहे. ा. स. १९७२ मध्ये औरांगाबाद व नागपूर, 
येथे महाराष्ट् शासनाने दोन णविागीय अणिलेख–कायालये सुरू केली. औरांगाबाद येथील 
अणिलेखागारात मराठवाडा णविागातील णआ हा–प्रमुखाांकडील कागदपते्र आर्ली व णवदिण 
अणिलेखागारात णवदिातील णआ हा–पातळीवरील शासकीय कायालयाांतील ऐणतहाणसक अणिलेख आर्नू 
ठेणवले. तसेच काही ऐणतहाणसक घराण्याकडून णमळणवलेले कागद याांत ठेणवले. ह्या दोन्ही 
अणिलेखागारातील अणिलेखाांची णवस्तृत माणहती ह्या पसु्तकात समाणवष्ट केली आहे. ा. स. १९७० ते १९७६ 
पयंत मी शासनासाठी खाआगी व्यस्क्तकडून ऐणतहाणसक कागदपते्र णमळणवली त्याांची सांख्या चार लाखाांवर 
होईल. हे सवण ऐणतहाणसक कागद बहुशः रुमालात बाांिलेले आहेत. त्याांचे फेणरस्त व सूची व्हावयाची आहे. 
ह्या कागदाांचा उपयोग सांशोिकाांस व अभ्यासकाांस व्हावा म्हर्ून त्याांची त्रोटक माणहती ह्या दुसऱ्या आवृत्तीत 
णदली आहे. तसेच पणरणशष्टाांत िारतातील प्रचणलत दप्तरखान्याांची सांणक्षप्त रूपरेषा माांडली आहे. डेक्कन 
कॉलेआमध्ये पारसणनसाांकडील नाना फडणर्साांच्या दप्तरापैकी कागदपत्र आहेत, त्याांची णवस्तृत माणहती 
माझे णमत्र प्रा. डॉ. आी. टी. कुळकर्ी याांनी मला उपलब्ि करून णदली, ती ह्या पुस्तकात समाणवष्ट केलेली 
आहे. त्याांनी पुरणवले या माणहतीबद्दल मी त्याांचा आिारी आहे. मूळ पुस्तक १६३ पृष्ठाांचे, वर उल्लेणखले या 
माणहतीची िर ह्या आवृत्तीत घात यामुळे ह्या सुिारून वाढणवले या आवृत्तीस साांप्रतचा आकार आला आहे. 

 
सुिारून वाढणवले या मआकुराची णितीय आवृत्ती काढण्याचे श्रेय महाराष्ट् राज्य साणहत्य आणर् 

सांस्कृणत मांडळाचे अध्यक्ष माननीय डॉ. बारकलगे व सणचव पांढरीनाथ पाटील या उियताांस आहे. ह्याबद्दल 
ह्या उियताांचा मी आिारी आहे. माझ्या प्रस्तुतच्या प्रयत्नाांत पुराणिलेख–णविागातील प्रणसद्धी अणिकारी 
श्रीमती सुशीला शास्त्री याांनी साथ णदली याबद्दल त्याांचे आिार मानरे् माझे कतणव्य समआतो. शेवटी, माझ्या 
ह्या ग्रांथाची छपाई करण्यासाठी णगरगावातील मायक्रो ग्राफ पे्रसचे श्री. प्रिाकरराव देसाई व त्याांचे 
साहाय्यक याांनी दाखणवले या उत्साहाबद्दल मी आिारी आहे. 

 
९, यशोिाम, णरलीफ रोड, —वि. गो. खोबरेकर 
साांताकू्रझ [प.]  
मुांबई ४०० ०५४  
२२।८।१९८८  
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वचत्राचंी अनुक्रमविका 
 
१. पेशव े दप्तर, पुरे्, येथे ना. बाळासाहेब देसाई, गृहमांत्री यास ग्रांथलेखक रुमालाांतील मोडी 

कागदपत्र दाखवीकत आहेत. णद. ४ मे १९६४. दशणनी 
२. फाईली खोक्यात ठेवण्याची पद्धत. 
३. पुठ्ठाबाांिर्ी ग्रांथ योग्य पद्धतीने उिे ठेणवले आहेत. 
४. रुमाल एकावर एक ठेवण्याची अणनष्ट पद्धत. 
५. रुमाल एकास एक लागून ठेवण्याची योग्य पद्धत. 
६. श ेफवरच्या पसु्तकाांवरील व आणमनीवरील िूळ झाडण्याचे काम व्हक्यूम क्लीनरने चालू आहे. 
७. कीटक नाश करर्ारे फ्युणमगेशन चेंबर. 
८. णकरकोळ दुरुस्ती - 

 मआकूर असले या फाटले या िागावर पारदशणक णचकटपट्टी कागदाच्या दोन्ही बाआूस लावनू 
दुरुस्त केलेले तीन मोडी कागद. 

९. णशफॉनच्या साहाय्याने कागद दुरुस्ती. 
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: १ : ििणन 
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पेशिे दप्तर, पुिे येथे ना. बाळासाहेब देसाई, गृहमंत्री, यासं गं्रथकार रुमालातील मोडी कागदपत्र 

दाखिीत आहेत. 

वद. ४ मे १९६४ 
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१ 
दप्तरखान्द्याचंा प्रारंि 

 
परमेश्वराने मनुष्टयप्रार्ी णनमार् केला. त्याला आपले णवचार दुसऱ्यास बोलून दाखणवण्याकणरता 

वार्ी णदली. त्या वार्ीिारे आपले आीवन सुखी करण्याकणरता तो आप यािोवती णनयमाांची, नीतीची बांिने 
णनमार् करू लागला. ही बांिने लक्षात रहावी म्हर्नू तो ातराांना ती साांगू लागला. 

 
पर णठकार्च्या, आपर्ानांतरच्या लोकाांना कळणवण्यासाठी ते णनयम त्याने णलणहले, खोदले, 

कोरले. पढेु लेखनसाणहत्यात सुिारर्ा होत गेली आणर् णलणहलेले ज्ञान आतन करण्याची ाच्छा बळावली. 
दप्तरखान्याचा आरांि असा झाला. 
 
प्राचीन काळचे लेखनसावहत्य 
 

प्राचीन णलखार् णशलालेख, तामप्रट, आणर् यावर दृष्टीस पडते. चामडे, रेशमी कापड, सािे 
कापड, िआूणपते्र व ताडपते्र याांवरील णलखार् हळू हळू वाढत गेले. 

 
पूवीच्या सम्राटाांनी आप या पराक्रमाची साक्ष पटणवण्यासाठी स्तांि उिारले. शुिकायासाठी गाव े

दान देऊन त्याची नोंद करून ठेवली. लोकाांना आपले हेतु व राआकारर् समआण्याकणरता स्तांि उिारले व 
त्यावर काही कोरून ठेवले. णवआयाची साक्ष पटणवण्यासाठी णवआयस्तांि उिारले. 

 
अशा सवण प्रकारचे लेखन म्हर्आे ाणतहासाचे अपूवण सािन. ाणतहास असा वगेळा णलणहण्याची चाल 

आप या राआाांनी पत्करली नाही. सुलतान शहा, याांच्या दरबारात रोआच्या हणककती णलणहर्ारे, 
सत्तािीशाांचे आत्मवृत्त णलणहर्ारे खास लेखक असत. त्याांचा उपयोग ाणतहासाची सािने म्हर्नू महत्त्वाचा. 
त्याांच्या अिावी त्रोटक माणहती पुरणवर्ारे—ाणतहासाची माणहती पयायाने सुचणवर्ारे लेखी उल्लेख तर खास 
महत्त्वाचे. 

 
िआूणपते्र, ताडपते्र याांवरील णलखार् ाणतहासास उपयुक्त अस यामुळे त्या णलखार्ाचे सांरक्षर् व 

आतन कसे करावयाचे हे पाहू. 
 
िूजणपते्र 
 

काश्मीरमिील एका वृक्षाची पसरट हातासारखी पाने णलणहण्यासाठी वापरत त्याांना िआूणपते्र 
म्हर्तात. ताड वृक्षाांची पाने वापरली अस यास ती ताडपते्र होतात. ताडपत्राांची पैदास दणक्षर् िारतात 
होते. प्राणचन काळी िआूणपते्र व ताडपते्र याांचाच सरास उपयोग करीत. िआूणपत्र, तालपत्र याांचा उपयोग 
कोर्कोर्त्या कायाकणरता करावा याचा उल्लखे कौणटलीय अथणशास्त्रात आहे. सवात आुने िआूणपते्र 
खोलानमध्ये सापडले. ते २ ऱ्या ककवा ३ ऱ्या णिस्ती शतकातील असाव.े त्यावर िम्मपद खरोष्टी णलपीत 
णलणहलेले आहे. काश्मीरच्या वायव्येस णगलणगट णविागात लेख आहेत. 
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मोहेंआोदारो सांस्कृतीच्या अवशषेात शाई दौतो सापड या. तेव्हा त्या काळी शाई वापरीत असत. 
आव ककवा नाचर्ी ककवा ातर िान्यापासून शाई बनवनू णतचा उपयोग बोरूने णलणहण्यासाठी करीत. 
िआूणपत्राचा णलणहण्यासाठी उपयोग करण्यापूवी ते साफ तुळतुळीत करून णलणहण्यास उपयोगी असेच 
कराव ेलागे. अ बेरुनी (११७१) हा णलखार्ाकणरता िआूणपत्र कसे तयार करीत असत आणर् त्याचा उपयोग 
कहदुस्थानात १२ व्या शतकात कसा केला आात असे, याची माणहती देतो. ताडपत्रावर ककवा िआूणपत्रावर 
णलणहण्यापूवी काही प्रणक्रया करावी लागते. ताडपते्र ही णनरुां द पर् लाांबट आकाराची तर िआूणपते्र पसरट 
औरस-चौरस अशी असत. पाने वाळवनू, त्यावर घोटून ती लेखनयोग्य करीत. िआूणपत्रावर शाईने णलणहता 
येई. ताडपत्राांवर पुष्टकळसे णलखार् टोकदार णखळयाने णलणहलेले (कोरलेले) आहे. अशा कोरले या 
अक्षरात काआळ ककवा ातर रांग िरता येई. णवणवि रांगाांची णचते्र देखील ताडपत्राांवर कोरलेली आढळतात. 
पणहला कागद चीन देशात ा. स. १०५ च्या सुमारास तयार झाला. व त्यानांतर णकत्येक शतकाांनी त्याचा 
फैलाव ातर देशात झाला. ा. स. ६७१ च्या सुमारास णचनी प्रवासी ास्त्सांग कहदुस्थानात आला. त्याला 
आप याबरोबर अनेक ग्रांथाच्या नकला करून घ्यावयाच्या होत्या, पर् त्याकणरता त्याला कागद णमळेना, तो 
त्याने चीनमिून आर्णवला. 
 
जतन आवि वनगा: 
 

िआूणपत्राचा मध्यिाग कोरा ठेवीत असत. त्यास मध्यिागी णछदे्र करून दोरा ओवनू ही पते्र 
त्याांच्याहून थोडेबहुत मोठ्ा अशा दोन फळयाांच्या तुकड्ात बाांिून ठेवलेली असतात. 
 
ताडपत्र 
 

ताडपत्राचा उपयोग फार पूवीपासून दणक्षर् िारतात करीत असत. याप्रमारे् णठकणठकार्ी ताडपत्री 
हस्तणलणखते आहेत ती बहुतेक अकराव्या शतकापासूनची होत. लेखन व त्याांचा सांग्रह आैन िमीयाांनी फार 
कसोशीने केला. बहुिा अणत दुर्थमळ असा अकराव्या शतकात उपसांगाने णलणहलेला “अणििमणसमुच्चयम्” हा 
लेख णतबटेमिील मठात राखून ठेणवला आहे. 

 
ताडपते्र दोन फळयाांच्या मध्येही ओवनू ठेवण्याची पद्धत िआूणपत्राांची आपर्ूक करण्याच्या ितीची 

आहे. ह्या पद्धतीमुळे ग्रांथ (गाठ मारण्याचे) हे नाव रूढ झाले. 
 
कापसाचे ककिा रेशमी कापड 
 

लेखनाकणरता कापसाचे ककवा रेशमी कापड वापरीत असत. याचा उपयोग फार पूवीपासून तो 
अगदी काल–परवापयंत केलेला आढळतो. मोठ्ा लोकास मानपत्र द्यावयाचे असले तर अशा रेशमी 
कापडावर देतात. अगदी फार पूवीपासून म्हैसुरातील िणनक व व्यापारी दुकानदार ८ ते १२ ाांच रुां द व १२ 
चे १८ फूट लाांब अशा लाांबच्या लाांब सुती कापडाची गुांडाळी णलणहण्यास वापरीत असत. तीन चारशे 
वषांपूवीचे कपड्ावरील णलखार् म्हैसूर येथील शृांगेरी मठात, पाटर् येथील आैन िाांडारात आढळते. 
आैसलमेर येथील आैन िाांडारात रेशमी कापडावर णलणहलेली आैन सूत्राांची यादी आतन करून ठेवलेली 
आढळते. आपर्ाांकडे दासोपांताची पासोडी हे फार मोठे उदाहरर् कापडावर णलणहले या ग्रांथाांचे आहे. ह्या 
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पासोडीची रुां दी ४ फूट, लाांबी २० फूट आहे. सांपूर्ण कापडावर मआकूर णलणहलेला आहे. पासोडी ४०० श े
वषांपूवीची आहे. [पोहनेरकर, दासोपांताांची पासोडी (१९५५) पृ. ४३.] 
 
कागद 
 

आप या आयावताचा सांबांि चीनशी होता. देवार्घेवार्, व्यापार दोन्ही देशात चालत असे पर् 
णचन्याांनी ा. स. १०५ च्या सुमारास सांशोणिलेला कागद अकराव्या शतकापूवी कहदुस्थानात वापरला आात 
असे याचा पुरावा अद्याप उपलब्ि नाही. 
 
प्राचीन कागदाचें संरिि करण्याची तत्कालीन पिती 
 

श्रीमांत लोकाांच्या घरी घरातील सुरणक्षत अशी कोरडी खोली कागदपत्र ठेवण्यास वापरीत असत. 
त्यात पुष्टकळ कप्पे असले या पेट्या असत. त्यात आतखर् असत. त्या खर्ाांना पुन्हा चोरकप्पे असत. या 
कप्प्याांतून चामड्ाच्या णपशवीत ठेवलेले कागद असत. त्यामुळे त्याांना सूयण ककवा उआेड फार कमी वळेा 
णदसत असे. बौद्ध णिक्षू लेण्यात अशाच तऱ्हेने कागद आपून ठेवीत; पर् लेण्यात ठेवलेली णलणखते 
उघडण्यास, ती वाचण्यास तेथील बुद्ध णिक्षू नेहमी उत्सुक असत. त्यामुळे ते ज्या ज्या वळेी हे ग्रांथ वाचीत 
होते त्या त्या वळेी त्या ग्रांथाांना सूयण, हवा व प्रकाश णमळत आाई. आैन सािू या बाबतीत फार सावि असत. 
त्याांनी आप या चतै्यात–देवळात असले या ग्रांथाांची आोपासना फारच काळआीपूवणक केलेली आढळते. या 
उलट बांगालमिील ‘तोल’ ची गोष्ट. ज्याांच्या स्वािीन हा ‘तोल’ असे ते लोक काही अपवाद सोडले तर 
अगदीच गरीब. त्याांची रहार्ी ओलसर झोपडीत; त्याांआवळ हे बहुमोल ज्ञानिाांडार रणक्षण्यासाठी एखादी 
लाकडी पेटी कशी असर्ार? णशवाय त्याांचा बहुतेक वळे आीवनवतेन णमळणवण्यासाठी आायचा. अशा 
स्स्थतीत या अपूवण ज्ञानसांपत्तीची आोपासना करण्यास त्याांना फुरसत कशी होर्ार? णशवाय पोटा–
पाण्यासाठी दूरवर िटकण्याचा प्रांसग त्याांआवर वारांवार येत अस यामुळे त्याांना या ग्रांथाांकडे लक्ष देण्यास 
वळे णमळत नसे. तरीपर् आप याशी असलेले ग्रांथ सुरणक्षत रहाव ेयाकणरता ते आप या झोपडीिोवती बाांबचेू 
कुां पर् घालीत. त्यातूनच णचखल, णचखलातील णकडे, उांदीर, घुशी आणर् आणमनीवर साांडलेले साांडपार्ी 
याांचा वावर चालत असे. नेमक्या ह्याच गोष्टी तोलच्या सांरक्षर्ास मारक होत्या. णचनी लोकाांपासून कागद 
करण्याची कला णशकून णतचा आगिर फैलाव अरबाांनी केला. तरीही कागद वापरण्याची पद्धती 
णहन्दुस्थानात अकराव्या शतकात आली. 

 
काश्मीरमध्ये ा. स. १०८९ साली नकललेले शतपथ िाह्मर्ाचे एक कागदी हस्तणलणखतही काही 

वषांपूवी ठाऊक झाले. हाच आपर्ास माणहत असलेला पणहला िारतातला कागद होय, असे म्हर्ाव े
लागते. 
 
मुसलमानी अंमल 
 

णदल्लीत बादशाही स्थापनेनांतर कहदुस्थानात फारसीचा प्रवशे झाला. राज्यकारिार कामकाआ 
कागदावर नोंदाव े लागे. मोंगलानी आपले दप्तर बगदादच्या खणलफाच्या ितीवर राखले. त्यामुळे 
तत्कालीन ाणतहासाची सािने फारसीत पुष्टकळ आहेत. फारसी सािनाांचे स्थूलमानाने चार िाग पडतात: 
(१) फमाने ककवा दरबारी हुकूम व कौलनामा; ातर सरकारी पते्र (२) वाणकयाांसारखी वाकेणनणवसाांची 
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ककवा सुिेदाराांनी णलणहलेली पते्र, (३) तवाणरखासारखी नांतर णलणहलेली णटपरे् व (४) ‘नामे’ याांसारखी 
चणरत्रकाराांनी आप या आश्रयदात्याांच्या गौरवाथण मुद्दाम तयार केलेली चणरते्र. 

 
अशा प्रकारची ाणतहासोपयोगी सािने शाही दप्तरात असत. हे कागद रुमालात बाांिलेले असतात. 

खाली व वर लाकडी फळया असतात. ह्या रुमालाांना ‘बस्ता’ म्हर्तात. ते सुतळीने बाांिलेले असतात. 
त्यावर णवषयसूचक बोिणचठी असते. मोगल दप्तरखाना वणआराच्या ताब्यात असे. 

 
मुसलमानी दप्तरात फारसी फमाने, कौल, महआर ात्यादी कागदपते्र तवाणरखा, वृते्त वगैरे णटपरे्, 

ातर ाणतहासग्रांथ ककवा चणरते्र याांचा िरर्ा णवशषे सापडतो. 
 
राआिानीत राआणनवासाआवळ दप्तरखाना असे. फते्तपूर-णसक्री येथील णक  यामध्ये 

दप्तरखान्याची आागा पहावयास णमळते. ही आागा म्हर्आे एक प्रशस्त णदवार्खाना होय. याची लाांबी ४८ 
फूट व रुां दी २८ फूट असून बाआूला ओसरी व लागनू अांगर् (आवार) आहे. 

 
आगरा येथील दप्तरखान्याची आागा परदेशी प्रवाशाांनी पाणहली होती. १६४० साली ‘सबॅॅस्टीन् 

मनणरक’ म्हर्तो “कोठीच्या समोरच्या प्रासादात सवाणिकारी सुलतान रहात असून त्याने काढलेले 
आाणहरनामे, णदले या सनदा, णलणहले या पत्राांचे तआुणमे (प्रती) वगैरे सवण दप्तरखान्यात ठेवलेले असत.” 
बादशहा दौऱ्यावर असत तेव्हा णफरते “दप्तर” बरोबर असे. कारर् हुकूम सोडताना सवण कागदपत्र पहाव े
लागत. 

 
मोगल राज्यास कागझीराआ म्हर्आे पत्रव्यवहारावर चालर्ारे राआ असे सांबोिीत असत. णदवार्, 

सुिेदार आणर् ातर अणिकारी याांनी दप्तर व्यवस्था कशी राखावी या सांबांिी णनयम आढळून येतात. 
मोगलकालीन दप्तरखाना पद्धती ा. स. १८७९ पयंत अस्स्तत्वात होती. 
 
(अ) जागवतक अविलेखागारे: 
 

युरोपाांत कागदपते्र णलखार्ाचा ाणतहास ग्रीस आणर् रोमन राज्याच्या अस्स्तत्वापासून सापडतो. 
ॲथेन्स राआवटीत णलणहलेले लेख ा. स. पूवण ३६० मध्ये “मदर ऑफ णद गॉडस” या प्राथणना मांणदरात एकत्र 
करून ठेवले. प्राणचन आणर् मध्ययुगीन युरोपातील खाआगी व्यक्तीनी अगर सांस्थाांनी णलणहलेले कोरीव लेख 
याांची आतर्ूक रोमन आणर् ग्रीक कालात शासनाने केली. 

 
नगरपाणलकाांसाठी केलेले कायदे तसेच त्याांच्याकडील आर्थथक व्यवहाराचे अणिलेख व आन्मनोंदी, 

दत्तकनोंदी, राआाांच्या वांशावळी, णमळकती तसेच ातर व्यवहार या सांबांिीचे अणिलेख ा. स. ५३० पासून 
आपून ठेवलेले आढळतात. िार्थमक सांस्था सत्पात्र व्यस्क्त ककवा अणिकारी याांना णदलेले दान लेख, दान 
घेर्ाऱ्याांच्या वांशावळी, दानिमूीच्या तपशील ह्या नगरपाणलका व प्राांणतक सरकारने आपून ठेवले या 
आढळतात. दहाव्या व अकराव्या शतकापासून युरोपात चचण या सांस्थेकडून पुराणिलेखाांचे सांरक्षर् 
पद्धतशीरपरे् होऊ लागले. पुष्टकळशा चचणमिील पुराणिलेख सांग्रहाांत आठव्या व नवव्या शतकातील 
कागदपते्र सापडतात. सतराव्या शतकाच्या सुरवातीस पाचवा पोप पॉल याने णप्रव्ही व्हॅणटकन 
पुराणिलेखागाराची स्थापना केली, तर ाटलीमध्ये ती अकराव्या शतकापूवीच स्थापन झाली होती. 
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ाांग्लांडमध्ये सवात आुना पुराणिलेख ा. स. ११३० चा आहे. ा. स. १३२३ मध्ये उपलब्ि अणिलेखाांची पणहली 
सूची तयार झाली. १७ व्या शतकात पुराणिलेख व प्रशासनावर अनेक पसु्स्तका णनघू लाग या. 

 
युरोपात आआच्या स्स्थतीतील दप्तरखान्याची सुरवात फ्रें च राज्यक्राांतीपासून झाली. फ्रान्सने 

आप या राष्ट्ीय अणिलेखागाराची स्थापना ा. स. १७८९ मध्ये केली. ा. स. १७९६ पासून त्याच्या 
अखत्यारात देशातील सवण लहानमोठे दप्तरखाने णदले गेले. णतथपासून राज्यदप्तराची णनगा व सांरक्षर् हे 
राज्याच्या कतणव्यापैकी एक कतणव्य ठरुन गेले. तसेच अभ्यासूांना ककवा गरआवांताना द्या पत्रसांिाराचा 
उपगोग करु देण्यास सुरुवात झाली. ा. स. १८४० पासून प्रचणलत पद्धतीत रेकॉडण व्यवस्था आणर् माांडर्ी 
करण्याांत येऊ लागली. 

 
ाांग्लांडने पस्ब्लक रेकॉडण ॲक्ट ा. स. १८३८ मध्ये पास केला. त्यामुळे या कायद्यान्वये णनरणनराळया 

णठकार्चे पुराणिलेख एकत्र करून ते मास्टर ऑफ णद रो स या अणिकाऱ्याच्या ताब्यात णदले व सावणआणनक 
अणिलेख कायालय कायद्याने स्थापन केले. आणर् ाथूनच ाांग्लांडमध्ये णनरणनराळया णवषयाांवरील शासकीय 
अणिलेखागारे स्थापन करण्यात आली. 

 
युरोपखांडातील ातर देशात ाांग्लडप्रमारे्च एक मध्यवर्थत पुरणिलेखागार व बाकीची लेखागारे 

स्थापन कण्यात आली. 
 
उत्तर व दणक्षर् अमेणरका:–अमेणरकेमध्ये णनरांतर राखावयाच्या शासकीय अणिलेखाांसाठी राष्ट्ीय 

अणिलेखागाराची स्थापना ा. स. १९३४ मध्ये केली आणर् त्याच्या णनयांत्रर्ाखाली राज्याांतील ातर 
अणिलेखागारे देण्यात आली. अणिलेखाांची वगणवारी कररे्, णनरांतर राखावयाच्या कागदाांची साफसफाई 
कररे् आणर् ते कागद आतन करण्याकणरता शास्त्रीय णशक्षर् देऊन तज्ञ तयार कररे् ही कामे राष्ट्ीय 
अणिलेखागाराांकडे सोपणवण्यात आलेली आहेत. कॅनडा, लॅणटन अमेणरका, आणफ्रका, आणर् ऑस््णेलया 
यामध्येणह सरकार णनयांत्रीत पुराणिलेखागारे, आहेत. 

 
प्रत्येक देशात णनरांतर राखावयाच्या अणिलेखाांचे शास्त्रशुद्ध रीतीने आतन करण्यासाठी त्या देशाच्या 

शासनाने पुराणिलेखाांगारे सुरु केलेली आहेत. सवण देशातील अणिलेखाणिकाऱ्याांनी अणिलेखासांबांिीचे प्रश्न 
एकणत्रत येऊन चचा करुन सोडणवण्यासाठी आांतरराष्ट्ीय अणिलेख पणरषद या नावाची आागणतक सांस्था 
स्थापन झाली असून या सांस्थेची अणिवशेने दर चार वषानी णनरणनराळया देशात िरत असतात. युरोपातील 
समाआवादी राष्ट्ाांमध्ये सगळे उद्योगिांदे हे सरकारच्या ताब्यात अस यामुळे त्या त्या िांद्याांची अणिलेखागारे 
व शासकीय णविागाची लेखागारे ही सवण एकाच एआन्सीमध्ये सामावतात. ातर राष्ट्ात मध्यवती शासन 
यांत्ररे्चे अणिलेखागार हे मुख्य शासकीय अणिलेखागार म्हर्ून मानले आाते आणर् णआ हा पातळीवरील 
अणिलेखागारे ही त्याच्या शाखा म्हर्ून मान या आातात. ह्या शाखा व मुख्य अणिलेखागारे ह्याांचे सांबांि 
राखण्यासाठी मुख्य अणिलेखागाराांस त्या देशात तपासर्ी करण्याचे अणिकार णदलेले असतात. त्या 
अणिकारापरत्व े तपासर्ी पथक वा तपासर्ी अणिकारी णआ हा पातळीवरील कायालयाांच्या 
अणिलेखगाराांची तपासर्ी करतात आणर् त्याांच्या अहवालाप्रमारे् व आदेशानुसार ह्या िाकट्या 
अणिलेखागाराना वागावयाचे असते. देशातींल स्वायत्त व खाआगी सांस्थाांची अणिलेखागारे तपासण्याचे 
अणिकार मध्यवर्थत अणिलेखागाराांकडे सोपणवले आातात. तपासर्ी अणिकाऱ्याांस कोर्ते रेकॉडण णनरांतर 
राखावयाचे आणर् कोर्ते फाडावयाचे हे साांगण्याचा अणिकार णदलेला असतो. काही देशात चचण, मठ 
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अशाांचे खाआगी, िार्थमक रेकॉडणस तपासण्याचे अणिकार त्या त्या देशाच्या शासनाने मध्यवर्थत 
अणिलेखागारास णदलेले असतात. शाखा अणिलेखागारातील णनरांतर राखण्याचे कागदपत्र मध्यवर्थत 
अणिलेखागारात णनरांतर आतर्ूक करण्यासाठी नेतात आणर् ते तेथे कायम राखले आाऊन त्याांची नीगा 
आणर् शास्त्रोक्त आतन होण्यासाठी प्रत्येक मध्यवर्थत अणिलेखागारास नवीन व सुस्ज  ामारत व प्रणशणक्षत 
सेवकवगण िरपूर णदला आातो. 

 
रणशयात सात प्रकारची अणिलेखागारे आहेत. ह्यातील वाङ मय व कला या अणिलेखागारात प्रणसद्ध 

आआी व माआी ग्रांथलेखकाांची मूळ हस्तणलणखते आपून ठेवली आहेत. सांगीततज्ञ, कलाकार, णचत्रकार याांनी 
आप या कला णवकणसत करण्यासाठी आे अणिलेख तयार केले ते अणिलेख णवसावण्याचे णठकार् म्हर्आे हे 
अणिलेखागार होय. यात आतन करुन ठेवलेले वाङ्मय व याांच्या ाणतहासाची सािने ही आागणतक 
सांस्कृणतचा वारसा होय. त्याांचे व्यवस्स्थत आतन करुन ठेव याने त्याचा उपयोग णवज्ञान व कला णवकास 
याांआकणरता होत असतो. 

 
मूळ हस्तणलणखते ही महत्वाची अस्सल सािने आहेत. ही लेखकाच्या कलात्मक रचनेणवषयी 

बोलतात आणर् त्याच्या अांतयामीच्या स्वािाणवक प्रकृतीणवषयी, पुष्टकळ साांगतात. छापण्यासाठी एकणत्रत 
केलेली सटीप पते्र असोत, ककवा कलात्मक उत्तम कृती असो, वाङ मयकृती कशी णनमार् झाली याचा शोि 
असो, कलाकार वा लेखक (वाङ मयसेवक) नाटककार, गायक, नट, ात्यादींचे चणरते्र अभ्यासून ती 
णलहावयाची असोत, या सवाकणरता मूळ हस्तणलणखते व त्या कलाकाराचा पत्रव्यवहार हा अभ्यासाचा मुख्य 
िाग होय. 

 
सध्या णनदान समाआवादी देशातील आनता, प्रणसद्ध लेखक, गायक, कलाकार, व नट याांनी 

बोललेले, गाणयलेले आे आे त्याांच्यामाफण त येईल त्या त्या कलाकाराच्या चणरत्राचे सािन अशा अथाने त्या 
वाङ मयाकडे पहात असतात. वाङ मय व कलेच्या ाणतहासाांची सािने ही काही मोआक्या सांशोिकाांच्या 
उपयोगाकणरता हवीत असे नसून ती नैणमणत्तक आीवनात हवीत असे लाखो लोकाांना वाटू लागले आहे. 

 
ऑक्टोबर रणशयन क्राांतीच्या दुसऱ्या णदवशी क्राांतीचे महान नेते कॉ. लेणनन याांनी वाङ मय व कलेची 

सािने रणक्षण्यासाठी फमान काढले की सवण लेखक, गायक, कलाकार याांच्या आवळील त्याांच्या कलाकृती 
णनर्थमतीची मूळे ही त्या त्या व्यक्तीच्या मालकीची नसून ते सवण राष्ट्ीय िन असून राष्ट्ाच्या मालकीचे आहे. 
कणरता त्याचे आतन व नीगा आणर् सांरक्षर् करण्याचे काम हे त्याकणरता उिारलेले अणिलेखागार करील. 
तदनुसार सवण लेखकाांनी आपली हस्तणलणखते रणशयन लेखागारात आर्ून णदली. ज्याांनी णदली नाहीत 
त्याआकडून ती घेतली गेली व अशा रीतीने रणशयाचे वाङ मय व कला अणिलाखागार बनले. रणशयाच्या 
चौदा राज्याांत अशी या णवषयास वाणहलेली प्राांणतक अणिलेखागारे आहेत. समाआवादी राष्ट्ाांनी रणशयाचा 
णकत्ता णगरवनू ह्या णवषयास वाणहलेली स्वतांत्र अणिलेखागारे स्थाणपली आहेत. ाांग्लांड, कहदुस्थान, 
अमेणरका, ऑस््ेणलया, आणफ्रका खांडातील देशामध्ये वाङ मयाांची मूळे आणर् हस्तणलणखते आगणवण्याचे 
आणर् राखण्याचे काम म्युणझयम आणर् लायिऱ्या िारा होत असते. 

 
युरोपातील अनेक देशात स्थापत्यशास्त्र अणिलेखागारे आहेत. त्यात सवण सािारर्परे् स्थापत्ये 

शास्त्रावरील नकाश,े णडझाईन्स वगैरे ठेवतात. बहुतेक देशात ाांणआणनअसण व आर्थकटेक्ट फमणस् याांनी तयार 
केलेले आराखडे, नकाश ेआणर् णडझाान्स हे राखुन ठेवले आातात. कारर् तसे के याने राष्ट्ाची आी 
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बुणद्धमत्ता आराखडे व णडझाईन तयार करण्याकडे वापरली आाते णतचा उपयोग पुढील णपढीस होतो. नवीन 
बाांिलेले पूल, िररे्, मोठ्मोठ्ा ामारती याांचे आराखडे व नकाश ेयावरुन ते कसे बाांिले गेले, णकती 
णदवसात त्याांची कामे पूर्ण झाली. त्यात शास्त्रज्ञानी आपले कौश य णकती वापरले आहे अशी सवण प्रकारची 
उत्तरे सापडतात. आणर् त्याचा उपयोग िावी शास्त्रज्ञानी आप या ज्ञानात िर पाडण्याकणरता होतो. म्हर्नू 
स्थापत्य शास्त्रावरील अणिलेखागारे बहुतेक पाणिमात्य देशात आहेत. स्थापत्य शास्त्रात गे या १५–२० 
वषात आी क्राांती झाली त्यामुळे बाांिकामाची तांते्र बदलली. िरर्ीकां प व वारा सहन करून ामारती स्स्थर 
राहातील असे मानून पूवी बाांिकामे करीत असत. आता िर टाक यावर िरूचनेत अांतगणत कोर्ते दाब व 
तार् णनमार् होतात याचे णचत्रर् फोटो ालेस्क््क तांत्राने कररे् शक्य झाले आहे. णसमेंट क्रॉक्रीटच्या 
शोिामुळे घरे व पूल बाांिर्ीचे शास्त्र फार पुढे गेले आहे. अणियाांणत्रकी साणहत्यात बदल होत आहे. नवीन 
नवीन यांते्र होत आहेत. प्रक पाांची बाांिर्ी-शास्त्रशुद्ध व्हावी या दृष्टीने व्यवस्थापनेचे तांत्रदेखील णवकसीत 
झाले आहे. प्रचांड िररे्, आेट ाांणआने, ालेक््ॉणनक यांते्र, णफ म ाांडस््ी, घरे, पुल, मोठमोठे कारखाने याांची 
उिारर्ी स्थापत्य शास्त्रज्ञ करीत असतो. ही कामे करीत असता आो पत्रव्यवहार णनमार् होतो आे आराखडे 
व नकाश े तयार होतात त्याांची णनगा राखरे् व ती आतन करून त्याकणरता अणिलेखागारे खोलून त्याचे 
सांरक्षर् कररे् ही कामे त्या अणिलेखागाराची होत. 

 
पािात्य देशातील बहुतेक िाांडवलशाही राष्ट्ात खाआगी कां पन्याांचे कायम राखण्याचे अणिलेख 

सरकारी दप्तरखान्यात ठेवलेले नसतात. राष्ट्ीय सरकारला आरी अशा कां पन्याांच्या पत्रव्यवहाराचा 
उपयोग नव े उद्योगिांदे उिारण्यासाठी व ह्यासाठी आरूर ते कायदे करण्याकडे होत असतो तरी अशा 
प्रकारची सािने सरकारी णनयांत्रर्ाखाली नाहीत. (अणिक माणहती पणरणशष्ट.) 
 
(ब) िारतातील प्रचवलत दप्तरखाने: 

 
ाांग्रआी अांमल िारतात सुरू झा यापासून त्याांनी राज्यकारिाराच्या सोईसाठी ह्या िारत देशाची 

प्राांतवार णविागर्ी केली. त्यास ालाखा नाांव णदले. मद्रास, मुांबई, बांगाल असे ालाखे अस्स्तत्वाांत आले. त्या 
ालाख्याांचा कारिार ज्या मुख्य शहराांतून चालू लागला, ती राआिानी शहरे बनली. णतथे दप्तरखाने सुरू 
झाले. कहदुस्थान देशाची राआिानी ाांग्रआाांनी सुरवातीस कलकत्ता केली. णतथे ास्म्पणरयल रेकाडण 
ऑणफसाची स्थापना ा. स. १८९१ मध्ये केली. ह्या दप्तरखान्याचे पणहले प्रमुख म्हर्ून डॉ. आी. डब् यु. 
फॉरेस्ट या णविान गृहस्थास नेणमले. हे गृहस्थ तत्पूवी मुांबई येथील दप्तरखान्याचे प्रमुख होते. अशाच 
प्रकारचे दप्तरखाने मुांबई, मद्रास, नागपूर, लाहोर, पाटर्ा, अलाहाबाद, गोहत्ती, कलकत्ता, कटक, 
श्रीनगर आणद राआिानी शहरात सुरु केले. आआही राज्यदप्तरखाने प्रत्येक राज्य शासनाच्या राआिानीत 
त्या त्या राज्यसरकारची दप्तरे साांिाळण्याचे काम करीत आहेत. 
 
 

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ 
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२ 
सरकारी दप्तरखाने 

 
मराठी साधने–पेशिा दप्तर 
 

णशवाआी महाराआाांचा दप्तरखाना रायगडावर होता. सांिाआीच्या विानांतर रायगड मुसलमानाांच्या 
हाती गे यावर त्याांनी तो आाळून टाकला. कआआी येथील राआारामाच्या दप्तरखान्याची तीच गत झाली. 
शाहूची सुटका झा यावर त्याने साताऱ्यास गादी स्थापन केली व नवीन सनदा देण्यास सुरवात केली. 
शाहूच्या कारकीदीपासूनची सवण कागदपते्र सध्याच्या पेशव े दप्तरात ककवा ओणलनेशन ऑणफसमध्ये 
सापडतात. पेशव ेथोरले बाआीराव याांनी स. १७२९ मध्ये पुण्यास शणनवारवाडा बाांिून पेशवाईचा कारिार व 
दप्तर पुण्यास आणर्ले. तेव्हापासून पुरे् ही लौणककदृष्टट्या मराठ्ाांची राआिानी झाली. त्या वळेेपासूनचे 
मराठी दप्तर सुसांबद्धरीत्या सापडते. स. १७६४ ते १७९६ पयंत हे दप्तर नाना फडर्वीसाच्या ताब्यात 
नानावाड्ात अस यामुळे ते अगदी सुरणक्षत होते. 

 
दुसऱ्या बाआीरावाच्या कारकीदीत पेशवा दप्तर शणनवारवाड्ात होते. स. १८०८ मध्ये शणनवार 

वाड्ास आग लागली, तेव्हा हे दप्तर गोकवदराव काळे व बाबआूी नाईक बारामतीकर याांच्या घरी 
हलणवण्यात आले. ते तेथेच णिणटश सत्ता महाराष्ट्ावर सुरू होईपयंत राणहले. नाना फडर्णवसाच्या 
वाड्ातील दप्तर चाांग या स्स्थतीत ठेवलेले आढळले. हे सवण दप्तर णिणटश राज्याच्या सुरवातीस एकणत्रत 
केले. ानाम कणमशनने चौकशीसाठी अनामतदाराांकडील सवण रुमाल मागून घेतले. तसेच ातर ऐणतहाणसक 
घरार्ी होती त्याांआवळचे रुमालही एकत्र आर्ण्याचा प्रयत्न केला. अशा रीतीने एकूर् ३९००० रुमाल 
म्हर्आे आवळ आवळ ३ कोटी ९० लाख एवढे कागदपत्र (बहुशः मोडीत) णमळून हा दप्तरखाना आआ णमतीस 
महाराष्ट् सरकारच्या ताब्यात पुण्यास एणलनेशन कचेरीत आहे. 

 
पेशवकेालीन दप्तरव्यवस्था थोरले शाहू छत्रपती कालापासून ती दुसऱ्या बाआीरावापयंत 

एकसारखीच होती. 
 
ा. स. १७४२–४३ त दप्तरात एकूर् अणिकारी व कारकून णमळून ३८ असामी काम करीत होते. 

ह्यास ‘फड’ अशी सांज्ञा आहे. त्याांना वतेन अनुक्रमे २२००० रुपये व २६२५ अशी सालमात्र नेमर्ूक [ घडर्ी रु. 
नां. ५७५, का. नां. १०]. होती. 
 
दप्तराचे एकूि ८ िाग वदसतात [णकत्ता, रु. नां. ३७५, का. नां. ११]. 
 

(१) एकबेरआी, (२) स्वारी लष्टकर, (३) चालते दप्तर, (४) पोतनीस, (५) कारखाने, (६) 
पारसनीस, (७) वाकेनीस, (८) फरासखाना. 

 
चालते दप्तर व एकबेरआी हे िाग सवात मोठे. राज्याचा व्याप वाढत गेला तसतशी ह्या कामाची 

व्याप्ती अणिक झाली त्यामुळे ह्या खात्याची वाढ झाली आणर् आास्त मार्साांच्या नेमर्कुा झा या. स. १७६५ 
मध्ये दप्तरखात्यात २५० असामी काम करीत होते. ह्याांचा वार्थषक खचण दोन लाख रुपयाांचा होता. स. १७९५ 
मध्ये फडात एकां दर २९५ असामी काम करीत होते. हा फड म्हर्आे मराठी राज्याचे सणचवालय होय. 
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नोव्हेंबर १८१७ मध्ये ाांग्रआाांनी पुरे् घेत यावर त्याांना णनरणनराळया णठकार्ी दप्तर सापडले. ते फार 
अव्यवस्स्थत होते. तेव्हा एल  णफन्स्टनने ह्या दप्तराची माणहती असले या लोकाांस बोलावनू आणर्ले व आुनी 
दप्तरे लावण्यासाठी त्याांची नेमर्ूक केली. नाना फडणर्साच्या वाड्ातील दप्तर चाांग या स्स्थतीत 
आढळले. स. १८६३ मध्ये हे दप्तर एणलनेशन ऑणफसच्या ताब्यात आले. ह्या ऑणफसकणरता हल्लींची दगडी 
ामारत बाांिून पूर्ण झा यावर हे दप्तर ह्या ामारतीत सन १८९० साली आले. 

 
सदर दगडी ामारत दुमआली आहे. तीत मोठ्ा ८ व लहान ४ खो या आहेत. सवण दप्तर रुमालात 

बाांिलेले आहे. हे सवण रुमाल लोखांडी णशड्ावर ठेवले आहेत. ामारतीच्या मध्यिागी ८० फूट उांच असा 
मनोरा असून त्यावर मोठी लोखांडी टाकी आहे, ती नेहमी पाण्याने िरलेली असते. सदर व्यवस्था 
आगीपासून सांरक्षर्ाथण आहे. 

 
या दप्तरखान्यात फारसी, मराठी, ाांग्रआी, गुआराती व कहदी कागदपत्र आहेत. मराठ्ाांचा 

पत्रव्यवहार णदल्लीच्या णखळणखळया होत चालले या सलतनतशी होत असे तो मळू फारसीत. णदल्लीची 
राआकाररे् फारसी व मराठी दोन्ही िाषात चालत. नबाबाांशी पत्रव्यावहार फारशीत असे म्हर्ून या पेशव े
दप्तरात फारसी कागदपत्राांचा सांग्रह सापडतो. गुआरातवर मराठ्ाांची सत्ता ७५ वष े होती. तेव्हा तेथील 
घडर्ी रुमाल व रोआकीदी गुआरातीत णलणहले या सापडतात. असे रुमाल ७४ आहेत. सबांि कहदुस्थानवर 
मराठी सत्ता कमी अणिक प्रमार्ात होती. सुिेदार मराठी होते तरी कमाणवसदार, कुलकर्ी वगैरे नोकरवगण 
कहदीच होता. तो आपआप या गावचा खडा कहदीत िरून पाठवीत असे. अशा प्रकारचे देहझाडे, आपर्ास 
पेशव ेदप्तरात णमळतात. ाांग्रआी पत्रव्यवहार हा Poona Residency Correspondence Records आणर् 
Deccan Commissioners files या नावाने आहे. यात एकां दर files ककवा ाांग्रआी पद्धतीने बाांिणवले या 
स्वरूपाचा सांिार ७५२८ फाईलीत णविागलेला आहे. 

 
पेशव े दप्तरात मोडी कागदाांचा आास्त िरर्ा आहे. मोडी कागदाांची दप्तरे एकुर्चाळीस हआार 

असून त्यातील सवण कागद एकूर् तीन कोटीच्या वर णनरणनराळया आकाराचे आहेत. काही पते्र ४ ाांच रुां द व 
१ फूट लाांब कागदावर, रोआकीदी, ताळेबांद ८ ाांच रुां द व अनेक फूट लाांब अशा कागदावर उतरलेले 
णदसतात. णचठ्ा ककवा तबलके हा आो प्रकार आहे ते कागद २ ाांच रुां द व ४ ाांच लाांब असतात. अशा ४० ते 
५० कागदाांची णवषयवारीने ककवा कालानुक्रमाने पुडकी बाांिलेली असतात. अशी २० ते ५० पुडकी एकेका 
दप्तरात बाांिलेली असतात. ही दप्तरे फडक्यात बाांिलेली असतात, म्हर्ून त्यास रुमाल असे म्हर्तात. 

 
पेशव े दप्तरातील कागदपत्राांचे ३६ णविाग आहेत. त्याांची माणहती अशी–कां सातील आकडे 

दप्तरसांख्येचे आहेत. 
 
१. शाहू दप्तर– (५६) 
 

शाहू दप्तरातील कागदपते्र अनेक णवषयासांबांिी व अनेक स्वरूपाची आहेत. ‘रोआकीदण’ 
शीषणकाखाली असलेले कागद राज्यकारिाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे. राआकारर्, समाआव्यवस्था, न्याय 
ात्यादी सांबांिात छत्रपतींच्या नावाने णदलेले हुकूम, सनदा, पते्र, णनवाडे रोआकीदीत नमूद केलेले आहेत. 
तसेच गाव व महाल खतावण्या आहेत. ह्यात स्वराज्यातील प्रत्येक गावाची व स्वराज्याबाहेरील प्रत्येक 
परगण्याची व काही थोड्ा गावाांची वणहवाट कोर्ाकडे व णकती काळ होती या सांबांिी माणहती णमळते. 
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स्वराज्यातील प्राांणतक सरकार, स्वराज्याबाहेरील मोगली मुलुखावार असले या हक्काांचा व 
णहतसांबांिाचा प्राांतपरत्व े कारिार ज्याांचेकडे सोपणवला असेल असे घटक अणिकारी व सेनाणविागातील 
प्रमुख सरांआामी सरदार याांच्या अणिकार के्षत्रात येर्ाऱ्या सवण आर्थथक व मुलकी व्यवहारणवषयींचे नोंदी, 
पृथक् परे् ज्याांच्या त्याांच्या नावाखाली एकत्र घेतले या आढळतात. त्यास बोटखते म्हर्तात. असे कागद 
ह्या दप्तरात रुमाल ३५, ४५, ४६, ४७ यात आहेत. 

 
न्यायदान पद्धतीचा बोि होण्यास णनवाडापते्र आहेत. छत्रपतीकडून णमळालेली ानामे, अग्रहार, 

वषासने ज्या कागदाांवर णलणहली आात त्या ‘रसानगी याद्या’ ह्या दप्तरात आहेत. राआपते्र, सनदा, मसाला 
णचठ्ा, हुआूरपागेकडील तपशीलवार णहशबे, घोड्ाांच्या व स्वाऱ्याांच्या नावणनशा, गर्त्या, हआेऱ्या, 
पगारवाटण्या, आासुदाांच्या हआेऱ्याांचे कागद, णआनसा आमा झा याची आयपते्र, छत्रपणत, ताराबाईसाहेब, 
प्रिान मांडळी व ातर कारकून ह्याांना आलेली मुलकी व ातर कारिारासांबांिीची पते्र ह्यात आहेत. हुआूर 
खाआगीकडील महालाच्या कमाणवश्या, कापडाांचा, गावगन्ाांच्या वसुलीसांबांिी व ातर बहुमोल कागद 
शाहुदप्तरात आहेत. 
 
२. रोजकीदण 

 
छत्रपतींच्या रोआकीदीचे ९ रुमाल शाहू दप्तर ह्या णविागात सापडतात. पेशव्याांच्याही रोआकादी 

ह्या णविागात आहेत. रोआकादी दर णदवशी णलणह या आात. पेशव ेरोआकीदीचे रुमाल सन १७१९ ते १८१७ 
म्हर्आे ९८ वषांचे आहेत. त्यावर प्रत्येक णदवसाच्या आरांिी ‘राआमांडळ रोआकीदण स्वारी पांतप्रिान’ असा 
मथळा आहे. ह्यात ठळक अशा खचाच्या नोंदी असून त्या त्या णदवशीच्या घडले या ठळक घटना नोंद या 
आहेत. पेशव्याांचे रोआकीदीचे पोता, रवासुदगी आणर् दफाता असे तीन िाग आहेत. 
 
पोता [पोता साांिाळर्ारे ते पोतेदार–पोतदार–पोद्दार.] 

ह्याचे आमा व खचण असे दोन पोट–णविाग आहेत व ते णनरणनराळया कागदावर आहेत. आमेच्या 
िागात ानाम णद याचा, खालसा के याचा व परगरे् मक्त्याने णद याचा उल्लखे येत अस यामुळे हा िाग 
महत्त्वाचा आहे. खचाच्या नोंदी णवशषे महत्त्वाच्या नाहीत. 
 
रिासुदगी (पावती; पेशव्याांच्या रोआकीदीत येर्ारे एक) 

या णविागात सरकारने कआण वारण्याकणरता, नोकरवगाचे तैनातीकणरता, णनरणनराळया 
सांस्थाणनकाांकडून, तदे्दशीय अांमलदाराांकडून अगर ातराांकडून येर्ाऱ्या सरकारी वसुलाबाबत णदले या 
वराताांची नोंद आहे. पोता णविागातील आमेच्या िागाचा ज्याप्रमारे् सांदिाचे सोयीसाठी उपयोग होतो 
त्याप्रमारे् ह्या िागाचाही होतो. 
 
दफाता (स्मरर्वही; घडले या गोष्टींचे टाांचर्) 

हा मथळा नेहमी रोआकीदीत शवेटी येतो. रोआकीदीच्या ज्या िागात ानाम देरे्, खालसा कररे्, 
गाव, प्राांत याांचे मक्ते देरे्, वसुली, कामगाराांच्या नेमर्कुा कररे् वगैंरेची नोंद असते, त्यास दफाता असे 
म्हर्तात. ानाम कणमशनने आहाणगरदाराांचा दावा खरा ककवा खोटा ह्याचा णनर्णय ठरणवण्याचे कामी ह्याांचा 
उपयोग केला. 
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रोआकीदीत णदनाांक माांड यावर ती कोठे णलणहली गेली ह्याचा उल्लखे अवश्य केलेला आढळतो. 
त्यामुळे पेशव ेककवा दुसरे सरदार (ज्याांचा आमाखचण असेल असे) त्याांच्या हालचाली स्पष्टपरे् कळून येतात. 
रोआकीदीवरून पेशव्याांच्या हालचालींचे मुक्काम देण्यासाठी ह्या साणहत्याचा उपयोग केलेला आढळतो. रा. 
ब. वाड ह्याांनी अशा मुक्कामाच्या नोंदी के या आहेत. [वाड, बाळाआी बाआीराव रोआणनशी िा. १ ला, २ रा (१९०६-७)]. 
 
३. घडिी– (८०६) 
 

हे दप्तर मुख्यतः आर्थथक व्यवहारासांबांिी आहे त्यात मुख्यतः खतावण्या असून णशवाय खालील 
प्रकारचे कागद आहेत. 

 
(१) आर्थथक व्यवहाराांचा पत्रव्यवहार, (२) णनरणनराळया प्रकारचे णहशबे, (३) मांआूर झालेले 

णहशबे. 
 
नांबर तीनमिील कागद पणह या प्रतीचे आहेत. त्यात प्रत्यक्ष झाले या आर्थथक व्यवहाराांचे आमाखचण 

असून, त्याांचे णहशबे म्हर्आे त्या प्रकारच्या कागदाांची तपासर्ी व रुआुवात होऊन त्यास मांआुरी देण्यात 
आली आहे. नांबर दोनचे कागद ठराणवक साचाचे असून पणह या प्रतीच्या कागदाांचा पडताळा पहाण्यास 
त्याांचा उपयोग होतो. ह्या घडर्ी दप्तरात सुप्रणसद्ध व्यक्ती, सरदार घरार्ी, त्याांच्या सरांआामात वळेोवळेी 
सरकारातून होर्ारे फेरबदल याांची माणहती एकत्र अस यामुळे हा िाग अभ्यासकाांस चाांगलाच उपयोगी 
पडेल व यात येर्ाऱ्या सरांआामदाराांच्या नावावरून त्याांच्या वांशावळी तयार करता येतील. 

 
घडर्ी दप्तरातील कागद पणह या प्रतीचे आहेत. घडर्ी दप्तरात खालील णवषयावरील खतावण्या 

आढळतात. 
 
(१) देवस्थान, (२) बदल मुशाणहरा व आणश्रत, (३) आप्ती केली व मोकळीक केली, (४) वषासन, 

(५) कमाणवस व कआण चौथाई, (६) खेरीआ मुशाणहरा, (७) सरकारी वतने, (८) परदरबार, (९) सांस्थान व 
महालवारी, (१०) नेमर्ूक अआमास, (११) प्रकरर्वार सरांआामपट, (१२) णसलेदार, (१३) खाआगी व 
अांतस्थ, (१४) आहाआात, (१५) बाकी आाबते. 

 
या व अशा अनेक बाबींच्या खतावण्या या दप्तरात आहेत. या खतावण्या ‘पेशव्याांच्या रोआणनशा’ या 

दप्तरातील कागदाांशी रुआू करून माांडले या णदसतात. णनरणनराळया महालाांचे पके्क ताळेबांद तयार करून 
त्यावरून या खतावण्या पूर्ण केले या णदसतात. या खतावण्याांवरून आमाखचाचा ताळेबांद तयार होत असे. 
या खतावण्याांच्या आिारावर तयार केलेले ‘तआुणमे’ सवात महत्त्वाचे म्हर्नू अभ्यासाहण आहेत. 
 

४. प्रातं अजमास– (५२९७) 
 

ह्या णविागातील बहुतेक कागद णहशबेी आहेत. गावाच्या, तालुक्याच्या, परगण्याच्या, प्राांताच्या 
सबांि वसुलाच्या आकाराचे कागद तयार करावयाचे आणर् ते हुआूरकडे पाठवावयाचे. यावरून एकां दर 
आकाराचा अआमास समआतो. ह्यात प्रत्येक प्राांताच्या अआमासाचे कागद आहेत. ते असे: (१) णआ हा परेु् 
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५८३ (२) खानदेश–२४५ (३) णआ हा सातारा–४७१ (४) णआ हा नगर–५०६ (५) उत्तर कोकर्–२०१५ 
(६) दणक्षर् कोकर्–९६९ (७) गुआरात–११६ (८) मोगलाई–१८७ (९) कहदुस्थान–२०५. 
 

ह्यात येर्ाऱ्या माणहतीवरून गावाची व देशाची स्स्थती व सरकारच्या आर्थथक पणरस्स्थतीचा अआमास 
येईल. आमाव दप्तराचे कागद प्रकारचे आहेत. 
 

णवशषेतः कहदुस्थान प्राांत अआमासचे आे २०९ रुमाल आहेत, त्यात उत्तर कहदुस्थानात या पेशव्याांचे 
अमलाखालील प्राांताांचे व गावाांचे कागद आहेत. त्यातील रुमाल प्राांतवार आणर् प्रणसद्ध व्यक्तींच्या 
नावणनशीवर लावले आहेत. 
 
५. पागा– (६९२) 
 

पागा दप्तरात घोडदळ व पागा याबाबत पेशव ेसरकारातून झाले या खचाचे णहशबे सापडतात. 
सरकारी मालकीचे घोडे अांमलदारास वापरावयास णदलेले असत आणर् खचाकणरता आमीन तोडून णदलेली 
असे. ह्यात घोड्ाची रोआची चांदी वैरर् व त्यावरील नोकराांचा पगार वगैरे बारीक सारीक गोष्टीसुद्धा णद या 
आहेत. 
 
६. पथके– (२७२) 
 

ह्यात सैन्यावर केले या खचाची नोंद आहे. सैन्याचे त्यावळेचे प्रकार घोडदळ, पायदळ व 
तोफखाना. ह्या प्रत्येक प्रकारावर झाले या खचाची नोंद ह्यात सापडते. ह्यातील बरेच कागद 
रोआमुऱ्यासांबांिी आहेत. लष्टकरी अभ्यासकाांस ह्या दप्तराचा बराच उपयोग होईल. 
 
७. वचटिीशी– (२५७) 
 

णचटर्ीशीफडाकडून होर्ारा पत्रव्यवहार म्हर्आे राआकारर्ी कागद, सरांआामाचे, शतेसनदेचे, 
वृणत्तणवषयक ानामाचे व वरातेचे ताकीद रोखे, तहनामे, कानूआाबते, कमाणवस वगैरेच्या सनदा यात आहेत. 
ह्याच दप्तरातील कागद णरयासतकार कै. गो. स. सरदेसाई ह्याांनी ४५ खांडात प्रणसद्ध केले आहेत ते “पेशव े
दप्तरातून णनवडलेले कागद” (णसलेक्शन फ्रॉम पेशवा दप्तर) ह्या नावाने प्रणसद्ध आहेत. सांशोिकास ह्याच 
दप्तराचा उपयोग आास्त होतो. ह्यातील सांशोिनास णनवडलेले अप्रणसद्ध कागद रुमालात असून ते 
“सांशोिनासाठी णनवडलेले कागद” ह्या णविागात वगेळे ठेवले आहेत. 
 
८. आंगे्र दप्तर–सन १८४० पयंतचे (७६१) 
 

आांग्ऱ्याांची आरमारी सत्ता पणिम णकनाऱ्यावर होती. कान्होआी, मानाआी, तुळाआी आणद आांगे्र 
घराण्यातील पराक्रमी पुरुषाांनी मराठ्ाांची पणिम णकनाऱ्यावरील सत्ता णटकवनू िरली. स. १७५५ च्या 
पाडावानांतर आांग्ऱ्याांच्या घराण्यात मातबर कतृणत्वाचा परुुष झाला नाही. त्यामुळे शाहू काळी आो सरांआाम 
आांग्ऱ्याांकडे राणहला त्याचेच ते राआे झाले. आांग्ऱ्याांच्या राज्यात प्राांत चेऊल, माणर्कगड, नागोठरे्, 
अवणचतगड, काळसे, कादळे, सुवर्णदुगण व रेवदांडा हे प्राांत होते. ह्या प्राांताांचे प्राांतवार णहशबे असून 
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णनरणनराळया खात्याचेही णहशबे यात आहेत. हा पत्रसांिार मराठ्ाांच्या बलाढ्य आरमारी सते्तचा ाणतहास 
णलणहर्ारास फार उपयोगी आहे. ाांग्रआाांनी आांग्ऱ्याांचा सरांआाम सन १८४० मध्ये खालसा के यावर हे दप्तर 
पेशव ेदप्तरात समाणवष्ट केले. 
 
९. सातारा महाराजा दप्तर– (३९३३) 
 

सातारचे राआे प्रतापकसह ह्याांना एलणफन्स्टनने सातारच्या गादीवर स्थानापन् केले. हे राज्य १८४८ 
पयंत चालले. ह्या राज्याचा बहुतेक सवण कारिार ाांग्रआ रेणसडेंटच्या स  याने चालत असे. ह्या शासनाचा 
ा. स. १८१९ ते १८४८ पयंतच्या कारिाराचा सवण पत्रव्यवहार ह्या दप्तरात आहे. १८४८ नांतर सातारा राज्य 
खालसा करून साताऱ्यास असलेले रुमाल पुरे् दप्तरात ठेणवले. सातारच्या आर्थथक, सामाणआक 
पणरस्स्थतीचा ३० वषांचा ाणतहास ह्या कागदपत्राांवरून तयार करता येईल. राज्याचे मुख्य स्वतः छत्रपणत 
अस यामुळे छत्रपणत प्रतापकसह महाराआ व तदनांतर शहाआी अप्पासाहेब ह्याांच्या व्यवहाराचे ताळेबांद, 
पेटेदार गावचे णहशबे, रोआकीदी, हुआूर हुकुमाच्या तारखा, महाराआ हुकुमाच्या रोआकीदी, दफात्याांची 
खतावर्ी, आवकआावक पेटेदार अआण, ाांग्रआी हुकमाच्या नकला, पैमाश कागद, आमाबांदी–
मुलकीसाऱ्याबद्दल, कबुलायती, आणमनीचे कुळवार णहशबे, पायदळ, तोफखाना, आहाणगरदार फलटर्चे 
कनबाळकर, अक्कलकोटकर, आत–करआगी डफळे याांच्याशी झालेला पत्रव्यवहार, देवस्थान चौकशी, 
णवठोबा पांढरपूर, णसदे्धश्वर कुरोली ात्यादी बाबतची दप्तरे ह्या णविागात आहेत. छत्रपतींनी पेटेदार 
वसुलीची चौकशी ाांग्रआी अांमलदार नेऊन केली. खानेसुमारी १८२१ मध्ये घेतली. शतेकऱ्यास तगाई 
वाटली, आणमनीचे तांटे स्वतः तोडले, मुलकी–णशलकीचे णहशबे ठेवले; पोस्टासांबांिी वआने मापे, ामारती, 
कृष्टरे्चा पूल, यवतेश्वर, कोरेगावनआीक पळसी, सकवारबाई, उटेकर सांबांिी उघड चौकशा के या. ह्या 
कागदपत्राांचे २४४ रुमाल आहेत. महाराआाांची खाआगी णदनचया हुआूर हुकूम, आवक-आावक बारणनशी, 
तसेच सरदाराांसांबांिीचे रुमाल ह्या णविागात आहेत. 
 
१०. जमाि दप्तर: स. १८१८ पयंतचे (८००९) 
 

ह्या कागदपत्राांत पेशवकेालीन खेड्ाांतील हरप्रकारचे आुने प्रवास मागण, घाटमाथा, णकल्ल,े कबरी, 
देवळे याांना लावनू णदलेली उप्तने् मुलकी वसुलीची पद्धत, आुने कर तसेच पूवीचे कामदाराांची कामे वगैरे 
बद्दल बारीक सारीक माणहती णमळते. तसेच मराठा साम्राज्यात देवस्थाने, वषासने, ानामे व अग्रहार 
ात्यादी देर्ग्या समाआातील अनेक णिन्णिन् वगाच्यास, आातीच्या, िमाच्या लोकाांना णदले या असत 
त्यासांबांिीचे कागदपत्र ह्यात आहेत. अशा कागदपत्रात ानाम, देर्गी िारर् करर्ाराचे नाव, गाव ानाम 
देण्याचे कारर्, ानामाचे णठकार् व त्याचे स्वरूप याांची नोंद केलेली त्याांत आढळून येते. 
 

पेशव े कालीन सामाणआक व आर्थथक आीवनाचा ाणतहास णलणहण्यात पेशव े दप्तराांतील ‘आमाव’ 
दप्तराांतील कागद सहाय्यितू होतील. आमाव दप्तरात सुमारे दोन लक्ष तरी कागद असावते. णिटीश 
सरकारने ानाम कणमशन बसणव यावर, गाव अणिकारी व महाल आमेदार तसेच वतनदार याांना ताकीद 
देऊन त्याांना त्याांचे आवळील कागदपत्र कणमशनला सादर करण्यास साांणगतले त्याचा योग्य पणरर्ाम होऊन 
हआारो दप्तरे ानाम कणमशनकडे तपासण्यासाठी आली. ती ानाम कणमशनने तपासून त्याची प्राांतवार, 
तफण वार व मौआेवार प्रत लाणवली. 
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याांत एकां दर ८ हआार रुमाल आहेत. त्याांत गाांवच्या उत्पन्ाच्या व खचाच्या बाबी, आमीन मोआर्ीचे 
प्रकार याची माणहती णमळते. यातील णहशबेी कागदाांवरून आमीन झाडा, थळझाडा, कुळारग, णहशबे झडती 
अशा प्रकारचे कागद आढळतात. 

 
आमीन झाड्ात आमीनीचे प्रकार, त्याांची मोआर्ी व आकारर्ी णदलेली आढळते. प्राांत कहदुस्थान या 

व्यणतणरक्त सवण प्राांताच्या कागदपत्राांत या प्रकारचे कागद आढळतात. 
 
थळझाडा कागदाांत आमीनदाराांची नाांव े आढळतात. त्या आणमनीची मोआर्ी, व दआा कागदात 

णदलेला असतो. हे कागद प्राांत कहदुस्तान व प्राांत कनाटक या व्यणतणरक्त ातर सवण प्राांताांत आढळतात. 
 
याांत शतेकरी व ातराांची यादी व प्रत्येकाचा खातेउतारा देर्ारे कुळागर नावाचे कागद आहेत. 

तसेच णहशबे झडती कागदाांत णवणवि प्रकारच्या आमेच्या बाबी व णहशबे पूर्ण केलेला व तेवढ्या कालाविीत 
आमा झाले या व येरे् राणहले या रकमा याचा तपशील णमळतो. 

 
आमाव दप्तरातच अआमासाचे कागद, तालुक्याचे, परगण्याचे तसेच प्राांताचे गाांववार कागद 

णदसतात. या कागदावरून आय व्ययाचे स्वरुप उत्पन्ाच्या व खचाच्या बाबी णदसून येतात. हें दप्तर 
णवशषेवरून प्राांतवार तफण वार व मौआेवार लावलेले आहेत. मौआेवारीचे दप्तरात पढुील प्रकारचे कागद 
आढळतात. (१) आमीनझाडा (२) थळझाडा (३) कुळारग (४) हप्तपेराद (५) णहशबेझडती. हे कागद 
फारसे प्रणसद्ध झालेले नाहीत. या दप्तरातील ातर प्रकारचे कागद पेशव े दप्तरातील णनवडक 
कागदपत्राांचा सांग्रह नांबर ३१ यात थोडे प्रणसद्ध झाले आहेत. 

 
पेशवाईतील खेड्ापाड्ातील आुने रस्ते, णकल्ल,े कबरी, देवालये, आुनी मापे, मुलकी वसुलाची 

पद्धत, आुने कर, यात कामदाराांची कामे वगैरे बद्दल बारीकसारीक माणहती णमळते. पेशवकेालीन आर्थथक व 
सामाणआक आीवनाचा णवश्वसनीय आराखडा काढण्यास या णविागासारखे दुसरे सािन नाही. या सांबांिात ए. 
एम्. टी. आॅकसन [A. M. T. Jackson I. C. S. हे प्राच्य णवद्या पांणडत अणिकारी मुांबईच्या (रॉयल) एणशआणटक सोसायटीचे काही काळ 
सेके्रटरी होते. त्याांचा णवणवि (प्राच्य) णवषयासांबांिीचा बहुमू य ग्रांथसांग्रह सोसायटीत ४-५ कपाटे िरून ठेवला आहे. त्याांच्या व्यासांगाची साक्ष 
त्यावरून येते. नाणशक येथे आॅकसन साहेबाांचा खून झाला, ते हेच.] म्हर्तात: “आमाव दप्तराची कसोशीने पहार्ी होरे् आरूर 
आहे. कारर् बाळाआी णवश्वनाथाांच्या पूवीचे कागद या दप्तरात णमळण्याचा सांिव आहे. यात णशवकालीन 
तसेच णवआापूर व नगराच्या पादशाहीचे वळेचे कागद णमळण्याचा सांिव आहे.” 
 
११. जमाि–कनाटक (२५९०) 
 

कनाटक म्हर्आे हल्लीचे िारवाड व बेळगाव णआ हे होत. या िागात ानाम कणमशन चौकशीचे काम 
प्रथम सुरू झाले. ानाम कणमशनने हे कागद आमीनदार, लहान लहान सांस्थाणनक व देशमुख देशपाांडे 
याांचेकडून आमणवले आहेत. कनाटकातील वांटमुरी, णकत्तरू, बेलवडी, नवलगुांद, णसरसांगी ात्यादी छोटे 
सांस्थाणनक याांचा व वीरशवै कलगायत पांथाचा ाणतहास या रुमालात णवखुरलेला आहे. यात कलगायत 
समाआातील प्रणसद्ध घराण्याांची महत्त्वाची माणहती णमळण्याचा सांिव आहे. 
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१२. जमाि-सोलापूर (८९५) 
 

ह्या दप्तरातील कागदसुद्धा ानाम कणमशनच्या हुकुमावरून णमळाले. ह्यात वरील दप्तराप्रमारे्च 
माणहती आहे. (१) गावच्या उत्पन्ाच्या व खचाच्या बाबी. (२) आमीन मोआर्ीचे प्रकार आदी माणहती णहशबेी 
कागदाांवरून णमळते. 
 

णवशषेेकरून सोलापूर णआ ह्यातील देशमुख, वतनदार, णकल्ल,े कबरी, देवालये, आुनी मापण्याची 
सािने, मुलकी वसुलाची पद्धती, वगैरेबद्दल माणहती णमळते. 
 
१३. इनाम कवमशन-चौकशी (१६३१) 
 

सरदार ानामदाराांच्या हक्काांची चौकशी करण्यासाठी णिणटश सरकारने हाटण नावाच्या 
अणिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली ानाम कणमशन नेणमले. त्याांनी आपआप या णआ ह्यातील ानामदार व 
आहाणगरदार याांची तपशीलवार यादी पाठणवण्यास प्रत्येक णआ हाणिकाऱ्यास साांणगतले. या याद्या गोळा 
झा यावर ानामदार, वतनदार याांचे हक्क तपासर्ीस सुरवात झाली. राआेरआवाड्ाांनी व सांरआामदाराांनी 
आपले हक्क शाबीत करण्याकणरता आो पत्रव्यवहार केला तो व ानाम कणमशनचे त्यावरील णनर्णय आदी 
कागद ह्या दप्तरात आहे. ानाम कणमशनने ३२००० ानामाांची चौकशी केली आणर् त्याांतील एकवीस हआार 
वतने मालकीचा पुरावा नाही म्हर्ून आप्त केली. यासांबांिीच्या कागदाांचा िरर्ा ह्या दप्तरात आहे. 
 
१४. पहािी खडे – (१६८) 
 
१५. पैमाश – (२१९) 
 

ाांग्रआी अांमल सुरू झा यावर सरकारने णपकाांची पहार्ी करून आमीन महसुलाचे कमाल आकार 
ठरणवले. हे ठरणवताना अवषणर्, दुष्टकाळ अगर ातर आपत्ती याांचा णवचार केला नाही. पर् ह्या आपत्ती 
आ या आणर् चढत्या दराने ठरणवलेला शतेसारा िरायला शतेकऱ्याकडे पैसे णमळेनात. शतेकरी आपली 
घरेदारे सोडून वाट फुटेल णतथे आाऊ लागले. ही स्स्थती सुिारण्यासाठी सरकारने पुन्हा नवीन पहार्ी 
करण्यासाठी स्स्प्रांगेल नावाच्या अणिकाऱ्याची नेमर्कू केली. ह्याांनी ७ वष े(१८२८–१८३५) कामणगरी केली 
त्यासांबांिी व पूवीच्या पहार्ीचे असे सवण कागद ह्या दप्तरात आहेत. 
 
१६. परत करण्याचे कागद– (४६६) 
 

ाांग्रआी अांमल सुरू झा यावर पेशव ेदप्तर लावण्याच्या णमषाने अमुक मुदतीत सवांनी आपले आुने 
कागद आर्ून हआर कराव े असा सरकारने हुकूम काढला. त्यानुसार ज्याांनी ज्याांनी आपलेकडील 
ऐणतहाणसक कागद सरकारात आर्ून णदले ते परत करण्याच्या उदे्दशाने वगेळे ठेवले. पर् णकत्येक 
मालकाांनी आपले कागद परत नेले नाहीत म्हर्नू ते कागद परेु् दप्तराचा एक िाग होऊन बसले. ह्या 
दप्तरात पाणनपतोत्तर काळापासून बांडाचे वळेेपयंतची स. (१८५७) प्रणसद्ध घराण्याांची खाआगी व ातर 
माणहती आहे. 
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१७. डेक्कन कवमशनर दप्तर – (१७३) 
 

पेशवाई खालसा के यानांतर कां पनी सरकारने खालसा मुलुखाची व्यवस्था पहाण्यासाठी 
एलणफन्स्टन यास (स. १८१८) डेक्कन कणमशनर नेमले. एलणफन्स्टन याने आप या हाताखाली चार 
णविागीय कणमशनर नेमले. हा कणमशनरी अांमल स. १८२६ अखेर पयंत चालला. त्या मुदतीत रयतेचा 
णवश्वास सांपादन करण्यासाठी कोर्त्या राज्यसुिारर्ा कराव्या ह्याचा साांगोपाांग णवचार करण्यासाठी रयतेचे 
रीणतणरवाआ, सामाणआक, आर्थथक, व िार्थमक चालीणरती ह्याांची माणहती णमळणवण्याचा प्रयत्न झाला. 
त्याकणरता एलणफन्स्टनने एक ७१ कलमी प्रश्नावली काढली. आणर् त्याची उत्तरे ह्या चारही णविागातील 
अणिकाऱ्याांकडून णमळणवली. त्यासांबांिीचे कागदपत्र ह्या दप्तरणविागात सापडतात. ऐणतहाणसक दृष्टट्या हे 
दप्तर फार महत्त्वाचे आहे. 
 
१८. एजंट दप्तर – (६९) 
 

स. १८२७ मध्ये महाराष्ट्ातील णविागीय कणमशनर याांचा अांमल सांपुष्टात येऊन णआ हेवारी अांमल 
सुरू झाला. त्याबरोबरच पुण्यास ‘दणक्षरे्तील सरकाराांचे एआांट’ हा अणिकारी नेणमला. ा. स. १८२७ ते 
१८४५ ह्या काळात पेशव ेदप्तर ‘सरदाराांचे एआांट’ ह्या हुदे्ददाराकडे होते. ह्यात सरदार–सरांआामदाराांच्या 
हक्काांच्या व त्याांस णदले या पेन्शनच्या याद्या आहेत. एआांट दप्तरचा सवण पत्रव्यवहार ाांग्रआीत आहे. हे सवण 
दप्तर ऐणतहाणसकदृष्टट्या महत्त्वाचे आहे. ह्यातील रुमाल नां. १७ ते २० मध्ये प्रणसद्ध ऐणतहाणसक घराण्याांच्या 
कैणफयती आहेत. 
 
१९. अमानतदाराचं्या िह्या– (८९) 
 

णिणटश अांमल सुरू झा यावर आमा केले या दप्तराची व्यवस्था लावण्यासाठी स. १८३५ मध्ये 
सरकारने सरदाराांचे एआांट याांच्या देखरेखीखाली पणु्यातील सद् गृहस्थाांची एक कणमटी नेणमली. त्यास 
अमानतदार म्हर्त. ह्या कणमटीने (अमानतदाराांनी) दप्तर लावण्याचे काम १८३५ पासून १८४२ पयंत 
केले. त्याांनी दप्तरातील कागदाांची फेणरस्ते तयार केली. त्याचे एकूर् ८९ रुमाल आहेत. 
 
२०. विवटशपूिणकालीन कागद – (४०५) 
 

(अ) पहार्ी खडे – १५७:– हे रुमाल णआ हा कायालयातून आमा केले. यात णपकाांची स्स्थती व 
पहार्ी, आकार व आकारमान, लोकसांख्या, छपरी व झापाांची घरे, शतेीउपयोगी आनावरे, नाांगर ओढर्ारी, 
शतेकीची अवआारे, शतेी णबयारे्, करप या णपकाांची मापर्ी, िात आमीन, बागायती व बागायतीचे दर वगैरे 
माणहती णमळते. त्या रुमालाांची वगणवारी खालीलप्रमारे्:– 
 

रत्नाणगरी–८८, नाणशक–४, पुरे्–१, नगर–३, सोलापूर–१, ठारे्–३, णवआापूर–४०, बेळगाव–
१, िारवाड–२, कारवार–१, अहमदाबाद–१, िडोच–१, पनवले–११, एकूर् १५७ रुमाल. 

 
(ब) माआी अमल – (२४८) : – हे रुमाल एणलनेशन ऑफीसमध्ये स. १९०४ मध्ये खालील 

णठकार्ाहून आणर्ले. त्यात णवणवि प्रकारची माणहती आहे:– 
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पनवले–८८, अणलबाग–१०, सुरत–१०७, खानदेश–४२, महाड–१, एकां दर २४८. 
 
२१. हक्क कवमशन चौकशी– (१०३) 
 

गावात उत्पन् झालेली वस्तु णकरकोळीने गावाच्या बाआारात णवकली आात असता आकारलेली 
आकात आणर् हे णआन्स पर प्राांतात आात असता त्यावरील आकारलेली आकात, कसबा वरेा, आकात 
मक्तेदार व आकात वसुली वतनदार ह्याांना णमळत असे. ह्याांचे हक्काांसांबांिीची चौकशी करण्याकणरता मे. रोआ 
व रॉबटणसन असे दोन कणमशनसण १८४९ मध्ये नेणमले. ह्यात पुरे्, सोलापूर, सातारा, अहमदनगर ह्या 
णआ ह्यातील कागदपत्र आहेत. 
 
२२. जकात ककिा कस्टम ह्या संबंधीचे – (१६०) 
 

ह्यात मुलकी कारिारातील आकात णविागासांबांिीचे कागद आहेत 
 
२३. जंवजरा कागदपत्र– फडवनशी ि सबवनशी – (१२८) 
 

आांणआरा सांस्थान णवलीन झा यावर आे दप्तर ह्या सरकारने ताब्यात घेतले त्याचे हे रुमाल. त्यात 
फडर्ीशी ८५ रुमाल असून त्यातील कागदपत्र १७९३ पासून ते १९०० पयंतचे आहेत. ह्यात ा. स. १८०० ते 
१९०० पयंत पूर्ण शांिर वषांचे त्या सांस्थानचे आमाखचाचे णहशबे सापडतात. 

 
सबणनशी रुमाल ४३ असून त्यात सांस्थानच्या नोकरास पगार व नबाबाच्या नातेवाईकाांस तनखे ह्या 

सांबांिीची माणहती आहे. 
 
वरील सवण रुमालाांची हस्तणलणखत फेणरस्ते आहेत. 

 
२४. औंध दप्तर – (२०८) 
 

सांस्थानच्या णवलीनीकरर्ानांतर वरील रुमाल पेशव ेदप्तरामध्ये आणर्ले. आमीन महसुलाचे औांि 
सांस्थानातील आटपाडी, णवबतवाडी, शटेफळ ह्या महालाांचे णहशबे १८१८–१८५० पयणतचे २१ रुमालात 
आहेत. मुलकी कारिार आणर् राआाचा खाआगी पत्रव्यवहार (१८५०–१९००) ह्याचे १३२ रुमाल आहेत. 
ऐणतहाणसक कागदाांचे १२६ रुमाल (१८२० ते १९००) ह्या काळातील आहेत. ह्यात पते्र प्रणतणनिी व त्याांचे 
वकील ह्याांनी सातारा येथील णिणटश एआांटला णलणहली आहेत. ह्यात १८३८–१९३९ पयणतच्या पांचाांगाचे एक 
पुडके, पणह या महायुद्धाचे बुलेटीन, सदोबा कदम कारिारी औांि (१८३५–७५) ह्याच्या पत्रव्यवहाराचे 
रुमाल, सातारा पोणलणटकल एआांटने पांतप्रणतणनिीशी केलेला पत्रव्यवहार एका रुमालात, आणर् औांि 
सांस्थानची मोआर्ी मापर्ी (ॲडॅम याने ा. स. १८३०) केली त्याचे कागद ३ रुमालात आहेत. 
 

वरील सवण कागदाांची फेणरस्ते आहेत. 
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२५. जमाबंदीसंबंधी – (४३५) 
 

ह्या आमाबांदी कागदात मावळ, पुरांदर, पाबल, हवलेी, ाांदापूर, िोर, णशवनेर, णिमथडी ह्या 
महालातील गावातील आणमनीची मोआर्ी, मापर्ी, णपकपार्ी, आमीन वणहवाट वगैरे सांबांिीची माणहती आहे. 
 
२६. पाटि मामलेदार (६२) 
 

सातारा णआ ह्यातील तालुका पाटर् मिील कचेरीतून हे रुमाल आणर्ले. ह्यातील कागदाांचा णवषय 
आवळ आवळ वरच्या सारखा आहे. ह्यास दुमालदार रेकॉडण असे म्हर्त. 
 
२७. बुधगाि दप्तर (१९५) 
 

ह्यात णचटर्ीशी कागद १७० दप्तरात असून ऐणतहाणसक कागदाांचे २५ रुमाल आहेत. ह्यात 
पटविणनाांचा पेशव्याांशी झालेला पत्रव्यवहार आढळतो. स. १८०३ ते १८१८ ह्या काळात आहाणगरदाराांची 
आपसातील िाांडरे्, णिल्ल, रामोशी ह्याांचे उठाव, पेशव्याांच्या णनरणनराळया तीथणयात्रा, गांगािरशास्त्रींचा खून, 
कत्रबकआी डेंगळयाचा पुांडावा वगैरे अनेक प्रकरर्सांबांिीचे कागदपत्र आहेत. वरील सवण कागदाांची फेणरस्ते 
आहेत. 
 
२८. पंचमहाल कागद (१८८) 

 
ह्यातील बहुतेक कागद गुआरातीत आहेत. ा. स. १८५३ ते १८६० हा णआ हा कशदे सरकारात होता. 

ह्याचा मुलकी कारिार कशद्याांतफे ाांग्रआ पहात असे. रेवाकाांठा पोणलणटकल एआांट झाशीआवळील ह्या 
णआ ह्याच्या आकाराची गाव े कशद्यास देऊन हा णआ हा स. १८६१ मध्ये मुांबई ालाख्याच्या कारिाराखाली 
आर्ला. ह्या णआ ह्याची आमाबांदी, णपकपहार्ी, णशरगर्ती वगैरेसांबांिीचे सवण कागद ह्या दप्तरात आहेत. 
 
२९. िह्मनाळ (२) 
 

हे देवस्थानचे कागद साांगली णआ ह्यातील िह्मनाळगावी आो आनांदमूर्थतमठ आहे त्या मठातील 
आहेत. त्यात काही ऐणतहाणसक महत्त्वाचे कागद असाव.े 
 
३०. संशोधनासाठी वनिडलेले कागद (१३५) 
 

कै. रावबहादूर वाड, णरयासतकार सरदेसाई आदी पांणडताांनी पेशव े दप्तरात काम करून 
अभ्यासास उपयोगी असे कागदपत्र णनवडले त्यातील काही कागदपत्र प्रणसद्ध केले. राणहलेले णवषयानुक्रमे 
लावनू ते अभ्यासकाांस उपयोगी पडण्याआोगे अस यामुळे ह्या दप्तरात णनराळे ठेणवले आहेत. ह्यात सवण 
पेशव्याांच्या कारकीदीतील कागद आहेत. 
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३१. १८५७ पूिण दप्तर (२२७) 
 

मुांबई सरकारच्या आा. क्र. ४६३९ णद. २ नोव्हेंबर १९०६ च्या हुकुमान्वये सवण णआ हाणिकाऱ्याांनी 
आप या णआ हा कचेरीत आे १८५७ पूवीचे रेकॉडण होते ते णनवडून त्यातील णनरांतर राखावयाच्या 
कागदपत्राांच्या सूची करणव या. हे सूची केलेले कागदपत्र ऐणतहाणसक, आर्थथक व सामाणआक माणहती देर्ारे 
आहेत. हे कागद सुरणक्षत रहाण्यासाठी एणलनेशन ऑफीसमध्ये सवण णआ ह्यातून पाठणवण्यात आले. त्याचे हे 
१८५७ पूवण दप्तर णविाग. त्यातील णआ हेवारी कागदाांचे रुमाल येरे्प्रमारे्: 

 
कुलाबा–१, िारवाड–३, सुरत–४३, घोगा–१, रत्नाणगरी (ाांग्रआी) १४, रत्नाणगरी (मराठी) १९, 

नाणशक–४, कारवार–१, बेळगाव–(ाांग्रआी) २, बेळगाव (मराठी)–२, िडोच–३ व फायली, ठारे्–१, 
पणिम खानदेश–७, पूवण खानदेश–१७, सोलापूर–३, सातारा–३, फायली–१७, अहमदनगर–१, 
नाणसक– (ाांस्ग्लश) ४ (मराठी) १, पुरे्–९७, एकां दर–२२७. 
 
३२. विविध मावहतीचे कागदपत्र–मराठी (३७) 
 

ह्या पत्रसांिारात णवणवि प्रकारचे कागद आहेत. सातारा णआ हाणिकाऱ्याकडून आलेले कागद, 
कबुलायती, यादी, सोलापूर कागद, ताळेबांद, पेशव ेरोआकीदीच्या नकला, णचटर्ीशी कागद, गुआरात व 
कनाटक णविागाचे सेन १८२७–३७ ह्या काळातील कागद ह्यात आहेत. 
 
३३. विविध मावहतीचे कागदपत्र (इंग्रजी) ७१ 
 

यात हक्क कणमशन, ानाम कणमशनराांचा पत्रव्यवहार, आवक–आावक बारणनशा, वषासने, टोल 
ड्ूटी, व ग्रामसेवकाांचे तनखे, िमादाय दाणयते, अरब लोकाांचे पगार, एल  णफन्स्टनचा १८१९ चा णरपोटण 
आदी माणहती सापडते. 
 
३४. फारशी कागदपत्र–७०. 
 

मराठ्ाांचा व्यवहार णनआाम व णटपू, अविाचे नबाब व णदल्लीचे बादशहा याांआबरोबर फारशीत होत 
होता. त्यासांबांिीचे हे कागद डॉ. नझीम, प्रा. बी. डी. वमा, आदुनाथ सरकार व प्रा. खरे ह्याांनी तपासले. 
ह्यात अखबरात १७९६ ते १८१७ पयणतची असून णनरणनराळया सत्ताणिशाांकडे आे पेशव्याांचे वकील होते त्याांनी 
णलणहलेली पते्र ह्यात आहेत. 
 
३५. गुप्त कागदपत्र पेटीत ठेविलेले– (४२) 
 

यात पुरे् पाठशाळा, मनॅसन, हनण, कूपर ह्या अणिकाऱ्याांच्या खाआगी खचाची माणहती, दीणक्षत 
कागद, सातारा राआाने तथाकणथत कट ाांग्रआाांणवरुद्ध केला म्हर्नू त्याची चौकशी झाली त्यासांबांिीचे 
कागदपत्र यात आहेत. 
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३६. पुिे रेवसडेन्द्सी रेकॉडणस्– (४०२) 
 

ईस्ट ाांणडया कां पनीने पेशव ेदरबारी आपला वकील ा. स. १७८६ पासून नेणमला. नागपूरला १५ 
आानेवारी १७८८ पासून व हैदराबादला २८ एणप्रल १७८८ पासून रेणसडेंटच्या नेमर्ुका झा या. ह्या 
रेणसडेंटनी केलेला पत्रव्यवहार ह्या पत्रसांिारात (सुमारे १०० पुठ्ठा बाांिर्ीचे व्हा यूम आणर् काही सुटे 
कागद) असून ऐणतहाणसक सामाणआक आणर् आर्थथक माणहतीने िरलेला आहे. 
 
इंग्ललश दप्तर 
 

ाांस्ग्लश दप्तर बहुतेक फाईलीत व काही रुमालात बाांिलेले आहे. णम. लोगन याने त्याचे 
खालीलप्रमारे् १६ यादीत णवषयवार वगीकरर् केले आहे. 
 
या. क्र फेणरस्त क्र. ६ ची पृष्ठ े  नाांव फाईल रुमाल 

१ १०१–१६० 

 

मे. हाटण व एथरीआ चे दप्तर १,२०२ ४६ 

२ १६३–१८३ णम. हनण (Hearne) ३७५ १९ 

३ १८९–१९७ चे दप्तर   
४ २०९–२१४  रांगो णिमाआीचे दप्तर ३३ ३ 

५ २१९–२२८  सातारा रेणसडेन्सी दप्तर(१८१८-१८४८) १५० २६ 

६ २३१  पूना रेणसडेन्सी दप्तर (१७८५-१८१८) ७२ ४९ 

७ २४१–२७१  छापील पुस्तके व णसलेक्शन नकाश े  ११ 

८   (हे नांतर फोटोणझन्को ऑफीसला परत)   
९ २८३–३४४  ‘एआन्टस् फॉर सरदारचे’ चे दप्तर 

(१८२६-१८४५) 

१,००९ ३८ 

१० ३४९–४३९४  डेक्कन कणमशनरचे दप्तर ५०८ ५ 

 (फेणरस्त क्र. ६ते १०)  (१८१७-१८२६)   
११ ४३९७–४४२६ अ  पेस्तनआी आहाांगीरचे दप्तर (नॉदनण 

णडस्व्हआनचे सेटलमेंट रेकॉडण– णवषयावर 
लावलेले) 

४४१  

१२ ४४२९–४५६१  कॅ. गॉडणनचे दप्तर १,४२७ ३६ 

१३ ४५६३–४७३०  णम. णग्रणफथचे दप्तर १,३४३ १०३ 

१४ ४७३३–४७६६  कणमशनर, सेन््ल णडस्व्हआनचे दप्तर 
(अन्यक्रामर् व सरदाराांसांबांिी) १८१८–
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८४४ ६९ 

१५ ४८०९  रत्नाणगरी कलेक्टरच्या ऑणफसमिून 
आर्लेले आुने दप्तर 

५२ ८ 
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१६ ४८१३  कुलाबा कलेक्टरच्या ऑफीसमिून 
आर्लेले आुने दप्तर (१८४०–१८४४) 

१२ १ 

   सुटे दप्तर (यादी न केलेले) ६० — 

   नव्या याद्या — १० 

   एकां दर ७५२८ ४२४ 

__________ 

 
सवचिालयीन अविलेखागार (सेके्रटरीएट रेकॉडण ऑफीस) मधील इंग्रजी साधने 
 

१. सेके्रटरीएट रेकॉडण ऑणफसमध्ये असलेला हस्तणलणखत हा ाांग्रआी सािनाांचा सांग्रह बहुमोल 
आहे. 
 

ाांग्रआ सतराव्या शतकात व्यापाराकणरता ाकडे आले. त्याांचा सांबांि मोगल बादशहाशी आला. 
व्यापाराकणरता सवलती णमळणवरे् हा त्याांचा मुख्य उदे्दश. प्रथम त्याांचे ठारे् सुरतेस होते. मांगलूर व दािोळ 
येथे शाखा होत्या. पट्टीत थोडासा णशरकाव झाला. स. १६५४ पयणत ते दािोळ व राआापूर येथे राहू लागले. 
यानांतर त्याांचा सांबांि णवआापूर गोवळकोंडा येथील सुलतानाांशी आडला. काही वळेा मौ यवान नआरारे् 
देऊन तर काही वळेा लष्टकरी णशस्तीचे सैन्य व तोफखाना याांची लालूच दाखवनू ते स्थाणनक 
सत्तािाऱ्याांकडून णनरणनराळया सवलती णमळव ू लागले. याच सवलतींचा फायदा घेऊन राआापूर, 
को हापूर, हुबळी, अथर्ी, रायबाग, कारवार वगैरे णठकार्ी त्याांनी वखारी उघड या. पुढे बऱ्हार्पूर, 
िरर्गाव व चोपडा येथेही मुक्काम ठोकला. या सवण णठकार्ाांहून ते एकमेकास व णवशषेतः कां पनी 
कौस्न्सलच्या अध्यक्षाांस पते्र पाठवीत. त्यात ते स्थाणनक माणहती णलहीत. परांतु ती बरीचशी ऐकीव असे. स. 
१६६१ मध्ये त्याांनी मुांबईस स्वतांत्र कचेरी स्थाणपली. म्हर्नू महाराष्ट् व कनाटणक यातील राआेरआवाड्ाांशी 
त्याांचे सांबांि येऊ लागले. हळू हळू स्थाणनक राआकारर्ाशी सांबांि आोडू लागले. ते हेराांकरवी “बांडखोर” 
णशवाआीची हणककत णमळवनू अहवाल सुरतेस पाठव ू लागले. णशवाआी आग्ऱ्याहून परत आ यानांतर ते 
त्याला “बडा बांडखोर” म्हर्ून सांबोिू लागले. त्याच्या अगदी बारीक सारीक बातम्या आर्ण्यासाठी पगारी 
हेर ठेव ूलागले. मुांबईप्रमारे् कारवार येथील ाांग्रआ वखारवा याांनी बातमी आर्णवण्याचे काम चालवले. 
णमळणवलेली सवण हणककत सुरतेला ठराणवक वळेी ते पाठवीत. राज्याणिषेकाच्या सुमारापासून णशवाआीला ते 
“राआे” म्हर्ू लागले. व त्याच्या कारिाराची अगदी ात्थांितू हकीकत णमळव ूलागले. ते णशवाआी “राआे” 
याांशी बोलरे् करीत. 
 

२. उत्तरकालातील पत्रव्यवहारात स. १६६१ च्या पूवीसारखी ाांग्रआाांची तटस्थपर्ाची वृत्ती णदसून 
येत नाही. पुढील सािनात कहदुस्थानातील व ातर िागातील पणरस्स्थतीचे अहवाल सापडतात. तह, 
करार, णवचारणवणनमय, मराठ्ाांशी वाटाघाटी, रघुनाथरावाशी बोलर्ी, गुआराथेत पाय पसरण्याकणरता 
गुआणराणिपणत गायकवाडाांना मदत, कशद्याांशी लगट, सुरतच्या नबाबाशी लगट, कहदुस्थानातील ातर 
राआेरआवाड्ाांना मुांबईकडून पलटर्ाांची रवानगी, कनाटकात िुमाकूळ, अणिकाणिक मुलूख पदरात पाडून 
घेण्याची कोशीस वगैरे सांबांिीची माणहती येते. मुांबई, बांगाल व मद्रास अशा तीन पे्रणसडेन्सी स्थाणप यावर 
ईस्ट ाांणडया कां पनीने बाकीचा मुलूख णगळांकृत करण्याकणरता कसून प्रयत्न चालणवले. णमशनऱ्याांना 
सवलती देऊन अप्रत्यक्षपरे् णिस्ती िमाच्या वृद्धीस हातिार लाणवला. व्यापारी नोकराांना मणॅआस््टेचे 
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अणिकार देऊन त्याांना कआकले या मुलूखातील राज्य व्यवस्स्थत चालवण्याचे ठराव केले. पुण्यास वणकलात 
उघडली. त्या वणकलातीस वारांवार पाठणवलेले सूचनावआा हुकूम, वणरष्ठ डायरेक्टराांशी त्यासांबांिीचा 
पत्रव्यवहार, पद्धतशीररीत्या पेशवाई णगळांकृत करण्यासांबांिीचा पत्रव्यवहार, तत्पूवी समुद्रसत्ता 
णमळणवण्यासाठी पेशव्याांच्या मदतीने आांग्ऱ्याांशी णदलेली लढत, स. १८१८ पयणत समुद्रणकनाऱ्यावरील 
सतािीश, को हापूरकर, सावांतवाडीकर, आांगे्र याांच्याशी केलेले तह व णकनाऱ्यावर णमळणवलेला सांपूर्ण 
ताबा असा णवणवि पत्रव्यवहार या ाांग्रआी दप्तरात आहे. 
 

३. प्रत्येक वखारीत बारणनशी व रोआणनशी असे. त्याांतील रोआची माणहती फार महत्त्वाची आहे. 
बारणनशीत फारसी, मराठी व ाांग्रआी वगैरे पत्राांचे उल्लेख एकत्र आहेत. पत्रव्यवहाराचा साराांश एकत्र 
णमळतो. अशा रोआणनशा व बारणनशा सवण वखारीत असून स्थाणनक माणहती देर्ारे बरेच लेख त्यात णमळतात. 
तहनामे व याद्या ह्याांचा िरर्ा यात सापडतो. सतराव्या शतकात ाांग्रआ, डच व पोतुणगीआ याांचे वाकडे 
आ यामुळे ाांग्रआाांना एतदे्दशीय राआेरआवाड्ाांची व लोकाांची मदत घ्यावी लागे. त्यामुळे त्याांचे कहदी 
सत्तािाऱ्याांशी तहनामे, करार वगैरे होत. त्याांचे तआुणमे या सांिारात सापडतात. माणसक व वार्थषक खचाचे 
आढाव,े आप या हद्दीतले आाहीरनामे या सवाची नोंद पद्धतशीरपरे् ठेवीत. त्यामुळे प्रत्येक वखारीच्या 
कायणवाहक बठैकीचे ठराव व चचा, प्रवासवृते्त व णदनवृते्त तत्काली नोंदलेली णमळतात. 
 

४. ह्या ाांग्रआी सािनसांग्रहाांतील बराच िाग अप्रकाणशत आहे. काही प्रकाणशत झाला आहे. 
राआसत्ता पत्करण्यापूवीची तयारी म्हर्ून या काळातील त्याांच्या हालचाली महत्त्वाच्या आहेत. ाांग्रआी 
अप्रकाणशत सािनसांग्रह णनरणनराळया णठकार्ी आहे. त्यात खाआगी पत्रव्यवहार नसून तो कां पनी 
कारिाराचा आहे, म्हर्ून हा ाांग्रआी सांग्रह अणिक महत्त्वाचा, ाणतहासोपयोगी समआतात. 
 
विज्ञानविकासातील आधुवनक रेकॉडण (कागद संपत्ती) 
 

५ ाांग्रआी राज्य महाराष्ट्ात १८१८ मध्ये सुरू झाले. त्यावळेी णवज्ञानाची हालचाल युरोपात सुरू 
होती. णवज्ञानाच्या णवकासाबरोबर तेथील राआकीय व सामाणआक पणरस्स्थती झपाट्याने बदलत होती. ाांग्रआ 
कहदुस्थानचे राज्यकते बन यानांतर त्याांनी युरोपातील सुिारर्ा कहदुस्थानात आर्ण्याचा प्रयत्न केला. 
देशात सडका नव्हत्या. दळर्वळर्ाची आुनी सािने होती. ती सवण बदलून देशात दळर्वळर्ाांची नवी 
सािने णनमार् केली. रस्ते केले. वाफ, वीआ याांसारख्या शक्तीने णगरण्या चालू के या. शतेी, कारखाने, 
नवीन उद्योगिांदे, याांची िरिराट केली. एका बाआूस शोि लागत होते तर दुसऱ्या बाआूस साम्राज्ये, 
वसाहती णनमार् होत होत्या. त्या वसाहतीत व साम्राज्यातही हे णवज्ञानणवकासाचे लोर् आात होते. सरकारी 
यांत्रर्ा रस्ते, शतेी, दळर्वळर्ाांची सािने याांवर आपले लक्ष केस्न्द्रत करू लागली. तारायांत्राांचा शोि देशात 
लागनू णवदु्यत सांदेशवाहक सुरू झाले. वाफेवर चालर्ाऱ्या ाांणआनाचा शोि लागून आगगाड्ा आ या, 
मोटारी आ या. दळर्वळर् वाढले, तसे उद्योगिांदे वाढले. लोकाांची आा ये सुरू झाली. प्रवास सुखकर 
होऊ लागला. यांत्रावर चालर्ारे हातमाग आले तशा णगरण्या उिार या गे या. त्यात मार्से कामाला आाऊ 
लागली. शतेीच्या अवआारात सुिारर्ा होऊ लागली. ही नवीन णवज्ञानाची अपत्ये साांिाळण्याकणरता 
सरकारी खाती उघडली आाऊ लागली. रस्ते बाांिर्ी व दुरुस्तीसाठी पस्ब्लक वक्सण णडपाटणमेन्ट, 
आरोग्यखाते, लोकाांवर णनयांत्रर् करण्यासाठी पोलीस खाते, आमीन महसूल, कायदा, शतेी, उद्योगिांदे, 
स्थाणनक स्वराज्य अशी अनेक खाती णनघाली. तशीच उपखातीही णनघाली. ह्या सवण खात्याांनी आपआपले 
कारिार हाकताना आो व्यवहार केला तो ‘आिुणनक रेकॉडण’ या सदरात येतो. 
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६ मुांबई दप्तरखान्यात सध्या ९८,००० (टाईपरायटरचा शोि लागण्यापूवीचे) हस्तणलणखत ग्रांथ 
पुठ्ठा बाांिर्ीचे, ४,००,००० हस्तणलणखत ग्रांथ साध्या बाांिर्ीचे व ८०,००० छापील ग्रांथ आहेत. 
 

७ १९२० पयंत ह्या दप्तरखान्यातील हस्तणलणखते पुठ्ठाबाांिर्ीची होती. परांतु त्या वषी काटकसर 
सणमतीने पठु्ठाबािर्ी पद्धती बदलून हस्तणलणखते साध्या बाांिर्ीची असावी असे ठरणवले. फेणरस्त तयार 
करताना, त्याांच्या पानाांवर क्रमाांक णलणहताना, आणर् णवषयानुक्रमे णव हेवारी करताना साध्या बाांिर्ीचे खांड 
हाताळता येतात. पठु्ठा बाांिर्ीचे खांड गैरसोईचे, असे मत तेव्हा व्यक्त झाले. 
 
दप्तरखान्द्याची जागा 
 

मुांबईचा पणहला दप्तरखाना टाउन हॉलआवळ मुांबई सेके्रटरीएटच्या आसमांतात होता. तो १८३२ 
मध्ये अपोलो स््ीटवरील त्यावळेच्या आुन्या ामारतीत नेला. तेथे तो स. १८७४ पयंत राणहला. त्याच वषी तो 
सध्याच्या आुन्या सेके्रटरीएटमध्ये हालणवला आणर् १८८८ पासून सध्याच्या एलणफन्स्टन कॉलेआच्या 
ामारतीत आहे. 
 
 

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ 
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३ 
मंुबई पुराविलेख वििागातील अविलेखाचे स्िरुप 

 
१८२०–पूिण विविध खाती 
 

पुराणिलेख णविाग, मुांबई, येथील अणिलेखागारात वगेवगेळया णविागाचे, १८२०–पूवण अणिलेख, 
डायरी, आावक पत्रव्यवहार, आवक पत्रव्यवहार, ठराव, नोंदवह्या ा. स्वरुपात आढळतात. गव्हनणर आणर् 
त्याांच्या कौस्न्सलपुढे एखादा णवषय ककवा एखादे पत्र चचेसाठी ककवा णवचारणवणनमयासाठी आले तर 
कौस्न्सलचे सिासद आणर् गव्हनणरसाहेब त्यावर आपलें  आे मत प्रदर्थशत करीत आणर् शवेटी आे णनर्णय 
घेतला आाई त्याची नोंद ठराि नोंद िह्यातं (णमणनट बकुात) करण्याांत येई. “डायरी” म्हर्ून आो प्रकार 
मुांबई दप्तरखान्यात १८२० पयंत अस्स्तत्वात होता त्याचीच ही सांणक्षप्त आवृत्ती. “डायरी” या प्रकारात प्रथम 
आे पत्र कौस्न्सलच्या बठैकीत वाचून दाखणवले आाई, ते सांपूर्ण उतरवनू घेण्यात येई. त्याखाली त्या पत्रावर 
बैठकीस हआर असले या सिासदाचे मत, गव्हनणरचे मत व शवेटी ठराव व त्यानांतर त्या पत्राला पाठणवलेले 
उत्तर अशा क्रमाने मआकूर येई. या “डायरी” म्हर्आे कौस्न्सलच्या बठैकींचीं सांपूर्ण ाणतवृते्तच म्हर्ायला 
हरकत नाहीं. मात्र या ाणतवृत्तात कौस्न्सलचे सिासद व गव्हनणर याांच्या सह्या नसत. सह्याांचे आागी फक्त 
त्याांची नाव े णलणहलेलीं असत. आवक व आावक पत्रव्यवहारात डायरीमध्ये सांणक्षप्त णलणहलेली पते्र, ठराव 
ात्यादींची णवस्तृत माणहती आढळते. 
 

णवणवि णविागाांच्या उद् गमाची तारीख खालीलप्रमारे्:– 

अ.नं. वििागाचे नािं उद् गमाची तारीख 

(१) पस्ब्लक णडपाटणमेन्ट ५-४-१७१५ 

(२) णसके्रट ॲन्ड पोणलणटकल णडपाटणनेन्ट १०-३-१७५५ 

(३) रेस्व्हन्यू णडपाटणमेन्ट १-१-१७७९ 

(४) कमर्थशयल णडपाटणमेन्ट ४-९-१७८६ 

(५) णमणलटरी णडपाटणमेन्ट ३-६-१७८८ 

(६) ज्युणडणशयल णडपाटणमेन्ट ६-३-१७९५ 

(७) सेपरेट णडपाटणमेन्ट १७९९ 

(८) फायनास्न्शयल णडपाटणमेन्ट २-९-१८११ 

(९) एक्स्लेस्स्टकल णडपाटणमेन्ट ४-३-१८१७ 

(१०) मरीन णडपाटणमेन्ट २-१-१८१८ 

(११) णमन्ट णडपाटणमेन्ट १८३० 
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(१२) स्टीम णडपाटणमेन्ट १८३७ 

(१३) पस्ब्लक वक्सण णडपाटणमेन्ट (रे व)े १८४४ 

(१४) पस्ब्लक वक्सण णडपाटणमेन्ट १८५५ 

(१५) एज्युकेशन णडपाटणमेन्ट १८६० 

(१६) लीगल णडपाटणमेन्ट १८६२ 

(१७) ान्डो युरोणपयन टेणलग्राफ णडपाटणमेन्ट १८६३ 

(१८) पस्ब्लक वक्सण णडपाटणमेन्ट (ाणरगेशन) १८६८ 

(१९) स्पेशल णडपाटणमेन्ट १९०२ 

 
ा.स. १६१२ त ाांग्रआाांनी सुरत येथे वखार उघडली. आणर् सुरत हेच त्याांचे पणिम णकनारपट्टीवरील 

मुख्य ठारे् झाले. त्यानांतर गोगो, अहमदाबाद, खांबायत, िडोच, बसरा, गोमिनू (बांदर अब्बास) येथेणह 
त्याांची दुय्यम ठार्ी झाली. पर् मुख्य आदेश सुरतहूनच णनघू लागले. 

 
मुांबई दप्तरखान्यातील सुरत ठाण्याच्या “डायरी” १६३० उपलब्ि आहेत. या डायरीत त्या 

ठाण्याचा प्रमुख, त्याांची ाणतवृते्त, बैठकीत घेतलेले णनर्णय व क्वणचत् त्या णनर्णयाची कारर्णममाांसा असे. 
शवेटी पे्रणसडेन्ट व कौस्न्सलच्या सिासदाांच्या सह्या असत. घेतले या णनर्णयानुसार पाठणवले या पत्राांच्या 
प्रतीणह या सांग्रहात असत. नांतर प्रचणलत झालेले “डायरी” हे नाव मात्र या रेकॉडणला त्यावळेी णमळाले 
नव्हते. “कन्स टेशन” असेच त्याचे प्रारांिीचे स्वरुप होते. 

 
कां पनीचा कारिार सुरतेला असतानाच ही “डायरी” पद्धत अस्स्तत्वात आली. मात्र मुांबई बेटावर 

मुख्य ठारे् के यानांतर तेथे ही पद्धत लागलीच सुरु झाली असे णदसत नाही. मुांबईहून झाले या 
पत्रव्यवहाराांत पणहली डायरी साांपडते ती १७२० ची तत्पूवींचे दप्तर “आवक पते्र”, आावक पते्र, कोटण ऑफ 
डायरेक्टसणकडून आलेली पते्र, या स्वरुपात आहे. ५ एणप्रल १७१५ या तारखेला या खात्याची स्थापना 
झाली असे णकत्डस्लेच्या “हॅन्डबुका” वरुन समआते. पर् “ास्न्डया ऑणफस” रेकॉडणमध्ये १७०४ पासून मुांबई 
सरकारचे “पस्ब्लक णडपाटणमेन्ट”चे दप्तर आहे. १७५५ पयणन्त ह्या एकाच खात्यामाफण त मुांबई सरकारचा 
कारिार चालला होता. त्या साली मात्र “णसके्रट ॲन्ड पोणलणटकल णडपाटणमेन्ट” म्हर्ून आर्खी एक खाते 
णनमार् करण्यात येऊन या दोन खात्यात शासनाचा कारिार णविागला गेला. कारिाराच्या सोयीसाठी पुढे 
आर्खी खाती णनमार् करण्यात आली. त्याांच्या उद्गमनाांच्या तारखा वर णद या आहेत त्यावरून असे 
णदसेल कीं खात्याांची झपाट्याने वाढ होऊन त्याच प्रमार्ात प्रत्येक खात्याचे दप्तरही वाढले. 

 
प्रत्येक खात्याचा कारिार आसा वगेळा, तसे त्याांचे दप्तरणह वगेळे ठेवण्यात आले. “डायरी” पद्धत 

आोपयंत अस्स्तत्वात होती, तोपयंत प्रत्येक खात्याची डायरी वगेळी ठेवण्यात येऊ लागली. प्रत्येक 
खात्याची डायरी म्हर्आे त्या खात्यामाफण त झाले या कायाचा ाणतवृत्ताांतच. घटनाांचे उल्लखे पढेु पढेु बांद 
करण्यात आले. आलेली पते्र, घेतलेले णनर्णय व त्या पत्राना पाठणवलेली उत्तरे एवढेच स्वरुप णशल्लक 
राणहले. “खालील पत्र वाचले” असा प्रारांि करून आलेले पत्र डायरीत सांपूर्णपरे् उतरवनू घेण्याांत येई, व 
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“पुढील पत्र पाठणवण्यात आले” अशी सुरुवात करून बाहेर पाठणवलेले पत्र सांपूर्णपरे् पढेु देण्याांत येई. 
१७३१ च्या पुढील डायरीत प्रत्येक वषाच्या अखेरीस सूची देण्याांत येई. या सूचीत प्रामुख्याने स्थळ नाम 
ककवा अणिकाऱ्याचे पदनाम देण्यात येऊन त्यापढेु त्याांच्याकडून आले या पत्राचा (व क्वणचत् त्यातील 
णवषयाचा) उल्लखे करण्याांत येई. 

 
“डायरी” पद्धत १८२० नांतर बांद करण्यात आली. त्यानांतर मूळ पत्रव्यवहारच सांग्रणहत करण्याची 

पद्धत सुरु झाली. आलेली पते्र, त्यावरील चचा व णनर्णय, त्याचप्रमारे् त्या पत्राांची उत्तरे ही सवण मूळ 
स्वरुपातच ठेवण्यात आली. पत्रव्यवहाराचे सांग्रह णवषयावर वगेवगेळे ठेवण्यात आले व त्याांना “व्हॉ यूम्स” 
अशी सांज्ञा देण्यात आली. 
 
१८२०–पूिण हस्तवलवखत अविलेख 

 
णविाग  

(१) सेके्रटरीएट (ऑल णडपाटणमेन्ट) (८) णमणलटरी 
(२) पस्ब्लक (९) कमर्थशयल 

(३) पोणलणटकल ॲन्ड णसके्रट (१०) ज्युणडणशयल 

(४) णसके्रट (११) फायनास्न्सयल 

(५) पोणलणटकल (१२) मरीन ॲन्ड फॉरेस्ट 

(६) रेस्व्हन्य ू (१३)एक्स्लेस्स्टकल 

(७) णमणलटरी ॲन्ड कमर्थशयल (१४) लॉ ॲन्ड फॉरेन 

 (१५) ातर 

 
(१) सेके्रटरीएट (सिण वििाग) 

 
(१) आावक पत्रव्यवहार २७ खांड क्र. २ ते २८ ा. स. १६७५ ते १७८७ 

(२) आवक पत्रव्यवहार ३७ खांड क्र. १ ते ३७ ा. स. १६४६ ते १७८६ 

(३) ठराव नोंद वही (णमणनटबुक) ७ खांड क्र. १ ते ७ ा. स. १७५६ते १७९१ 

(४) ऑनरेबल कोटण आवक पत्रव्यवहार २२ खांड क्र. १ ते २२ ा. स. १७६७ ते १८२७ 

(५) ऑनरेबल कोटण आावक पत्रव्यवहार २ खांड क्र. १ ते २३ ा. स. १७९६ ते १८०२ 

 
सेके्रटरीएट (सिण वििाग) २७ खंड (नं. २ ते २८) इ. स. १६७६ ते १७८७ 

 
(अ) जािक पत्रव्यिहार:– 
 

मुांबई दप्तरखान्याांतील सेके्रटरीएट आावक पत्रव्यवहाराचे (क्र. ४–२८) २५ खांड ा. स. १६७७ ते 
१७८७ ह्या ११३ वषाच्या काळाांतील अनेक महत्वाच्या ऐणतहाणसक घटनाांची माणहती देतात. क्र. २ ते २८ 
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असे सत्तावीस व्हॉ युम्स या सांग्रहात आहेत. क्र. २ व ३ च्या व्हॉ युम्समध्ये सुरत येथून झालेला पत्रव्यवहार 
यात आहे. क्र. ४ पासूनच्या व्हॉ युम्समध्ये मुांबईहून पाठणवण्यात आलेली पते्र ग्रणथत केली आहेत. 
 

सहाही व्हॉ युम्स ऐणतहाणसक दृष्टट्या अत्यांत महत्वाचे आहेत. ईस्ट ाांणडया कां पनीच्या मुांबई येथील 
वसाहतीच्या प्रारांिीच्या ाणतहासाची अव्वल सािने यात आहेतच, णशवाय णशवाआी महाराआाांची कनाटक 
स्वारी, आांणआऱ्याच्या णसद्धीबरोबर त्याांचा सांघषण, मोंगल-मराठे सांबांि, आांगऱ्याांच्या प्रारांणिक हालचाली, 
तसेच ाांस्ग्लशाांचा व्यापार, फ्रें च डचाांबरोबर त्याांचे वैमनस्य, ात्यादी घटनाांवर याांतील पत्रव्यवहार प्रकाश 
पाडतो. ‘फॉस्टरच्या’ ‘ाांस्ग्लश फॅक्टरी रेकॉडणस’ मध्ये यातील काही पते्र प्रकाणशत झाली आहेत. पर् बराच 
मोठा िाग अआून प्रकाणशत व्हावयाचा आहे. 

 
छत्रपती णशवाआी महाराआाांसांबांिीच्या काही नोंदी पणह या तीन व्हा युम्समध्ये सापडतात. णशवाआी 

महाराआाांसांबांिी ऐकले या बातम्या ककवा त्याांच्याशी आलेला प्रत्यक्ष सांबांि, यामुळे या नोंदी या 
पत्रव्यवहारात आ या आहेत. क्र. २ च्या व्हा युममध्ये णशवाआी महाराआाांनी केलेली िरर्गाव वखारीची 
लूट, त्याांच्या पुत्राकडून त्याांना णवषप्रयोग झा याबाबत व त्याांचा मृत्यूही झा याबाबत उठले या अफवा, 
अथर्ी येथील लुट, अथर्ी लुटीबाबत राआापूरच्या वखारवा याांनी सुरत पे्रणसडेन्टकडे नोंदणवलेली तक्रार, 
णशवाआी महाराआाांनी हुबळी लुटण्याची णदलेली िमकी, सुरतेवर महाराआ चालून येत अस याची अफवा, 
महाराआाांबरोबर ाांग्रआाांच्या वाटाघाटी, ात्यादी नोंदी उल्लेखनीय आहेत. हा पत्रव्यवहार १६७५–७६ या 
कालाविीतील आहे. 

 
मुांबई बेटाच्या णवकासाच्या ाणतहास साांगर्ाऱ्या अनेक महत्वपूर्ण नोंदी या सांग्रहात आहेत. मुांबई येथे 

हॉस्स्पटल व चचण बाांिण्याबाबतचे उल्लखे १६७६ चे आहेत. मुांबईत वस्ती करण्यासाठी कोष्टी लोकाांना 
आमांत्रर्, वरळी व माहीम णक  याांची दुरुस्ती, माहीम येथील यात्रा, माहीम येथे नवीन णक याची बाांिर्ी, 
मुांबईतील रणहवाशाांची णशरगर्ती घेण्याबाबत सूचना, पुरुषोत्तम गोपाळ प्रि ू याांआकडून टाऊन हॉलच्या 
पणरसराांतील आागा खरेदी करण्याबाबत केलेला करार, चचणगेट ते िोबी तलाव मिील रस्त्याांची दुरुस्ती, 
णवनायक णदवाडकर याांआकडून मलबारणहल िाड्ाने घेत याबाबतचा करार, तुरुगाांच्या दुरुस्तीसाठी 
मुांबईकराांवर लादलेला कर, मुांबईत युद्धणवषयक सामुग्री णवकण्यास व खरेदी करण्यास केलेली मनाई, 
आादु टोण्यास मुांबईत बांदी, मोठ्ा रस्त्यावर ामारती बाांिण्यास मनाई, मुांबईत मद्य णवकण्याबाबत णनयम 
तसेच मुांबई बटेाच्या सांरक्षर्ाबाबत वळेोवळेी केले या उपाय योआना, ात्यादी गोष्टी या सांग्रहातील 
पत्रव्यवहारात प्रामुख्याने येतात. 

 
सुरतेहून माल पाठणवताना अडीच टक्क्याहून आी आादा आकात द्यावी लागे ती न देण्याबाबत 

आप याला सवलत अस याचे डचाांचे म्हर्रे् होते, पर् ही सवलत ाांग्रआाांना मान्य नव्हती. सुरतेच्या वखार 
प्रमुखाला डचाांची सवण फमाने तपासण्याची व त्याांच्या प्रती णलहून घेण्याचा हुकूम १७७९ च्या पत्रव्यवहारात 
आहे. १७३८–४१ च्या सुमारास मुांबईत गुलामाांच्या व्यापाराला बांदी घालण्यात आली होती. तसेच मुांबई 
सोडून आाण्यासही रणहवाशाांना बांदी करण्यात आली होती. एखादा रणहवाशी मुांबई सोडून आाण्याच्या 
तयारीत अस याची बातमी आो वळेेवर सरकारला देईल त्याला दहा रुपयाचे बक्षीस आाहीर करण्यात आले 
होते. ाांस्ग्लशाांनी मराठ्ाांकडून ठारे् घेत यावर तेथे कां पनी सरकारचे शासन सुरु झाले. एक रेणसडेंट 
नेमला गेला. तेथील रणहवाशाांच्या मनात ाांग्रआाांबद्दल सुरणक्षततेची िावना णनमार् करण्याांत आली. त्याांना 
सांरक्षर् व त्याांच्या णमळकतीना सुरणक्षततेचे आश्वासन देण्यात आले. तेथील पोतुणगीआ रणहवाशाांकडे 
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असले या बागा वगैरे त्याांच्याकडेच ठेवण्यात आ या. साष्टी, करांआे, घारापुरी ही बेटे ाांग्रआ सरकारकडे 
आली अस याचे आाहीर करण्यात आले. लाकडावरील आकात रद्द करण्यात आली ात्याणद अनेक 
तत्कालीन घटना साांगर्ारा हा पत्रसांग्रह ऐणतहाणसक माणहतीत णनणितच िर घालर्ारा आहे. 
 
(ब) सेके्रटवरएट आिक पत्रव्यिहार: ३७ खंड (क्र. १ ते ३७) इ. स. १६४६–१७८६ 
 

सेके्रटणरएट आवक पत्रव्यवहार (Secretariat Inwards or letter Books) या णविागात त्या 
णविागाच्या नावाप्रमारे् मुांबई सेके्रटणरएटमध्ये बाहेरून आले या पत्राांचा सांग्रह एकणत्रत केलेला आहे. या 
णविागात एकां दर ३७ व्हॉ यूम्स आहेत. 

 
पणह या व्हॉ यूममध्ये १६४६–४७, १६५६–५७, १६९६–९७ व १७४० या वषांतील त्रुणटत 

पत्रव्यवहार आहे. दुसऱ्या व्हॉ यूमपासून ते अखेरच्या ३७ क्रमाांकाच्या व्हॉ यूममध्ये १७४० ते १७८६ या 
कालाविीचा पत्रव्यवहार ग्रणथत केलेला आहे. 

 
ईस्ट ाांणडया कां पनीच्या बसरा, बुशायर, गमॅ्ब ग, कसिमिील तट्टा खांबायत, सुरत, िडोच, तसेच 

बार्कोट, अांआेंगो, तेल्लीचेरी ात्यादी णठकार्ी असले या वखारींतून मुांबई येथील ठाण्याकडे आलेला 
पत्रव्यवहार या सांग्रहात णवशषेकरून सापडतो. १७८१ मध्ये फ्रें च व ाांग्रआाांमिील झगड्ाचा शवेट होईपयंत 
ईस्ट ाांणडया कां पनी ही मुख्यतः एक व्यापारी सांस्था म्हर्ून िारताच्या णकनाऱ्यावर वावरत होती. प्रस्तुत 
सांग्रहात णवशषेतः या कां पनीच्या व्यापारी हालचाली प्रणतकबणबत झा या आहेत. मसा याचे पदाथण, कॉफी, 
ताांब,े कापूस, कापड ात्यादी िारतीय मालाची णनयात व ाांग्लांडहून लोकर, आदी आयात केले या वस्तूांची 
णवक्री याांणवषयीचा तपशील या सांग्रहात बऱ्याच णठकार्ी सापडतो. 

 
कां पनीचा नोकरवगण सुरुवातीला स्थाणनक साआकारर्ापासून अणलप्तच असे. पर् त्याांच्या 

व्यवहारावर आेव्हा राआकारर्ाचा प्रिाव पडण्याचा प्रसांग येई तेव्हा ते राआकारर्ात उत्सुकता दाखवीत व 
त्याांच्या पत्रव्यहारात आआूबाआूला पडर्ाऱ्या राआकीय घडामोडींचे प्रणतकबब उमटे. त्या वळेी 
अफगाणर्स्थानातील अस्स्थर राआकीय पणरस्स्थतीचा पणरर्ाम ईस्ट ाांणडया कां पनीच्या तट्टा येथील 
लोकरीच्या व्यापारावर होई. त्याची हकीगत तेथील पत्रव्यवहारात येई. बुशायर व बसरा येथून येर्ऱ्या 
पत्राांत तुकण , अरब व पार्थशयन याांच्या सांघषाचे वृत्त असे. सुरत व िडोच येथील पत्रव्यवहारात त्या दोन्ही 
शहराांचा कारिार ाांग्रआाांनी आस्ते आस्ते कसा ताब्यात घेतला त्याचे िागेदोरे सापडतात. याखेरीआ 
गोकवदराव व फते्तकसग गायकवाड याांच्यातील झगडा, कोळी व चाच्याांणवरुद्ध कारवाई ात्यादी घटनाही 
अपणरहायणपरे् या पत्रव्यवहारात येतात. अांआेंगो व तेल्लीचेरी येथून येर्ाऱ्या पत्राांत वलेदोडे, णमरी ात्यादी 
पदाथांची खरेदी, णवलायती कापडाची णवक्री, कालीकतचा झामोरीन चेरीकाचा राआपुत्र, कन्ानूरचा अली 
राआा, त्रावर्कोर व कोचीनचे राआे याांच्यातील सांघषण, ात्यादी गोष्टींचा पणरचय होतो. १७६१ नांतर 
हैदरअलीचा झालेला उदय, कनाटक प्राांतातील त्याच्या उत्कषामुळे मलबार णकनाऱ्यावरील णनमार् 
झालेली अशाांत पणरस्स्थती, ाांग्रआाांस मलबारात व्यापारास मुिा णमळावी म्हर्नू त्याांचे हैदरअलीशी स्नेहपूर्ण 
सांबांि ात्यादी घटनाांच्या ाणतहासाची सािने या पत्रव्यवहारात सापडतात. याखेरीआ फोटण सेंट आॉआण 
(मद्रास), फोटण णव यम (कलकत्ता), चीनमिील कॅन्टन ात्यादी ाांस्ग्लश ठाण्याांकडून आलेली पते्रही या 
सांग्रहात आहेत. मात्र ईस्ट ाांणडया कां पनीच्या व्यापारी हालचालींच्या माणहतीचाच िरर्ा त्यात अणिक आहे. 
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(क) ठराि-नोंदिह्या (Minute Book): ७ खंड (इ. स. १७५६ ते १७९१) 
 

ज्याांचा कोर्त्याही णवणशष्ट णविागात (णडपाटणमेंटमध्ये) समावशे करण्यात आलेला नाही, अशा 
सणचवालयीन सवण णविागीय (Secretarial all Departments) रेकॉडण म्हर्ून वगेळया ठेवले या 
रेकॉडणमिील हा णतसरा प्रकार गव्हनणर आणर् त्याच्या कौस्न्सलपुढे एखादा णवषय (ककवा एखादे पत्र म्हर्ा) 
चचेसाठी ककवा णवचारणवणनमयासाठी आला तर कौस्न्सलचे सिासद आणर् गव्हनणरसाहेब त्यावर आपले आे 
मत प्रदर्थशत करीत आणर् शवेटी आो णनर्णय घेतला आाई त्याची नोंद या ठराव-नोंदवह्याांत (णमणनट बकुाांत) 
करण्यात येई. “डायरी” म्हर्ून आो प्रकार मुांबई दप्तरखान्यात १८२० पयंत अस्स्तत्वात होता, त्याचीच ही 
सांणक्षप्त आवृत्ती. “डायरी” या प्रकारात प्रथम आे पत्र कौस्न्सलच्या बैठकीत वाचून दाखणवले आाई ते सांपूर्ण 
उतरवनू घेण्यात येई. त्या खाली त्या पत्रावर बैठकीस हआर असले या सिासदाांचे मत, गव्हनणरचे मत 
आणर् शवेटी ठराव व त्यानांतर त्या पत्राला पाठणवलेले उत्तर अशा क्रमाने मआकूर येई. या “डायरी” म्हर्आे 
कौस्न्सलच्या बैठकीची सांपूर्ण ाणतवृते्तच म्हर्ायला हरकत नाही. मात्र या ाणतवृत्ताांत कौस्न्सलचे सिासद व 
गव्हनणर याांच्या सह्या नसत. सह्याांच्या आागी फक्त त्याांची नाव ेणलणहलेली असत. 

 
णमणनट बकुात त्या त्या पत्राच्या णवषयाचा फक्त णनदेश केला आाई. त्यावरील मतप्रदशणन व ठराव 

याांची नोंद झा यावर सिासदाांच्या व गव्हनणरच्या सह्या असत. अशा रीतीचे डायरी बुक्स व णमणनट बुक्स 
याांचा मेळ बसरे् साहणआकच होते. पर् क्वणचत वळेा या दोन्हीमध्ये तफावत आढळण्याचेही प्रकार णदसतात. 
या णमणनट बुकाांवर सह्या अस यामुळे ही णमणनट बकेु प्रत्यक्ष बैठकीच्या वळेीच णलणहली गेली असतील असे 
समआण्याचे कारर् नाही. बठैक होऊन गे यावर त्या बठैकीचे ाणतवृत्त णलणहले आाई व त्यावर सह्या घेत या 
आात असे मानण्यास आागा आहे. अशी प्रत्येक खात्याची णमणनट बकेु दप्तरखात्यात वगेळी ठेवलेली आहेत. 
 
(ड) कोटण ऑफ डायरेक्टसणकडून आलेल्या पत्राचंी सहपते्र (Enclosures to the letters from 
Court of Directors): २२ खंड (इ. स. १७४३ ते १८२७). 
 

सवाई मािवराव पेशव,े दुसरा बाआीराव, आनांदराव गायकवाड व फते्तकसग गायकवाड याांना कोटण 
ऑफ डायरेक्टसणनी पाठणवलेली सांतोषपते्र, मुांबई सरकारच्या िदूल व नौदलासाठी ाांग्लांडहून पाठणवण्यात 
आले या सैणनकाांच्या याद्या, वैद्यकीय अणिकाऱ्याांच्या याद्या, कां पनी सरकारच्या नोकराांनी िते्त, 
नोकरकपाती याांबाबत केलेले अआण, लष्टकरी ास्स्पतळासाठी णनयमावली, णमणलटरीच्या णशस्तीबाबत बांिने, 
“अकाउांटांट आनरल” या पदाची णनर्थमती, कहदी महासागरात फ्रें चाांवर णवआय णमळणव याबद्दल ॲडणमरल 
स्स्टव्हन्स व पीकॉक याांचे अणिनांदन, कहदुस्थानातील व्यापाराबाबत डेन्माकण शी करार, पालणमेंटच्या 
कायद्याच्या छापील प्रती, ाांग्लांडचा दुसरा चालणस् व पोतुणगाल राआा याांमिील लग्न-कराराची प्रत, 
बगदादचा पाशा व बसरा येथील णिणटश रेणसडेंट याांच्यातील तांटा, हैदरअली व दणक्षर्चा सुिेदार 
याांच्याबरोबर झाले या युद्धाबाबत कोटण ऑफ डायरेक्टसणची नापांसती, मलबार येथील महसूलव्यवस्था, 
कां पनी सरकारची कहदुस्थानातील आर्थथक स्स्थती, महसूलव्यवस्था, ाांग्लडच्या फ्रान्स, हॉलांड, स्पेन, 
ात्यादी देशाांबरोबर झाले या तहाच्या छापील प्रती, लांडनमिील चालू बाआारिाव, कां पनी सरकारच्या 
आहाआाांची यादी, मादागास्कर येथील गुलामाांचा व्यापार—ात्यादी प्रशासणनक, आर्थथक, लष्टकरी व नाणवक 
ाणतहासाबाबतचा पत्रव्यवहार यात आढळतो. 
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(इ) सेके्रटवरएट (सिण वििागीय) दप्तर 

कोटण ऑफ डायरेक्टसणना पाठविलेली पते्र (जोनाथन डंकनची पते्र) 
२ खंड (इ. स. १७९६–१८४२) 

 
आोनाथन डांकन हा मुांबईचा गव्हनणर असताना त्याने कोटण ऑफ डायरेक्टसणना पाठणवले या पत्राांचा 

हा दोन खांडाांतील सांग्रह. आोनाथन डांकनने पाठणवलेली पते्र आशी वगेळी ठेवली आहेत तशी ातर 
कोर्त्याही गव्हनणरची पते्र वगेळी ठेवलेली आढळत नाहीत. दुसरे वैणशष्टट्य म्हर्आे या पत्राांखाली फक्त 
डांकनची सही आहे. कौस्न्सलच्या ातर सदस्याांची सही नाही. 
 

या दोन खांडाांत एकूर् ११० पते्र आहेत. पणह या खांडात २३८ पृष्ठे असून, दुसऱ्या खांडात २३७ पषृ्ठ े
आहेत. आोनाथन डांकनची कारकीदण णडसेंबर १७९५ पासून ऑगस्ट १८११ पयंत झाली. पर् कारकीदीच्या 
सुरुवातीपासून स. १८०२ पयंत त्याने पाठणवलेली पते्रच या दोन खांडात आहेत. 

 
आोनाथन डांकन ईस्ट ाांणडया कां पनीचा नोकर म्हर्ून त्याची नेमर्ूक होण्यापूवी बनारस येथे 

रेणसडेंट म्हर्नू व मलबारात कणमशनर म्हर्ून त्याने उत्तम कामणगरी बआावली होती. डांकनची मुांबईला 
कारकीदण सुरू झा यावर एक वषाने दुसऱ्या बाआीरावाांचा पेशवाईचा कारिार सुरू झाला. डांकनच्या 
कारकीदीतच सुप्रणसद्ध वसईचा तह होऊन कां पनी सरकारचे ग्रहर् मराठेशाहीला लागून मराठी णरयासतीचे 
अखेरचे पवण सुरू झाले. िारताच्या पणिम णकनाऱ्यावर ाांग्रआी सते्तचा पाया िक्कम करण्याचे श्रये बहुताांशी 
डांकनकडेच आाते. 

 
डांकनच्या कारणकदीतच णटपू, नेपोणलयन व अफगाणर्स्तानचा झमानशहा याांनी िारतातील णिटीश 

सत्ता उखडून टाकण्यासाठी कां बर कसली होती, पर् त्याांचे बेत उिळून लावण्याचे श्रये डांकनकडेच आाते. 
डांकनच्या िोरर्ामुळेच नेपोणलयनची पार्थशयामागे िारतावर आक्रमर् करण्याची योआना बारगळली–
झमानशहालाही लाहोरातून माघार घ्यावी लागली, आणर् १७९९ त णटपू सुलतानाचा पाडाव झा यावर 
नेपोणलएनचे िारतात येण्याचे स्वप्न पार लयाला गेले. 
 
(२) पग्ललक ककिा जनरल वडपाटणमेंट 

 
(१) डायऱ्या ४४९ खांड (क्र. १ ते ४३९) ा. स. १७२० ते १८२० 

(२) आावक पत्रव्यवहार १९२ खांड (क्र. १ ते १८७) ा. स. १७६६ते १८२० 

(३) णमणनट बुक ५५ खांड (क्र. १ ते ५५) ा. स. १७९० ते १८२० 

(४) ऑनरेबल कोटण आवक पत्रव्यवहार २४ खांड (क्र. १ ते २४) ा. स. १६८१ ते १८२० 

(५) ऑनरेबल कोटण आावक पत्रव्यवहार ४४ खांड (क्र. १ ते ४४) ा. स. १७४६ ते १८६८ 

(६) ऑनरेबल कोटण कच्चा पत्रव्यवहार १२ खांड (क्र. १ ते १२) ा. स. १७९६ ते १८२१ 
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पग्ललक वडपाटणमेंट पत्रव्यिहार 
 

डायऱ्याांत ज्या नोंदी णवस्ताराने येतात त्याच नोंदी थोड्ा अणिक प्रमार्ात वगेळया स्वरूपात 
णमणनट बकु, आवक पत्रव्यवहार ात्यादी ातर पत्रव्यवहाराच्या प्रकारात येतात. 

 
मुांबई येथें कारिार सुरू के यावर ईस्ट ाांणडया कां पनीने कारिाराच्या सोयीसाठी कामाची खातेदार 

वाटर्ी केली व पणहले खाते णनमार् केले ते म्हर्आे “पस्ब्लक णडपाटणमेंट” हे खाते. १७५५ पयंत मुांबई 
सरकारचा सांपूर्ण कारिार “पस्ब्लक णडपाटणमेंट” या एकाच खात्यामाफण त होत अस यामुळे राज्यकारिाराचे 
सवण णवषय या खात्याच्या डायऱ्याांत आलेले आढळतात. अठराव्या शतकाच्या आरांिी ईस्ट ाांणडया कां पनीचे 
सवण लक्ष व्यापारावर कें णद्रत झालेले अस यामुळे पणिम व दणक्षर् णकनाऱ्याांवरून मसा याचे पदाथण, कापड, 
काथ्या, ात्यादी वस्तूांची णनयात, मोखा, तेहरान, बसरा, बगदाद, बाहरीन ात्यादी परदेशीय णठकार्ाांहून 
लोकरी व रेशमी कापड, कॉफी ात्यादी वस्तूांची आयात व या वस्तूांचा ातर देशाांबरोबर व्यापार असा 
व्यवहार मुांबईतील कां पनी सरकारचे ठारे् करी. 

 
“णसके्रट व पोणलणटकल” खात्याची स्थापना १७५५ मध्ये झा यावर राआकारर्णवषयक व्यवहार त्या 

खात्याकडे सोपणवला गेला. १९७९ मध्ये ‘रेव्हेन्य’ू णडपाटणनेंटची स्थापना होऊन ‘पस्ब्लक’ खात्याकडील 
महसूलणवषयक कारिार त्या खात्याकडे गेला. १७८१ मध्ये णमणलटरी खाते वगेळे झा यावर लष्टकरणवषयक 
व्यवहार त्या खात्याकडे सुपूदण झाला. १७९५ त ज्युणडणशयल खाते णनमार् होऊन न्यायव्यवस्थेचा कारिार 
त्या खात्याकडे सोपणवण्यात आला. १८११ त फायनास्न्शयल खाते स्थापून अथणणवषयक कारिार त्या 
खात्याकडे देण्यात आला. त्या त्या खात्याांची स्थापना होईपयंत तत्सांबांणित कारिार ‘पस्ब्लक णडपाटणमेंट’ हे 
एकच खाते पहात होते. 

 
मराठ्ाांबरोबर, णवशषेतः पणिम णकनाऱ्यावरील बलाढ्य आांग्रयाांच्या आरमाराबरोबर ाांग्रआाांना 

वारांवार तोंड द्याव ेलागे. त्रावर्कोर, चेरीकोल व ातर लहानमोठे एतदे्दशीय राआे, तसेच हैदरअली, णटपू 
सुलतान, डच, फ्रें च ात्यादींशी त्याांचा सांघषण होई. या सवांचे प्रणतकबब या डायऱ्याांतील पत्रव्यवहारवर 
पडलेले णदसते. होनावर, सुरत, तेल्लीचेरी, ात्यादी णठकार्ी ईस्ट ाांणडया कां पनीच्या वखारी होत्या. त्या 
वखारींच्या प्रमुखाांबरोबरचा पत्रव्यवहारही या डायऱ्याांत आहे. 

 
आांगे्र–ाांग्रआ सांघषण, णसद्दी व मराठे याांच्या झगड्ात ाांग्रआाांची णसद्दीला मदत, पोतुणणगआाांना 

मराठ्ाांणवरुद्ध णदलेली मदत, फ्रें चाांच्या मदतीने आांग्रयाांचा पाडाव करावयाची योआना, ाांग्रआ व पेशव ेयाांची 
युती व आांग्रयाांणवरुद्ध सांयुक्त लढा, पेशवा मािवराव व राघोबादादा याांचा सांघषण, मािवराव पेशव्याांची 
हैदरावरील मोहीम, सावांतवाडीकराांच्या ताब्यातील रेड्डी णकल्ला ाांग्रआाांनी ताब्यात घेतला, ाांग्रआाांनी 
मराठ्ाांचे साष्टी बटे कआकले, ठाण्याचा णकल्ला व आसपासची ठार्ी कआकून मराठ्ाांना पणहला दर्का 
णदला, सुरतेतील ाांग्रआी कारिार, िडोच ाांग्रआाांच्या ताब्यात, मलबारातील ाांग्रआाांच्या हालचाली, 
मुांबईतील णवणवि ामारतींचे बाांिकाम, बांदर–िक्क्याची पहार्ी, सांरक्षर्व्यवस्था, सायन व णशवडीमिील 
सुरणक्षत तटबांदी, कां पनी सरकारचा िडोच येथील कापूस-व्यापार व कापसाच्या टांचाईमुळे कापसात होर्ारे 
िेसळीचे प्रकार व त्याबाबतची चौकशी, सुएझ-व्यापाऱ्यावर बांदी, कां पनी सरकारच्या मुलकी व लष्टकरी 
नोकराांतील तेढी, डच कां पनी व ईस्ट ाांणडया कां पनी याांमिील व्यापारी िाांडरे्, पोणलसाांसाठी णनयमावली, 
मुांबईतील िान्यदुष्टकाळ, िडोच येथील टाांकसाळ, मुांबई येथे पोस्टऑणफसची स्थापना, मुांबई णकनाऱ्यावरील 
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कोळयाांची चाचेणगरी, गोवा सरहद्दीवरील युरोणपयन व नेणटव्ह व्यापाऱ्याांनी चालणवले या बकेायदा व्यापारास 
बांदी, सुरत येथील कहदु-मुस्लीम दांगा, मुांबई येथील रोमन कॅथोणलक रणहवाशाांनी स्व्हकार आनरलच्या 
वचणस्वाबद्दल केलेली तक्रार, ाांस्ग्लश-मराठी शब्दकोश तयार करण्याबाबतचा अलेक्झाांडर गे्र याचा प्रस्ताव, 
पोस्टखात्यासाठी नवी णनयमावली, मुांबई प्राांतात देवीची लस टोचण्याच्या पद्धतीस प्रारांि, मुांबईत 
लागलेली ियांकर आग, गाांआाच्या व्यापाराबाबत णठकणठकार्चे अहवाल–ात्यादी राआकीय, व्यापारी, 
िार्थमक, सामाणआक, आर्थथक ा. णवणवि बाबींवर प्रकाश टाकर्ारा पत्रव्यवहार याांत आढळतो. 
 
(३) पोवलवटकल ि वसके्रट वडपाटणमेंट 

 
(अ) डायरी २६८ खांड (क्र. १ ते २६०) ा. स. १७५५ ते १८०८ 

(ब) आावक पत्रव्यवहार ५७ खांड (क्र. १ ते ५७) ा. स. १७७८ ते १८१४ 

(क) णमणनट बुक्स २७ खांड (क्र. १ ते २७) ा. स. १७५५ ते १८१३ 

 
(३) (अ) पोवलवटकल वडपाटणमेंट 

 
(अ) डायरी १८० खांड (क्र. ३१८ ते ४९७) ा. स. १८०९ ते १८२० 

(ब) आावक पत्रव्यवहार १८ खांड (क्र. ५८ ते ७५) ा. स. १८१५ ते १८२० 

(क) णमणनट बुक्स १२ खांड (क्र. २८ ते ३९) ा. स. १८१३ ते १८२० 

(ड) ऑनरेबल कोटण आवक पत्रव्यवहार ४ खांड (क्र. १ ते ४) ा. स. १७९४ ते १८२२ 

(ा) ऑनरेबल कोटण आावक पत्रव्यवहार २० खांड (क्र. १ ते २०) ा. स. १७९४ ते १८२० 

(ई) ऑनरेबल कोटण रफ आउटवडण १३ खांड (क्र. १ ते १३) ा. स. १७९६ ते १८१७ 

 
(३) (ब) वसके्रट वडपाटणमेंट 

 
(अ) डायरी ५८ खांड (क्र. २६० अ ते ३१७) ा. स. १८०९ ते १८२० 

(ब) आावक पत्रव्यवहार ४ खांड (क्र. १ ते ४) ा. स. १८१४ ते १८२१ 

(क) णमणनट बुक्स ८ खांड (क्र. १ ते ८) ा. स. १८१३ ते १८२० 

(ड) ऑनरेबल कोटण आवक पत्रव्यवहार ४ खांड (क्र. १ ते ३) ा. स. १७४४ ते १८२६ 

(ा) ऑनरेबल कोटण आावक पत्रव्यवहार ६ खांड (क्र. १ ते ६) ा. स. १८१५ ते १८२० 

 
वसके्रट ि पोवलवटकल वडपाटणमेंट 

 
ाांग्रआाांच्या मुांबई येथील राज्यकत्यांच्या शआेारच्या एतदे्दशीय राज्यकत्यांशी आो राआकीय सांबांि 

आला त्याचे दशणन मुख्यतः या डायऱ्याांतून आढळते. ाांग्रआ व मराठ्ाांचा १७५५ ते पेशवाईअखेरपयंत आो 
हषामषण झाला त्याचा साद्यांत ाणतहास यात आढळतो. मुांबईकर ाांग्रआ व पेशव्याांनी सांयुक्तपरे् तुळाआी 
आांग्रयाांवर केलेला हल्ला, मराठ्ाांनी आांणआऱ्याच्या णसद्दीवर केलेला हल्ला, ाांग्रआाांनी आांणआरेकराांना केलेले 



विषयानुक्रमविका 
 
 

साहाय्य, हैदरअल्ली व मािवराव पेशवा याांचा सांघषण, पेशव्याांच्या विानांतर पुण्यातील राज्यकारिारात 
झालेला गोंिळ, राघोबादादाला ाांग्रआाांचे णमळालेले पाठबळ, बडोद्याचे गायकवाड, कुलाबकर आांगे्र, 
सावांतवाडीकर, को हापूरकर याांच्याशी आलेला ाांग्रआाांचा सांबांि, ाांग्रआ-फ्रें च सांघषण, फ्रें चाांवर हल्ला 
करण्यासाठी मराठ्ाांना मदत करण्याची ाांग्रआाांची तयारी, हैदरअल्ली-ाांग्रआ व मराठे-णनआाम तेढ, पेशवा 
मािवराव व राघोबादादा याांच्यातील बेबनाव, ाांग्रआाांचा आानोआी िोस याबरोबर तह, हैदरअली व मराठे 
याांच्यातील सांघषण, बादशहा शहा आलमची मराठ्ाांकडे शरर्ागती व मराठ्ाांचा उत्तरेकडील राआकारर्ात 
प्रिाव, राघोबादादाची कारस्थाने, नारायर्राव पेशव्याच्या विानांतर बारिाईांचा कारिार, बारिाई व 
राघोबा याांच्यातील चकमकी, राघोबादादाची आश्रयाची मागर्ी, फ्रें चाांचे मराठ्ाांशी सांगनमत, डच व 
मराठ्ाांमिील गुप्त व्यवहार, फते्तकसग गायकवाडाबरोबर ाांग्रआाांचा तह, महादआी कशद्याांची गुआरातेतील 
मोहीम, क यार् शहरावर ाांग्रआाांचा कबआा, वसईचा णकल्ला ाांग्रआाांच्या स्वािीन, कोकर्ात ाांग्रआाांनी 
णमळणवले या णवआयावर पोतुणणगआाांची प्रणतणक्रया, मराठ्ाांशी झालेला सालबाईचा तह, पेशव्याांची णटपूवरील 
मोहीम, पेशव्याांच्या दरबारी ाांग्रआाांचा वकील, बाआीरावाची पेशवाईवर स्थापना—ात्यादींबाबतचा 
पत्रव्यवहार यात आढळतो. 
 
(४) रेव्हेन्द्य ूवडपाटणमेंट 

 
(अ) डायरी १६७ खांड (क्र. १ ते १६५) ा. स. १७७९ ते १८२० 

(ब) आावक पत्रव्यवहार १६ खांड (क्र. १ ते १६) ा. स. १८१३ ते १८२० 

(क) णमणनट बुक्स १२ खांड (क्र. १ ते १२) ा. स. १८१३ ते १८२० 

(ड) ऑनरेबल कोटण आवक पत्रव्यवहार ५ खांड (क्र. १ ते ४) ा. स. १७८७ ते १८२४ 

(ा) ऑनरेबल कोटण आावक पत्रव्यवहार १३ खांड (क्र. १ ते ६) ा. स. १७८९ ते १८२० 

 
वसूल गोळा कररे्, काणलकत येथील मणशदीवरील कर, तांबाखुचे के्षत्र िाड्ाने घेरे् ककवा णवकत 

घेरे्, त्यासाठी वखारी उघडरे्, ामारती लाकूड व फळयाांची खरेदी, आांगलखात्याच्या अणिकाऱ्याांना 
णमळर्ारे िते्त, णवणवि कराांच्या आकाराची आयात व णनयातीवरील कर, गाांआा, दारू ात्यादीची णवक्री, मुांबई 
येथील दारूची णनर्थमती, िांडारी लोकाांच्या नाडीच्या िांद्याचे परवाने, कस्टमहाऊसमिील कां पनीचा आकार, 
णचरूटची णवक्री, महसूलणवषयक घेतलेले णवणवि णनर्णय, णबस् डांगसाठी आमीनखरेदी, णवहीर खर्रे्, आयत 
व णनयात मालावरील करात सूट, कापसाची आयात करण्यास परवानगी, गोव्याशी चाललेला व्यापार, 
आयात-णनयातीचें पाठवावयाचे माणसक अहवाल, तोफखान्यासाठी लागर्ाऱ्या आागेची व त्यावरील 
झाडाांच्या नुकसानीची िरपाई. मरीन सुपकरटेंडेंटना बोटीची व्यवस्था करण्याबाबत सूचना—
ात्यादींबाबतचा पत्रव्यवहार या णविागाच्या अणिलेखात आढळतो. 
 
(५) वमवलटरी ि कमर्शशयल वडपाटणमेंट 

 
ा. स. १८०५ मध्ये स्थापना व ा. स. १८१३ मध्ये णमणलटरी व कमर्थशयल णडपाटणमेंट असे दोन 

वगेवगेळे णविाग णनमार् झाले. 
 
 



विषयानुक्रमविका 
 
 

(अ) आवक पत्रव्यवहार ८२ खांड (क्र. १ ते ८२) ा. स. १८०५ ते १८१३ 

(ब) णमणनट बुक्स १८ खांड (क्र. १ ते १८) ा. स. १८०५ ते १८१३ 

 
(५ अ) वमवलटरी वडपाटणमेंट 

 
(अ) डायरी ३६७ खांड (क्र. १ ते ३६१) ा. स. १७८८ ते १८२० 

(ब) आावक पत्रव्यवहार ४५ खांड (क्र. ८३ ते १२६) ा. स. १८१३ ते १८२० 

(क) णमणनट बुक्स १ खांड (क्र. ११) ा. स. १७८७ ते १७८९ 

(ड) णमणनट बुक्स १५ खांड (क्र. १९ ते ३३) ा. स. १८१३ ते १८२० 

(ड) ऑनरेबल कोटण आवक पत्रव्यवहार १४ खांड (क्र. १ ते १३) ा. स. १७८७ ते १८२० 

(ा) ऑनरेबल आावक पत्रव्यवहार १५ खांड (क्र. १ ते १५) ा. स. १७८८ ते १८२० 

(ई) ऑनरेबल कोटण रफ आावक १४ खांड (क्र. १ ते १४) ा. स. १७९६ ते १८२० 

 
(५ ब) कमर्शशयल वडपाटणमेंट 

 
(अ) डायरी १५२ खांड (क्र. १ ते १५२) ा. स. १७८६ ते १८२० 

(ब) आावक पत्रव्यवहार १७ खांड (क्र. १ ते १७) ा. स. १८१३ ते १८२० 

(क) णमणनट बुक्स ९ खांड (क्र. १ ते ९) ा. स. १७८६ ते १७८९ व 

  ा. स. १८१३ ते १८२० 

(ड) ऑनरेबल कोटण आवक पत्रव्यवहार १२ खांड (क्र. १ ते १२) ा. स. १७८७ ते १८२१ 

(ा) ऑनरेबल कोटण आावक पत्रव्यवहार १८ खांड (क्र. १ ते १८) ा. स. १७८८ ते १८२० 

 
वमवलटरी ि कमर्शशयल वडपाटणमेंट 

 
णमणलटरीकडील णहशोब, णमणलटरी ामारत दुरुस्तीसाठी खचण, आहाआाने प्रवास करर्ाऱ्याांसाठी 

प्रवासित्ता, आहाआी माल घेऊन ाांग्लांडहून परतण्यासाठी परवानगी, कां पनीच्या आहाआाांचे सांरक्षर्, मरीन 
सुपकरटेंडेंटना मीठ-पुरवठा करण्याबाबत सूचना, सैन्याांना िते्त देण्याबाबत, मरीन सस्व्हणसमिील नेमर्ुका 
व बढत्या, फ्रान्सला सैन्य पाठणवण्याबाबत, आहाआ-मालकाांची यादी, णशपायाांना पुरवावयाचा िेड, 
णमणलटरी स्टोअरची पहार्ी, णमणलटरीसाठी वैद्यकीय व्यवस्था, सावणआणनक पैशाचा णवणनयोग करण्यावर 
नेमलेली कणमटी, अणिकारी वगासाठी बाांिलेली णनवासस्थाने, सैन्याची यादी, हत्ती, उांट, बैल 
ात्यादींसाठी होर्ारा खचण, णवणवि मालाची खरेदी, त्यासाठी मागणवले या णनणवदा, त्याांची णबले, आयात व 
णनयात करावयाच्या वस्तू, बोटींना पयणटनासाठी आदेश, कँबे येथे मांआूर झालेली आस्थापना, आयात 
मालाची णवक्री—ात्यादींबाबतचा पत्रव्यवहार या णविागाच्या अणिलेखात आढळतो. 
 



विषयानुक्रमविका 
 
 

(६) ज्युवडवशयल वडपाटणमेंट 
 

(अ) डायरी १३० खांड (क्र. १ ते १२९) ा. स. १७९५ ते १८२० 

(ब) आावक पत्रव्यवहार १३ खांड (क्र. १ ते १३) ा. स. १८१३ ते १८२० 

(क) णमणनट बुक्स ११ खांड (क्र. १ ते ११) ा. स. १८१३ ते १८२० 

(ड) ऑनरेबल कोटण आवक पत्रव्यवहार २ खांड (क्र. १ ते २) ा. स. १८१४ ते १८२२ 

(ा) ऑनरेबल कोटण आावक पत्रव्यवहार ८ खांड (क्र. १ ते ८) ा. स. १८०३ ते १८२० 

 
णिणटशकालीन न्यायव्यवस्था, न्यायदानाची णविागवार वाटर्ी, त्याांना णदलेले अणिकार व त्याांचे 

कामकाआ, पोलीसखात्याची व्यवस्था व कामकाआ, न्यायणवषयक प्रशासकीय कामे, मुांबई शहराच्या 
मयादेत बदल, शहर सुिारण्यासाठी योआलेले कर, बांदराची दुरुस्ती, हाताळलेली प्रकररे्, अणनर्थर्त 
प्रकररे् ा. ची आकडेवारी, न्यायणवषयक णनयम व ठराव, कैरा येथील गुन्हेगाराांबाबतचे हुकुमनामे, िार्थमक 
मतिेद, लोकाांच्या चालीरीती, मणॅआस््ेट व न्यायािीश याांच्या नेमर्ुका, सांबांणित शाखेने मागणवलेली 
न्यायणवषयक माणहती पुरणवरे्, करांआा येथील मणॅआस््ेटनी आकारले या आकाराबाबत ॲडव्होकेट 
आनरलचे मत, अणिकाऱ्याांना आहाआाची व्यवस्था ात्यादींबाबतचा पत्रव्यवहार या णविागाच्या अणिलेखात 
आढळतो. 
 
(७) फायनाग्न्द्शयल वडपाटणमेंट 

 
(अ) डायरी ३० खांड (क्र. १ ते ३०) ा. स. १८११ ते १८२० 

(ब) आावक पत्रव्यवहार १५ खांड (क्र. १ ते १५) ा. स. १८१३ ते १८२० 

(क) णमणनट बुक्स ९ खांड (क्र. १ ते ९) ा. स. १८१३ ते १८२० 

(ड) ऑनरेबल कोटण आवक पत्रव्यवहार १ खांड (क्र.१) ा. स. १८०८ ते १८२२ 

(ई) ऑनरेबल कोटण आावक पत्रव्यवहार ४ खांड (क्र. १ ते ४) ा. स. १८०७ ते १८२१ 

 
मलबार येथील अप्रचणलत नार्ी, ्ेझरीचा चाआण देण्याबाबत, नाणवक व ातर सैन्याकडील खचण, 

कँबे येथील रेणसडेंटला मांआूर झालेली रक्कम, णदवार्ी बाबींवरील आकार, ्ेझरीकडील पैशाचे णहशोब, 
पेशव्याांच्या णविागातील नार्ी, मरीन सुपकरटेंडेंटना पैसा नेण्यासाठी युद्धनौका पाठणवण्याबाबत णदले या 
सूचना, िारतीय कआण कमी करण्याबाबत, खचात कपात, कलकत्ता, मद्रास व मुांबई येथील टाांकसाळीत 
पाडलेली नार्ी, व्याआाचे दर, आमा व खचण या बाबींची णववरर्पते्र, खचण-कपात करण्याचे मागण व सािने 
ात्यादी अथणणवषयक त्या काळाच्या सवण बाबींचा पत्रव्यवहार या णविागाच्या अणिलेखात आढळतो. 
 
 
 
 
 



विषयानुक्रमविका 
 
 

(८) मरीन ि फॉरेस्ट वडपाटणमेंट 
 

(अ) डायरी १५ खांड (क्र. १ ते १५) ा. स. १८१८ ते १८२० 

(ब) आावक पत्रव्यवहार ६ खांड (क्र. १ ते ६) ा. स. १८१८ ते १८२० 

(क) णमणनट बुक्स ३ खांड (क्र. १ ते ३) ा. स. १८१८ ते १८२० 

(ड) ऑनरेबल कोटण आवक पत्रव्यवहार १ खांड (क्र. १) ा. स. १७९८ ते १८२२ 

(ा) ऑनरेबल कोटण आावक पत्रव्यवहार ३ खांड (क्र. ३) ा. स. १८१८ ते १८२१ 

 
मरीन णडपाटणमेंटचे प्रशासकीय कामकाआ, व्यापार, मराठा व ातर युरोणपयन शत्रूांपासून कां पनीचे 

णहतरक्षर्, सैन्याची ने-आर्ीची व्यवस्था, मरीन स्टोअर, आहाआ-बाांिर्ी, युरोणपयन खलाशाांची मागर्ी, 
कमणचाऱ्याांचे पगार व ातर िते्त, अणिकारीवगाचा दआा, आमदेशआी बोमनआीच्या कायाची प्रशांसा, मरीन-
णविागाची पुनरणचना, बांदरावर िके्क बाांिरे्, िक्क्याांसाठी घेतले या आणमनीचे िाडे, कमाांडरना णमळर्ारे 
िते्त, नोकरीत असताना मेले या कमणचाऱ्याांच्या नातेवााकाांना असर्ारी देय रक्कम, आखमी मार्साांसाठी 
औषिोपचाराची व्यवस्था, आहाआ-बाांिर्ीसाठी लाकूड-खरेदी, आहाआावरील श यणचणकत्सकाचा पगार, 
मरीन अणिकाऱ्याांना णमळर्ारे िते्त, आहाआाची दुरुस्ती, मरीन अणिकाऱ्याांना प्रकृतीस्वास्थ्यासाठी ाांग्लांडला 
आाण्याबाबत परवानगी, आांगलणवषयक कामाची पाहार्ी—ात्यादींबाबतचा पत्रव्यवहार या णविागाच्या 
अणिलेखात आढळतो. 
 
(९) एक्लेग्स्टकल (धमणखाते) वडपाटणमेंट 

 
(अ) ऑनरेबल कोटण आवक पत्रव्यवहार ४ खांड ा. स. १८१६ ते १८४२ 

(ब) ऑनरेबल कोटण आावक पत्रव्यवहार १५ खांड ा. स. १८१७ ते १८५७ व 

  ा. स. १८६० ते १८७३ 

 
मंुबई पुराविलेख वनिागातील अविलेखाचे स्िरूप 
 

उपाध्याय, णबशप, रोमन कॅथॉणलकचे पुरोणहत ात्यादींच्या नेमर्ुका, दफनिमूी-बाांिर्ी, 
दफनिमूीकडील आकार, चचणची बाांिर्ी, तेथील िते्त बायबल व ातर िार्थमक पसु्तके पुरणवण्याबाबत, 
णििन िमण व त्याांचे ज्ञान याबाबतचा प्रसार करण्यासाठी केले या सांस्था व त्याांचे कामकाआ, वतेन, िते्त व 
ातर णहशबे, िार्थमक कायासाठी बाांिावयाच्या ामारती, आुन्या ामारतींची दुरुस्ती, चचणचा वापर, चचणना 
लागर्ाऱ्या फर्थनचरचा पुरवठा ात्यादी बाबतचा पत्रव्यवहार या णविागाच्या अणिलेखात आढळतो. 
 
(१०) लॉ ि फॉरेन वडपाटणमेंट 

 
(अ) ऑनरेबल कोटण आवक पत्रव्यवहार १ खांड (क्र. १) ा. स. १७९७ ते १८९७ 

(ब) ऑनरेबल कोटण आावक पत्रव्यवहार १ खांड (क्र. १) ा. स. १७९६ ते १८०३ 

 



विषयानुक्रमविका 
 
 

मुांबई येथील कोटाचे णनयम व ठराव, कोटाचे अणिकारके्षत्र, न्यायािीशाांचा दआा व अणिकार, 
त्याांच्या नेमर्ुका बढती, वतेन, आस्थापना, एतदे्दशीय लोकाांकडून णमळर्ाऱ्या बणक्षसाची व्यवस्था, 
मराठ्ाांचे सामथ्यण व त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर झालेला पणरर्ाम ात्यादींणवषयक पत्रव्यवहार या णविागाच्या 
अणिलेखात आढळतो. 
 

इतर 

(१) धान्द्यटंचाई: 
 

६ डायऱ्या (नां. ३१७ ते ३२) सप्टेंबर १८०३ ते आून १८०६ शासनाचे िान्यटांचाईबाबतचे 
कामकाआणवषयक पत्रव्यवहार या अणिलेखात आढळतो. 
 
(२) गव्हनणरचे दौरे: 
 

(अ) सुरत टूर ऑफ णद ऑनरेबल आे. डांकन १ डायरी (नां. १७) वषण १८००. 
 

सुरत येथील नबाबाबरोबर झाले या वाटाघाटीचे गव्हनणरचे कायणवृत्त या अणिलेखात आढळतो. 
 

(ब) गुआरात टूर ऑफ णद ऑनरेबल आे. डांकन— 
 
४ डायऱ्या (नां. ३११ ते ३१४), वषण १८०२ 

 
सुरत व कँबे येथील वास्तव्यातील गव्हनणरचे कायणवृत्त या अणिलेखाांत आढळते. 
 
(क) गुआरात टूर ऑफ णद ऑनरेबल आे. डांकन— 
 
३ डायऱ्या (नां. ३१५, ३१७, ३१६ अ), वषण १८०२-२१ 
 
गव्हनणरचे कच्छ व महीकाांठा येथील दौऱ्यावरील कायणवतृ्त याांत आढळते. ३१६ अ ही ३१५ व ३१६ 

ची ाांडेक्स डायरी आहे. 
 
णमणनट बकु–१ (नां. २१), सन १८२०–२१ 

 
(३) गव्हनणरच्या प्रायव्हेट सेके्रटरीचा रेकॉडण 
 
कन्स टेशन १२ खांड (नां. ३३१ ते ३४२), ा. स. १७९६ ते १८१६ 

 
गव्हनणरला येर्ाऱ्या व गव्हनणरकडून आार्ाऱ्या पत्राांच्या प्रती, गव्हनणरचे कायणवृत्त व गव्हनणरने साांणगतले या 
ातर पत्राांच्या प्रती याांत आढळतात. 
 



विषयानुक्रमविका 
 
 

(४) सव्हे 
 

२० खांड (नां. १ ते २०), ा. स. १७९३ ते १८२९ 
 
मुांबई, गुआरात, िारवाड येथील महसूल व प्रदेश वर्णनात्मक नकाश ेयाांत आढळतात. 

 
(५) गँ्रट, काँरॅक्ट, पेपर ि कवमशन 
 

३ खांड (नां. १ ते ३), वषण १७६४ ते १७८२ 
 
शासनाने णदलेले अनुदान व सांबांणित कागदपत्र याांत आढळतात. 

 
(६) वरटनण ि स्टेटमेंटस् 
 
(अ) स्टेटमेंटस् ऑफ वमवलटरी एस्टॉग्ललशमेंटस् 

 
१० खांड (नां. १ ते १०), १७९४ ते १८२० त्रटुी १७९६ ते १८०१, १८०४, १८०५, १८१२, 
१८१३, १८१५, १८१७ ते २० 

 
(ब) स्टेटमेंटस् ऑफ एस्टॅस्ब्लशमेंटस्, णसस्व्हल अँड मरीन १३ खांड (नां. १ ते १३), १७९९ ते 

१८२० अखेर त्रुटी १७९६ ते १८०१, १८०४, १८०५, १८१२, १८१३, १८१५, १८१७ ते २० 
 
(क) इंपोटण अँड एक्स् पोटण 
 

३ खांड (नां. १ ते ३), ा. स. १७९६ ते १८०८ कलकत्याहून आयात व णनयात केले या 
मालाची मुांबई गव्हन् णमेंटला पाठणवलेली माणहती याांत आढळते. त्रुटी १८०० ते १८०५ 

 
(ड) एक्स्टनणल ि इंटनणल कॉमसण— 

 
२० खांड (नां. १, २, २ अ व ३ ते १९), ा. स. १८०२ ते १८२०  
मालाची ककमत, चालू ककमत, वाहतूक-आकार ा. पत्रव्यवहार याांत आढळतो. 
 
नां. ७, वषण १८०६–०७ ही नां. ६ ची दुय्यम प्रत असून ती ा. स. १९०६ मध्ये स्टेट 
सेके्रटरीकडे पाठणवण्यात आली. नां. १७, वषण १८१७-१८ आढळत नाही. 

 
(ा) एक्स्टनणल कॉमसण— 

६ खांड (नां. १ ते ६), ा. स. १८१५ ते १८२२ 
 

(क) ॲब स््ॅक्ट ऑफ पे अँड अलावन्सीस ऑफ णद एस्टॅस्ब्लशमेंट ऑफ णद सेके्रटणरएट  



विषयानुक्रमविका 
 
 

८ खांड (नां. १ ते ८), ा. स. १८०१ ते १८२० 
 
(७) पोतुणगीज रेकॉडण 
 

६ खांड (नां. १ ते ६), ा. स. १७१७ ते १७४१ 
 
नां. १ (१७१७ ते १७२३) व नां. २ (१७२९ ते १७४१) मध्ये पोतुणणगआमिील मूळ पते्र व राआा, मुख्य 

व्यक्ती ात्यादींना उदे्दशनू णलणहले या पत्राांचे िाषाांतर आढळते. 
 

नां. ३ (१७२२ ते १७४१) मध्ये गोवा व मुांबई याांमिील वणरष्ठ पातळीवरील पत्रव्यवहार आहे. 
 

नां. ४ (१७१४ ते १७१७) मध्ये कोटातील खट याांची नोंदवही व त्याांचे णनर्णय आढळतात. 
 

नां. ५ (१७२२) मध्ये आमीन व करणवषयक पत्रव्यवहार आढळतो. 
 

नां. ६ (१८१९) मध्ये गोवा येथील कॅप्टन कॅमरेन णवरुद्ध न्यायणवषयक पत्रव्यवहार आढळतो. 
 
(८) फॉरेन पॉिसण 
 

परराष्ट्ाांतील अणिकार व तहणवषयक पत्राांच्या प्रती याांत आढळतात. 
 

५८ खांड (नां. १ ते ६५–नां. १,४४,४७ व ५० च्या २ प्रती व नां. १९ च्या ३ प्रती)  
नां. ५, ८, ९, २४, ३२, ४०, ४२ व ५१ मलबारला रवाना. 

 
नां. १५ ही नां. १४ ची अपूर्ण प्रत आहे. 

 
नां. १९ ही नां. १८ ची दुय्यम प्रत आहे. 

 
नां. १९ अ मध्ये कडी सांस्थानातील णवणवि राज्यकारिारणवषयक तपशीलवार वृत्त आहे. तसेच 

म हाराव गायकवाड व बडोद्याचे रेणसडेंट कनणल वॉकर याांनी केलेली वादावादी आढळते. 
 

नां. १९ ही नां. १९ अ ची दुय्यम प्रत आहे. 
 

नां. ४४ मध्ये कहदू आमातीचा उगम, वऱ्हाड येथील राज्यकारिार, शहाआी व णशवाआी, दणक्षरे्कडील 
मराठे सरदार, बाळाआी बाआीराव व त्याचे उत्तराणिकारी, ा. च्या कारकीदीतील पत्रव्यवहार आढळतो. 
 

नां. ५३ ही नां. ५२ चीं दुय्यम प्रत असून त्यामध्ये ५२ मध्ये नसलेली पणरणशष्टणवषयक माणहती 
आढळते. 



विषयानुक्रमविका 
 
 

(९) वसलेक्शन 
 
(अ) खांड १८४ 

यामध्ये णवणवि णवषयाांचे सांकलन आढळते. 
 

नां. ३३ अ ही नां. ३३ ची दुय्यम प्रत असून त्यामध्ये एल  णफन्स्टनचा डेक्कनवरील णरपोटण आहे. 
 
नां. ३८ ही नां. ३७ ची दुय्यम प्रत असून त्यामध्ये डांकनच्या णदवार्ी आस्थापनेचा अभ्यास, त्यात 
सुचणवलेली कपात व त्यासांबांिी कोटाचा ठराव आहे. 
 
नां. ५४ अ ही नां. ५४ ची दुय्यम प्रत असून त्यामध्ये मुांबईचा ििूारर्ाणवषयक अहवाल आहे. 
 
नां. ६१ मध्ये कणमशनरचे णवणवि णवषयाांवरील अहवाल आहेत. 
 
नां. ५२ व ५३ मध्ये फॉरेन पॉवरणवषयक अहवाल आहेत. 

 
(ब) िॉडणन वसलेक्शन 
 

वॉडणन याांनी णवशषे करून णसके्रट व पोणलणटकल णडपाटणमेंट डायरीमिून घेतलेली ही णसलेक्शन्स 
आहेत. 
 

१९ खांड (नां. १ ते १९), ा. स. १७५४ ते १८२१ 
 
(क) तसेच ातर ३ प्रकारचे खांड याांत आढळतात: 
 

(१) एक्स््ॅक्ट ऑफ ान् वडण अँड आउटवडण करस्पॉन्डन्स ऑफ गव्हन् णमेंट वुईथ सबॉर्थडनेट 
सेटलमेंट्स. 
 

(२) शडे्ूल कां पाा ड बाय डांकन फ्रॉम णद डायरीआ ३ खांड (ा. स. १८०३ ते १८१०) 
 

(३) एक्स््ॅक्ट फ्रॉम णद सुरत रेकॉडणस्  णरगाणडंग कमर्थशयल कन्सनण १ खांड (ा. स. १७८७ ते 
१७९३) 
 
फॅक्टरी अँड रेवसडेन्द्सी रेकॉडण 
 

वगेवगेळया णठकार्च्या फॅक्टरीणवषयक व तेथील णहशबेाांसांबांिी पत्रव्यवहार यात आढळतो. हे 
अणिलेख खालीलप्रमारे् आहेत: 

 
 



विषयानुक्रमविका 
 
 

(अ)पविम िारत 
(१) सुरत (२) िडोच 

(३) कमर्थशयल रेणसडेन्सी नॉथणबडण (४) करांआा 
(५) बेलापूर (६) ठार्ा 
(७) क यार् (८) पुरे् 

(९) रायरी (१०) कोटण स्व्हक्टोणरया 
(११) बार्कोट (१२) कारवार 

(१३) मलबार कमर्थशयल रेणसडेन्सी (१४) कसि फॅक्टरी 
  

(ब) िारताबाहेरील 
  
(१) मोखा फॅक्टरी (अरबस्तान) (२) मोखा रेणसडेन्सी 
(३) बसरा फॅक्टरी (ारार्ी आखातात) (४) बसरा रेणसडेन्सी (नदीमुखाआवळ) 

(५) बुशायर (६) गोम्िनू-बांदर अब्बास (ारार्ी आखात) चे आुने नाव 

(७) डीएगो गॉर्थशया आयलांड (८) बांतम (Bantam) 

 
(१) सुरत पे्रवसडेन्द्सी ि फॅक्टरी 
 
यामध्ये खालील प्रकारचे अणिलेख आहेत: 
 
(अ) प्रोणसकडग्आ ऑफ णद चीफ ान कौस्न्सल १४७ खांड, क्र. १ ते ४८ व ६११ ते ७०८ ा. स. १६५९ ते 

१८०९ 

(ब) ज्युणरणडकल व ज्युणडणशयल प्रोणसकडग्आ ४ खांड, क्र. ४९ ते ५२ ा. स. १७९६ ते १८०४ 

(क) कमर्थशयल बोडण १० खांड, नां. ५३ ते ६२, ा. स. १७९५ ते १८०९ 

(ड) लॅटी रेकॉडण ५७ खांड, नां. ३९९ ते ४५५, ा. स. १७९२ ते १८०४ 

(ा) ऑडणर बुक ४ खांड, नां. १, १ अ, २ व ३, ा. स. १६३० ते १७०० 

(फ) लेटर बुक १ खांड, नां. ३९, ा. स. १६४६ ते १७०१ 

(ग) डच रेकॉडण ३० खांड, नां. १ ते ३० 

 
(२) िडोच फॅक्टरी 
 

िडोचवरील स्वारी, णमणलटरी व मरीन कमाांडरची कणमटीवर नेमर्ूक याांबाबतचा अहवाल ा. 
पत्रव्यवहार यात आहे. 

 



विषयानुक्रमविका 
 
 

(३) कमर्शशयल रेवसडेन्द्सी नॉथणिडण 
 

१४१ खांड (नां. ४५७ ते ५८७), ा. स. १७७४ ते १८३५ णवणवि प्रकारचे णहशबे, त्याांचा आमाखचण याांत 
आढळतो. 
 
(४) करंवजया रेवसडेन्द्सी 
 

२८ खांड (नां. ७६७ ते ७७४–नां. ७७१, ७७२ व ७८१ नाहीत), ा. स. १७७५ ते १८०२ 
 
(५) बेलापूर फॅक्टरी 
 

१ खांड (नां. २८५), ा. स. १७८०–८१ 
 
(६) ठािे फॅक्टरी 
 

(अ) प्रोणसकडग ऑफ चीफ ॲन्ड कौस्न्सल ५७ खांड, नां. ७१० ते ७६६, ा. स. १७७६ ते १८१७ 

(ब) प्रोणसकडग ऑफ कोटण ऑफ सेक्शन १ खांड, नां. ३०८, ा. स. १८०१ ते १८०२ 

(क) ऑडणर बुक १ खांड, नां. ३२, ा. स. १७८० ते १७८२ व १७९३ ते १७९८ 

(ड) णमणनट बुक १ खांड, नां. १२ ा. स. १७४१ ते १७९२ 

 
(७) कल्याि रेवसडेन्द्सी 
 

१ डायरी (नां. २८६) २३-२-१७८१ ते २७-१२-१७८१ 
 
(८) पूना रेवसडेन्द्सी 
 

(अ) ऑडणर बुक, ३४ खांड (नां. ३९ ते ६९), ा. स. १७९८ ते १८१९ कनणल क्लोआ व परेु् येथील 
पेशव्याांचे रेणसडेंट एलणफन्स्टन याांच्यात झालेला पत्रव्यवहार याांत आढळतो. 

 
(ब) लेटर बुक, ६१ खांड (नां. ४४ ते १०४), ा. स. १८१२ ते १८१९  
एलणफन्स्टन व गव्हनणरआनरल, हैद्राबाद व लखनौ येथील रेणसडेंट, सर आोहन मालकम, सर 

थॉमस मन्रो, आनरल स्स्मथ ात्यादींमिील पत्रव्यवहार याांत आढळतो. 
 
(९) रायरी रेवसडेन्द्सी 
 

१ खांड (नां. : १३), २९ एणप्रल ते ऑक्टो. १७६६ खेमसावांत िोसले याांबाबतचा पत्रव्यवहार यात आढळतो. 
 
 



विषयानुक्रमविका 
 
 

(१०) फोटण ग्व्हक्टोवरया (बािकोट) रेवसडेन्द्सी 
 

९ डायऱ्या (नां. १६३ ते १७२), ा. स. १७५७ ते १८०९  
ा. स. १७६४ ते ६७, १७६९ ते ७४, १७९८, १७९९ व १८०२ च्या डायऱ्या उपलब्ि नाहीत. 

 
(११) बािकोट फॅक्टरी 
 

७ डायऱ्या (नां. ७९७ ते ८०३), ा. स. १७५६ ते १८१४ 
 
(१२) कारिार फॅक्टरी 
 

१ डायरी (नां. १६२), ा. स. १७५१–५२ ऑडणर बुक्स– १ खांड (नां. १६२), १५१–५२ 
 
(१३) मलबार कमर्शशयल रेवसडेन्द्सी 
 

(अ) ४ डायऱ्या (नां. ३९६ ते ३९८), ा. स. १७९३ ते १८१८ 
 

(ब) लेटर बुक–१ खांड, (नां. ३९६), ा. स. १७९३ ते १८१८ 
 

(क) बुक ऑफ णमस्लेणनयस एा्ं ीआ – २ खांड, (नां ३९७ ते ३९८) ा. स. १७९६ ते १८१३  
नां. ३९८ अ मध्ये मलबारणवषयक कणमशनरचा अहवाल असून तो मद्रास रेकॉडण ऑणफसला 
पाठणवला आहे. 

 
(१) कसध फॅक्टरी 
 

१ डायरी, ा. स. १७६२ ते १७६४ 
 
िारताबाहेरील 
( १) मोखा [ मोखा (अरबस्तान)] फॅक्टरी 
 

४ डायऱ्या (नां. ६४, ७४, ७५ व ७६), ा. स. १७२२ ते १७९५  
सुपरवायझर व णआनसी गलबताांची देखरेख करर्ारे याांच्या ह्या डायऱ्या आहेत. 

 
(२) मोखा रेवसडेन्द्सी 
 

९ डायऱ्या (नां. ६५ ते ७३), ा. स. १८२० ते १८२८  
णहशबे, आस्थापना, डेड स्टॉक, णसके्रट णडपाटणमेंटमिील पते्र ात्यादी पत्रव्यवहार याांत आढळतो. 

 



विषयानुक्रमविका 
 
 

(३) बसरा [बसरा–इरािी आखातात, नदीमुखाजिळ] फॅक्टरी 
 

(अ) ११ डायऱ्या (नां. १९३ ते २०३), ा. स. १७६३ ते १७७७ 
 

(ब) १ ऑडणर बुक (नां. ३०), ा. स. १७२५ 
 
(४) बसरा रेवसडेन्द्सी 
 

९ डायऱ्या (नां. २०४ ते २१२) ा. स. १७६६ ते १८११ 
 
(५) बुशायर रेवसडेन्द्सी 
 

१ ऑडणर बुक (नां. ३५) ा. स. १७८९ ते १७९८ 
 
(६) गोम्ब्िून [गोम्ब्िनू – बंदर अलबास (इरािी आखात) चे जुने नाि] फॅक्टरी 
 

(अ) ७ डायऱ्या (नां. ११२ ते ११८), ा. स. १७४१ ते १७५७  
नां. ११३ मध्ये नाणदरशहाबाबत पत्रव्यवहार आहे. 

 
(ब) ऑडणर बुक – १ खांड (नां. ३१), ा. स. १७४४-४५ 
 
(क) लेटर बुक – १ खांड (नां. ४०), ा. स. १७४३-४४ 

 
(७) डीएगो-गार्शशया आयलंड 
 

१ खांड (नां. २८८), ा. स. १७८६  
डीएगो-गार्थशया आयलांडमिील वसाहत व कॅप्टन रॉणबन्सनचे या बेटावरून मुांबईस प्रयार् 

याबाबतचा पत्रव्यवहार यात आहे. 
 
(८) बंतम फॅक्टरी 
 

लेटर बुक – १ खांड (नां. ३८), ा. स. १६७९ ते १६८३  
ाांस्ग्लश ईस्ट ाांणडया कां पनीचा बटणवया येथील कामकाआाबाबतचा पत्रव्यवहार यात आहे. 

 
मंडळ, कवमटी ि संस्था इत्यादचेचे अविलेख 
 

(अ) पोवलवटकल वमशन 

 



विषयानुक्रमविका 
 
 

(१ ) पूना एंबसी :  
 
३ खांड (नां. १७२ ते १७४), ा. स. १७५९ ते १७७९ प्राास, मॉस्स्टन याांचे कायवृत्त व 

रघुनाथरावाबाबत नेमले या कणमटीचा अहवाल याांत आढळतो. 
 
(२) पर्शशयन गल्फ वमशन 
 

२ डायऱ्या (नां. २८३ ते २८४), ा. स. १७७५ ते १७७६  
पर्थशयन व ाांस्ग्लश सरकारच्या पर्थशयन आखाताबाबत नेमले या कणमशनचे कायणवृत्त याांत 

आढळते. 
 
(३) मॅलेट, सी. डलल्यू 
 

१ डायरी (नां. २८७), ा. स. १७८५ ते १७८६  
श्री. मलेॅट याची पुरे् येथे रेणसडेंट म्हर्नू होण्यापूवी गव्हनणर आनरलकडे त्यास पाठणवण्यात आले 

होते. त्याचे मुांबई ते कलकत्ता येथील प्रवासवर्णन यात आढळते. 
 
(४) बगदाद वमशन 
 

८ डायऱ्या (नां. ३०० ते ३०७), ा. स. १८०१ ते १८०७  
बगदाद येथील रेणसडेंट सर हाफोडण आोनस याांचे कायणवृत्त या डायरीत आढळते. 

 
(५)गोिा एनव्हॉय 
 

८ डायऱ्या (नां. ६०३ ते ६१०), ा. स. १८०३ ते १८१६  
फ्रें चाांणवरुद्धच्या कारवाईबाबत गोवा येथे पाठणवले या दूताचे कायणवृत्त व सांबांणित मेआर आनरल 

वलेस्ली ात्यादींनी पाठणवलेले लष्टकरी हुकूम ात्यादींचा पत्रव्यवहार याांत आढळतो. 
 
(६) अरेवबया ि मोखा वमशन 
 

१ डायरी (नां. ३२३), ा. स. १८१९ ते १८२१  
कॅप्टन सदलीयार व कॅप्टन िूस याांना मोखा येथे पाठणवण्यात आले होते. तेथील कायणवतृ्त व पर्थशयन 

ग फ ते ताांबडा समुद्र येथून अरेणबयाला आार्ारा मागण यासांबांिीचा पत्रव्यवहार या डायरीत आढळतो. 
 
प्रोवसकडग ऑफ कवमटी, कवमशन ि बोडण 

 
(१) पािडर हाऊस कवमटी 
 

२ डायऱ्या (नां. १७५ ते १७६), ा. स. १७६० ते १७७१  



विषयानुक्रमविका 
 
 

मुांबई येथील पावडर वक्सण कणमटीचे कायणवृत्त यात आढळते. 
 
(२) वसलेक्ट कवमटीचे वमवनट बुक 
 

१ खांड (नां. ८), ा. स. १७७५ ते १७८०  
णसके्रट व पोणलणटकल णडपाटणमेंटच्या णमणनट बकुाचे सांणक्षप्त वृत्त यात आढळते. 
 

(३) अकाउंट स कवमटी 
 

१ खांड (नां. १८१), ा. स. १७८४ ते १७८५  
ऑनरेबल कोटण ऑफ डायरेक्टरने नेमले या या कणमटीचे कायणवृत्त यात आढळते. 

 
(४) आमी ॲवरयसण कवमटी 
 

१ णमणनट बुक (नां. १३), ा. स. १७८६ ते १७८७  
णमणलटरी णडपाटणमेंटचे १७८७ ते १७८९ चे णमणनट बकुचे सांणक्षप्त वृत्त यात आढळते. 

 
(५) हॉग्स्पटल बोडण 
 

१ डायरी (नां. २८९), ा. स. १७८७ ते १७८९ 
 
(६) वबग्ल्डंग कवमटी 
 

४ डायऱ्या (नां. १७७ ते १८०), ा. स. १७८७ ते १८०७ 
 

१ आऊटवडण बुक (नां. ३८), ा. स. १७९९ ते १८१३ 
 

१ णमणनट बुक (नां. १९), ा. स. १८०७ ते १८१३ 
 

टाऊन हॉलकडील णबस् डांगसाठी होत असले या अणतक्रमर्ास णवरोि करण्यासाठी नेमले या 
कणमटीचे कायणवृत्त याांत आढळते. 
 
(७) वसग्व्हल अँड मेवडकल आस्थापना वरडक्शन कवमटी 
 

१ डायरी (नां. १८२), ा. स. १७९८ 
 

१ णमणनट बुक (नां. १५), ा. स. १७९८ 
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(८) बोडण ऑफ हेल्थ 
 

१ णमणनट बुक (नां. १६) ा. स. १८००–०१ 
 
(९) टाऊन वरपेअर कवमटी 
 

४ डायऱ्या (नां. १८३ ते १८६), ा. स. १८०३ ते १८०६ 
 

१ आऊटवडण बुक (नां. ७०), ा. स. १८०३ ते १८०७ 
 

१ णमणनट बुक (नां. १८), ा. स. १८०३ ते १८०७ 
 

१० फेिुवारी १८०३ मध्ये लागले या आगीमुळे नुकसान झाले या ामारती ात्यादींची दुरुस्ती 
करण्यासाठी नेमले या कणमटीचे कायणवृत्त याांत आढळते. 
 
(१०) इनव्हॅवलड एंबाकेशन कवमटी 
 

१ डायरी (नां. ४५६), ा. स. १८०८ व १८२० ते १८३२  
१८०८ मिील या कणमटीचे कायणवृत्त व आहाआात बसण्यासाठी लागर्ाऱ्या प्रमार्पत्राांचे रणआस्टर 

याांत आढळते. 
 
(११) रेलयुलेशन वरग्व्हजन कवमटी 
 

४ डायऱ्या (नां. ५९७ ते ६००), ा. स. १८१२ ते १८२२ 
 

१ आऊटवडण बुक (नां. ७३), ा. स. १८२० ते १८२५ 
 

१ ानवडण बुक (नां. १६१), ा. स. १८२० ते १८२२ 
 

सदर णदवार्ी अदालत, कलकत्ता येथील कहदु-मुसलमान कायद्याबाबतचे णनर्णय, मराठ्ाांचे 
णदवार्ी व फौआदारी न्यायणनवाडे ा. पत्रव्यवहार याांत आढळतो. 
 
(१२) कस्टम वरग्व्हजन कवमटी 
 

४ डायऱ्या (नां. १८७ ते १९२), ा. स. १८१७ ते १८२५ 
 

१ आऊटवडण बुक (नां. ७२), ा. स. १८१७ ते १८२१ 
 

१ णमणनट बुक (नां. २०), ा. स. १८१७ ते १८२१ 
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सीमा-शु काबाबतच्या ठरावास सुिारर्ा करण्याबाबत नेमले या या कणमटीचे कायणवृत्त याांत 
आढळते. 
 
(१३) एस्प्लनेड कवमटी फॉर पेईंग दी एस्प्लनेड क्लेमंटस् 
 

१ णमणनट बुक, ा. स. १८२० 
 
(१४) आस्थापना वरग्व्हजन कवमटी 
 

१ आऊटवडण बुक (नां. ७४), ा. स. १८२३ 
१ णमणनट बुक (नां. १२), ा. स. १८२१ ते १८२४ 

 
(१५) फॉरेस्ट कवमशन 
 

बस्त्या, ा. स. १८८५ ते १८८६ 
 
(१६) फायनान्द्स कवमटी 
 

ानवडण व आऊटवडण रणआस्टर, ा. स. १८८६ 
 
(१७) प्लेग कवमशन 
 

ानवडण रणआस्टर, ा. स. १८९९ ते १९०० 
आऊटवडण रणआस्टर, ा. स. १८९९ ते १९०० 

 
(१८) प्रॉग्व्हग्न्द्शयल वसग्व्हल सग्व्हणस एक्झॅवमनेशन बोडण 
 

ानवडण रणआस्टर, ा. स. १९०१ ते १९०२ 
आऊटवडण रणआस्टर, ा. स. १९०१ ते १८०२ 

 
(क) इतर 
 

(१) बाँबे कोटण ऑफ ओयर (Oyer) अँड टर्शमनर 
 

१ डायरी ा. स. १७४३ ते १७४५ (नां. ११९)  
कौस्न्सल बोडणने आयोणआत केले या अणिवशेनाचे कायणवतृ यामध्ये आढळते. 
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(२) धारिार कँप ककिा धारिार वफल्ड फोसण 
 

ानवडण व आऊटवडण लेटर बकु्स  
२ खांड, नां. ३० व ३६ अ, ा. स. १७९० ते १७९१  
मराठ्ाांच्या मदतीसाठी कनणल चालणस् फे्रडणरक्सला पाठणवले होते; त्यासांबांिीचा पत्रव्यवहार याांत 

आढळतो. 
 
(३) बाँबे कोटण ऑफ अपील 
 

१ णमणनट बुक (नां. १४), ा. स. १७९० ते १७९२ 
३ डायऱ्या (नां. १२० ते १२२), ा. स. १७९२ 

 
(४) बाँबे वथएटर 
 

२ डायऱ्या (नां. ६०१ ते ६०२), ा. स. १८१६ ते १८३० 
 
(५) राग्न्द्झट ड्यूटीज– 
 

ा. स. १८३२ ते १८४०  
प्रवासी कर नष्ट के याबाबतचा अणिलेख यात आढळतो. 

 
(६)फॅमीन– 
 

बस्त्या, ा. स. १८९६ ते १८९९  
िारतातील दुष्टकाळणनवारर्ाथण नेमले या मुांबई येथील शाखेच्या कामआाबाबतचा पत्रव्यवहार याांत 

आढळतो. 
 
१८२० नंतरचे अविलेख 

 
मुांबई येथील अणिलेखागारात ा. स. १८२० पयंतचे अणिलेख डायरी स्वरूपात आहेत हे आपर् 

पाणहले. ा. स. १८२० च्या पढुील अणिलेख खांडाांच्या (व्हॉ यूमच्या) स्वरूपात असून काही णविागाांचे १९११ 
पयंत, काही णविागाांचे १९१२ पयंत व काही णविागाांचे १९१३ पयंत व्हॉ यूम या स्वरूपात अणिलेख 
आढळतात. त्यापुढील १९२० पयंतचा पत्रव्यवहार सांकलन (कां पायलेशन) स्वरूपात आढळतो. त्यापढुील 
१८२१ ते १९२० पयंतचा सवण पत्रसांिार वषणवार व णवषयवार त्या त्या खात्याच्या अणिलेखाांमध्ये आढळतो. 
१९२१ पासूनचा पत्रसांिार माणलका (णसणरआ) नुसार असूत तो णवषयवार आढळतो. सािारर् १९५६ पासून 
णत्रवर्ी फाईल–पद्धत सुरू झाली व हे अणिलेख वषणवार आढळतात. प्रत्येक खात्याचा पत्रसांिार त्या त्या 
खात्याच्या व्हॉ यूममध्ये ककवा फाालींमध्ये आढळतो. 
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ा. स. १८२० नांतर ाांग्रआी सते्तची कारिारासाठी णनरणनराळी खाती सुरू झाली. णशक्षर्, व्यापार, 
महसूल, रे वे, पाठबांिारे, वीआ, आांगले, पीकपहार्ी, शतेकी, हॉस्स्पटल, आरमार, न्याय ात्यादी अनेक 
णवषयाांवरील पत्रव्यवहार त्याांना करावा लागला. हा पत्रसांिार त्या त्या खात्याच्या अणिलेखाांमध्ये आढळतो. 
ही खाती व त्याांतील णवषय खाली दशणणव याप्रमारे् आढळतात: 
 
वित्तवििाग 

 
(अ) अविलेख: (१) १८२१ ते १९१२ = ५३७० खांड 

 (२) १९१३ ते १९२१ = ९७७४ कां पायलेशन 

 (३) १९२१ ते १९५९ = ९३४८ िाणरका 
 (४) कोटण ऑफ डायरेक्टरना पते्र (१८०७ – १८६७) = ३८ खांड 

 (५) ॲबस््ॅक्ट ऑफ प्रोणसकडग्आ (१८६१ – १९३१) = ८१ खांड 

 (६) कोटण ऑफ डायरेक्टर याांआकडून पते्र (१८०८ – १८५०) = १९ खांड 

 
(ब) संदिणसाधने: (१) व्हॉ यूमची यादी, १८२१ ते १९१२ = २४ खांड 

 (२) कां पायलेशन्स यादी, १९१३ ते १९२० = ५ 

 (३) की बुक्स, १८६२ ते १९१२ = ५० 

 (४) फाईल ाांडेक्स, १९२१ ते १९५० = ४ 

 (५) फाालींची यादी, १९२२ ते १९५० = ७ 

 (६) आवक नोंदवह्या, १८६१ ते १९१९ = २६९ 

 (७) आवक नोंदवह्या, १८५४ ते १९२० = १५५ 

 
णवत्त-णविागाच्या अणिलेखामध्ये आर्थथक तसेच सांबांणित ातर णवषय आढळतात. मुांबई ालाख्याचा 

णवणनयोग णहशबे, णहशबेाांबाबतची वगेवगेळी णववरर्पते्र, णहशबेाची तपासर्ी, णआ हा, नगरपाणलका येथील 
णनयम व ठराव, ाांणडयन स्टॅम्प्स् ॲक्ट, ाांग्लांडमिून येर्ाऱ्या अणिकाऱ्याांना व मुांबई येथील फॅक्टरीच्या 
ान्स्पेक्टसणना णमळर्ारी आगाऊ रक्कम, अआांठा लेण्याच्या फोटोग्राफीचा खचण, णवआापूर व अहमदाबाद 
येथील पुरातन वस्तूांच्या सांरक्षर्ाचा खचण, वगेवगेळया णविागाांचे वार्थषक अहवाल, सरकारी बकँा, 
शतेकीणविाग ात्यादींवरील सिासदाांच्या नेमर्ुका, युद्धसाणहत्यखरेदी, मुांबई येथील बँकाांचे सहामाही 
अहवाल, णवणवि अांदाआपत्रके, िार्थमक िते्त, चाांदीची नार्ी पाडण्याचे अणिकार, पोतुणणगआाांची नार्ी, 
कॉलेआ-तपासर्ी, को-ऑपरेणटव्ह के्रणडट सोसायटीबाबतचा पत्रव्यवहार, आकातकर, डेडस्टॉक 
रणआस्टर, बाँबे आटण सोसायटीला णदलेली देर्गी, युरोणपयनाांसाठी णशक्षर्, मोफत णशक्षर्, फॉरेस्ट 
ऑणफसरच्या परीक्षा, दुष्टकाळणनवारर्ाथण झालेला खचण, आांगल-खात्याकडील उत्पन् व खचण, णवणवि 
सांस्थाांना साहाय्यक अनुदान, हॉस्स्पटलची बाांिर्ी, व्यवस्था व त्यास लागर्ाऱ्या सािनसामग्रीचा खचण, 
प्रास्प्तकर, आमीनमोआर्ी कायद्याखाली णमळालेली आमीन, आणमनीचा महसूल, कराची व मुांबईमिील 
कागदी चलन कायालये, पेन्शनबाबतचे णनयम, पोणलस गाडणचा पुरवठा, पोस्टाची णव हेवारी व त्वणरत 
वाटर्ी करण्याबद्दलची व्यवस्था, अणिकारीवगाचे अणिकार, रे व,े रस्ते ात्यादींसाठी सैणनकदल, 
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सेवापुस्तकाांबाबतचे णनयम, पार्ीपुरवठ्ासांबांिी आकार—ात्यादी णवषय या खात्याच्या अणिलेखामध्ये 
आढळतात. 
 
महसूलवििाग 

 
(अ) अविलेख: (१) १८२१ ते १९११ = १६८६३ खांड 

 (२) १९१२ ते १९२१ = २०८२ कां पायलेशन 

 (३) १९२० ते १९७५ = ३४३७९ बस्त्या 
 (४) कॉस्न्फडेस्न्शयल प्रोणसकडग्आ (१९०९) = ६ खांड 

 (५) ॲबस््क्ट ऑफ प्रोणसकडग्आ १८६१ ते १९३१ = ६२ खांड 

 
(ब) संदिणसाधने: (१) व्हॉ यूमची यादी, १८२१ ते १९११ = ४२ याद्या 
 (२) कां पायलेशनची यादी, १९१२ ते १९१९ = ८ 

 (३) की बुक्स, १८५७ ते १९२१ = ६३ 

 (४) फाईल ाांडेक्स, १९२० ते १९४५ = ५ 

 (५) फाालींची यादी, १९२० ते १९४५ = ७ 

 (६) आवक नोंदवह्या, १८४४ ते १९२१ = ५१५ 

 (७) आावक नोंदवह्या, १८४७ ते १९२१ = ३२३ 

 
महसूलणविागाच्या अणिलेखाांमध्ये पढुील णवषय आढळतात: शतेकीखात्याचे णहशबे, दारूवरील 

कर, सावणआणनक महसूल, बाँबे म्युणनणसपल ॲक्टसांबांिीचे णनयम, आमीनमहसुलाबाबतची सांणहता, एडन, 
अहमदाबाद, अहमदनगर, बेळगाव, िडोच आणर् िारवाडचे प्रशासकीय अहवाल, शतेकीखात्यातील 
सुिारर्ा, महसूलणविागातील आस्थापना व त्याांना णमळर्ारे िते्त, महसूलणविागातील सवण णहशबेाबाबतचा 
पत्रव्यवहार, गावागावाांतील सीमेबाबतचे वाद, गुराांची मोआर्ी, णदवार्ी कारिाराची व्यवस्था, झाडे ककवा 
प्रॉपटीच्या नुकसानीची िरपाई, आकात व तत्सम कर, दवाखान्याची तपासर्ी, आांगलणविागाची सांणहता, 
राखीव झाडे ात्यादींची याद, ानाम आणर् आहागीर पाटबांिारे, आणमनीची मोआर्ी, नगरपाणलकाांना 
द्यावयाची कआे, नकाशा व आराखडे तयार कररे् आणर् सांबांणिताांना पुरणवरे्, महसूलणविागातील सवण 
कायालयीन पत्रव्यवहार, पोणलसाांच्या व्यवस्थेबाबतचे फेरफार, मामलेदारकचेरी व सावणआणनक ामारती, 
परवान्याांचे नूतनीकरर्, महसूलपहार्ी व त्यावरील कररस्त्याांचे बाांिकाम व दुरुस्ती, णमठागाराांचे 
कामकाआ, सनद देरे् व रद्द कररे् आरोग्यणवषयक बाबी, सरांआामित्ता, णबयारे्-पुरवठा, 
महसूलखात्याबाबतच्या णफयादी, पार्ीपुरवठा, आांगली आनावरे, बागाांची व्यवस्था—ात्यादींसांबांिी 
अणिलेख या खात्याच्या अणिलेखाांमध्ये आढळतात. 
 
 
 



विषयानुक्रमविका 
 
 

राजकीय वििाग 
 

(अ) अविलेख: (१) १८२० ते १९१३ = १०८१० खांड 

 (२) १९२४ ते १९२१ = १२४०८ कां पायलेशन 

 (३) १९२१ ते १९५८ = ८७२३ बस्त्या 
 
(ब) संदिणसाधने: (१) व्हॉ यूमची यादी, १८२० ते १९१३ = ४ खांड 

 (२) कां पायलेशनची यादी, १९१४ ते १९२२ = ५ खांड 

 (३) की बुक्स, १८३२ ते १९२२ = १११ खांड 

 (४) फाईल ाांडेक्स, १९२२ ते १९४४ = २ छापील खांड 

 (५) फाालींची यादी, १९२२ ते १९५८ = १२ खांड 

 (६) आवक नोंदवह्या, १८३५ ते १९२२ = ३७३ खांड 

 (७) आावक नोंदवह्या, १८५२ ते १९२२ 

 
को हापूर व सावांतवाडी सांस्थानाांतील वाद, होळकर, कशदे व णनआामाच्या प्रदेशाांतील व्यवस्था, 

णदवार्ी व णमणलटरी खात्याांतील नेमर्ुका, आांगे्र याांना णदलेले िते्त रद्द कररे्, अपहरर्, कच्छ, हैदराबाद व 
पेशव ेयाांची िाांडरे्, पर्थशयन ग फ कट, एडनवरील हल्ला, राआकैदी, आहाणगरदाराचे कामकाआ, आांग्रयाांचा 
मृत्य,ू राआकीय णविागातील णवणवि नेमर्ुका, आहाणगरदाराकडील प्रवासी कर रद्द, मालवर् येथील 
्ेझरीवरील हल्ला, वसणतस्थानाकडील णहशबेतपासर्ी, गुन्हेगारीबाबतचे वार्थषक अहवाल, णबस् डांग व 
त्याांची दुरुस्ती, मुांबईच्या सांरक्षर्ासाठी योआलेली उपयुक्त सािने, खानदेशामिील णिल्ल, णदवार्ी 
खात्यातील नोकरवगासांबांिी पात्रता व बढतीचे णनयम, को हापूरच्या राआाचा मतृ्यू, दुष्टकाळणनिी कणमटी, 
काठेवाड येथील स्त्री–अिणक–हत्येबाबतचा अहवाल, गोव्यातील राज्यकत्यांचे णिटीश सरकारशी असलेले 
शत्रुत्वाचे नाते, गुआरातमिील महसूलवसुली, रामोश्याांनी केलेली लूटमार, णिल्ल व कोळयाांच्या चालू 
पणरस्स्थतीवरील अहवाल, नगर णआ ह्याची लोकसांख्या, णनआाम सरकारचे कामकाआ, पेन्शनराांची यादी, 
णवशाळगड येथील कैद्याांची मुक्तता, सनदी नोकराांची पात्रता व बढती ात्यादीसांबांिी िारत सरकारचे णनयम 
व ठराव, चीन येथील व्यापार, मुांबई सरकारचे ॲबस््ॅक्ट ऑफ प्रोणसकडग्आ िारत सरकारकडे 
पाठणवण्याबाबत, पर्थशया येथील अमेणरकन व रणशयन चचणचे एकत्रीकरर्, मुांबई ालाख्याचे सावणआणनक 
बाांिकामखात्याचे अांदाआपत्रक, दणक्षरे्कडील सरांआामशाही व सरदार याांआकडील व्यवहार, सावांतवाडी 
सांस्थानातील आर्थथक घडामोड, पुरे् दप्तर आस्थापना—ात्यादींबाबतचा पत्रव्यवहार या णविागाच्या 
अणिलेखात आहे. 

 
न्द्यायवििाग 
 

(अ) अविलेख: (१) १८२१ ते १९११ = १०७३० खांड 

 (२) १९१२ ते १९६० = १४७७२ कां पायलेशन 
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(ब) संदिणसाधने: (१) व्हॉ यूमची यादी, १८२१ ते १९११ = ३१ 

 (२) कां पायलेशनची यादी, १९१२ ते १९२० = ९ 

 (३) की बुक्स, १८४१ ते १९२१ = ९१ 

 (४) आवक नोंदवह्या, १८५२ ते १९२१ = ३१८ 

 (५) आावक नोंदवह्या, १८६३ ते १९२१ = ११३ 

 
न्यायखात्यातील नेमर्ुका व बढत्या, वार्थषक व णनयतकाणलक अहवाल, ामारती व दुरुस्ती, 

गुन्हेगाराांना णशक्षा, णदवार्ी व फौआदारी न्यायालयाांचे अणिकार व कामकाआ, णहशबेतपासर्ी, 
दणक्षरे्कडील न्यायणवषयक व्यवस्था, रामोश्याांचा ाणतहास, खाटीक व णिल्ल याांचे गुन्हे, नादार कआणदार, 
लायसन्स नसले या मनुष्टयाांवरील णफयादी, सांपत्तीची चोरी, वआने व मापे याांची तपासर्ी, अपील, पोलीस, 
पोणलस अणिकारी, कहदू व मुसलमानाांचे कायदे व चालीरीती, स्टँप–णविागाचे कामकाआ, तुरुां ग, 
फसवर्ुकीचे गुन्हे, वारली आमात, घटस्फोट, णविागीय बदल, स्मगकलग, वगेवगेळया अणिकाऱ्याांचे 
अणिकार, डेक्कन ॲणग्रक चरल ॲक्टचा प्रस्ताव, दणक्षरे्कडील बांड, ्ेझर ्ोव्ह ॲक्ट, णिणटश व पोतुगीआ 
सरकाराांचा व्यापारणवषयक करार—ात्यादींबाबतचा पत्रव्यवहार या णविागाच्या अणिलेखाांत आहे. 
 
लीगल वडपाटणमेंट 
 

(अ) अविलेख: (१) १८६२ ते १९५९ = ८९४२ खांड 

 (२) १८२० ते १९६२ = ३८०० बस्त्या 
 

(ब) संदिणसाधने: (१) व्हॉ यूमची यादी, १८७२ ते १९४२ = १० 

 (२) फाालींची यादी, १९२० ते १९२९ = १ 

 (३) आवक नोंदवह्या, १८६५ ते १९६१ = २९० रणआस्टसण 
 (४) आावक नोंदवह्या, १८८६ ते १९६१ = २१२ रणआस्टसण 
 

मुांबईमिील याते्रकरूां च्या दलालाांवर णनयांत्रर् ठेवण्याबाबतचे णबल, पगार व प्रवाससित्त्याचे णबल, 
वतेनाची णबले, कौस्न्सलच्या सिा, बाँबे सॉ ट ॲक्ट, णविानसिेचे वार्थषक अहवाल, म्युणनणसपल 
ॲक्टबाबतचे णबल, गव्हनणरआनरलला लागर्ारा आादा कमणचारीवगण, िारतातील ऐणतहाणसक स्मारके व 
वास्तूांच्या सांरक्षर्बाबतचे णबल, पुस्तके व प्रकाशने, मुलकी सेवबेाबतचे णनयम, कायद्यातील अणिकाऱ्याांना 
लागर्ारी स्टेशनरी, सेके्रटणरएटबाबतचे णवणवि आदेश, ानाम व आहाणगरीकडील कायद्याचे कामकाआ, 
िान्यिरपाई व आमीन–अव्याप्ती कायदा, णविागीय बदल, वणकलाांची फी, आमीनप्राप्तीबद्दलच्या 
णफयादींबाबतचे णनयम, णविागीय परीक्षा, एडन पोटण ्स्ट णबल, गुन्हेगारीच्या प्रकरर्ाांबाबत मत, हायकोटण 
फां ड, व्यापारणवषयक झगडे, पस्ब्लक ्स्ट, कापसाचे व्यापार, देवदासी, लोकल बोडाकडील णनयम—
ात्यादींबाबतचा पत्रव्यवहार या णविागाच्या अणिलेखाांत आढळतो. 
 
 



विषयानुक्रमविका 
 
 

गृहवििाग 
 

(अ) अविलेख: (१) १९२१ ते १९४४ = २८५४२ बस्त्या 
(ब) संदिणसाधने: (१) फाईल ाांडेक्स, १९२१ ते १९४४ = २४ 

  (२) फाालींची यादी, १९३२ ते १९४४ = २८ 

  (३) आवक नोंदवह्या, १९२१ ते १९४४ = ७५ 

  (४) आावक नोंदवह्या, १९१५ ते १९४४ = ५४ 

 
रे व े वॉरांट, िाड्ात सूट, शसे्त्र व दारुगोळा, प्रादेणशक बदल, पोणलसस्टेशन, 

पोणलसअणिकाऱ्याांसाठी परीक्षा, अणिकाराचे प्रत्यायोआन, गुन्हेगार, ऑल ाांणडया सस्व्हणस, हाताांचे ठसे, 
मुांबई णआ हा पोणलस कायदा, बांड, णमणलटरी सस्व्हणस, तुरुां गणवषयक णनयमपुस्स्तका, आुगारबांदीबाबत 
कायदा, ाांणडयन आमी, तुरुां गाांच्या ामारतींत वाढ व बदल, आगीपासून उद्भवर्ारे अपघात, फौआदारी, 
गुन्हेगार, वायरलेसचा वापर, िणवष्टयणनवाहणनिी—ात्यादींबाबतचा पत्रव्यवहार या णविागाच्या अणिलेखाांत 
आढळतो. 

 
गृह (राजकीय) वििाग 

 
(अ) अविलेख: (१) १९२१ ते १९४० = २७९४ बस्त्या 
(ब) संदिणसाधने: (१) फाालींची यादी, १९२१ ते १९४१ = १ 

 (२) आवक नोंदवह्या, १९२१ ते १९४१ = ४८ 

 (३) आावक नोंदवह्या, १९२१ ते १९४० = ३४ 

 
िारतीय शस्त्राांसांबांिी णनयम, सत्यशोिक समाआ, गृह (राआकीय) णविागाची णनर्थमती, सांसद, दांगे, 

प्रणसणद्धखाते, ाांणडयन पे्रस ॲक्ट, परकीय सेवा, पुस्तके व प्रकाशने, पोस्टणवषयक बाबी, कहदु-मुस्लीम 
नाते, णसनेमा णफ म, ्ेड युणनयन, णफ म सेन्सॉर बोडण, एअरगन, राआद्रोह, टेणलफोन, गुआरातमिील 
सरदाराांना द्यावयाचे शस्त्राांचे परवाने, नाट्यप्रयोग कायदा, कात कणमटी, सावणआणनक करमर्ुकीच्या आागा, 
ाांणडयन पे्रस ॲक्ट, सेके्रटणरएट लायिरीतील पुस्तकाांचा कॅटलॉग—ात्यादींबाबतचा पत्रव्यवहार या 
अणिलेखात आहे. 
 
गृह (स्पेशल) वििाग 

 
(अ) अविलेख: (१) १९०८ ते १९४९ = १९०२ नस्त्या 
(ब) संदिणसाधने: (१) फाालींची यादी १९०८ ते १९४९ = १ 

 
राआकीय गुन्हेगार, िारतीय सांणवणिमान्य कणमशन, आातीय दांगे, णक्रणमनल ान्व्हेस्स्टगेशन 

णविागाची स्थापना, श्रीमती कस्तुरबा गाांिीचे आआारपर्, ऑल ाांणडया मुस्लीम लीग राआद्रोह, पुस्तके व 
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प्रकाशने, नविाह्मर् पाटी, मध्यवती व राज्याांतील णनवडर्ुका, सणवनय कायदेिांगाची चळवळ, १९४२ चे 
वटहूकूम वतणमानपते्र, पुस्तके व प्रकाशने, आके्षपाहण साणहत्याची णव हेवाट, काँगे्रस सोशॉणलस्ट पाटी, 
ाांणडयन नॅशनल काँगे्रस अणिवशेन, गुआरात व कनाटक मिील राआकीय पणरस्स्थती, ाांणडयन नॅशनल 
काँगे्रस फैझपूर अणिवशेन असहकाराची चळवळ, बाडोली सत्याग्रह, कहदुमुसलमानाांचे दांगे, कसिमिील 
णखलाफत चळवळ, राष्ट्ीय ध्वआ, सरकारी नोकराांची वतणर्ूक, अस्पृश्यताणनवारर्, अस्पृश्यलोकाांना 
देवळाांत प्रवशे, काँगे्रसच्या हालचाली, सत्याग्रह-मोहीम,कम्युणनस्टाांची चळवळ, कम्युणनस्टाांच्या 
हालचाली, णगरण्याांतील सांप, मुांबईतील दांग्याच्या चौकशीबाबतचे कणमशन, पूआेची णठकारे्, राष्ट्ीय 
णििन पाटी, मआुराांची प्रकररे्, नॅशनल णलबरल फेडरेशन गोमाांतक प्रआामांडळ, काँगे्रस–लीग–युती, 
िारतातील राज्य स्वतांत्र मआूर पाटी, युद्ध आाहीर झा यानांतरच्या राआकीय हालचाली—ात्यादींबाबतचा 
पत्रव्यवहार या णविागाच्या अणिलेखात सापडतो. 
 
सािणजवनक बाधंकाम खाते (जनरल) 

 
(अ) अविलेख: (१) १८५५ ते १९२१ = २१४६१ खांड 

 (२) १९२२ ते १९५१ = १५२६७ बस्त्या 
 (३) कोटण ऑफ डायरेक्टर आवक (१८५६–५९) = ४ खांड 

 (४) कोटण ऑफ डायरेक्टर आावक (१८५५–६०) = ६ खांड 

 
(ब) संदिणसाधने: (१) व्हॉ यूमची यादी, १९५५ ते १९२१ = २८ 

 (२) फाईल ाांडेक्स, १९२२ ते १९४६ = ९ पुस्तके 

 (३) फाईलींची यादी, १९२२ ते १९५१ = १५ 

 (४) आवक नोंदवह्या, १८५५ ते १९११ = १०७ 

 (५) आावक नोंदवह्या, १८६९ ते १९२२ = १२२ 

 
प्राांतीय फां डाबाबतचे अांदाआपत्रक, दुष्टकाळणनवारर् कामकाआ, णबस् डांगबाबतचे णनयणमत अहवाल 

व णववरर्पते्र, णशक्षर्ासाठी बाांिावयाच्या ामारती व ातर ामारती, म्युणनणसपणलटीच्या बाबी, पार्ीपुरवठा, 
पूल णवणवि आागी बाांिावयाच्या दफनिमूी, नळ, िमणकायासाठी ामारती, णवणवि आागी करावयाच्या णवआेची 
सोय, णवआेबाबत परवाने, आांगल, बांदराकडील सुिारर्ा, न्यायणवषयक ामारती, नेमर्ुका व बढती, 
सावणआणनक बाांिकाम खात्यातील ाांणआणनयकरग आस्थापना, पोस्ट व तार ऑणफससाठी ामारत, प्रवाशाांसाठी 
राहण्याची व्यवस्था—ात्यादींबाबतचा पत्रव्यवहार या णवषयाच्या अणिलेखात आढळतो. 
 

सावणआणनक बाांिकाम खात्याच्या िाणरकाांमध्ये सावणआणनक बाांिकाम खाते, आनरल, रे व े व 
पाटबांिारे णविाग या णतन्हीमध्ये दशणणवले या णवषयाांसांबांिीच्या िाणरका आहेत. 
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सािणजवनक बाधंकाम खाते (रेल्िे वििाग) 
 

(अ) अविलेख: (१) १८५९ ते १९२१ = ७०३८ खांड 

 
(ब) संदिणसाधने: (१) व्हॉ यूमची यादी, १८५९ ते १९२१ = १५ 

 (२) आवक नोंदवह्या, १८६५ ते १९०२ व १९१५ ते १९२२ = १८३ 

 (३) आावक नोंदवह्या, १८६० ते १९०७ = रणआस्टसण 
 

मुांबई व िोरघाट रोड यामिील रे वे, कॉन््ॅक्टरचा णहशबे, टेणलग्राम सुपणरटेंकडग ाांणआणनयसण रे वे 
णडपाटमेंट, रे व ेव रे व ेस्टोअसणसाठी लागर्ारी आमीन सांपादन, रे व ेकां पन्याांचा णहशोब, कसि रे व,े रे व े
पूल, रे व ेकां पनीच्या कामाच्या प्रगतीचे अहवाल, मयत रे व ेकमणचाऱ्याांच्या कुटुांबीयाांना द्यावयाची मदत, 
रे वचे्या णवणवि कामाांना लागर्ारी आमीन, त्याचा खचण, को हापूर स्टेट रे वे, म्हैसूर रे व—े
ात्यादींबाबतचा पत्रव्यवहार या णविागाच्या अणिलेखात सापडतो. 
 
सािणजवनक बाधंकाम खाते (पाटबंधारे-वििाग) 

 
(अ) अविलेख: (१) १८५५ ते १९२१ = ३८०० खांड 

 (२) ॲबस््ॅक्ट प्रोणसकडग्आ (१८७३ ते १८८७) = १५ खांड 

 
(ब) संदिणसाधने: (१) व्हॉ यूमची यादी, १८५५ ते १९२१ = २३ णलस्ट 

 (२) आवक नोंदवह्या, १८७५ ते १९२१ = १४६ 

 
शहादापूर तालुक्याला पार्ीपुरवठा करण्याबाबत सुिारर्ा, तसेच णनरणनराळया णविागाांना 

पार्ीपुरवठा करण्याबाबतची व्यवस्था, त्यासाठी बाांिवयाच्या टाक्या, कालव्याांची बाांिर्ी, त्यापासून 
पुरवावयाचे पार्ी, नेमर्ुका, मुांबई ालाख्याला पार्ीपुरवठा करण्याबाबतचे णबल, दुष्टकाळणनवारर् 
योआना—ात्यादींबाबतचा पत्रव्यवहार या णविागाच्या अणिलेखात आहे. 
 
जनरल वडपाटणमेंट 

 
(अ) अविलेख: (१) १८२१ ते १९१२ = ७८०३ खांड 

 (२) १९१३ ते १९२१ = १४१६६ 

 (३) १९२१ ते १९५३ = १२२६१ बस्त्या 
 
(ब) सांदिणसािने: (१) व्हॉ यूमची यादी, १८२१ ते १९१२ = ३५ खांड 

 (२) कां पायलेशनची यादी, १९१३ ते १९२१ = २ खांड 

 (३) की बुक्स, १८४३ ते १८९२ = ३३ खांड 
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 (४) फाईल ाांडेक्स, १९२१ ते १९५० = ७ खांड 

 (५) फाालींची यादी, १९२१ ते १९५३ = ५ खांड 

 (६) आवक नोंदवह्या, १८४५ ते १९०९ = ३२५ रणआस्टसण 
 (७) आावक नोंदवह्या, १८६२ ते १९२१ = ११३ रणआस्टसण 
 

या खात्याच्या अणिलेखामध्ये मुांबई सरकारचे णहशबेाबातचे व्यवहार, ाांणडयन ्स्ट ॲक्ट, प्राचीन 
स्मारके व ऐणतहाणसक वास्तूांच्या सांरक्षर्ाबाबतचे णबल, ाांणडयन स्टँप ॲक्ट, बाँबे मोटारकार ॲक्ट, 
म्युणनणसपाणलटीने बनणवलेले णवणवि णनयम, आन्म, मृत्यू, व लग्नाच्या रणआस््ेशनबाबतचे णनयम, 
म्युणनणसपाणलट्याांचे पते्त, कसिसणहत मुांबई ालाख्याचे प्रशासकीय अहवाल, िारतातील को-ऑपरेणटव्ह 
के्रणडट सोसायटी, कापसाच्या उत्पादनात सुिारर्ा व वाढ, शतेीणवषयक सिा, शतेकी शाळेतील 
आस्थापना, णवणवि णविागाांचे वार्थषक अहवाल, ाांणडयन णसस्व्हल सस्व्हणसचे सिासद, साहाय्यक 
श यणचणकत्सक, गोव्याकणरता वाणर्ज्य दूत ात्यादींच्या नेमर्ुका तसेच आनरल, सागरी णशक्षर्, िमणखाते, 
या णविागाांतील नेमर्कुीसाठी अआण, पुरातत्त्वणविागातील स्मारके, णशलालेख, मांणदरे ात्यादींचे सांरक्षर्, 
बाँबे आटण गलॅरीला देर्गी, आहाआाच्या तपासर्ीबाबतची फी, णवणवि णहशबेाांबतचा पत्रव्यवहार, पुस्तके व 
प्रकाशने, कॅन्सर णरसचण फां डावरील शास्त्रोक्त अहवाल, गुराांचे आआार, िमादाय दानणनिी, मुांबई सुिारर्ा 
्स्ट, ककग आॉआण पाचवा याच्या कारणकदीतील िारतीय नार्ी, व्यापारी णशक्षर्, मयत मार्साची सांपत्ती, 
दुष्टकाळणनवार्ाथण उपाययोआना, औद्योणगक कामिांद्याची मोआर्ी, दुष्टकाळ व प्लेगबाबतचे अप्रत्यक्ष आकार, 
मुांबई ालाख्यातील कायणलयीन अणिलेखाचा ठावणठकार्ा व त्याचे सांरक्षर्, रस्ते व पुलाांची बाांिर्ी व 
दुरुस्ती, रणशया व आपानच्या लढाईतील आाहीरनामे, आांगली आनावराांचा नाश, आांगली पक्ष्याांचे सांरक्षर्—
ात्यादी णवषयाांचा पत्रव्यवहार या णवषयाच्या अणिलेखामध्ये सापडतो. 

 
सागरी वििाग 

 
(अ) अविलेख: (१) १८३४ ते १९०० = १८५८ खांड 

(ब) संदिणसाधने: (१) व्हॉ यूमची यादी, १८३४ ते १९०० = १५ 

 (२) कोटण ऑफ डायरेक्टर आवक, १८४१ ते १८५८ = ७ खांड 

 (३) ॲबस््ॅक्ट प्रोणसकडग, १८६१ ते १८९४ = ३४ 

 (४) कां पायलेशन व बस्त्या, १९०६ ते १९२९ = १८८० 

 
सागरी णविागाकडील घडामोडी व सांबांणित पत्रव्यवहार या अणिलेखामध्ये आढळतो. समुद्रावर 

घडर्ारे अपघात, त्याांबाबतची चौकशी, सागरी णविागातील अणिकाऱ्याांना राहण्याची व्यवस्था, मरीन 
स्टोअसणची आयात व णनयात, सागरी णविागातील णवणवि प्रकारच्या णहशबेाांबतचा पत्रव्यवहार, णशकपग 
कायालयाचे प्रशासकीय अहवाल, मुांबई व कराची येथील बांदर णवश्वस्त-मांडळाचे अांदाआपत्रक, 
आहाआाांवरील अपघाताांबाबतच्या चौकशीसाठी आले या साक्षीदाराांना द्यावयाचा ित्ता, िान्याची िरपाई, 
बांदराची मोआर्ी, बांदर-णवश्वस्त मांडळासाठी आागा, दीपगृहाची उिारर्ी, मुांबई, बांगाल व बमा येथील 
मोआर्ीबाबतची प्रमार्पते्र, आयात व ने-आर्ीबाबतचे णनयम, मालवाहू आहाआाांवरील सामानाची चोरी होऊ 
न देण्याबाबत व्यवस्था, सागरी णविागातील कमणचाऱ्याांचे पगार, िते्त, पेन्शन व अनुदान, व्यापारी बोडाच्या 
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पणरपत्रकाबाबतची प्रकाशने, णिणटश कोडची यादी, आहाआाांच्या येण्याआाण्याबाबतचे णरपोटण, आहाआाांची 
तपासर्ी, मयत खलाशाांच्या ास्टेटची णव हेवाट—ात्यादी णवषयाांचा पत्रव्यवहार या णविागाच्या 
अणिलेखामध्ये आढळतो. 
 
वशििवििाग 

 
(अ) अविलेख: (१) १८२५ ते १९१२ = २३२९ खांड 

 (२) १९१३ ते १९२१ = ६७२१ कां पायलेशन 

 (३) १९२१ ते १९५८ = ११११९ बस्त्या 
  
(ब) संदिणसाधने: (१) व्हॉ यूमची यादी, १८६१ ते १८६४ व १८८० ते १९१२ = ३२ 

 (२) कां पायलेशनची यादी, १९१३ ते १९२१ = १ 

 (३) फााल ाांडेक्स, १८२१ ते १९३६ = ३ 

 (४) फाालींची यादी, १९२१ ते १९३६ = १ 

 (५) आवकआावक नोंदवह्या, १८६० ते १९२१ = २० 

 (६) आावक नोंदवह्या, १८७४ ते १९२१ = ५३ 

 
शतेकी कॉलेआ, शतेकी णवद्याथ्यांना द्यावयाची स्कॉलरणशप, प्रशासकीय अहवाल, शकै्षणर्क 

सांस्थाांतील उमेदवाराांच्या नेमर्ुका, मणॅ्क परीक्षा, कॉलेआतपासर्ी, मुांबई णवद्यापीठाला द्यावयाचे अनुदान 
व त्याचा णवणनयोग, व्यापारणवषयक णशक्षर्, प्राच्यणवद्या, म्युणझयम व पुरातत्त्व णविागाबाबतच्या सिा, 
युरोणपयन व आांग्ल-िारतीयाांना द्यावयाचे णशक्षर्, स्कॉलरणशप फां ड, शाळेच्या अांणतम परीक्षा, णवणवि 
शणैक्षर्क सांस्थाांना द्यावयाचे–साहाय्यक अनुदान, शालेय पुस्तकाांची णसद्धता व प्रकाशन, िारतात 
ाांणआणनयकरग व ताांणत्रक सांस्थाांत णशकले याांना नोकरी णमळण्याबाबत सांिी—ात्यादी णवषयाांचा पत्रव्यवहार 
णशक्षर्णविागातील अणिलेखात आहे. 
 
धमणखाते 

 
(अ) अविलेख: (१) १८४७ ते १९११ = ९१२ खांड 

 (२) ॲबस््ॅक्ट प्रोणसकडग = ७३ खांड 

 
(ब) संदिणसाधने: (१) व्हॉ यूमची यादी, १८४७ ते १९०९ = ५ 

 (२) आवक नोंदवह्या, १८५२ ते १९२१ = ३८ 

 (३) आावक नोंदवह्या, १८८२ ते १९२१ = १२ 

 
चचणबाबतचे शासकीय णनयम, त्याबाबत घ्यावयाची काळआी, चचणचा वापर, ाांणडयन णिस्तीयन 

मरेॅआ णनयमान्वये झाले या णववाहाांना द्यावयाची प्रमार्पते्र, दफन व दफनिमूी, चचणना लागर्ाऱ्या 
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फर्थनचरला पुरवठा, चचण बाांिण्याकणरता लागर्ारी आमीन, सांबांणित अणिकाऱ्याांना द्यावयाचा मोबदला व 
त्याांची कतणव्ये, दफनिमूीमध्ये खोदावयाच्या णवणहरीबाबतचा प्रस्ताव, िारत सरकारने या खात्यासांबांिी 
पुरवावयाची माणहती, िमणखात्याकडील णहशबेाची तपासर्ी, उपाध्याय, रोमन कॅथणॅलकचा पुरोणहत 
ात्यादींच्या नेमर्कुा, िार्थमक कायासाठी द्यावयाची फी, णबशप व रणआस््ार याांचा ित्ता ात्यादींबाबतची 
िारत सरकारला द्यावयाची माणहती, ाांग्लांड ककवा रोमच्या चचणसाठी करावयाचा खचण ात्यादींबाबतचा 
पत्रव्यवहार या णविागाच्या अणिलेखामध्ये सापडतो. 
 
सैवनकी वििाग 

 
(अ) अविलेख: (१) १८२१ ते १८९५ = ६७२४ खांड 

(ब) संदिणसाधने: (१) व्हॉ यूमची यादी, १८२१ ते १८९५ = १ 

 (२) की बुक्स, १८४० ते १८७९ = ५ 

 (३) आवक नोंदवह्या, १८४१ ते १८९५ = ११५ 

 (४) आावक नोंदवह्या, १८४३ ते १८९९ = ३८ 

 
णमणलटरी णविागातील णवणवि नेमर्ुका, तोफखान्याकडील पदावनती, णमणलटरी णविागातील सवण 

णहशबेाांबाबतचा पत्रव्यवहार, सैन्य, राखीव दल, सैणनकी दलातील ज्येष्ठताक्रम, णिणटश सैन्यदलासाठी 
रायफलची व्यवस्था, णमणलटरी णविाग कायांलय व त्याचा कमणचारी वगण यासाठी णबस् डांगची व्यवस्था, 
लांडन गझेॅटमध्ये प्रणसद्ध होर्ारे सैणनकी तळणवषयक णनयम, पोणलसाांना राहण्याची व्यवस्था, सैणनकी 
कमणचाऱ्याांचे कपडे, सैन्याच्या हालचालींबाबतच्या तक्रारी, णिणटश णशपायाांची णनवृत्ती, तटबांदीची पहार्ी, 
मुांबई, एडन व कराची येथील णकनाऱ्याांवरील सांरक्षर्, सैन्य, तोफखाना, ात्यादींची वाटर्ी, मयत 
अणिकाऱ्याांच्या ास्टेटीची व्यवस्था, घोड्ाांचे तबले, हॉस्स्पटलला लागर्ारी सािनसामग्री, सैणनकी 
णविागाची न्यायणवषयक प्रकररे्, कमणचाऱ्याांची औषिणवषयक सोय, पेन्शन व अनुदान, सैणनकी कैद्याांना 
औषिाची व्यवस्था—ात्यादींबाबतचा पत्रव्यवहार या णविागाच्या अणिलेखात आढळतो. 
 
दुष्ट्काळवििाग 

 
(अ) अविलेख: (१) १८७६ ते १९०२ = १८४५ खांड 

  
(ब) संदिणसाधने: (१) व्हॉ यूमची यादी, १८७६ ते १९०२ = ६१५ 

 (२) आवक नोंदवह्या, १८९२ ते १९१९ = २६ 

 (३) आावक नोंदवह्या, १८९७ ते १९१९ = १८ 

 
दुष्टकाळणनवारर्ाथण केले या साहाय्याचा णहशोब, आकस्स्मक खचासाठी दुष्टकाळणविागाला णदलेली 

आगाऊ रक्कम, कलेक्टर व दुष्टकाळणनवारर्ाथण नेमले या ातर अणिकाऱ्याांना णदलेली कायम आगाऊ रक्कम, 
सांबांणित अणिकारी व कमणचाऱ्याांच्या नेमर्ुका, सैन्य व दारुगोळा याांची व्यवस्था, णिल्ल व कोळी याांचे 
णवतरर्, िान्याच्या नुकसानीची िरपाई, दुष्टकाळाने त्रस्त झाले या गावाांकडील मृत्युसांख्या-प्रमार् व 
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त्याबाबत बांदोबस्त, दुष्टकाळी कामाांसाठी लागर्ारा कमणचारीवगण, दुष्टकाळ णनवारण्याचे कायणक्रम, सांबांणित 
अहवाल, कमी वतेन असर्ाऱ्या सरकारी नोकराांना द्यावयाची िरपाई, गवताचा साठा, महसूल-वसुली, 
िरपाईसाठी आणमनीची अव्याप्ती, कआण णमळवनू देण्याबाबत उपाययोआना—ात्यादींबाबतचा पत्रव्यवहार या 
णविागाच्या अणिलेखामध्ये आहे. 
 
टाकंसाळ-वििाग 

 
(अ) अविलेख: (१) १८३० ते १८३६ = २९ खांड 

 (२) कोटण ऑफ डायरेक्टसण आावक (१८२९ ते १८३६) = २ खांड 

 
नवीन ताांब्याच्या नाण्याांची सुरुवात, नवीन नार्ी व्यवहारात वापरात येताना आले या अडचर्ी, 

टाांकसाळीच्या उपयोगासाठी लागर्ारा कोळसा मागणवण्याबाबत, टाांकसाळीकडील बदल, आुनी ताांब्याची 
नार्ी, नवीन चाांदीची नार्ी, ाांग्लांडला पाठणवण्यात आलेले कमी प्रतीचे साचे, परदेशातील टाांकसाळ, 
टाांकसाळीची पनुघणटना, टाकसाळणविागाला आवश्यक असलेला कमणचारीवगण, टाांकसाळीस लागर्ारी 
सािनसामग्री—ात्यादींबाबतचा पत्रव्यवहार हा णविागाच्या अणिलेखामध्ये सापडतो. 
 
जनरल वडपाटणमेंट (प्लेग) 

 
(अ) अविलेख: (१) १८९७ ते १९०३ : १५६० खांड 

 (२) १९०४ ते १९१० = ७५६ कां पायलेशन 

 
(ब) संदिणसाधने: (१) व्हॉ यूमची यादी, १८९७ ते १९०३ = १ 

 (२) कां पायलेशनची यादी, १९०४ ते १९१० = १ 

 
प्लेगमुळे झालेले मृत्यू, समुद्र, रे व े ककवा ातर वाहनाांनी मुांबईत येर्ाऱ्या मनुष्टयाांची वैद्यकीय 

तपासर्ी, प्लेगबाबत रे वसे्टेशनची तपासर्ी, प्लेग कणमशनरकडून येर्ारे अहवाल व सूचना, प्लेग-
प्रणतबांिक ाांआेक्शन व ातर उपाययोआना, समुद्रमाग े बांदरावर येर्ाऱ्या प्रवाशाांची वैद्यकीय तपासर्ी, 
प्लेगला प्रणतबांि करण्यासाठी योआावयाचे वगेवगेळे उपाय, प्लेगपासून ज्याांना उपद्रव पोचला आहे त्याांना 
लांडनहून पाठणवलेली सािनसामग्री—ात्यादींबाबतच्या पत्रव्यवहारबाबत या णविागाचे अणिलेख बोलतात. 
 
िाविज्य-वििाग 

 
(अ) अविलेख: (१) १८२१ ते १८३६ = ७८ खांड 

(ब) संदिणसाधने: (१) उपलब्ि नाहीत. 
 

मुांबई ककवा ातर उप-णविागाांमध्ये येर्ाऱ्या मालाचे णववरर्पत्र, आयात व णनयात करावयाच्या 
णवक्रयवस्तू व त्याांना द्यावी लागर्ारी प्रमार्पते्र, वखारीसाठी लागर्ारी स्टेशनरी व फर्थनचरची वस्तुसूची, 
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व्यापाराकणरता आलपयणटनासाठी आहाआाांना णदलेले आदेश, कापसाची णवक्री व त्याचे णवतरर्, कापसाच्या 
उद्योगिांद्यामिील दलाली, चीनमध्ये कापसाची णनयात, चीनला व्यापार करण्यासाठी द्यावयाची प्रमार्पते्र, 
व्यापरणवषयक करारनामे, व्यापारी आहाआाांचे कमाांडर, त्याांना णदलेले आदेश, व्यापाऱ्याांची गाऱ्हार्ी व 
व्यापारासाठी सांरक्षर्—ात्यादी बाबींचा पत्रव्यवहार या णविागाच्या अणिलेखात आढळतो. 
 
कोटाचे अविलेख 

 
(अ) अविलेख: (१) मेयर कोटण व रेकॉडणर कोटण–२६२ नोंदवह्या, ा. स. १७२६ ते १८२४ 

 (२) सुप्रीम कोटण – १४५ नोंदवह्या, ा. स. १८२४ ते १८५९ 

 (३) ाणक्वटी रेकॉडण – ३५० रुमाल, ा. स. १७२८ ते १८९६ 

 (४) णक्रणमनल कोटण – ६९ नोंदवह्या, ा. स. १७८८ ते १८४७ 

 
कोटण-प्रकरर्ाबाबतचे णनयम, नोटीस, कराराचे णनयम, णमणनट बुक, ऑडणर बुक, ात्यादी प्रकारचे 

अणिलेख यात आढळतात. परराष्ट्ीय अणिकार, युरोणपयन एआन्सीचे अणिकार, मूर्थतपूआा व िार्थमक 
उत्सव, कैद्याांची वागर्ूक व तुरुां गाांतील णशस्त, णदवार्ी न्यायव्यवस्था, मालमत्ता व सांपत्तीची व्यवस्था, 
न्यायणवषयक कणमशनरचे आहाणगरदार व ानामदाराांचे पस्स्क्रम अहवाल, णदवार्ी व फौआदारी 
कायद्याांबाबत प्रश्नावली, स्थावर णमळकत, णवणवि प्रकारचे आाहीरनामे, महसूल व न्यायणवषयक 
प्रशासकीय कामाचे कायणवृत्त, देशी णशक्षर्, दाणगन्याांच्या अपहरर्ासाठी मुलाांनी केलेले गुन्हे, तुरुां गाांच्या 
व्यवस्थेचे णनयम, सुरत येथील दांग्यात झालेले अडथळे, दास्यत्व, सदर अदालत आस्थापना, सैणनकी 
वस्तूांचा साठा, परीक्षा-कणमटी, देशी न्यायणवषयक कामे, सैणनकी आस्थापना, बांडखोरीबाबतचे गुन्हे, 
वणकलीची परीक्षा, काआींचे अणिवतेन—ात्यादी णवषयाांचा पत्रव्यवहार कोटाकडील या अणिलेखात 
आढळतो. 
 
बाष्ट्प-वििाग 

 
(अ) अविलेख: (१) वाफेला लागर्ाऱ्या कोळसा-खरेदीची व्यवस्था, मुांबई व सुएझमिील दळर्वळर् 
वाफेच्या साहाय्याने चालणवण्याची व्यवस्था, आगबोटींना णदलेले नौप्रस्थानाचे आदेश, ाांग्लांडहून आर्लेला 
कोळसा व त्याची णबले, कोळशाच्या आवक व आावक व्यवहाराांच्या णहशबेाांचे णतमाही णववरर्पत्र, आगबोट-
दुरुस्तीच्या खचाचे अांदाआ व प्रत्यक्ष खचण, प्रवासित्याची पावती, कां पनीच्या बोटींतील ाांणआणनयकरग 
णविागातील कामकाआाची पद्धत, युरोपातून आर्ले या व मागवावयाच्या कोळशाचे दर, लेफ्ट नांटला 
प्रवासमोणहमेसाठी लागर्ारी सािनसामग्री—ात्यादी पत्रव्यवहार या णविागाच्या अणिलेखात सापडतो. 
 

सेपरेट वडपाटणमेंट 
 

अविलेख : (१) १८३० ते १९१३ = ४३९ खांड 

संदिणसाधने: (१) आवक नोंदवह्या, १८८३ ते १९१३ = ४ 

 (२) आवक नोंदवह्या, १८८३ ते १८९९ = २ 
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सेके्रटणरएट णबस् डांग, आस्थापना, आरोग्यकारी कणमशनरच्या कायालयाचे मुांबईहून पुण्यास 
स्थानाांतर, सेके्रटणरएटच्या दरवाज्याकडील मागण, को-ऑपरेणटव्ह के्रणडट सोसायटीच्या सिा, गव्हनणरचे 
कायणक्रम, लांडनला पाठवावयाची प्रकररे्, ाांग्लांडहून येर्ाऱ्या महसूल, णवत्त, आनरल, राआकीय, न्याय व 
णशक्षर् णविागातील अणिकारीवगाचे णववरर्पत्र, ाांणडयन णसस्व्हल सस्व्हणसमिील ाांग्लांडमध्ये झाले या 
नेमर्ुका, मुांबई शहरातील अन्िान्याच्या णकमती, णलणपकाच्या घराचे मू याांकन, स्थाणनक ित्ता, वाढीव 
णवणवि िते्त, गव्हनणरचे कायणक्रम, सैणनकी प्रकाशनाांचे णवतरर्, ाांणडयन स्टँप ॲक्ट, वआनमापाांचे 
प्रमार्ीकरर् ात्यादीं-सांबांिी वगेवगेळया णविागाांचे सरकारी ठराव, सावणआणनक बाांिकामखात्याचे 
अांदाआपत्रक, िारतीय िौगोणलक नावाांची एकरूपता—ात्यादींबाबतचा पत्रव्यवहार या णविागाच्या 
अणिलेखात आढळतो. 
 
जंवजरा वदिाि ऑवफस 

 
(अ) अविलेख: (१) १८६९ ते १९४४ = ७५७ खांड 

 
अणलबाग आणर् आांणआरा याांमिील टपालखात्याची व्यवस्था, टपालखात्याची आस्थापना, 

खेडेगावाांत ठेवावयाच्या टपालपेट्या, पेर् व गोरेगाव याांमिील टपालव्यवस्था, आांणआरा स्टेटमिील गावाांची 
यादी, टपालखात्याचे आकार, आकातखात्यातील कामाची तपासर्ी, अबकारी खात्यातील तातडीच्या 
कामाांची व्यवस्था, आांणआरा स्टेटचा अबकारीखात्याचा वार्थषक अहवाल, दारू व ताडी याांबाबतची तपासर्ी, 
आांणआऱ्याचा नबाब णसद्दी अहमदखान व मुांबईचे गव्हनणर याांमिील चालीरीती, मीठ, अफू व अबकारीबाबतचे 
करार, आाफराबाद येथील वाहतुकीबाबत आुनागढ राज्याची कृती, छोट्या-छोट्या राज्याांसाठी 
न्यायणवषयक व्यवस्था, श्रीविणन येथील पेशव्याांच्या प्राचीन वास्तूचे सांरक्षर्, माध्यणमक शाळेतील फी, 
राआपुत्र व मुख्य अणिकारी याांची प्रॉपटी, आांणआरा सांस्थानातील आत्रा, आांणआरा दरबार गझेॅट, काणठयावाड 
बांदरामिून व्यापाराची वाढ ात्यादींबाबतचा पत्रव्यवहार या णविागाच्या अणिलेखात आहे. 
 
वसल्व्हर ज्युवबली कवमटी फाईल्स 

 
िषण १९३५: सुमारे २०० 

 
बादशहा पांचम आॉआण याांच्या अणिकारग्रहर्ास २५ वषे झा यानांतर साआरा केलेला उत्सव, 

त्यासाठी णमळणवलेला णनिी, सांबांणित प्रकाशने, णस व्हर ज्युणबली कणमटीचे णनयम, कुस्त्याांच्या स्पिेमध्ये 
कआकले याांना बणक्षसे, शाळेतील णवद्याथ्यांना णमठाई, सिासदाांकडून णमळालेली वगणर्ी व देर्गी, ाांणडयन 
मचंटस् चेंबरच्या सिासदाांची यादी ात्यादींचा पत्रव्यवहार या अणिलेखात आढळतो. 
 
बाँबे प्रॉग्व्हग्न्द्शयल बँककग ि टेक्सटाइल 
 
लेबर इन्द्वायरी फाईल्स 
 
१९२९ ते १९४० = २०० 
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टेक्स्टााल लेबर चौकशी कणमटीची नेमर्ूक, त्याांचा कमणचारीवगण व त्याांना देय असलेले िते्त, 
ाांपीणरअल बँक ऑफ ाांणडयाबाबत मनेॅआमेंट बँक ऑफ ाांणडयाची बोलर्ी, बाँबे मटॅर्थनटी बणेनणफट कायदा व 
त्यासांबांिीचे कामकाआ, णगरण्या, फॅक्टरीआ, व सांस्था याांना णदले या िेटी, कामगाराांच्या मुलाखाती, 
प्रमार्ितू वतेन देण्याबद्दल योआना, कॉटन टेक्स्टााल ाांडस््ीमिील वेतन, कमीत कमी वतेन, आवश्यक 
वतेन, कामाच्या पाळया, आर्थथक व औद्योणगक बदल, त्याबाबतचे अनुमान व णशफारशी, लेबर मनेॅआमेंट व 
त्याांचे कामकाआ ात्यादींचा पत्रव्यहार या णविागाच्या फाालींमध्ये आढळतो. 
 
नाटके 
 

िाणरका व पसु्तके: १९५५ ते १९७२ 

 
मराठी, कहदी, ाांग्रआी, म याळम, बांगाली ात्यादी िाषाांतील छापील नाटके व त्याांच्या हस्तणलणखत 

प्रती नाट्यिमूी परीक्षर् मांडळाकडून आले या आहेत. हे साणहत्य ऐणतहाणसक, दैवतकथा, सामाणआक व 
साांस्कृणतक के्षत्राांतील आहे. स्वातांत्र्यानांतर देशात झालेले सामाणआक व साांस्कृणतक बदल, सामाणआक व 
िार्थमक समस्या ात्यादींबाबत या अणिलेखािारे प्रकाशझोत टाकण्यात आलेला आहे. म्हर्ून सांशोिकाांच्या 
दृष्ठीने हे साणहत्य महत्त्वाचे आहे. 
 
नकाशे 
 

णवणवि प्रकारचे आवळआवळ १०,००० नकाश े पुराणिलेख णविाग, मुांबई येथे समाणवष्ट करण्यात 
आलेले आहेत. मुांबई राज्यातील तालुके व णआ हे, कसि, मुांबई व गोवा ात्यादींकडील रस्ते, सतलआ व्हॅली 
प्रोआेक्ट व ातर प्रोआेक्ट पांआाब, मुांबई, हैदराबाद, णवआापूर, गुलबगा येथील प्रदेशवर्णनात्मक नकाश े
कराची, कोकर्, हैदराबाद, मद्रास, म्हैसूर, ात्यादींकडील णवणवि प्रकारचे नकाश,े बेळगाव तालुका, 
णमठागर, तळ, रे व,े पोस्टऑणफस, नद्या, प्रादेणशक णविाग, सागरी प्रदेशा, वगेवगेळया राज्याांच्या प्रादेणशक 
मयादा, बांदर औद्योणगक प्रगती, फूटपाथ, पूल, ान्स्पेक्शन बांगले, आांगले, णवणहरी, ा. दशणणवर्ारे 
वगेवगेळया णविागाांचे णवणवि नकाश ेयामध्ये अांतिूणत आहेत. 
 
राजपते्र (अ) 
 
एकां दर राआपते्र १९७७ पयणत ९७०० 

 
बॉम्बे गव्हनणमेंट गझेॅट १८३१ ते १९६०; महाराष्ट् गव्हनणमेंट १९६१ ते १९७७ 

 
मुांबई व महाराष्ट् शासनाने वळेोवळेी प्रणसद्ध केलेले कायदे, अणिसूचना, णरझ ट या राआपत्राांत 

आढळतात. तसेच आमीन–सांपादन कायदा, णकमान वतेनासांबांिीचे णनयम, णवणवि सरकारी अणिसूचना, 
म्युणनणसपाणलटीच्या अणिसूचना, णविानसिाांतील णबले, नाव बदल याबद्दल, लोकसेवा आयोगाने 
घेतले या णवणवि परीक्षाांचे णनकाल, णविागीय परीक्षाांचे णनकाल, ालेस्क््क सुपरवायझर व वायरमनच्या 
परीक्षा, औद्योणगक वाद, गृहणनमार् मांडळाचे कायदे, णवणवि णविागाांतील अणिकारीवगाच्या नेमर्कुा, 
न्यायािीश, कॉलेआमिील लेक्चरर ात्यादींच्या याद्या, िणवष्टयणनवाहणनिी णनयम, बँकेतील आाणहराती, 
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आर्थथक सांस्था, व्यापारी व्यवसाय, बांदर णवश्वस्तमांडळाचे कायदे, मुांबई णवद्यापीठाच्या परीक्षा, प्राथणमक 
णशक्षर्, णविानमांडळ, लग्नासांबांिी णनयम, कां पनीचे स्थानाांतरर्, प्रास्प्तकर, राज्यपालाांनी काढलेले 
वटहुकूम—ात्यादीं सवण णवषय या राआपत्रामध्ये आढळतात. 
 
राजपते्र (ब) 
 

िारत सरकारचे राआपत्र, ा. स. १८६४ ते १९७७ 

 
मध्यवती सरकारने मांआूर केलेले णनयम, ठराव, आदेश, कायदे ात्यादी या राआपत्रात आढळतात. 

िारतीय सांरक्षर्, िारतीय प्रशु क कायदा, व्यापारणवषयक णनयम, अणिकारीवगाच्या नेमर्ुका, णनवृत्ती, 
पदावनती, राआीनामा व बडतफी ात्यादींचे आदेश, सनदी लेखापालाचे णवणनयमन, णनवडर्ुका, णडस्स््क्ट 
एम्प्लॉयमेंट ॲडव्हायझरी कणमटी, णडस्स््क्ट एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंआ, नष्ट केले या नोटाांचे प्रदान, नाव 
बदल याबाबत खाआगी व्यक्ती व सांस्थाांकडून आले या आाणहराती व नोणटसा, िमण बदलण्याबाबत, 
िणवष्टयणनवाहणनिी णनयम, पुरातन वस्तूांच्या सांरक्षर्ाबाबतचा कायदा, िमादायसांबांिी कायदा, ाांणडयन 
णहस्टॉणरकल रेकॉडणस् कणमशन, िणवष्टयणनवाहणनिी व ातर फां डाांवरील देय व्याआ, आर्थथक बाबी, 
णफ ममिील अवॉडणस्, प्रथम व णितीय श्रेर्ी अणिकाऱ्याांची यादी, राष्ट्पतींनी णदलेली अवॉडणस् 
ात्यादींबाबत या राआपत्रात छापील अणिलेख आढळतो. 
 
राजपते्र (क) (इतर) 
 

मुांबई पुराणिलेखागार, मुांबई येथील ातर राज्याांची खालील राआपते्र समाणवष्ट करण्यात आलेली 
आहेत: 
 

अ. नं. नाि िषण 

१) आग्रा १८४३ ते १८५६ 

२) बांगाल १७९३ ते १८७४ 

३) होळकर सरकार गझेॅट १८९४ ते १९५० 

४) णिणटश बमा १८६७ ते १८७३ 

५) सें्ल प्रॉस्व्हस्न्सस १८६७ ते १८७३ 

६) णसलोन १८१३ ते १८७४ 

७) णदल्ली १८४६ ते १८५६ 

८) हाँगकाँग १८५३ ते १८७४ 

९) लांडन १७९७ ते १८७४ 
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१०) मद्रास १८०२ ते १८७३ 

११) न्यू साऊथ व ेस १८३९ ते १८७४ 

१२) पांआाब १८६३ ते १८७३ 

१३) कसि १८६९ ते १८७४ 

 
ॲबस्रॅक्ट ऑफ प्रोवसकडलज 
 

सांबांणित णविागाचे महत्त्वाचे ठराव, आदेश ात्यादी त्या त्या णविागाच्या या अणिलेखात आढळतात. 
त्याांची णविागवार यादी खालीलप्रमारे्: 
 

अ. नं. नाि िषण खंड 

१) महसूल णविाग १८६१ ते १९३१ ६२ 

२) िमणखाते णविाग १८६४ ते १९३६  

३) णशक्षर् णविाग १८६३ ते १९३१  

४) णवत्त णविाग १८६१ ते १९३१  

५) आनरल णविाग १८६१ ते १९३२  

६) ाांडो युरोणपयन टेणलग्राफ्स णविाग १८६४ ते १९७२  

७) न्याय णविाग १८६० ते १९००  

८) गृह णविाग १९२१ ते १९३१  

९) णविानमांडळ णविाग १८६५ ते १८९४  

१०) मरीन णविाग १८६१ ते १८९४  

११) राआकीय णविाग १८६० ते १९३२ ९४ 

१२) सावणआणनक बाांिकाम खाते (ाांपीणरयल) १८५६ ते १८९४  

१३) सावणआणनक बाांिकाम खाते (पाटबांिारे) १८७३ ते १८८७  

१४) सावणआणनक बाांिकाम खाते (स्थाणनक) १८६६ ते १९३१  

१५) सावणआणनक बाांिकाम खाते (रे व)े १८७० ते १८९४  

१६) णवकास णविाग १९२० ते १९२९  
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१७) मद्रास सरकारचे महसूल बोडण १८८१  
 
ितणमानपते्र 
 

अ. नं. ितणमानपत्राचे नाि िषण 

१) बाँबे क्रॉणनकल १८२५ ते १९५९ 

२) बाँबे कोणरयर १७९७ ते १८४६ 

३) बाँबे टेणलग्राफ्स् व कोणरयर १८४७ ते १८६१ 

४) बाँबे टााम्स १८३८ ते १८५९ 

५) बाँबे गझेॅट १८०९ ते १९१४ 

६) बाँबे गार्थडयन १८५६ ते १९०५ 

७) बाँबे नेणटव्ह ऑब झवणर १८३३ 

८) बाँबे णवटनेस १८४४ ते १८४६ 

९) बाँबे दपणर् १८३२ ते १८३४ 

१०) बाँबे हालकरु व वतणमान १८३३ ते १८३५ 

११) बाँबे एक्झाणमनर १८३५ ते १८३७ 

१२) बाँबे णवकली गााड १८३२ ते १८३३ 

१३) बाँबे आयणरश १८२७ 

१४) बाँबे आांटलमन णलटररी गझेॅट १८४३ ते १८४९ 

१५) बाँबे स्टँडडण १८५८ ते १८५९ 

१६) बाँबे ओणरएांटल न्यूआ १८५३ ते १८५७ 

१७) बाँबे मेसेंआर १८३१ 

१८) मॉणनंग स्टार १८३६ 

१९) ाांपॉटंट आनणल १८५३ 

२०) मराठा १९१३ ते १९२५ 

२१) पूना ऑब्झवणर १८५२ ते १९१५ 
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२२) डेक्कन हेरा ड व डेली टेणलग्राफ १८६१ ते १८६२ व १८७६ ते १९१६ 

२३) केसरी (मराठी) १९०० ते १९३१ व १९६२ ते १९७३ 

२४) लांडन टााम्स १८२०, १८३७ ते १८४५, १८४७ ते १८५३, १८७१ ते 

  १८७२, १९१४ ते १९१५, १९२१ ते १९४०, १९५० ते १९५१ 

२५) नवआीवन १९१९ ते १९३२ 

२६) टााम्स ऑफ ाांणडया १८६१ ते १९७७ 

२७) यांग ाांणडया १९१५ ते १९३२ 

२८) ाांणडयन एक्स्पे्रस १९५५ ते १९६३ 

२९) महाराष्ट् टााम्स १९६२ ते १९७७ 

३०) कहदू १९५५ ते १९६४ 

३१) कहदुस्थान टााम्स १९५६ ते १९६४ 

३२) लोकसत्ता १९६० ते १९६८ 

३३) ाांणडयन एक्स्पे्रस १९५५ ते १९६३ 

३४) ास्व्हकनग न्यूआ १९५५ ते १९६४ 

३५) बाँबे सेंणटनल १९४५ ते १९५६ 

३६) करांट १९५७ ते १९६० 

३७) स्ब्लट झ १९५७ ते १९६४ 

३८) फायनास्न्शयल एक्स्पे्रस १९६१ ते १९६४ 

३९) सकाळ १९६५ ते १९६८ 

४०) नवशस्क्त १९४५ ते १९७२ 

४१) आनशस्क्त १९५० ते १९७३ 

४२) फ्री पे्रस आनणल १९३९ ते १९७२ 

४३) फ्री पे्रस बलेुणटन १९४७ ते १९७० 

४४) प्रबोि १९२५ ते १९२८ 

४५) ालस््ेटेड लांडन न्यूआ १९६२ ते १९६५ 
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४६) हणरआन (आानेवारी ते आुलै १९४२) 

 
प्रकाशने (१८३९ ते १९७७) 
 

शासनाने प्रणसद्ध केलेली तसेच सांशोिनोपयोगी ाणतहासावरील पुस्तके व ऐणतहाणसक सांदिणसािने 
मुांबई पुराणिलेखागार येथे समाणवष्ट करण्यात आलेली आहेत. शासकीय पुस्तकाांमध्ये पुढील णवषयाांचा 
अांतिाव होतो: आमी णरपोटण, अबकारी ॲडणमणनस््ेशन, मुांबई ालाख्यातील न्यायव्यवस्था, िारतातील 
मणनऑडणर णविाग, णदवार्ी प्रशासकीय अहवाल, मुांबईचा पार्ीपुरवठा, मुांबईची आर्थथक पणरस्स्थती, शाळा-
चौकशी कणमशन, आहाआाांच्या तपासर्ीचा अहवाल, स्मॉल कॉआ कोटण, णिल्ल आमात, फौआदारी व णदवार्ी 
कायदे, णसलेक्शन फ्रॉम णद रेकॉडणस् ऑफ णद गव्हनणमेंट ऑफ ाांणडया व बाँब े गव्हनणमेंट, वगेवगेळया 
णविागाांचे वार्थषक अहवाल, आांगलखात्यातील कायदे व णनयम, न्यायव्यवस्था, ाांणडयन लॉ णरपोटण, णिणटश 
कोड णलस्ट, लोकराज्य, णवणवि णआ ह्याांचे गझेॅणटयर, आनगर्ना अहवाल (सेन्सस णरपोटण), प्रसाद, लेबर 
गझेॅट, आर्थथक बाबींवरील पुस्तके, णवणवि णविागाांची डायआेस्ट, लँड रेव्हेन्यू णनयम, लँड एणलयनेशन 
रणआस्टर, लोकसिा वादणववाद, पालणमेंटरी वादणववाद, बाँबे लेणआस्लेचर कौस्न्सल णडबटे स्, मुांबई 
ालाख्याचे आकडेशास्त्रीय नकाशापुस्तक, णहस््ी ऑफ सस्व्हणणसस, णसस्व्हल णलस्ट, आमी व नेव्ही णलस्ट, 
कॅलेंडर, नेणटव्ह न्यआू पेपर णरपाटण ात्यादी. 
 
मोडी अविलेख–संग्रह 
 
(१) सागंली दप्तर 
 

(३२४ रुमाल) ा. स. १८०० ते १८५० 
कोकर्ातून आले या पटविणन घराण्याणवषयी या अणिलेख-सांग्रहात कागदपत्र आढळतात. मराठी 

राज्याच्या वळेची पणरस्स्थती, खडा येथील लढाई, यशवांतराव होळकर याांनी पणु्यावर केलेला हल्ला, 
साांगली राज्याचे पणहले प्रमुख कचतामर्राव पटविणन याांचा पेशव ेव णिणटशाांशी असलेला सांबांि, ाांग्रआाांचा 
अहमदाबादवर हल्ला, गुआर व कुडची प्रकरर्ी कचतामर्राव पटविणन व णसदोआीराव कनबाळकर याांचा 
पत्रव्यवहार, त्या वळेची सामाणआक, आर्थथक, िार्थमक पणरस्स्थती ात्यादींबाबतचा पत्रव्यवहार या सांग्रहात 
आढळतो. 
 
(२) होळकर चादंिड दप्तर 
 

होळकर सरकार गझेॅट – १८१४ ते १९५० 
 

होळकर कुटुांबातील प्रमुख व्यक्ती म्हर्आे म हारराव (१८१८–३३), हरीराव (१९३४–४३), 
तुकोआीराव (१८४४–८१) व णशवाआीराव (१८८६–१९०३) याांच्या कारणकदीत घडले या घडामोडी यात 
आढळतात. १८१८ मध्ये पेशव्याांच्या पतनानांतर होळकराांकडे त्याांची दख्खनची आहागीर राणहली, चाांदवड 
सांस्थानातील आर्थथक पणरस्स्थती, शतेकी व्यवसाय, आमाखचण, ताळेबांद ात्यादी त्या वळेच्या आर्थथक 
पणरस्स्थतीणवषयीची माणहती या दप्तरात आढळते. 
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(३) राजे माने कुटंुबाचा म्ब्हसिड येथील अविलेख–संग्रह 
 

१८ रुमाल – १७ व १८ व्या शतकाांतील 
 

राआे माने कुटुांब, कुतूबशाही, आणदलशाही आणर् मोंगल व मराठा याांच्या अांमलाखाली असताना 
त्या त्या वळेचा पत्रव्यवहार यात आढळतो. औरांगआेब बादशाहाने णदलेली सनद, छत्रपती राआाराम व शाहू 
याांनी माने कुटुांबास णदलेली अियपते्र, णिणटशाांशी झालेला खासगी व महसूलणवषयक पत्रव्यवहार यात 
आढळतो. 
 
(४) मेििली – नाना फडिीस दप्तर 
 

२१४ रुमाल – १७ व्या व १८ व्या शतकाांतील 
 

मराठेशाहीच्या ाणतहासात नाना फडणर्साांनी केलेली कामणगरी, महाराष्ट्ात तसेच उत्तर 
कहदुस्थानातील मराठी साम्राज्याच्या िागात व कारिारात नाना फडणर्साांनी दाखणवलेली मुत्सदे्दणगरी या 
पत्रव्यवहारात आढळते. तसेच हे कागदपत्र मराठी साम्राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. उत्तर 
कहदुस्थानातील आनतेवरील मराठी कारिाराचा ठसा व्यक्त करण्याच्या दृष्टीने हे कागदपत्र व पत्रव्यवहार 
बहुमोल आहे. 
 
(५) सातारा येथील राजे वशके याचें दप्तर 
 

रुमाल ३४ – १८ व्या व १९ व्या शतकाांतील णशके राआाांच्या ऐणतहाणसक घडामोडींचा पत्रव्यवहार 
यात आढळतो. 
 
(६) रायगाि येथील राजे मोवहते 
 

७ रुमाल – १८ व्या शतकाांतील 
 

सातारा णआ ह्यातील रायगाव येथील मोणहते घराण्याचे कागदपत्र यात आढळतात. या कागदाांत 
णशके व महाडीक घराण्याांच्या वांशावळी, णहशबेाांचे कागद व खाआगी पत्रव्यवहार आहे. 
 
(७) विजयदुगण येथील धुळप 
 

४२ अणिलेख – १७४९ ते १८०६ 
 

फमान, परवाना व ातर पत्रव्यवहार तसेच आमीन, िुळप कुटुांबाचा ाणतहास ात्यादी पत्रव्यवहार 
या अणिलेखाांत आढळतो. 
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(८) चौक येथील कोल्हटकर, वज. कुलाबा 
 

१ रुमाल – ा. स. १८०० पूवी 
 

को हटकर याांच्या कुटुांबीयाांच्या आर्थथक बाबींबाबत यात पत्रव्यवहार आढळतो. 
 
(९) पनिेल येथील कोल्हटकर याजंकडील अविलेख 
 

६०० कागदपत्र (१८३० पूवीचे) 
 

कुटुांबखचण ात्यादींचा णहशोब, आणमनीची णविागर्ी, कुलाबा णआ ह्यातील सांपत्तीची पहार्ी ात्यादी 
पत्रव्यवहार या अणिलेखात आढळतो. 
 
(१०) नंदुरकर, मु. नावशक याजंकडील अविलेख 
 

२२५ कागदपत्र, १७ व्या व १८ व्या शतकाांतील 
 

नाणशक येथील अकोलकर घराण्याकडून हे कागदपत्र सांपादन करण्यात आले. हे सातारा व 
को हापूर येथील छत्रपतींचे नाणसकचे तीथोपाध्याय होत. या तीथोपाध्यायाांचे काम स्नानसांध्या आणर् 
िार्थमक कृत्ये करून छत्रपतींचे क यार् कचतरे्. याबद्दल त्याांना ानाम आमीन देण्यात आली. त्याबाबतची 
आज्ञापते्र, सनदा ात्यादी कागद याांत आहेत. याणशवाय अक्कलकोटकर को हापूरचे खासे गायकवाड, 
कसदखेडचे कशदे, नाणसकचे राआेबहादूर याांच्याही सनदा आणर् आज्ञापते्र याांत आहेत. 
 
(११) अहमदनगरचे पळशीकर दप्तर 
 

८ रुमाल – १७१२ ते १८६० 
 

अहमदनगरचे पळशीकर आहाणगरदार याांच्याकडून ही कागदपते्र णमळणवली. त्यात आहाणगरीच्या 
व्यवसायासांबांिी माणहती णमळते. 
 
(१२) रवहमतपूरच्या माने घराण्याचे कागदपत्र 
 

१ रुमाल (ा. स. १८७८ च्या दरम्यान) 
 

शाहू छत्रपती, पेशव.े महादआी कशदे, दौलतराव कशदे याांची आज्ञापते्र, माने व िोसले याांच्या 
वांशावळी, पाणटलकीचे महआर, कौटुांणबक तांटे, पैशाचे व्यवहार, वांशपरांपरागत मानपान, कालगर्नादशणक 
आांत्री, पांतप्रिान मािवराव नारायर् याांचे आज्ञापत्र, शहाआी िोसले व फते्तकसग िोसले याांना मोकासा 
वसूल, बापूआी माने याांस येरे् आमीनऐवआ, गोकवद हरी माने याांची सनद, आप्पाआी माने याांचे पटेकरी 
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आमीन करीत नस याबाबत, आोत्याआी माने याांआकडे णखलाराची चारर्ी, रणहमतपूर येथील कुळाचा 
णहशोब, कआणरोखे, ानाम आमीन—ात्यादींबाबतचा पत्रव्यवहार या अणिलेखात आढळतो. 
 
(१३) जयरामस्िामी मठ–िडगाि, वज. सातारा 
 

२१ रुमाल – १७ ते १९ शतकाांतील 
 

आयरामस्वामी मठ येथील मराठ्ाांच्या कारकीदीतील सामाणआक, िार्थमक ाणतहासासांबांिीचा 
पत्रव्यवहार या अणिलेखात आढळतो. 
 
(१४) िाशीम, वज. अकोला येथील देशपाडें िकील 
 

२५ कागदपते्र – १६ व १७ व्या शतकाांतील 
 

राआकीय घडामोडींबाबतची फमाने व पते्र या अणिलेखात आढळतात. 
 
(१५) अभ्यंकर रेकॉडण, सातारा 
 

१० रुमाल – १८ व्या शतकातील 
 

नाना फडर्ीस याांआकडे सदाणशव अनांत अभ्यांकर नावाचा णवश्वासू मार्ूस होता. पेशव े पणहले 
मािवराव याांच्या मातोश्री गोणपकाबाई याांआकडे नाणशक येथे फडर्ीस म्हर्नू काम करीत होता. त्या वळेची 
फमाने, बखरी व कैणफयती यामध्ये आढळतात. 
 
(१६) कमरुद्दीन, नावशक, याजंकडील रेकॉडण 
 

१७४ अणिलेख – १७ व १८ व्या शतकाांतील 
 

मोंगल बादशहा शहाआहान, औरांगआेब, पणहले शाहअलम, दुसरे शाहअलम महमदशाह याांच्या 
कारकीदीतील कागदपत्र याांत आढळतात. तसेच पेशव्याांसांबांिी काही मोडी व पर्थशयन कागदपत्र याांत 
आहेत. कमरुद्दीन घराण्यास मोगल व पेशव्याांनी णदले या ानामाांबाबतची माणहती याांत आहे. 
 
(१७) पाटि येथील पाटिकर सरदार, वज. सातारा 
 

४ रुमाल – १७ व १९ व्या शतकाांतील 
 

श्री छत्रपती णशवाआीमहाराआाांच्या कारणकदीपासून पाटर्कर घराण्याने केलेली कामणगरी यात 
आढळते. तसेच णशवाआी, सांिाआी, राआाराम व शाहू याांच्या कारकीदीत स्वराज्य–उिारर्ीसाठी केलेले 
पाटर्कर घराण्याचे प्रयत्न यासांबांिीचा पत्रव्यवहार याांत आढळतो. 
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(१८) नावशक येथील वनरंतर घरािे 
 

११ रुमाल – १७ ते १९ व्या शतकाांतील 
 
णनरांतर घरारे् हे नाणशक येथे तीथोपाध्याय व उपाध्याय म्हर्ून काम पहात होते. मराठा 

सरदाराांकडील त्याांच्या आणमनी व ानामे यासांबांिीचा पत्रव्यवहार या अणिलेखात आढळतो. 
 
(१९) नावशक येथील चादंिडकर 
 

२०० कागदपत्र 
 

मराठी राज्यात चाांदवडकर हे सावकार होते, त्याांच्या घराण्याचा ाणतहास, णहशबेाचे व्यवहार व 
त्या वळेची आर्थथक पणरस्स्थती ात्यादी पत्रव्यवहार या अणिलेखात आढळतो. 
 
 
(२०) नावशक येथील ढेरगे याजंकडील अविलेख 
 

२०० कागदपत्र – १७ व १८ व्या शतकाांतील 
 

ढेरगे कत्रबकचे रहार्ारे. ते छत्रपती णशवाआीमहाराआ, सांिाआीमहाराआ व नागपूर येथील िोसले 
घरारे् याांआकडे, णशवाय अक्कलकोट, मुांगी, तांआोर ात्यादी णठकार्ी उपाध्यायाचे काम करीत. वांशपरांपरेने 
त्या घराण्याकडे उपाध्यायाचे काम चालत आलेले होते. त्यासांबांिीचे कागदपत्र या अणिलेखात आढळतात. 
 
(२१) कराड येथील घारगे घराण्याचे कागदपत्र 
 

३० अणिलेख – १८ व १९ व्या शतकाांतील 
 
मौआे अरबी, णआ हा सातारा येथील कुळकर्ी वतनासांबांिीचे कागदपत्र याांत आढळतात. 

 
(२२) केल्हापूर येथील हेरिाडकर 
 

५०० अणिलेख व ३० नोंदवह्या – १८ व २० व्या शतकाांतील 
 

मराठी राज्यात कापशी येथील घोरपडे याांआकडे हेरवाडकर नोकरीला होते. छत्रपती व घोरपडे 
घराण्याांनी हेरवाडकर घराण्यास णदलेले ानाम, आज्ञापते्र, व राज्याणिषेकणवषयक पते्र, सांताआी घोरपडे 
याांआकडून कुरुां दवाड येथे णमळालेली ानाम आमीन ात्यादींबाबतचा पत्रव्यवहार या अणिलेखाांत आढळतो. 
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पवरवशष्ट १ 
 

दृवष्टिेपात पुराविलेख वििाग, मंुबई, येथील अविलेख 
(अ) १८२० पूिण हस्तवलवखत अविलेख 

अ. 
नं. 

वििागाचे नाि िषण 
एकूि अविलेख 

(डायरी, ऑडणर बुक ा.) 

१. सेके्रटणरएट १६३०–१८२० ९४ 

२. पस्ब्लक णडपाटणमेंट १६८१–१८२० ७९६ 

३. णसके्रट व पोणलणटकल णडपाटणमेंट १७५५–१८२० ६८३ 

४. रेव्हेन्यू णडपाटणमेंट १७७९–१८२० २२३ 

५. णमणलटरी व कमर्थशल णडपाटणमेंट १८०५–१८२० ९१९ 

६. ज्युणडणशयल णडपाटणमेंट १७९५–१८२० १६९ 

७. फायनॅस्न्शयल णडपाटणमेंट १८०७–१८२० ६१ 

८. मरीन व फॉरेस्ट णडपाटणमेंट १७९८–१८२२ ३० 

९. एक्लेस्स्टकल (िमणखाते) णडपाटणमेंट १८१६–१८२७ ४ 

१०. लॉ व फॉरेन णडपाटणमेंट १७९६–१८२७ ४ 

११. णवणवि अणिलेख १७१४–१८२२ ३०७ 

१२. फॅक्टरी व रेणसडेन्सी रेकॉडण १६३०–१८३५ ६५७ 

१३. मांडळ, कणमटी व सांस्था ात्यादींचे अणिलेख १७४३–१९०२ ५७ 

  एकूर् ४००४ 

 
(ब) १८२० नंतरचे हस्तवलवखत अविलेख 

एकूि अविलेख 

अ. नं. वििागाचे नाि िषण व्हॉल्यमू कंपायलेशन फायली 

१. णवत्त णविाग १८२१–१९५० ५३७० ९७७४ ६३२५ 

२. महसूल णविाग १८२१–१९४५ ६८६३ २०८२ १५१८३ 

३. राआकीय णविाग १८२०–१९५८ १०८१० १२४०८ ८७२३ 



विषयानुक्रमविका 
 
 

४. न्याय णविाग १८२१–१९२१ १०७३० ११०३ — 

५. लीगल णडपाटणमेंट १८७२–१९२९ २७६१ — २७७ 

६. गृह णविाग १९२१–१९४४ — — १०२६२ 

७. गृह (राआकीय) णविाग १९२१–१९४० — — २७९४ 

८. गृह (स्पेशल) णविाग १९०८–१९४९ — — १९०२ 

९. सावणआणनक बाांिकाम खाते १८५५–१९२१ ३२२९९ — १५२६७ 

१०. आनरल णडपाटणमेंट १८२१–१९५३ ७८०३ १४१६६ १२२६१ 

११. मरीन (सागरी) णडपाटणमेंट १८३४–१९०० १८५८ – – 

१२. णशक्षर् णविाग १८२५–१९३६ २३२९ ६७२१ ७९२ 

१३. एक्लेस्स्टकल (िमण) खाते १८४७–१९११ ९१२ — — 

१४. णमणलटरी णडपाटणमेंट १८२१–१८९५ ६७२४ — — 

१५. दुष्टकाळ णविाग १८७६–१९०२ १८४५ — — 

१६. कमट (टाांकसाळ) णविाग १८३०–१८३६ २९ — — 

१७. आनरल णडपाटणमेंट (प्लेग) १८९७–१९१० १५६० ७५६ — 

१८. कमर्थशयल (वाणर्ज्य) १८२१–१८३६ ७८ — — 

१९. कोटाचे अणिलेख १७२६–१८९६ — — ८२६ 

२०. स्टीम (बाष्टप) णडपाटणमेंट १८३६–१८३९ १९ — — 

२१. सेपरेट णडपाटणमेंट १८३०–१९१३ ४३९ — — 

२२. आांणआरा णदवार् ऑणफस १८३९–१९४४ ७५७ — — 

२३. णस व्हर ज्युणबली कणमटी फाई स १९३५ — — २१२ 

२४. 
बाँबे प्रॉस्व्हस्न्शयल बँककग व 
टेक्सटाईल लेबर ान्व्कायरी 
फाई स 

१९२९–१९४० — — ३१५ 

  एकूर् १०३१८५ ४७०१० ७५१३९ 
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(क) अविलेख 

अ. नं. अविलेखाचा प्रकार िषण एकूि अविलेख 

१. नाटक (हस्तणलणखत फाईल व पुस्तके) १९५५–१९७२ ८७५९ फााली ७०६५ पुस्तके 

२. नकाश े १७९७–१९६२ ५०००० (अांदाआे) 

३. मुांबई/महाराष्ट् शासनाची राआपते्र १८३१–१९७७ ४५०० (अांदाआे) 

४. िारत सरकारचे राआपत्र १८६४–१९७७ ३५०० (अांदाआे) 

५. ातर राआपते्र १७९३–१९५० १७०० (अांदाआे) 

६. ॲबस््ॅक्ट ऑफ प्रोणसकडग्आ १८६०–१९३६ १८०० (अांदाआे) 

७. वतणमानपत्राांच्या फााली १७९७–१९७७ २५०० (अांदाआे) 

८. प्रकाशने १८३९–१९७७ १, १५, ००० (अांदाआे) 

९. मोडी अणिलेख 
१७ व्या व १८ व्या 
शतकाांतील 

१८ लाख (अांदाआे) 

 
सवचिालयीन अविलेखागारात असलेलल्या 
 

छायावचवत्रत फारसी अविलेखाचंी यादी 
१. गु दस्त-ए-गु शने- ताआदार तारीफे सु तान मुहम्मद आणदलशाह 

२. आणदलशाही व कुतुबशाहीतील सहा फासी फमाने 

३. रफीउद्दीन णशराआीकृत तस्ज्कर तुल–मु क 

४. फुआून–ा– अस्तरावादी णलणखत फुतूहात-ा- आणदलशाही 
५. दुसरा ािाहीम आणदलशाहकृत नौरसनामा 
६. ान्शा–ा–शाह ताणहर 

७. अहवाले असदबेग 

८. सावांतवाडी फमाने –फासी व मोडी. 
९. पाांच फमाने. 
 (अ) णफरोआशाह बहमनी ...१ 

 (ब) पणहले अणल आणदलशाह ...१ 

 (क) दुसरे ािाही आणदलशाह ...१ 

 (ड) मुहम्मद आणदलशाहची ... २ 
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पावनपतसंबंधी 
 

१०. मस्न्आलुल फतह 

११. तारीके हुसेनशाही 

१२. तारीके अहमदशाही 

 इतर 

१३. शाणकरखान नबाबकृत तारीखे-शाणकरखान. 

१४. तहमासखानकृत तहमास्प नामा 

१५. मुन्ालालकृत तारीखे शाहआलम 

१६. तारीख-ा- आलांमगीरसानी 

१७. ाित- नामा 

१८. िीमसेनकृत नुखा-ा- णदलकुज्ञा 

१९. अहवाल-ा- स तनत-ा- बीआापूर 

२०. आयनी बीदरी णलणखत फतह नामा-ा-महमूदशाही 

२१. मुहम्मद अब्दुल चघताई णलणखत मसनवी-ा- आफताबी-ा- हुसेनशाही 

२२. ासामीकृत फुतूहस्सलातीन 

२३. िीमसेन सक्सेना तारीखे णद कुशा िाग १ व २ 

२४. तारीखे णद कुशा (नकल) 

२५. सय्यद नुरुल्लकृत तारीखे आणलआणदलशाह 

२६. अणलािाहीमखानकृत तारीखे-ा- आनकू व िाऊ 

२७. दौर नामा 

२८. दोन फमाने वामन पांणडताांच्या घराण्यास णदलेली. 

२९. खुतूत-ा- णशवाआी 

३०. हफ्त अांआुमन 

३१. फुतूहाते आलमगीरी 

३२. वाणकयात-ा- आुदा शुदन अहले फरांग अआ णखदमत सहबतआांग 
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३३. गुलाम मुस्तफा णलणखत वाणकआत-ा- श्रीरांगपटर् 

३४. मुहम्मद खाणदरखान णबद्री णलणखत तारीखे फखुणन्दा 

३५. मन्सारामकृत मासीरेणनआामी 

३६. युसुफ महमांद तुरार्ीकृत तारीखे फेतेहेया 

३७. ानशा-ा-मीर मुहम्मद हाणशम मुसवीखान आुरत 

३८. मुहम्मद फैआुल्लकृत मीरातुल अखबार 

३९. नूर मुहम्मद णलणखत वाणकआत-ा- आानशीनी-ा- आसफआाह 

४०. हालत-ा-आांगहा-ा-गफरानी माब 

४१. वाणकआत-ा-दकन 

४२. नसरुल्लाखान णलणखत तारीख-ा-नसणरया 

४३. अखबारात-ा-आमानी 

४४. गुलशन-ा-अआायब 

 
४ इतर दप्तरखाने 

 
२ कोल्हापूर रेकॉडण ऑवफस 
 

ऐणतहाणसक दृष्टट्या को हापूरचा दप्तरखाना हा महाराष्ट्ातील सवांत आुना व अव्वल दआाचा 
दप्तरखाना म्हर्ण्यास हरकत नाही. कारर् णशवछत्रपतींचे दप्तर सांिाआीमहाराआाांच्या विानांतर 
राआाराममहाराआाांच्या ताब्यात आले. राआाराममहाराआाांनी पन्हाळयाहून कआआीकडे आाताना हे सवण 
कागदपत्र पन्हाळा येथे ठेणवले असावते. 
 

शाहूमहाराांआानी सातारा राआिानी के यानांतर पन्हाळा येथे ताराबाईसाहेबाांनी नवीन गादी सुरू 
केली. त्याचेही कागदपत्र पूवीच्या दप्तरखान्यात असायला हवते; पर् असे साांगतात की, हा महत्त्वाचा 
दप्तरखाना दोनदा अग्नीच्या िक्ष्यस्थानी पडला. त्यामध्ये महत्त्वाचे कागद आळून नष्ट झाले असावते. ा. 
स. १८१६ मध्ये दप्तरखाना आळा याचा उल्लखे आहे. (को हापूर छत्रपती घराण्याच्या ाणतहासाची सािने, 
िा. ३ रा.) 

 
ह्या दप्तरखान्यातील पुष्टकळशा आुन्या कागदपत्राांचा नाश होण्यास दुसरेही एक कारर् झाले. 

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात को हापूर येथील ाांग्रआी कारिाऱ्याने लगदा बनणवण्यासाठी गाडे िरिरून 
कागदपत्र नेऊ णदले; त्याांत ऐणतहाणसक कागद गेले नाहीत असे म्हर्ता येर्ार नाही. 
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ह्या रेकॉडण ऑणफसमिून तुरळक आुने ऐणतहाणसक कागद सापडतात, म्हर्ून ह्या दप्तरखान्यात आुने 
ऐणतहाणसक कागद िरपूर होते असे णदसते. 
 

सांस्थान कारकीदीत ऐणतहाणसक कागदपत्राांना “राआकीय ककवा दफाता कागदपते्र” म्हर्त असत. 
आणर् हा सवण पत्रसांिार सांस्थानच्या मुख्य ामारतीत कारिारऱ्याच्या (Chief Administrator) 
आणिपत्याखाली होता. हे रेकॉडण नव्या राआवाड्ाच्या आवारात एका स्वतांत्र ामारतीत ठेवलेले होते. 
१९४७ णडसेंबरमध्ये ह्याचा ताबा ‘सांचालक, रेकॉडण आणर् आर्थकऑलॉआी, को हापूर’ ह्या ऑणफसरच्या 
ताब्यात आला. 
 

सन १-३-१९४९ रोआी को हापूर सांस्थान िारतीय सांघराज्यात णवलीन झा यानांतर त्या वळेच्या 
मुांबई सरकारने णआ हाणिकारी को हापूर याांना णदले या आदेशाप्रमारे् णआ हाणिकारी को हापूर याांच्या 
अणिकारकके्षत, को हापूर या णठकार्ी आुन्या ऐणतहाणसक परांपरेच्या रेकॉडणमध्ये सवण मुलकी खात्याांमाफण त 
पाहावयास णमळू शकर्ारे रेकॉडण एकणत्रत करून त्या रेकॉडणला हुआूर रेकॉडण असे नाव णदले. हे सवण 
कागदपत्र मुलकी खात्याचे रेकॉडण म्हर्ून णआ हाणिकारी को हापूर याांच्यातफे हुआूर रेकॉडणकीपर याांच्या 
ताब्यात आले. आमीनमहसूल खाते, न्याय खाते आदी शासकीय खात्याांचा कारिार त्या त्या खात्याकडे 
सोपणवला; त्याबरोबर त्याांचे रेकॉडणही त्या त्या खात्याकडे सुपूदण केले. म्हर्ून आआही आमीनमहसूल 
खात्याचे व न्याय खात्याचे रेकॉडण स्वतांत्रपरे् अस्स्तत्वात आहेत. 
 
अविलेखाचें स्िरूप 
 

स. १८४४ मध्ये दाआी कृष्टर्ा पांणडत याांनी को हापूर सांस्थानच्या राज्यकारिाराच्या सोयीकरता 
सांस्थानची णविागर्ी णनरणनराळे पेठे (सध्याचे तालुके) तयार करून केली. असे आरी असले तरी ही 
व्यवस्था लोकाांना पसांत पडली नाही. त्यामुळे सांस्थानात गडकऱ्याांनी बांड केले व या सांकटास सांस्थानी 
कारिारास सामोरे आाव ेलागले. गडकऱ्याांनी हा आो उठाव केला त्यासांबांिीची हकीकत याांतील बऱ्याचशा 
कागदपत्राांतून आढळते. हे बांड ऐणतहाणसक दृष्टट्या महत्त्वाचे अस याने त्या वळेच्या या बांडासांबांिीचा 
पत्रव्यवहार, बांडाची हकीगत, त्या बांडात िाग घेतले या लोकाांना झाले या णशक्षा, त्याांचे स्वरूप ात्यादींचा 
साद्यांत पत्रव्यवहार याांत पहावयास सापडतो. 
 

यानांतर थोड्ाच काळात उद्भवले या स. १८५७ च्या स्वातांत्र्ययुद्धात को हापूर सांस्थानातील 
लोकाांनी मोठ्ा प्रमार्ात िाग घेतला. ज्या लोकाांनी यात िाग घेतला त्याांना दीघणकाळ तुरुां गवास या 
आन्मठेपेसारख्या णशक्षा ठोठावण्यात आ या, त्याांना णदलेली ानामे, आणमनी ा. आप्त करण्यात आले, 
त्यासांबांिीचाही पत्रव्यवहार पाहावयास णमळतो. 
 

स. १८४४ ते १८६९ या काळाांत ानाम कणमशनने वआई उत्पन्ाच्या चौकशीच्या कामकाआास 
सुरुवात केली. या कागदपत्राांमध्ये सनदापते्र, आज्ञापते्र ा. स्वरूपाच्या अस्सल कागदपत्राांचा समावशे 
आहे. ानामदार-आहाणगरदाराांचे हक्क, उत्पन् कसे व कोर्ाकडून णमळणवले, त्याची वणहवाट ात्यादी 
माणहती, तसेच त्या वळेची महत्त्वाची घरार्ी, त्याांच्या वांशावळी, कतणबगार व्यक्तींनी स्वराज्यासाठी 
बआावलेली महत्त्वपूर्ण कामणगरी ात्यादींसांबांिीची ाणतहासात अत्यांत उपयुक्त व मोलाची िर टाकर्ारी 
अशी माणहती या कागदपत्राांिारे णमळते. 
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त्याप्रमारे्च महाली हक्कदार पाटील, कुलकर्ी, हुआूर सनदी आणर् बारा बलुतेदाराांपैकी सुतार, 
न्हावी, िोबी, सोनार, गुरव ात्यादींना छत्रपतींनी वांशपरांपरेने णदले या आणमनी, ानामे यासांबांिीही माणहती 
आढळते. 
 

देवस्थानाांच्या पूआाअचा, िार्थमक सर्, उत्सव, मांणदराांची व्यवस्था ात्यादी कामाांसाठी आो खचण होई 
त्या खचाकणरताही छत्रपतींकडून ानामे लावनू देण्यात आली होती. अशा देवस्थानाांच्या ानामाांचीही ानाम 
कणमशनिारा चौकशी करण्यात आली व त्याांचे हक्क ठरणवले गेले. यासांबांिीचाही पत्रव्यवहार यात आढळतो. 
हाही पत्रव्यवहार ाणतहासोपयोगी व मौणलक िर टाकर्ारा असा आहे. 

 
१८५४–१९४० या कालाविीतील या तऱ्हेची माणहती देर्ारे हे रुमाल आहेत. 

 
छत्रपती व त्याांचे आहाणगरदार याांच्यामध्ये झालेला पत्रव्यवहार व छत्रपतींनी मांआूर केलेले प्रस्ताव 

ात्यादींसांबांिीच्या अणिलेखाचा यात समावशे होतो. 
 

पोवलवटकल रेकॉडणस्: या णविागामध्ये आहाणगरदार, दुमालदार, ानामदार आणर् ातर 
सरदारदरकदार ात्यादींचा छत्रपतींशी तसेच दणक्षरे्तील ातर सांस्थाणनक व णिणटश अणिकारीवगण 
याांच्याशी झालेला पत्रव्यवहार आहे. 

 
सनदा–बारवनशी पुस्तके: मूळ सनदाांच्या नकला या बारणनशी पसु्तकाांत सापडतात. मुळावरून या 

नकला केले या अस याने ह्या बारणनश्या ाणतहासाभ्यासूांना त्याांच्या अभ्यासाची सािने म्हर्ून वापरता 
येतील. 
 

सरंजामपट: ानामदार, दुमालदार, सरांआामदार ात्यादी नामवांत घराण्याांच्या वांशावळी, आणर् 
त्याांच्याकडे चालत असलेली ानामे, वतने ात्यादींसांबांिीची कागदपते्र यात आहेत. 
 

राजपते्र : को हापूर सांस्थानच्या १८८८–१९४९ या काळातील राआपत्राांचे खांड आतन करून 
ठेवण्यात आले आहेत. 
 
गॅ्रहॅमचा अहिाल 

 
गॅ्रहॅमचा को हापूर सांस्थानचा अहवाल म्हर्आे एक सािनग्रांथच होय. या अहवालात त्याांनी 

को हापूर सांस्थानासांबांिीची सवण माणहती—देवस्थाने, को हापूरचा ाणतहास, तेथील लोक, त्याांचे 
रीणतणरवाआ ात्यादी—एकत्र केली आहे. ही माणहती एकणत्रत करताना त्याांनी आी कागदपते्र आमणवली ती 
सवण मूळ कागदपते्र राखून ठेवण्यात आली असून ती ाणतहासाची अव्वल दआाची सािने होत. 
 

या खेरीआ हुआूर रेकॉडणमध्ये कहमतबहाद्दर चव्हार्, खडेकर, कापशीकर ात्यादी 
आहाणगरदाराांसांबांिीचाही पत्रव्यवहार आहे. 
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 वििागाचे नाि शेरा 

१ हुआूर खाआगी महाराआाांच्या खाआगी खात्याचे व अठरा कारखाने याांचे णहशबे वगैरे. 

२ आमेणनशी सांस्थानच्या सवण खात्याांच्या णहशबेाांचे कागद. 

३ हुआूर खणआना सांस्थानच्या खणआना खात्याच्या णहशबेाचे कागद. 

४ णकल्ले आणर् पागा णकल्ले आणर् पागा ह्याांच्या णहशबेाचे. 

५ मुख्य कारिारी आमाबांदी मुख्य कारिाऱ्याकडील णहशबेासांबांिी. 

६ पारसणनशी, णनवडी आणर् पते्र, आज्ञापते्र, पत्रव्यवहार—णवशषेतः सांस्थानाणिपती आणर् त्याांचे 

 णचटणर्शी (णिणटशपूवण) आहाणगरदार याांचा. 

७ कैणफयती सरांआामदार, ानामदार, वतनदार ह्याांनी ानाम कणमशनपढेु (ा. स. 

  १८४५ ते १८४८) लेखी म्हर्रे् माांडले ते. 

८ पेटा आणर् हुआूर दफाता स. १८४४ पूवण गावगन्ा णहशबेाांचे कागदपत्र आणर् महसुलासांबांिीचे 

  कागदपत्र. 

९ रवासुदगी राआमांडळाची आावक बारणनशी. 

१० आमाबांदी णकल्ले आणर् महाल ह्याांचे णहशबे. 

११ फारसी कागद 
णनआाम, हैदरअली आणद मुसलमान सत्तािीशाांशी पत्रव्यवहार व 
काही फारसी हस्तणलणखते. 

१२ णकरकोळ  

१३ फायली, पते्र वगैरे सांस्थानाणिपतींचा ा. स. १९०५ पासून पढुील पत्रव्यवहार. 

१४ 
णमरआ येथील णचटणर्शी 
रुमाल 

पटविणनाांनी कनाटकात लढाया मार या त्याांची वर्णने, आमीनमहसूल 

  आणर् रोआकीदण. 

१५ कुरुां दवाड 
ऐणतहाणसक पत्रव्यवहार, सांस्थानचे णहशबे व आमीनमहसूल 
याांसांबांिी. 

१६ कागल दप्तर कागल आहाणगरीतील गावगन्ाचे णहशबे व आमीनमहसूल. 
 

णशवाआी, सांिाआी व राआाराम महाराआ ह्याांच्या कारणकदीचे फारच थोडे कागद या दप्तरखान्यात 
सापडतात. ताराबाई रार्ीसाहेब ह्याांच्या कारणकदीपासूनचे कागद मात्र बरेच आहेत. ह्या कागदपत्राांमध्ये 
को हापूर छत्रपतींचा पेशव,े पटविणन, सावांतवाडीचे खेमसावांत, हैदराबादचा णनआाम, पोतुणगीआ, ईस्ट 
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ाांणडया कां पनी, कनाटकचे पाळेगार ात्याणदकाांशी झालेला पत्रव्यवहार या कागदसांिारात पहावयास 
णमळतो. 
 

खालील सांस्थानाांचे व आहाणगऱ्याांचे कागदपत्र ती णवलीन झा यावर सध्याच्या को हापूर रेकॉडण 
ऑणफसमध्ये आर्ून ठेवले. हे सवण कागदपत्र स. १७३४ ते १८६५ च्या पूवीचे असून त्याांची रुमाल-सांख्या 
सुमारे १७३४ आहे, ती अशी: 
 
जहावगरदार 

१. गगनबावडा 
२. णकल्ले णवशालगड 
३. ाचलकरांआी 
४. तोरगळ 
५. कागल थोरली पाती, िाकटी पाती 
६. सरलष्टकर 
७. कहमतबहाद्दर 

 
सवणसािारर्परे् आहागीर रेकॉडणमध्ये तीन प्रकारचे कागद आढळतात: (१) पते्र, आज्ञापते्र व ातर 

पत्रव्यवहार. (२) आहाणगरींच्या णहशबेाचे कागद (३) गावगन्ा कागदपते्र, आमीनमहसूल व 
णिणटशकाळापूवीचे णहशबे. 
 

काही आहागीरदार हे वांशपरांपरेने को हापूर सांस्थानच्या दरबारातील मांत्री होत. त्या सवण 
आहाणगरदाराांनी ाणतहासकाळात मोठमोठे पराक्रम गाआवनू स्वराज्य रणक्षले, वैिव उपिोगले. त्या 
पराक्रमाांचा वृत्तान्त त्याांच्या कारिाराच्या, दैनांणदन हालचालींच्या नोंदी आणर् णटपरे् ह्या पत्रसांिारात 
आपर्ाांस सापडतात. को हापूर छत्रपतींचे ह्या आहाणगरदाराांशी कोर्त्या प्रकारचे सांबांि होते हे ह्या 
कागदपत्राांवरून कळते. 
 
िजई (एवलनेशन) दप्तर 

िजई (एवलनेशन) दप्तर 
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३. दप्तरदार िदुरगड १८६८ ते १८८२ ४२ 

४. दप्तरदार गडकहग्लआ १८६९ ते १८८२ ४३ 

५. दप्तरदार करवीर १८६९ ते १८८२ ५३ 

६. दप्तरदार पन्हाळा १८६९ ते १८८२ ५० 
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१०. सरसुिे गडकहग्लआ १८८२ ते १९२३ १०२ 
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३ नागपूर रेकॉडण ऑवफस 
 

नागपूर रेकॉडण ऑणफस हे आुन्या मध्यप्रदेशशासनाचे कागदपत्र ठेवण्याकणरता १८६२ मिे सुरू 
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ऐणतहाणसक कागदपते्र सापडतात. त्यात ाांग्रआी, मोडी, मराठी आणर् कहदी कागद आहेत. [हे दप्तर सध्या िोपाळ 
येथें मध्य प्रदेश शासनाच्या ताब्याांत आहे.] 
 

  सन 

१ नागपूर रेणसडेन्सीचे कागद १७९८–१८५४ 
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 १ िोस याांच्या राज्याबाबत (ाांग्रआी, मोडी, मराठी व उदूण) १८१९–१८८५ 

 २ शाहगढ राज्य (कहदी, उदूण व फारसी) १८१०–१८६० 

 ३ राघवगड (कहदी, उदूण व फारसी) १८१८–१८६५ 

८ आुने लेटर बुक डेप्यटूी कणमशनर, औरांगाबाद, याांचे १८२५–१८५३ 
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२१ मेणडकल १८९०–१९४८ 

२२ मेणडकल व सणॅनटरी १९१३–१९२० 
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२५ म्युणनणसपल १८९०–१९०५ 

२६ पोलीस १८६८–१९४८ 

२७ पोणलणटकल १८५४–१८९२ 

२८ पोणलणटकल व णमणलटरी १८९२–१९४८ 

२९ पस्ब्लक हे थ (आरोग्य) १९२२–१९४८ 

३० रणआस््ेशन १९२४–१९४८ 

३१ रेव्हेन्य ू १८५९–१९४८ 
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४. विदिण पुरालेखागार, नागपूर 

 
णवशाल मुांबई राज्याचे णविाआन होऊन गुआरात व महाराष्ट् अशी दोन राज्यसरकारे णदनाांक १ मे 

१९६० पासून अस्स्तत्वात आली. पूवीच्या णनआामी राज्यातील मराठवाडा णविाग म्हर्ून प्रणसद्ध असलेला 
चार णआ ह्याांचा प्रदेश, पणिम महाराष्ट्, मुांबई व णवदिातील आठ णआ हे णमळून महाराष्ट् राज्य झाले. ह्या 
महाराष्ट् राज्यातील नागपूर येथील नागपूर रेकॉडण ऑणफस हे मध्यप्रदेश शासनाच्या अखत्यारात गेले. 
मध्यप्रदेश शासनाने त्यातील कागदपते्र िोपाळ येथे राआिानीच्या शहरी हलणवली. मराठावाडा णविागाचे 
कागदपत्र हैदराबादेस आांध्रप्रदेश शासनाच्या ताब्यात राणहले. म्हर्ून महाराष्ट् शासनाने णवदिातील 
वरीलणशवाय बाकी ऐणतहाणसक कागदपत्राांची आतर्ूक होऊन अभ्यासकाांस त्याांचा उपयोग व्हावा ह्यासाठी 
णवदिाकणरता नागपूर येथे, मराठवाड्ासाठी औरांगाबाद येथे अशी दोन णविागीय रेकॉडण कायालये ा. स. 
१९७१ पासून सुरू केली. नागपूर येथील ऐणतहाणसक अणिलेखागार गाांिीस्मारक णबस् डांग, अभ्यांकर नगर, 
नागपूर येथे असून त्यात नागपूर णविागातील आठ णआ ह्याांतील णनरांतर राखावयाच्या सुमारे ३६० रुमालाांत 
ऐणतहाणसक कागदपत्र आहेत. त्याची माणहती खालीलप्रमारे्. 
 
१. वजल्हावधकारी कायालय, नागपूर (रुमाल ८७) 
 

याांतील मोडी व फारसी णलपींतील कागदपत्राांचा काल ा. स. १८५७ ते १९०० पयंतचा. ह्या 
कागदपत्राांत नागपूरच्या िोसले राआाांनी देवस्थान, सरदार, मालगुआार ात्यादींना कोर्कोर्त्या 
कारर्ाांसाठी आणमनी, ानामे वगैरे णदली होती याची माणहती णमळते. तसेच शतेसारा, प्रशासनव्यवस्था, 
मालगुआाराांबरोबर आणमनीसांबांिी झालेले करार, पोणलणटकल पेन्शन कोर्त्या कारर्ासाठी णदले व केव्हा 
आणर् कोर्त्या कारर्ास्तव बांद करण्यात आले याबाबत सांबांणिताांचे अआण, आमीनमोआर्ी, ाणरगेशनची 
कामे, असेसमेंट, आमीनहक्काणवषयक रणआस्टरे ात्यादी महत्त्वाची कागदपते्र आहेत. तसेच सदर 
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कायालयाांतून झेंडा-पद्धतीने शतेआणमनीच्या मोआमापाचे नकाश,े आांगलणवषयक नकाश,े तहसीलणवषयक 
नकाश ेात्यादी प्रकारचे ाांग्रआी अमदानीतील सुमारे २०० नकाश ेआहेत. 
 
२. वजल्हावधकारी कायालय, अमरािती (रुमाल २५) 
 

ह्या कायालयाचे ऐणतहाणसक कागद ा. स. १८७५ ते १९०० या काळातील असून ते मोडी, ाांग्रआी व 
फारशी या िाषाांत आहेत. सदर कागदपत्राांमध्ये असेसमेंट णरपोटण पेपसण, ानामपत्रके, पटवारी मुशायरा, 
पटवाऱ्याांना हक्क देण्याबाबत, गावठार् प्लॉटबाबत, ानाम आहाणगरीबाबत तक्ते, कैणफयत रणआस्टरे, 
गावच्या णशवा व हद्दी ठरणवण्याबाबत, णवत्तसांबांिी, अदालती दाव्याांसांबांिी, पेमेंट रणआस्टरे, पोलीसपाटील 
वगैरेंच्या सेवचेे कागदपत्र, ग्रामीर् िागात होर्ाऱ्या महामारीच्या उपद्रवाबाबतची पत्रके, अमरावती-
अचलपूरची णशरगर्णत-पुस्तके, नोकरीच्या णहशबेासांबांिी कागदपते्र या प्रकारचे ऐणतहाणसक दृष्टट्या 
महत्त्वाचे कागदपत्र यामध्ये आहेत. 
 
३. वजल्हा ि सत्र न्द्यायालय, अमरािती (रुमाल २३८) 
 

हे ाांग्रआी व मोडी कागदपत्र ा. स. १८५८ ते १९०० या काळातील आहेत. ह्या कागदपत्राांमध्ये 
अमरावती व एणलचपूर या िागाांतील देशमुख, देशपाांडे व आमीनदार पाटील याांच्या आणमनीच्या हक्कदाऱ्या, 
वांशावळया, कागदपत्राांवर आुने हैद्राबाद रेणसडेंटचे णशके्क वगैरे बाबी प्रामुख्याने आढळून येतात. अमरावती, 
एणलचपूर, मोशी, चाांदूर वगरेै वऱ्हाडातील िागाांतील ऐणतहाणसक देशमुख, देशपाांडे, पाटील, कुळकर्ी 
वगैरे लोकाांनी आप या णनआामशाही व िोसले याांच्या कारकीदीत णमळाले या हक्कदाऱ्याांसाठी ज्युणडणशयल 
कणमशनरकडे दाव ेगुदरून आपली घरेदारे व वांशावळी या कागदपत्राांमिून सादर करून ाांग्रआी शासनाकडे 
न्याय माणगत याचे कागदपत्र यामध्ये आढळतात. बरीचशी घरार्ी, त्याांच्या वांशावळया ककवा अव्वल ाांग्रआी 
काळातील अनेकणवि प्रश्न, गाव, गावठारे्, आणमनी ात्यादी कशा णनमार् झा या याबद्दलची माणहती या 
कागदाांत आढळते. तसेच यामध्ये पुराव्यासाठी दाखल केलेली खरेदीपते्र, कौलपटे्ट, स्थावर मालाचे पटे्ट 
वगैरे णवणवि प्रकारचे दस्तऐवआ आढळतात. 
 
४. महाराष्ट्र विधानसिा, विधानपवरषद 
 

कायणवाहीची अणिकृत प्रणतवदेने सुमारे ३९२ पुस्तके (कालखांड १९५६ ते १९७२) सांदिासाठी 
आहेत. 
 

वनरवनराळ्या घराण्याकंडून वमळालेली कागदपते्र 

 
१. मधयिती संग्रहालय, नागपूर : १३ पोथ्या, संस्कृत. 
 
२. आडगािकर देशपाडें संग्रह : रुमाल १०. 
 

यामध्ये आडगावकर देशपाांडे घराण्याच्या वांशावळी, आहागीर, व्यस्क्तगत पत्रव्यवहार वगैरे िरपूर 
कागदसांग्रह आहे. 



विषयानुक्रमविका 
 
 

 
३. सुिेदार वदनकर िासुदेि संग्रह: 
 

हे मूळचे सागर (मध्यप्रदेश) येथील घरारे् आहे. या घराण्याचे मूळ पुरुष श्री. णवनायकराव सुिेदार 
हे पेशवकेाळात पेशव्याांचे प्राांताणिकारी होते. त्याांच्या कारणकदीत महत्त्वाचे ऐणतहाणसक कागदपत्र कै. 
वासुदेवराव सुिेदार ह्याांनी व्यवस्स्थत रीत्या आतन करून ठेवले होते. ते ह्या कायालयात वगण करण्यास 
णमळाले आहेत. तसेच कै. वासुदेवराव सुिेदार हे स्वतः णविान ाणतहासलेखक होते. त्याांनी सुिेदार घरारे् 
व बुांदेलखांडाचा ाणतहास आदी णलखार् स्वतः केलेले आहे, तेदेखील या कायालयात आहे. तसेच 
णवनायकराव सुिेदार ह्याांचा रेशमी अांगरखा, रेशमी पायमोआे व स्वतः सांग्रह केलेली मूळ णचते्र सातारा 
येथील छत्रपती णशवाआी महाराआ वस्तुसांग्रहालयास देर्गी णदली आहेत. 

 
४. कै. बॅ. दादासाहेब खापडे पत्रव्यिहारसंग्रह : 
 

कै. कणविषूर् अण्र्ासाहेब खापडे याांच्या आीवनचणरत्रणवषयक णटपर्ाांचे कागदपत्र. यामध्ये कै. 
दादासाहेब खापडे याांचा व्यस्क्तगत पत्रव्यवहार, वणकलीचे कागदपत्र, राआकारर्ातील प्रवशे, णनरणनराळी 
कायालये वगैरेंशी असलेले व्यस्क्तगत सांबांि, छायाणचते्र, त्याांनी ाांग्लांडहून केलेला पत्रव्यवहार आदी 
कागदपत्राांचा समावशे असले या सुमारे २६ फायली आहेत. तसेच कै. दादासाहेब याांच्याणवषयी 
णनरणनराळया व्यक्ती, सांस्था वगैरेंची वृत्तपते्र व कात्ररे् हादेखील एक महत्त्वाचा िाग ह्या कागदपत्राांत आहे. 
 
५. श्री. शंकर गोकिद चटे्ट संग्रह : 
 

त्याांनी मोठ्ा कष्टाने णमळणवले या काांही कागदपत्रापकैी अत्यांत महत्तावाचे असे कागदपत्र या 
सांग्रहात आहेत. या कागदपत्राांत कै. बआाबा बाळाआी नेने याांचा वनस्पणतशास्त्रावरील कोश, स्वतः 
आयुवेणदक उपचार केले या वर्णनाची दैनांणदनी व अन्य हस्तणलणखते तसेच, मणलकां बर, चांद्रपूरची लढाई, 
खड्ाची लढाई वगैरे अनेक महत्त्वाचे हस्तणलणखत कागदपत्र, िोसले घराण्याचे णहशोबाचे कागदपत्र, 
मेहकरची बखर आदी अनेक, ऐणतहाणसक महत्त्वाचे कागदपत्र आहेत. 
 
६. श्री. रामिाऊ दानाजी पाटील (पातोर) संग्रह : 
 

ह्यात काही ऐणतहाणसक कागदपत्र व पूवणआाांची हस्तणलणखत दैनांणदनी आहे. 
 
७. श्री. विठ्ठल पुरुषोत्तम पानताििे (नागपूर) 
 

पणह या रघोआी िोस याांच्या काळातील ह्याांचे ऐणतहाणसक घरारे् आहे. ह्याांचे पूवणआ श्री. 
णवश्वनाथपांत पानतावरे् हे णशरपूर येथील शूर णकल्लेदार होते. ह्याांच्याच कारणकदीकतील श्रीहणरणवआयाची 
हस्तणलणखत पोथी आहे. 
 
५. मराठिाडा पुराविलेखागार महाराष्ट्र शासन, औरंगाबाद 
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हे पुराणिलेखागार मराठवाडा णविागाांतील औरांगाबाद, नाांदेड, परिर्ी, बीड, उस्मानाबाद ह्या 
णआ ह्याांतील ऐणतहाणसक कागदपते्र आतन करून ठेवण्यासाठी ा. स. १९७१ मध्ये सुरू केले. वर 
णनदेणशलेले णआ हे ा. स. १९५६ पूवी णनआामी राज्यात होते. त्या वळेचे मराठवाडा णविागाचे कागदपत्र 
हैदराबाद येथील पुराणिलेखागारात समाणवष्ट आहेत. णआ हा व तालुका पातळीवरील ऐणतहाणसक णनरांतर 
राखावयाचे कागदपत्र एकत्र आर्ून ाणतहासाभ्यासूांसाठी त्याची णनगा राखून रक्षर् करण्याचे काम हा नवीन 
णविाग करीत आहे. ह्या कायालयात सध्या (१९८०) ५५० रुमाल, काही नकाश ेव आुनी पुस्तके याांचा िरर्ा 
आहे. 
 

सवण कागदपत्राांची णविागवार माणहती खालीलप्रमारे्. 
 
आयुक्त कायालय औरंगाबाद (रुमाल २७४, नकाशे ३४) 
 

त्याांपैकी ११५ रुमालाांत औरांगाबाद णआ ह्यातील लहानमोठ्ा कहदुमुस्लीम वतनदाराांच्या ानाम-
वतनाांसांबांिी सांणचका आहेत. या सांणचकाांत आहागीरदार ते महार वतन हक्कासांबांिीचे दाव,े वतनदाराचा मृत्य ू
झाला की त्याच्या मुलाकडे ते वतन चालू रहाव ेम्हर्नू वारसाहक्क ठरवनू घेण्याबाबतचे दावे, वतनदारास 
मूल नसेल तर त्याच्या णविवा पत्नीस दत्तक घेण्यास अणिकार णमळण्यासांबांिीचे दावे, ानाम आमीन 
णवकण्यास परवानगी णमळण्याबाबतचे अआण व त्याांवर शासनाची कायणवाही आणर् ानाम आणमनीत णहस्सेदार 
असतील तर णहस्सेवार आणमनीची वाटर्ी करून णमळण्याबद्दलचे दाव ेात्यादी कागदपत्राांचा सामवशे आहे. 
 

या सांणचकाांचे वाचन करीत असताना कहदूांमध्ये देशमुख, देशपाांडे, सरदेशपाांडे, कुलकर्ी, पाटील, 
मालीपाटील, कोतवाल, पटवारी, ात्यादी वतनदाराांचा समावशे आढळून येतो; तर आहागीरदार, देशमुख, 
काआी व फकीर ही पदे मुसलमानाांनी िारर् केलेली आढळून येतात. या कागदपत्राांचा बारकाईने अभ्यास 
के यास मराठवाड्ातील ऐणतहाणसक घराण्याांची माणहती आुळणवण्यासाठी या कागदपत्राांचा उपयोग 
होईल. 

 
देिस्थान इनाम (रुमाल ३३) 
 

यात मराठवाड्ातील कहदू आणर् मुस्लीम देवस्थानाांसांबांिीचीं माणहती देर्ारी कागदपते्र आहेत. 
याांत देवस्थानास पूआेअचेसाठी णदले या ानाम आणमनी व मणशदींच्या व्यवस्थेसाठी णदले या ानाम आणमनी 
याांच्या हक्काांसांबांिीच्या अनुषांगाने णनमार् झालेली प्रकररे् आआ हयात असले या व हयात नसले या िार्थमक 
स्थळाांणवषयी बरीच माणहती साांगून आातात. देवालय ककवा मणशदीची स्थापना, त्या देवस्थान व मणशदीच्या 
व्यवस्थेसाठी नेमले या िमाणिकारी वा काआी याांच्या घराण्याांची माणहती व त्याांच्या वांशावळी या 
कागदपत्राांतून उपलब्ि आहेत. 
 
 
 
इतर (एकंदर रुमाल ११२) 
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हैद्राबाद राज्यात दळर्वळर्ाच्या सोयी करण्यात आ या. रे वमेागण टाकण्यात आला त्यासांबांिीचा 
पत्रव्यवहार, मराठवाड्ातील पार्थळ आणमनीची पाहर्ी करण्यात आली त्यासांबांिीचा अहवाल, 
मालगुआार आणमनीकडून णमळर्ाऱ्या उत्पन्ाचे तक्ते, कचचली, बीड आणर् साांगवी या गावाांतील 
सीमातांट्यासांबांिी णनआाम व ाांग्रआ याांच्यातील पत्रव्यवहार, ऐणतहाणसक वास्तू आहेत त्या स्स्थतीत आतन 
करण्यासांबांिीचे आदेश, औरांगाबाद येथे असले या औरांगआेबकालीन कागदपत्राांची व्यवस्था 
करण्याबाबतचा पत्रव्यवहार, आुनी देवालये व मणशदी याांची दुरुस्ती आणर् नवीन मणशदी व देवालयाांची 
स्थापना करण्याबाबत परवानगी णमळणवण्यासांबांिी पत्रव्यवहार, दुष्टकाळ व अणतवृष्टीमुळे णनमार् झाले या 
पणरस्स्थतीस तोंड देण्यासाठी सरकारने केले या उपाययोआनेसांबांिीचा पत्रव्यवहार, ात्यादी णवणवि 
कागदपत्राांचा यात समावशे आहे. 
 
गोपनीय अहिाल (रुमाल १४) 
 

ा. स. १८८५ मध्ये राष्ट्ीय काँगे्रसची स्थापना होऊन सनदशीर मागाने स्वातांत्र्य णमळणवण्याच्या 
दृष्टीने िारतीयाांनी प्रयत्न सुरू केले. महाराष्ट्ात लोकमान्य णटळक स्वातांत्र्यासाठी १९२० पयंत सतत 
झगडत राणहले. परांतु मोगलाई ालाखा मात्र शाांतच होता. १९२० नांतर गाांिीयुग आले आणर् गाांिीआींच्या 
पे्रररे्ने सबांि िारतातील कानाकोपाऱ्याांत स्वातांत्र्याचे वारे वाहू लागले. ह्यातून हैद्राबाद सांस्थानही सुटू 
शकले नाही. ा. स. १९३५ ला हैद्राबाद येथे राष्ट्ीय काँगे्रसची शाखा स्थापन झाली. आयणसमाआ आणर् 
कहदूमहासिा याांनी मोगलाईतील कहदूांना एकत्र करण्याचे कायण आिीच हाती घेतलेले होते. काँगे्रसच्या 
स्थापनेमुळे त्याांची कहमत वाढून आयणसमाआ आणर् कहदूमहासिेच्या कायणकत्यांनी स्वातांत्र्यचळवळीला 
सुरुवात केली. हैद्राबादचळवळीला आी सुरुवात झाली ती अशी: आे सरकारी अणिकारी लाचलुचपत घेतात 
अशा अणिकाऱ्याांणवरुद्ध तक्रारी कररे्, शतेकऱ्याांना शतेसारा िरू न देरे्, गरे्शोत्सव साआरा कररे्, 
वांदेमातरम् गीत गात रस्त्यावर णफररे्, ात्यादी स्वरूपाांत हैद्राबाद-मुस्क्तसांग्रामास सुरुवात झाली आणर् 
त्यास मुसलमानाांकडून णवरोि होऊ लागला. यातूनच कहदु-मुस्लीम सांघषण णनमार् होऊन हैद्राबाद 
राज्याच्या २६ णआ ह्याांत अस्स्थर पणरस्स्थती णनमार् झाली. 
 

णनझाम प्रणतपाणकस्तान णनमार् करण्याचे स्वप्न पहात होता, तर आनता त्याचे हे स्वप्न िुळीस 
णमळवनू स्वातांत्र्य णमळणवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत होती. मराठवाड्ात या चळवळीचे स्वरूप कसे 
होते यासांबांिी माणहती देर्ारे कागदपत्र १४ बस्त्याांत उपलब्ि आहेत. वरील हालचालींसांबांिीचे गोपनीय 
अहवाल मराठवाड्ातील प्रत्येक णआ हाणिकाऱ्याांनी, सुिेदार औरांगाबाद याांना पाठणवलेले आहेत. 
मराठवाड्ातील स्वातांत्र्यसांग्रामाचा ाणतहास णलणहण्यास ही सािने उपयोगी आहेत. 

 
वजल्हावधकारी कायालय, औरंगाबाद (रुमाल ६२) 
 

या बस्त्याांत आमाबांदी वसूल, णवरासत प्रकरर्, वठेणबगारीसांबांिी णनयम, आमीनझाडे, औरांगाबाद 
णआ ह्यात कोठे व केव्हा उरूस, यात्रा व मेळे िरतात यासांबांिीची माणहती, दुष्टकाळग्रस्ताांना मदत, नाना 
फडर्ीस याांच्या सुरांगली येथील आहाणगरीची व्यवस्था (ही आाहगीर णनआामाने नानाफडर्ीस याांस 
मतै्रीप्रीत्यथण णदली होती.), तहशीलदार व अमीन (फौआदार) याांच्या णवरुद्ध ते याांची, तेल वषणिर फुकट 
घेतात म्हर्नू; कुां िाराांची, मातीची िाांडी वषणिर फुकां ट घेतात म्हर्नू, न्हाव्याांची—वषणिर फुकट केस कापून 
घेतात म्हर्ून व कामगाराांची—वषणिर फुकट काम घेतात म्हर्ून तक्रारी, आहाणगरदार, देशमुख, देशपाांडे, 
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पाटील, पटवारी ात्यादी वतनदाराांची हक्क रुसुमाबाबत (Cash allowance) ची प्रकररे्, ात्यादी 
कागदपत्राांचा समावशे आहे. या कागदपत्राांचा कालाविी ा. स. १८२० ते १९४८ असा आहे. 
 
सोयगाि तहसील, वजल्हा औरंगाबाद (एकंदर ४७ गािाचंी ४७ शेतिार रवजस्टसण) 
 

याांत त्या गावात ानाम आणमनी णकती व त्या कोर्ाकडे आहेत, पटा आणमनी णकती व त्या 
कोर्ाकोर्ाकडे आहेत आणर् सरकारी आमीन णकती यासांबांिी सणवस्तर माणहती णमळते. पूवीच्या आमीन-
झोड्ाचेच शतेवार हे बदललेले नाव आहे. 
 
िैजापूर तहसील, वजल्हा औरंगाबाद 
 

ानाम आणमनींची रणआस्टसण, मुांतखब रणआस्टसण, स्केल रणआस्टसण व शतेवार रणआस्टसण आणर् 
देशमुखी, मोकासा व पाटीलकी हक्काांसांबांिीच्या दोन फायली आहेत. या कागदपत्राांचा कालाविी १२९७ 
फसली ते १३४४ फसली (ा. स. १८८७ ते १९३४) असा आहे. 
 
वजल्हावधकारी कायालय, उस्मानाबाद (रुमाल ४५) 
 

उस्मानाबाद णआ ह्यातील उस्मानाबाद, कळांब, तुळआापूर, लातूर, औसा, िमू, परांडा उमरगा 
तालुक्यातील गावाांची शतेवार देवस्थान ानामासांबांिीची प्रकररे् आहेत. या कागदपत्राांचा कालाविी ा. स. 
१९१० ते १९३५ असा आहे. 
 
वजल्हावधकारी कायालय, नादेंड 
 

उमरखेड येथील देशपाांडे याांचा तक्सीमनामा, कां िार परगण्यातील गावचे आमीन-झाडे, ता. कां िार 
येथील देशमुखीच्या सनदा, गावगन्ा ठराव, णहशबेी याद्या, उमरखेड देशमुख याांचे हक्क रुसुमाबाबतची पते्र, 
सलगरा, कां िार येथील देशमुख घराण्याची वांशावळ ात्यादीसांबांिी अणिलेख असून त्याांचा कालाविी सन 
१११७ ते १२८४ फसली (ा. स. १७०७ ते १८७४) असा आहे. 
 
वजल्हा ि सत्र न्द्यायालय, उस्मानाबाद 
 

या बस्त्यात पुढीलप्रमारे् कागदपत्र आहेत. के्षत्र तुळआािवानी, तुळआापूर या सांस्थानाकडे 
असले या ानाम आणमनीकडील आमा वसुलाबाबतच्या याद्या, मातुश्री आनांदीबाई कनबाळकर (ही महादआी 
कशदे याांची बहीर् असावी) णहआला िगवांतराव कत्रबकराव कदमराव िोपे याांनी देवीकडील पूआेच्या 
हक्कासांबांिी णलहून णदलेले वराता पत्र, देवीकडे शाकिाआी, पाने, फुले, फळे, सन १२३६ ते १२४० (ा. स. 
१८२६ ते १८३१) या कालाविीत पुरणवण्यबाबत मोकदम व रयतेने णलहून णदलेला कौलनामा, तुळआापूर 
येथील मोकदमानी आमाबांदी वळेेवर करून देऊ म्हर्ून णलहून णदलेले मुचलके, श्री के्षत्र तुळआापूर 
सांस्थानकडील नैवदे्य-खचासाठी स्वराज्य-अांमल पूवीपासून चालत आला अस यामुळे तो तसाच पुढे चालू 
ठेवण्याबद्दल मोकदम, देशमुख, देशपाांडे याांना थोरले मािवराव पेशव,े आानोआी िोसले नागपूरकर व 
तुकोआी होळकर, ाांदूर याांनी पाठणवलेली ताकीद-पते्र, देवीकडील उत्पन् आानोआी कनबाळकराांनी 
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आबरदस्तीने घेत यामुळे तसे न करण्याबद्दल त्याांना मािवराव पेशव ेयाांची सक्त ताकीद, चोराखळी येथील 
बोंिले मठासांबांिीचे प्रकरर्, उस्मानाबाद येथील राआे कनबाळकर घराण्याणवषयी माणहती देर्ारी कागदपते्र, 
नळदुगण येथील देशमुखी घराण्यासांबांिीचे कागद, आणर् देवीचे पुआारी कोर्, देवीच्या आवळ उिे रहाण्याचा 
अणिकार कोर्ास आहे यासांबांिी सन १३१८ फसलीचा प्रणसद्ध झालेला एक उदूण णरपोटण ात्यादी कागदपत्र 
या बस्त्यात आहेत. या कागदपत्राांचा कालाविी सन १७६३ ते १९०० असा आहे. 
 

खाजगी व्यक्तचेकडील कागदपते्र 

 
श्री. बाळासाहेब पाटील पैठिकर संग्रह 
 

या सांग्रहात एकां दर १८० मोडी व काही फारसी कागद आहेत. या कागदपत्राांचा कालाविी सन 
१६७० ते १८१० असा आहे. याांत मालोआी व रघोआी िोसले याांनी आपले तीथोपाध्येपर् पैठर्कर गोकवदिट 
कावळे याांस साांणगत यासांबांिीचे पत्र, णवश्वनाथ आैन व ज्योत्याआी आािवराव याांच्यामिील कसबे शहागड 
येथील पाटीलकी वतन–तांट्याचा न्यायणनवाडा, मौआे आामगाव येथील व्यांकटेश सांस्थानास काशीराव 
होळकर याांनी आमीन ानाम णद यासांबांिीची सनद, आािवराव घराण्याशी सांबांणित सन १७२८–१७८२ या 
काळातील कौटुांणबक व्यवहाराची माणहती, आािवरावाांच्या घराण्यातील मालमते्तच्या वाटर्ीसांबांिीचा 
कागद, णपलाआी आािवरावाच्या वांशआाांना फसली सन ११९६ (ा. स. १७८६) मध्ये कसबे शहागड, मामले 
बीड सरकार मआकूर सुिे खुआस्तेबणुनयाद (औरांगाबाद) येथील हक्क व लाणआमे कोर्ते णमळाले त्याचे वर्णन 
वगैरेसांबांिीच्या अणिलेख आहेत. बाकी कागद फारसी िाषेत आहेत. 
 
देिीदास देशमुख नायगािकर 
 

(१) यादी कैणफयत ानाम परगरे् वरवळे राआूर शांिर वषांपासून सन १२३५ सन १८२५ 
फसलीपासून मुचलके. 

 
(२) देशमुख याांचे आमीनवणहवाटीसांबांिी कागद आहेत. 

 
श्री. शेख रमजान, औरंगाबाद 
 

याांच्याकडून प्राप्त केले या कागदपत्राांची सांख्या १७१ आहे. या कागदपत्राांचा कालविी फसली 
१२९१ (ा. स. १८८२) असा आहे. सांणगनीस म्यान करून णदले त्याचे पैसे णमळा याबाबत पावती, गाई 
णवक या त्याचा करार, िान्यखरेदी–णवक्रीबाबत करार, ात्यादी कागदपत्राांचा समावशे आहे. 
 
सतीश देशमुख, औरंगाबाद 
 

णनमगाव शटेी, ता. सांगमनेर, णआ. अहमदनगर या गावाच्या पाणटलकी हक्काांसांबांिीची कैणफयत (ा. 
स. १७५२–५३.) 
६ श्री ििानी म्ब्युवझयम ि गं्रथालय, औंध (वज. सातारा) 
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औांिचे राआेसाहेब बाळासाहेब प्रणतणनिी याांचा हा सांग्रह सांस्थान णवणलन झा यानांतर सरकारच्या 
ताब्यात आला. सांग्रहात सुमारे दोन हआार हस्तणलणखत ग्रांथ, सुमारे बारा हआार छापील ग्रांथ, प्रणतणनिी 
घराण्याशी सांबांणित असलेले सुमारे वीस हआार ऐणतहाणसक कागद (सुमारे ५०० रुमाल) आहेत. 
 

हस्तणलणखत ग्रांथसांग्रह ाणतहासचायण राआवाडे याांनी आमा केलेला असून त्यात आुने मराठी साणहत्य 
व काव्य, बाडे, िार्थमक पोथ्या, काही सांस्कृत ग्रांथ, वदे, शासे्त्र, पुरारे्, ज्योणतष आदीपर ग्रांथ, मिुकर 
याज्ञव क्यकृत “कथाक पतरू” हा सणचत्र त्रणुटत ग्रांथ, याखेरीआ सुमारे २०० वषांपूवी णलणहलेले फारसी 
महािारत, खुद्द औरांगआेबाने णलणहलेला कुरार्ग्रांथ, ािाणहम नामा, नहसत नामा ात्यादी फारसी ग्रांथ, 
त्याचप्रमारे् सुमारे सातश ेवषांपूवीचा णतबटेी ‘लेपचा’ णलपीतील सोन्याच्या शाईने णलणहलेला ‘गुह्य समाआ’ 
हा ग्रांथ असा णवणवि उपयोगी सांग्रह आहे. 
 
 

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ 
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४ 
वजल्हा ि तालुका कचेऱ्यातील दप्तरव्यिस्था 

 
मुांबईच्या दप्तरखान्यात णविागीय णआ हा व तालुका णनहाय खात्याांतील अणिलेखाांचा अांतिाव होत 

नाही. स. १८१८ मध्ये ाांग्रआी सत्ता महाराष्ट् िमूीवर नाांदू लागली. ाांग्रआाांनी शासनाच्या सोईसाठी मुांबई 
ालाख्याचे चार कणमशनरी णविाग आणर् २५ णआ हे केले. प्रत्येक णआ ह्याचे पुन्हा पोटिाग (तालुका) केले. 
णविागीय अणिकारी कणमशनर, णआ हा अणिकारी कलेक्टर, पोणलस सुपणरटेंडेंट असे प्रत्येक णआ ह्यात 
नेणमले. सरकारी कामकाआाचा णशरस्ताच असा होता की पत्रव्यवहार वाढू लागला. सरकारी कागदपते्र, 
रयतेचे अआण, तक्रारी, सूचना, त्याांना उत्तरे....अशा प्रकारचे दप्तर फुगू लागले. ते कुठे ठेवाव ेहीणह अडचर् 
िासत होती. स. १८३५ च्या सुमाराांस ह्या प्रश्नाांना प्रथम वाचा फुटली. एका महत्त्वाच्या खट यासाठी हव े
असलेले कागद गहाळ झा याचे समआ यावरून त्यावळेच्या गव्हनणराने चोकशी करणवली. तेव्हा कळले की, 
सवणच कचेरीत आुने कागदपत्र अव्यवस्स्थत पडलेले आहेत. त्याांची योग्य व्यवस्था लावली नाही म्हर्नू 
णवषयवार णविागर्ी करून त्याांची सूची ठेवावी अशी तात्पुरती पद्धत कणमशनरने सुचणवली. स. १८३७ मध्ये 
ठाण्याचा णप्रस्न्सपल कलेक्टर णगबनण याने या बाबतीत तपशीलवार आढावा घेतला. त्या काळात 
लेखनसामग्रीचा खचण म्हरे् मामलेदाराला स्वतः करावा लागे. कलेक्टरच्या कायालयातून रोआी सुमारे ३४ 
हुकूम सुटत. मोठ्ा प्राांत कचेरीतून १२, छोट्या कचेरीतून ७, आणर् साष्टी तालुका कचेरीतून सुमारे ८ 
हुकूम रोआचे णनघत. त्यात अनेक प्रकारचा पत्रव्यवहार असे. णवशषेतः कर आकारर्ी व वसुलीबाबतचे 
कागद महत्त्वाचे. कलेक्टर आणर् त्याच्या हाताखालचे नोकर याांचा ह्या कामात बराच वळे खचण होतो असे 
कळ यावर तो कमी करण्याचे प्रयत्न त्यावळेी झाले. आावक आवक नोंदवह्या ठेवण्याचे ठरले. प्रत्येक 
प्रकरर्ाचे कागद रुमालात एकत्र बाांिून ठेवाव ेअसे ठरले. ‘वही’ सुद्धा बाांिून, सीलबांद करावी अशा सूचना 
गे या. कारकुनाांवर आणर् अणिकाऱ्याांवर या दप्तर आपर्कुीचे काम सोपणवले. 
 

पर् हा सारा खटाटोप सोईचा ठरला नाही. सवण आवक पते्र एका मोठ्ा फायलीत आणर् आावक 
पत्राांच्या नोंदी दुसऱ्या रणआस्टरात असत. त्यामुळे एकाद्या प्रकरर्सांबांिी कागदाांचा शोि घेरे् कठीर् होऊ 
लागले. खानदेशात तर स. १८४१ पयंत सवण आावक पत्राांच्या नकला काढून घेण्यासाठी काही खास 
कमणचारी नेमले. आवक पत्राांच्या फायली सोडून प्रत्येक प्रकरर्ासांबांिीचे सवण कागद वगेवगेळे केले. या 
सुमारास कलेक्टराणद सवण अणिकाऱ्याांना प्रत्येक आठवड्ाच्या आवक व आावक पत्रव्यवहाराच्या नकला 
सरकारला सादर कराव्या लागत. स. १८४४ मध्ये अहमदनगरचा कलेक्टर आी. टी. बलेून याने आपले 
दप्तर व्यवस्स्थत वगणवारी व सूचीकरर् करून लावले होते. पर् त्याच्या नांतरच्या अणिकाऱ्याांनी ती व्यवस्था 
चालू ठेवली नाही. अव्यवस्स्थत दप्तर हा त्यावळेी अणिकाऱ्याांचा दोष समआत. दोघा मामलेदाराांना याबाबत 
दांड झा याची उदाहररे् आहेत. 
 

अशी खटपट होता होता शवेटी स. १८४७ त सवण कणमशनराांनी आपाप या णआ ह्यात या 
दप्तराांपैकी सुरणक्षत ठेवायच्या व नष्ट करून टाकावयाच्या कागदपत्राांच्या याद्या कराव्या असे ठरले [ही सवण 
कारवाई पुरी व्हायला पुरी १० वष ेलागली. हाही पत्रव्यवहार पाहण्यात मोठी मौआ आहे.]. याद्या करायच्या त्या अशा: (अ) कायम 
ठेवायचे कागदपत्र, (ब) ठराणवक मुदतीनांतर नष्ट करावयाचे कागदपत्र, (क) नको असलेले कागद. त्या 
याद्या तयार करताना रेकॉडणस् चे णवषयवार चोपड्ात वगीकरर् व्हाव.े अनुिवी प्राांतसाहेबाकडून त्या 
तपासून घ्याव्या. “क” यादीत त्या दप्तराबाबतचा णनर्णय णआ हाणिकाऱ्याांनीच घ्यायचा होता. 
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कागदाांची अशी वगणवारी करण्यास स. १८५७ मध्ये कणमशनराांची सांमती णमळाली. दप्तरात 
णनष्टकारर् िर घालर्ारे तात्पुरत्या स्वरूपाचे कागद नष्ट केले पाणहआेत असा दांडक घातला. ‘ब’ वगातले 
कागद नष्ट करण्यापूवी त्याांची तपशीलवार यादी करावी व वणरष्ठाांनी पडताळून पहावी असे ठरले. 
कारकुनाांच्या हातून महत्त्वाचा कागद चुकून नष्ट होऊ नये म्हर्ून खबरदारी घेतली. महसूल खात्याच्या 
ठराव क्र. ८४९२, ता. ४ नोव्हेंबर १८५७ च्या आदेशानुसार ही पद्धत अमलात आली. स. १९०७ पयंत त्यात 
अनेक बदल सुचणवले. पर् ठरवनू णदले या पद्धतीची काांटेकोरपरे् अांमलबआावर्ी न झा यामुळे ही पद्धत 
यशस्वी ठरली नाही. स. १९०४ मध्ये सरकारने एक हुकूम काढून त्यात ऐणतहाणसक कागदाांचे फेणरस्त 
कराव ेव ते सवण कागद पुरे् येथील एणलनेशन ऑणफसमध्ये रवाना कराव ेअसे साांणगतले. हेतू हा की, णआ हा 
कचेऱ्यात आुन्या कागदाांची गदी कमी झाली म्हर्आे नव ेउपयुक्त कागद सांदिाकणरता लवकर सापडतील, 
णशवाय पुण्याच्या पेशव े दप्तरात या ऐणतहाणसक कागदाांचा उपयोग ाणतहासाभ्यासूस होईल. आपाप या 
कचेऱ्यात कागदाांची व्यवस्था कशी आहे आणर् सरकारी हुकूमाप्रमारे् स. १८५७ पूवण ऐणतहाणसक कागद 
पेशव ेदप्तरात पाठणवले असे सवण णआ हाणिकाऱ्याांनी कळणवले. 
 

ऐणतहाणसक कागदपत्राांची अशी व्यवस्था केली तरी णआ हाणनहाय दप्तरे नीट राहीनात. स. १९१० 
मध्ये सुरतचे कलेक्टर एफ . आी. एच. अँडरसन ह्याांनी आप या दप्तराबद्दल एक नवी पद्धत अमलात 
आर्ली. णतआमुळे कायणक्षमता वाढली आणर् कारकुनी काम कमी झाले. आे अणिकारी त्या णआ ह्यात नोकरी 
करीत होते, त्याांनी ही क पना प्रत्यक्षात आर्ली होती, णतचा वापर त्याांनी आपली बदली दुसऱ्या आागी 
झा यावर करण्यास सुरुवात केली. ह्या पद्धतीचा बोलबाला झाला. ातर णआ ह्यात ती पत्करण्यासाठी 
अँडरसनकडे चौकशी होऊ लागली म्हर्ून ॲन्डरसनसाहेबाांनी ह्या रेकॉडण णसस्टीमवर एक पुस्स्तका 
णलणहली.[Mr. Anderson’s A B C D lists for preservation and destruction of official Records.] णआ हा व तालुका 
कचेऱ्यातील कागदपत्राांची णव हेवाट कशी लावावी हे तीत साांणगतले आहे. ही पद्धत मुांबई सरकारला पसांत 
पडली. ती सवणत्र चालू करण्यासाठी अँडरसन साहेबाचा ह्यासांबांिी तपशीलवार णरपोटण सरकारने प्रणसद्ध 
केला. [ठराव आी. डी. नां. ११६४८, ता. २६. ११. १९१४ अँडरसनकृत एबीसीडी णलस्टस्-रेकॉडणबाबत.] हा अडँरसनचा णरपोटण सध्या 
सुद्धा अमलात आहे. ह्याच्या सुिारून वाढणवले या आवृत्या आहेत. णतसरी आवृत्ती स. १९५१ ची असून 
णतला दुरुस्त्याांच्या “स्स्लपा” मिून मिून छापतात. 
 

लहान मोठ्ा सरकारी कचेऱ्यात हे “अँडरसन एबीसीडी णलस्ट” असते हे णलस्ट प्रथम महसूल 
णविागातील कचेऱ्याांसाठी तयार केले. नांतर पोलीस, अकौंट, शतेकी आदी खात्यातील कागदपत्राांची 
व्यवस्था कशी लावावयाची ह्याचाही णवचार अँडरसनने दुसऱ्या आवृत्तीत केला. स. १९१९ च्या सुिारर्ा 
कायद्याने स्थाणनक स्वराज्य सांस्था (लोकलबोडण व म्युणनणसपाणलटी) प्रत्येक णआ ह्यात व मुख्य शहरी चालू 
झा या. ह्याचे रेकॉडण कसे ठेवाव ेह्यासांबांिी सूचनादेखील दुसऱ्या आवृत्तीत आहेत. 
 
अँडरसन पितीचा आराखडा असा:- 
 

ए अ णनरांतर राखण्याचे 

बी ब तीस वषपेयंत ठेवण्याचे 

सी क दहा वषपेयंत ठेवण्याचे 

डी ड पाच वषपेयंत ठेवण्याचे 
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ई ा ठेवण्याची गरआ नसलेले 

 
अशी णविागर्ी झा यावर फाईली कशा बाांिाव्या त्याांची फेणरस्ते कशी करावी ह्यासांबांिी णनराळे 

पुस्तक अँडरसनने णलणहले. “ाांडेक्स डॉकेट शीट” पद्धणत [The Indexed Docket sheet system of correspondence 

and Records and Manual of office management (1919) by F. G. H. Anderson.]सारखी दुसरी “मकॅ्सवले णसस्टीम” 
(४१७४–ता. १०-१-१९२६) चाही पुरस्कार अँडरसनने [एफ. आी. एच्. ॲन्डरसन स. १९२८ णडसेंबरमध्ये मुांबई सरकारच्या 

सेवेतून णनवृत्त झाले.] आप या पद्धतीत केला आणर् आप या पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीत (१९२९) णतचा 
आवआूणन उल्लखे केला आहे. १९२८ मध्ये िेव्हीअरी ऑफ ऑफीस प्रोणसआर हे Self Indexing चे तांत्र 
सरकारने पुरस्काणरले. 
 

ह्याच वषापासून सरकारने रेकॉडण ान्स्पेक्टसणच्या दोन आागा णनमार् के या. त्याांचे कायण म्हर्नू 
िेव्हीअरी णरपोटात सणवस्तरपरे् णववचेन केलेली ान्डेक्स डॉकेट णसस्स्टम णशकवावयाची आणर् प्रत्येक 
णआ हा व तालुका कचेऱ्यातील रेकॉडण रूम मध्ये रेकॉडणची माांडर्ी व्यवस्स्थत रीतीने झाली ककवा नाही ते 
पाहावयाचे, रेकॉडणचे ान्डेस्क्सांग होऊन फेणरस्ते तयार करून रेकॉडण ठेणवले आहे, ह्याची तपासर्ी करून 
त्या त्या कचेरीस दप्तरव्यवस्थेबाबत मागणदशणन व सल्ला द्यावयाचा. प्रोबेशनरी मामलेदाराांनी रेकॉडणची 
माणहती करून घेतलीच पाणहआे असा दांडक घालून णशवाय ज्या मामलेदाराांस रेकॉडणची माणहती चाांगली 
आहे ते सरकारी णशरस्त्याप्रमारे् दप्तरव्यवस्था चाांगली ठेवतात असा णरपोटण रेकॉडण ान्स्पेक्टसणकडून 
णमळा यावरच त्याांना कायम करावयाचे असे सरकारने ठरणवले. त्यामुळे णआ हा व तालुकाणनहाय दप्तरे 
व्यवस्स्थत राहू लागली. 
 

िेव्हीअरी णरपोटात व अँडरसनच्या णरपोटात फाईली बाांिरे् व फेणरस्त कररे्बाबत सणवस्तर सूचना 
आहेत त्याचे सार:– 
 
फाईल बाधंाियाची रीत – 
 

(१) प्रत्येक णवषयाचे ककवा पोट णवषयाचे कागद वगेळे ठेवाव ेव त्याांच्या फाईली वगेळया ठेवाव्या. 
 

(अ) णटपर् ककवा स्वतांत्र हुकूम याांची व्यवस्था– णटपर्सांबांिी वळेोवळेी आे णनयम अमलात 
असतील त्या णनयमानुसार व्हावी. 
 

(ब) ज्या कागदाांचा समावशे एकाहून अणिक होऊ शकेल असा कागद मुख्य णवषयात दाखल 
करावा. 
 

(क) गुप्त ककवा णनम सरकारी (डेमी ऑणफणशयल) पत्रव्यवहाराचे कागद खास गुप्त नस यास 
ज्या त्या णवषयात दाखल कराव ेआणर् 
 

(ग) आर अशा प्रकारचे कागद नेहमी गुप्त ठेवावयाचे असतील तर त्याची णनराळी फाईल करावी. 
ते आपून ठेवावयाचे असे समआून त्याांची व्यवस्था करावी. 
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कागदाचे िषण ठरविण्याबाबत – 
 

कागदाची वगणवारी ठरणवताना त्याबाबत णनर्णय झाला असेल त्या सालचा तो णवषय आहे असे 
समआाव.े 
 

परांतु (१) आमाबांदी नमुना, (२) वार्थषक णनवदेने, त्याांची पत्रके (३) ताळेबांद, वषण झा यावर तयार 
होतात ते कागद त्या त्या वषाचे आहेत असे समआाव.े 
 
फेवरस्ते 
 

(अ) प्रत्येक फाईलचा णवषय स्पष्ट कळेल असा णलहून त्या त्या णवषयाच्या फायली एकत्र ठेवाव्या. 
 

परांतु फाईलीतले काही कागद ठेवण्यासारखे, ातर फाडण्यासारखे असले तर ते वगेळे काढाव.े 
 
(२) णनराळे ठेवावयाचे कागद पणह या फेणरस्ताच्या शऱे्याप्रमारे् “अमुक णवषय आणर् वगाच्या 

फाईलीमध्ये (फेणरस्त अांक...) दाखल” असा शरेा णलहावा. 
 

फेणरस्तामध्ये कागदाांचा साराांश णलहावयाचा तो एकाच िाषेत णलहावा. मराठी, कहदी ककवा ाांग्रआी 
अशा णनरणनराळया िाषेत णलहू नये. नोंदर्ी खात्याच्या नोंदीच्या वह्या आणर् बारणनशी ज्या सालाच्या 
असतील त्याच्या दुसऱ्या वषाच्या सुरुवातीस ते सामान्य फेणरस्तात णलहाव.े 
 
फेवरस्ते कोित्या कागदांची नकोत? 
 

(१) तूतण फाडण्याच्या कागदाांची (२) णहशोबी ककवा दुसरे तयार करण्यासाठी केले या टाांचर्ाांची 
अथवा तशाच दुसऱ्या सािणनक कागदाांची; ठरावाचे मसुदे ककवा अशाच दुसऱ्या मसुद्याांची फेणरस्ते नकोत. 
(३) ज्या कागदाांची कोर्त्याही नोंदवहीत, रोआमेळात ककवा पत्रकात नोंद होऊन त्याची अनुक्रमे फाईल 
होत असेल आणर् ती नोंदवही, रोआमेळ पत्रक, णनरांतरसाठी ठेवण्यात येत असेल तर त्या कागदाांचे फेणरस्त 
करण्याची आवश्यकता नाही. (४) रोआ कामाचे वगेळे फेणरस्त न करता रोआचे काम हेच फेणरस्त समआाव.े 
 
व्यक्तीप्रमािे ककिा कामाप्रमािे फाईल 
 

(१) सरदार, वतनदार, कॅप्टन, खासदार, नामवांत कायणकता, सरकारी हुदे्ददार, णमणलटरी 
पेन्शनर, वगैरेच्या फाईली त्या त्या व्यक्तींच्या नावाने सुरवातीपासून ठेवाव्यात. त्याचप्रमारे् (२) हद्द, 
णनबिं, णनयम वगैरेंच्या फाईली सालाप्रमारे् णनरणनराळया न बाांिता कामाप्रमारे् एकत्र कराव्या. 

 
पा य, पालक, आप्ती, वणहवाटी सांबांिीच्या कागदाच्या सवडीप्रमारे्, व्यस्क्तप्रमारे् ककवा त्याांच्या 

पोट िागातील कागदाांच्या महत्त्वाप्रमारे् वगणवारी ककवा णवषयवारी ककवा कामाप्रमारे् फाईली बाांिून ठेवरे् 
सोईचे. 
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चलनाचंी (व्हाउचर) फेवरस्त 
नगरी णहशबेी णनयमाांप्रमारे् चलनाांचे फेणरस्त ज्या त्या खणआन्याांतून ताळेबांदाबरोबर तयार होऊन 

येते तेच कायम ठेवरे्. नवीन फेणरस्त करण्याचे कारर् नाही. तसेच अशा चलनाांवर णवषयाचे नाव 
णलणहण्याची आवश्यकता नाही. 
 
फाईल बाधंण्याचे प्रमाि 

कोर्तीही फाईल ६ ाांचापेक्षा आास्त आाड होर्ार नाही अशा प्रकारे बाांिावी. फाईल मोठी होत 
असेल तर त्याचे पोटिाग करून आास्त फाईली कराव्या. (अ) असे िाग के यावर प्रत्येक फाईलीचे नाव 
णलहून क्रमाांक णलहावा. 
 
पुस्तकाचं्या ि नकाशाचं्या फाईली 

(अ) पुस्तके, चोपड्ा, नोंदवही वगैरेच्या फाईली बाांिता येत नसतील तर त्यावर मआबूत कागद 
गुांडाळून त्याला फाईल समआावी. (ब) नकाश ेअस यास एकाद्या नळकाांड्ात ठेवनू तीच फाईल म्हर्ावी. 
 
फाईली बाधंण्यासंबंधी 

एकाद्या कचेरीत (१) तालुकावार, (२) णविागवार (३) प्राांतवार (४) कारखान्याप्रमारे् (५) 
णवषयवार आणर् बस्ते णवणवि णवषयाांवर त्रोटक उल्लखे असेल तर ते कागद णकरकोळ समआाव.े 
 
फेवरस्त झालेल्या फाईली दप्तरखान्द्यात 

प्रत्येक कचेरीत या फाईली फेणरस्ताांमध्ये (......वषापासून...वषापयंत) असा (णनकाली) शरेा 
मारावा आणर् पढुील वषाच्या मणहनाअखेर अशा फाईली ज्या त्या कचेरीच्या दप्तरखान्यात ठेवण्यासाठी 
पाठवाव्या. 
 
फेवरस्तावशिाय फाईली ठेिू नये 

फेणरस्त तयार नसले या फाईली, चोपड्ा नोंदवह्या वगरेै आ यास त्या दप्तरखान्यात स्वीकारू 
नयेत असा कडक णनबंि करावा. तो पाळण्यात कसूर होऊ नये. 
 

वरील णनयमाांप्रमारे् णआ हा व तालुका रेकॉडणस् मिील कागदपत्राांच्या फाईली त्या त्या 
दप्तरखान्यात बाांिले या आढळतात. 
 

स. १९१० पयंतचे ऐणतहाणसक रेकॉडण खालील कचेऱ्यात अस याचे समआते. 
 

णआ हाणिकारी, पुरे् १५२३ फाईली 
णआ हाणिकारी, सातारा स. १८९७ पासूनचा आवक आावक पत्रव्यवहार 

णआ हाणिकारी, अकोला ३ फाईली 
णआ हाणिकारी, चाांदा ३३ रुमाल 

णआ हाणिकारी, िांडारा २० फाईली मोडी, फासी व उदूण स. १८६४-६५ चे ६१-६४ मौआवार फाई स 

आयुक्त, नागपूर स. १९२०-१९५१ सेके्रटरी रेकॉडणस्. 



विषयानुक्रमविका 
 
 

णआ हाणिकारी, परिर्ी 

मुतखबास ानाम वतन बद्दलच्या १२१८ फाईली, ईनामे खालसा के याच्या 
मुतखबास ४५१ फाईली. रोकड रक्कम बक्षीस णद यासांबांिी मुतखबास ५४५ 
फाईली. 
आहाणगरदाराांना मुतखबास ३३ एकूर् २२४७. 

णआ हाणिकारी, नागपूर पॉणलणटकल णडपाटणमेंट ६० फाईली 
कणमशनर, मुांबई ६९३ फाईली 
णआ हाणिकारी, रत्नाणगरी खोती, पहार्ी व तत्सांबांिी रुआुवात. 

णआ हाणिकारी ठारे् 
अबकारी, पोलीस, फॅक्टरी रू स, पहार्ीपत्रक, तानसा पार्ी येआना, 
पोस्ट ऑफीस, वआने मापे, आय कर, प्रादेणशक बदल आदी फाईली. 

णआ हाणिकारी, आळगाव 

अबकारी, पोलीस, फॅक्टरी णनयम, पहार्ीपत्रक, पार्ी योआना, पोस्ट 
ऑफीस, वआने, मापे, आय कर, प्रादेणशक बदल आणद फाईली. स. १९०६ 
पासून. 

णआ हाणिकारी, नाणसक वरीलप्रमारे् 

शतेकी सांचालक, पुरे् ३१ फाईली, स. १८७६-१९१०. 
उपप्रबांिन, महाराष्ट्, मह-
सूल न्यायाणिकरर्, नागपूर 

३०६७ फाईली, यात णवशषेतः स. १८६४ ते १८८२ सालातील नागपूर 
िागातील पटवारी व पटेल याांसांबांिी माणहतीच्या फाईली आहेत. 

णआ हा व सत्र न्यायािीश, 
यवतमाळ 

६५ रुमाल, प्रत्येक रुमालात १५० ते २०० णफयादीची णनकाली प्रकररे् स. 
१८९४ पासूनच्या काळातील आहेत. 

णआ हाणिकारी, बुलढार्ा 
ानाम रणआस्टसण, ानामपते्र, वतनदार, पटेल, पटवारी ात्यादींच्या 
वांशावळी, आुने वतनदार, पटेल आणर् पटवारी याांच्या सरकार चाकरीच्या 
नोंदींची रणआस्टसण. 

ि ू णवज्ञान व खणनकरर् 
सांचालक, नागपूर 

स. १९०३ पासूनच्या ४१ फाईली. 

कारागृह महाणनरीक्षक, मुांबई 

तुरंुगातील वहस्टरी वटकेट:– 

प्रत्येक कैद्याचे ‘णहस्टरी णटकेट’ असते. त्यात त्या कैद्यासांबांिी सवण माणहती 
णलणहलेली असते. त्याचे नाव, गाव, कोठून आला, वय, आात, िांदा, श्रम 
करण्याची ताकद, देवी काढ या की नाही, किी काढ या, त्याला णदलेले 
काम, त्याला द्यावयाचे अन्, औषि, णशक्षा, चाांगले काम के याबद्दल माफी, 
बक्षीस, चुकीचे काम के याबद्दल दांड, सआा ात्याणद. राआकीय बांणदवानाांची 
(पॉणलणटकल सफरसण) माणहती ह्या रणआस्टराांवरून णमळते. सवण तुरुां गातून 
कैद्याांच्या नोंदीची पुस्तके एकसारखीच आहेत. महाराष्ट् राज्यात खालील 
तुरुां ग आहेत. त्यातून राआकीय बांणदवानाांची माणहती णमळते. मध्यवती 
तुरुां ग:– (१) येरवडा (२) नाणशक रोड (३) नागपूर (४) औरांगाबाद. 
णआ ह्यातील तुरुां ग– (१) ठार्ा (२) िुळे (३) णवसापूर (४) को हापूर (५) 
साांगली (६) ऑथणर रोड (७) हाऊस ऑफ करेक्शन, िायखळा (८) वरळी 
(९) अकोला (१०) अमरावती (११) परिर्ी. 
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हेडक्वाटणर सब आेलस्:– (१) अहमदनगर (२) अक्कलकोट (३) 
ाचलकरांआी (४) फलटर् (५) सातारा (६) सावांतवाडी (७) सोलापूर 
(८) अलीबाग (९) िसुावळ (१०) आळगाव (११) को हापूर (१२) नाणशक 
(१३) पुरे् (१४) यवतमाळ (१५) िांडारा (१६) बुलढार्ा (१७) चाांदा 
(१८) विा (१९) बीड (२०) नाांदेड (२१) उस्मानाबाद. 
(१) रत्नाणगरी खास तुरुां ग (२) आेलऑफीससण ्केनग स्कूल येरवडा (३) 
स्वतांत्रपूर कॉलनी आटपाडा. 

णआ हाणिकारी, मुांबई शहर मोआर्ी व आमीन णवषयक कागदपत्र. 
सांचालक, दारूबांदी व उत्पा-
दनशु क, मुांबई 

स. १८४९ पासूनच्या अबकारी (अफू, दारू, शस्त्रासे्त्र, दारुगोळा) ात्यादी 
बाबतचा पत्रव्यवहार. 

सहणनबांिक, सहकारीसांस्था, 
प्रशासक, पुरे् 

सहकारी सांस्था, शतेकी सहकारी बकँ, सहकारी के्रणडट सांस्था, सरकारी 
सेवकाांच्या सांस्था ात्यादी सांबांिी आुन्या फाईली. स. १८९९ पासूनच्या. 

णविागीय वन अणिकारी, 
यवतमाळ 

‘अ’ वगण णदलेले कागदपत्र बरेच आहेत. 

णआ हाणिकारी, सोलापूर “वरीलप्रमारे्” 

णआ हाणिकारी, कुलाबा “वरीलप्रमारे्” (आांगल खडे, बोटखते, सूड, व महसूलणवषयक 
पत्रव्यवहार) 

नोंदर्ी महा णनणरक्षक, पुरे् वार्थषक अहवाल व ‘अ’ वगातील कागदपत्र. 

णआ हाणिकारी, बीड (सवण 
दप्तर उदूण) 

४४४७० फाईली. स. १८८६ पासून १९०९ पयंतचा हा सवण पत्रव्यवहार 
उदूणमध्ये असून त्याांची फेणरस्तेही उदूणमध्ये आहेत. हे कागदपत्र मुख्यतः 
आणमनींचे तांटे, पटवारी, वतन, पोलीस पाटील, ानामदाराांच्या णफयादी, 
नगरी वषासन, ानाम, सनदा ात्यादीसांबांिी आहेत. याखेरीआ १६ रुमाल 
ानाम चौकशी सांबांिीच्या कागदपत्राांचे आहेत. औरांगाबाद, नाांदेड, 
उस्मानाबाद, परिर्ी या णआ ह्यातील खेड्ाांचे गावझाडे यात आहेत. 

 
 

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ 
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५ 
खाजगी दप्तरखाने 

 
िारत इवतहास संशोधक मंडळ, पुिे, (स्था. स. १९१०) 
 

ह्या सांस्थेची स्थापना ाणतहास सांशोिक णव. का. राआवाडे याांनी केली. णतथून मांडळाच्या 
सांशोिकाांनी णनरणनराळया णठकार्ी णफरून ऐणतहाणसक कागदपते्र गोळा करण्याचे काम हाती घेतले. हे 
काम करीत असताना ऐणतहाणसक कागदाांच्या नकला कररे्, केले या नकला रुआू पहारे्, तारखा घालरे्, 
वगैरे कामे चालूच असतात. दप्तरखान्यातील आर्खी एक महत्त्वाचे काम ही सांस्था करीत असते. ते 
म्हर्आे ज्याांच्याकडून णवचारर्ा होते त्याांस ाणतहासकालीन प्रसांग, व्यक्ती, त्याांचे काल, त्याांचे उल्लेख स्थळ 
साांगरे्, हे होय. ह्यासाठी सांस्थेत असलेले सांशोिक हे णठकणठकार्ी आाऊन ऐणतहाणसक कागदपत्राांचे 
सांशोिन करीत असतात. णनरणनराळया गावी आाऊन अस्स्तत्वात असलेली दप्तरे तपासून व त्यातून 
णनवडक कागद पाहून मांडळात आर्ून ठेवीत असतात. अशा प्रकारे स्थापनेपासून त्याांनी आवळआवळ एक 
लाखाच्या वर ऐणतहाणसक कागदपत्र मांडळासाठी णमळवनू ते मांडळात आर्ून, त्यावर क्रमाांक घालून ठेणवले 
आहेत. त्यात छत्रपतींची पते्र, पेशव,े युरोणपयन वकील, बादशहा व त्याचे वआीर, सरदार, णशलेदार, 
आहाणगरदार, वकील, आासूद वगैरेंची पते्र, आमाखचाचे कागद, त्यातील हुांड्ा, वराता तसेच सामाणआक व 
आर्थथक माणहती ह्या कागदपत्रात सापडते. ज्या ज्या सांशोिकाांनी सांशोिून कागदपत्र आणर्ले त्याांच्या नाव े
तो पत्रसांिार ठेणवलेला आहे. त्यासांबांिीची माणहती अशी:– 
 
आतार, वशकंदरलाल संग्रह  
[ाणतहास सांशोिकाांनी णमळणवलेले आणर् मांडळास दान णदलेले सवण कागद पत्र त्या दात्याांच्या नावे मांडळात आहेत. व्यक्तींच्या नावापुढील सांग्रह हा 
शब्द गाळला आहे. ही यादी अकारणव हेने छापली आहे.] 

 
णमया णशकां दरलाल आतार हे आातीने मुसलमान आणर् पेशाने उदुण णशक्षक. सातारा णआ ह्यात वाई, 

वाळव,े रणहमतपूर ात्यादी गावी त्याांच्या बद या होत. त्याचा फार उत्तम उपयोग करून त्याांनी मोडी व उदुण 
पर्थशयन णलपीतील सांशोिनोपयोगी कागद णमळणवले, अभ्याणसले आणर् त्याांवर णनबांिही णलहून पाठणवले. 
स. १९१५ मध्ये ते मांडळाचे सिासद झाले आणर् तेव्हापासून आमरर् त्याांनी सांशोिनकायण केले. पेशवाईतील 
णनवाडपत्र, वाळव ेयेथील सांस्कृत णशलालेख, मराठी प्रश्नावली. आुनी मराठी गीते, हआरत वली मदन शहा 
सांस्थानचे णनवाडपत्र, िवाई–शाक्त सांप्रदाय, रणहमतपूर येथील अफआलखानाची कबर, वाळव ेकोटाची 
बाांिर्ी ात्यादी लेख त्याांचे आहेत. 
 

त्याांच्या दप्तरात २० पुडकी व अनुक्रमाांक घातलेले सुमारे ४०० कागद आहेत. त्यात णशरगाव, पांत 
राआाज्ञा, येसाआी पवार, अध्यापक (माहुली) बाळकृष्टर् आोणतसी (करवीर) अशा सांबांिाचे तुरळक 
कागदाांणशवाय कसबे वाळव्याचे बरेच कागद आहेत व ते आोशी, कुळकर्ी, देशमुख, पाटील, देशपाांडे, 
ग्रामोपाध्ये, अशा णवणवि प्रकरर्ाांचे आहेत. बहुतेक कागद पूवोत्तर मराठशाहीतील (मोडी) आहेत. 
 

एक बाांिलेली अलीकडे मोडीत णलणहलेली वही “छत्रपणत घराण्याची माणहती” देर्ारी आहे. तीत 
आुन्या णशरस्त्याप्रमारे् णशवाआी व शाहू याांना आले या सुमारे २१ बादशाही फमानाांचा मराठी तआुणमा, 
महालाांची यादी, काही पौराणर्क व ऐणतहाणसक वांशावळी असा सांणमश्र सांग्रह आहे. (पषृ्ठे सुमारे २००) 
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आपटे द. वि. 
 

कै. दत्तोपांत आपटे याांचा सांशोिनकायातील अणिकार सवणमान्य होता. ते स. १९१९ मध्ये सिासद 
झा यापासून आमरर् (स. १९४३ पयंत) अव्याहतपरे् आवळआवळ पाव शतक ाणतहास मांडळातील सांशोिन 
कायात प्रमुख िाग घेत अस यामुळे सवण णठकार्ाहून आणर् सवण प्रकारचे कागदपत्र, ताम्रपट, पोथ्या, पांचाांगे 
वगैरे ते सांपादून आर्ीत आणर् हे सवण साणहत्य ते मांडळाच्या सांग्रहात ठेवीत. आआचा त्याांचा म्हर्नू आो सांग्रह 
१२ रुमालात णनराळा ठेवला आहे तो एकप्रकारे गे या १६ वषांच्या काळात त्याांनी मुद्दाम वगेळा आमवनू 
एकत्र ठेवलेला आहे. यामध्ये त्याांच्याकडे आमखांडी, हुकेरी, अथर्ी, तेरदाळ अशा दणक्षरे्कडून आले या 
बऱ्याच मोडी कागदाांच्या त्याांनी स्वहस्ते केले या नकला, काही फारसी, मोडी न नकललेले कागद, त्याांचे 
णकत्येक णनबांिाांचे, णटपर्ाांचे खडे, त्याांनी णवणशष्ट उदे्दशाने स्वहस्ते करून णलणहलेले उतारे, त्याांचा काही 
पत्रव्यवहार, गणर्ती णटपरे् असा णवणवि प्रकारचा सांग्रह आहे. यात साहणआकच णशवकालीन, पेशवकेालीन 
व आांग्लाईतील कागदपत्र, णवशषेतः णशवकालीन महआर व अथर्ी शटे्टी सांग्रहातील णशवचणरत्र साणहत्य 
खांड २ मध्ये छापले या कागदाांव्यणतणरक्त काही अस्सल व बरेच स्वहस्ते व ातराांकडून नकललेले कागद 
आहेत. त्याांच्या सांग्रहात एक खड्ाची बखर (पणहली व शवेटची पाने गेलेली) मूळ मोडी व सोबत नकलून 
ठेवलेली प्रत अशा णसद्ध स्वरूपात आढळली. 
 
शा.ं वि. आिसळकर 
 

ाणतहास सांशोिक आवसळकर याांनी कोकर्च्या ाणतहास सांशोिनाची बाआू मांडळात मोठ्ा 
साके्षपीपर्ाने साांिाळली होती. कोकर्ातील चौलचे अणिकारी, महाडचे मुसलमान देशमुख, पोलादपूर 
येथील णचते्र, सादोशीचे सरकले आदी ाणतहासप्रणसद्ध घराण्याांकडून कागद त्याांनी णमळणवले. तसेच 
सासवडच्या पुरांदऱ्याांकडूनही त्याांनी बरेच कागदपत्र णमळणवले. त्याांपैकी काही कागद स्वतः आवसळकराांनी 
सांपादून ते मांडळाकडून प्रणसद्ध करणवले. तसेच महाराष्ट् शासनानेही त्याांच्या कागदाचा एक सांग्रह प्रणसद्ध 
केला आहे. आवळसकर स. १९६४ मध्ये णनवतण यावर त्याांनी आमणवलेले सवण कागद त्याांच्या ाच्छेप्रमारे् 
मांडळात ठेवले. 
 
इचलकरंजी 
 

हे छोटेसे दोन पुडक्याांचे दप्तर श्रीमांत बाबासाहेब घोरपडे ाचलकरांआीकराांच्या कृपेने सरकारी 
आबाबी दप्तरातून प्राप्त झालेले आहे. यात णकत्येक अस्सल पते्र व समलालीन (मोडी नकला), सुमारे 
पाांचश ेमहत्तवाची पते्र व ाचलकरांआीणवषयक याद्या व तपशीलवार कागद आहेत. ाचलकरांआीकर घोरपडे 
आणर् पेशव ेयाांचे घरगुती नात्याचे सांबांि प्रणसद्धच आहेत. यामुळे उिय घराण्यातील प्रमुख पुरुष व णस्त्रया 
याांचा घोरपडे घराण्यातील प्रमुख पुरुष व णस्त्रया याांच्याशी झालेला अस्सल खाआगी पत्रव्यवहार हा या 
सांग्रहाचा एक णवशषे होय. ाटलकरांआीच्या ानाम गावाांबद्दल आज्ञापते्र, िगवांतराव रामचांद्र अमात्य 
हुकमतपन्हा, खेम सावांत िोसले,महादआी कशदे व णनआाम-ाांग्रआ कारस्थाने याबद्दल पते्र आहेत. अव्वल 
ाांग्रआीतील ाचलकरांआी हा को हापूर राज्याचा ालाखा आहे ककवा नाही अशाबद्दलच्या वादातील ाांग्रआ 
अणिकारी मौंट स्टुअटण, एलणफन्स्टन, चापलीन, गँ्रट, आनरल वलेस्ली अशाांकडे ाचलकरांआी माफण त 
करण्यात आलेली काही सणवस्तर णनवदेनेही या दप्तरात आहेत. 
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ओतुरकर रा. वि. 
 

प्रा. रा. णव. ओतुरकर हे स. १९२१ मध्ये मांडळाचे सिासद झाले आणर् ाणतहासाचे अभ्यासक, 
क्रणमक पसु्तकाांचे लेखक, महाणवद्यालय प्राध्यापक ात्यादी अनेक नात्याांनी ाणतहासात त्याांचे लक्ष 
अस याने लवकरच ते सांशोिन कायात लक्ष घालू लागले. त्याांनी वळेोवळेी पाणक्षक सिा, सांमेलन व 
वाढणदवस अशा प्रसांगी णटपरे् वाच यामुळे त्या णटपर्ाांबरोबरचे कागद मांडळ सांग्रहात सामील झाले. 
सांगमनेरचे कुळकर्ी श्री. कोकीळ याांचे घराण्याचे पुष्टकळ फासी व काही मोडी कागद त्याांनी णमळवनू 
आर्लेले रुमालात आहेत. त्याांनी सामाणआक कागदाांचा एक खांड प्रकाणशत केला आहे. या व्यणतणरक्त ातर 
काही मोडी कागद, एकदोन अलीबहादरची सुवर्ांणकत कागदावरील आीर्ण पते्र आहेत. 
 
केळकर वद. गं. 
 

पुण्यातील काराणगरीच्या ऐणतहाणसक वस्तु, णचते्र, कलेचे नमुने वगैरे आमा करण्याचा णवलक्षर् नाद 
असलेले कणव अज्ञातवासी श्री. णद. ग. केळकर हे पुष्टकळाांना ठाऊक आहेत. राआा केळकर कलावस्तु 
सांग्रहकते श्री. केळकर याांनी सासवडचे श्री. म हारराव पुरांदरे याांआकडून सुमारे वीस हआार कागद १८५ 
पुडकी बाांिून मांडळात ठेणवले आहेत. यामध्ये बहुताांश उत्तर पेशवाईतील व बरेच अव्वल आांग्लाईतीलच 
आहेत. यामध्ये पत्रव्यवहार फार थोडा आहे. बहुसांख्य णहशबेी. पुरांदरे, देशपाांडे सासवड, याांच्या 
व्यवहाराचे, सासवड, कराड, कऱ्हेपठार, नाांदूर वगैरे णठकार्ाांचे व आकात कुररे्, पागा, अशा णकतीतरी 
बाबींची मनोरांआक माणहती देर्ारे रोआखडे, ताळेबांद, णशलकबांद या णवणवि प्रकारचे णहशबेी व कोटण 
दरबारचे कागद यात आहेत. 
 
कळमकर िाई 
 

वाईच्या या शास्त्री व ज्योणतषी घराण्याकडून मांडळ सांग्रहात हस्तणलणखत पोथ्या, पांचाांगे, कुां ड या 
याांणशवाय अनुषांगाने सुमारे २००० कागदपते्र आलेली आहेत. याांमध्ये बरेच कागद सावकारी रोखे व स. 
१७५० नांतरचे णहशबे–णठशबे, सामानाांच्या याद्या, वै॥ नागाचायण कळमकर याांचा पत्रव्यवहार वगैरे घरगुती 
सांग्रह आहे. यामिून सामाणआक, आर्थथक माणहती णनवडून काढता येण्यासारखी आहे. या सांग्रहात साणरका 
शतक, वतेाळ पांचणवशी अशी पूवी प्रचारात असलेली प्रकररे् मोडीत णलणहलेली, त्रुणटत स्वरूपात काही 
आहेत. हा सांग्रह स. १९३५ मध्ये मांडळाला णमळाला. 
 
काळे वद. वि. 
 

या दप्तरात सामान्यतः तीन प्रकारचे कागद आहेत. एक प्रकार ग्वा हेरचे कशदे सरकारच्या लष्टकरी 
णहशबेाचे अव्वल ाांग्रआीतील सािारर्परे् स. १८४२ ते १८४६ या चार पाच वषातले व क्वणचत आिींचाही 
एखादा असे कागद हे अस्सलच आहेत. हे सारे बांद सुटे आहेत व त्यावर अनुक्रम घातलेले असून त्याांमध्ये 
ताळेबांद, पत्रके, तक्ते, याद्या, करारणचठ्ा, हआेरी, तलब वाटर्ीचे, रोआमुऱ्याचे तपशील, ासमवार तैनात 
आाबते, सावकराांकडून घेतले या कआाचे सूडबांद, पलटर्ींचे णहशबे अशा प्रकारचे आहेत. दुसरा प्रकार स. 
१९३१ च्या सुमारास पेशव ेदप्तरातून णहशबे पद्धतीच्या अभ्यासाला उपयोगी पडतील असे काढून आर्लेले 
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सुमारे दोनश ेउतारे आणर् णतसरा प्रकार नेरळ, उांिआ, ाांदापूर ाकडच्या बाआूांचे काही घराण्याांचे, खोती 
बाबतीतील वादाचे व आकात बद्दलचे थोडे कागद आहेत. 
 
कै. केळकर न. कच. ि केळकर य. न. 
 

श्री. नरकसह कचतामर् व श्री. यशवांत नरकसह केळकर या सुप्रणसद्ध णपतापुत्राांचा मांडळातील सांग्रह 
छोटा परांतु महत्त्वाचा आहे. यामध्ये बापू गोखले व स्वामी णचदांबर दीणक्षत याांचा (स. १८०६-१८०८) 
पत्रव्यवहार, श्री. कुर्केश्वर पुआारी याांचे कागद, अलाहाबादकर साने व णकल्ले पुरांदर व वज्रगड सांबांिी 
कागद (पा. स. १६।५८) आणर् ाणतवृत्त शके १८३४ मध्ये छापले या कै. न. कच. केळकर याांच्या “तोतयाचे 
खूळ” या णनबांिाला आिारितू असले या व छापले या पत्राांची अस्सल मुळे क्रमवार लावनू ठेवलेली 
आहेत. याणशवाय आांणआरे णवआयदुगणचा एक स. १७६१ या सालाांतील हक्कदाराांचा आाबता आणर् तालुके 
साळसी सुिा मालवर् सांबांिी कागद आहेत. ते सारे (स. १८२०–१८३८) सुमारचे आहेत. याणशवाय श्री. 
य. न. केळकराांनी स. १९३९ च्या सुमारास णमळणवलेले यमुनाबाई देविर याांचे आणर् िाव ेघराण्याचे स. 
१८१८ च्या सुमाराचे णहशबेी कागद आर्थथक वगैरे अभ्यासाला उपयुक्त आहेत. 
 
खरे ग. ह. 
 

सुप्रणसद्ध ाणतहाससांशोिक प्रा. ग. ह. खरे हे मांडळाचे आआीव सेवक असून तीन तपाांहून अणिक 
काळ ते िारत ाणतहास सांशोिन मांडळासाठी खपत आहेत. महाराष्ट्ात णनरणनराळया णठकार्ी आाऊन 
त्याांनी णनरणनराळया ऐणतहाणसक घराण्याकडून मांडळासाठी कागदपत्र णमळणवले. वाईहून पांत 
राआाज्ञाांकडील, तळेगाव, पतणगाली मठ, आुन्र घाटपाांडे, रणहमतपूर, खटाव, म्हसवड, सोपार, आयपूर 
आदी णठकार्ाहून ऐणतहाणसक कागदपत्र व पोथ्या ात्यादी सामुग्री आर्ून ठेणवली आहे. काही कागद त्याांनी 
परत केले. पर् त्याांनी आमणवलेला सांग्रह फार मोठा असून त्याांच्या याद्या तयार व्हावयाच्या आहेत. 
 
चंद्रचूड दप्तर (पयाय होळकर दप्तर) (कला १) 
[गांगािर तात्या चांद्रचूड हे म हाराव होळकराांचे कारिारी होते. त्याांनी रघुनाथरावाांना मदत केली म्हर्ून पेशव ेमािवराव त्याांवर रुष्ट झाले. 
अणह याबाईसाहेबाशी त्याांचे बनले नाही, ात्यादी ाणतहास लक्षाांत घेता चांद्रचूड दप्तराचे महत्त्व स्पष्ट होते] 

 
मािवराव अप्पासाहेब चांद्रचडू याांचा एवढा मोठा सांग्रह मांडळास देर्ारा पणहला दाता म्हर्आे त्याांचे 

सुपुत्र. त्याांनी ातर कागद, वस्तु व पोथ्या देऊन त्यासाठी कपाट स्वखचाने बाांिून णदले. 
 

यात बारीक सारीक कागद णमळून ३० हआार आहेत. उत्तरेकडील राआकारर्ासांबांिी माणहती असून 
बहुतेक पते्र, मािवराव बल्लाळ कारकीदण 
 

(१) मािवराव, रघुनाथराव, गांगोबा तात्या (चांद्रचूड) याांचे मुक्काम 
 

(२) चांद्रचूड वांशावळ आदी हकीकती आहेत. 
 

ह्याच कागदपत्राांतून चांद्रचूड दप्तर कला १ ली [चांद्रचूड दप्तर कला १ ली.] प्रणसद्ध झाली. 
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चादंोरकर पा.ं मा. 
 

श्री. पाांडुरांग मातंड ऊफण  आबासाहेब चाांदोरकर हे मूळचे आळगावचे (पुण्यात स्थाणनक झालेले) 
सांशोिक स. १९१५ पासून मांडळाचे सदस्य झाले. लौकरच मांडळाच्या खांद्या सांशोिकात त्याांची गर्ना होऊ 
लागली. मांडळाच्या सेवते असताना दप्तर सांग्रहाचे व दप्तर व्यवस्थेचे त्याांनी पद्धतशीर काम केले, आणर् 
त्याांच्या नावचा असा एकूर् ७००० कागदाांचा, अनुक्रम घातलेला, १३ रुमालात बाांिून ठेवलेला, आणर् 
प्रत्येक कागदाचा एका ओळीत त्रोटक तपशील णलहून यादीबांद केलेला असा चाांग यापैकी सांग्रह आहे. ही 
यादी खुद्द श्री. चाांदोरकर याांनी केलेली अस यामुळे यथाथण व अभ्यासोपयोगी आहे. यातील कागद त्याांना 
आेथून णमळाले त्या त्या व्यक्तीच्या नावाने सािारर्परे् एकत्र लावनू ठेवलेले आहेत. णकमान ४७ 
णठकार्ाहून हे कागद णमळणवले. या कागदाांमध्ये देशमुख, देशपाांडे, कुळकर्ी, कानगो, फडर्ीस, 
पारसनीस मठाणिकारी, सरदार आहाणगरदार ात्यादी घराण्याांचे व वैद्य, आािव, सपे्र, िागवत, बापट 
(मेर्वली), पुरांदरे, राआोपाध्ये (सातारा), गुआर, मोघे (करगर्गाव) ात्यादी कुटुांबाांचे कागद आढळतात. 
एवढ्या णवस्तृत सांग्रहात णहशबेी कारिारणवषयक, सावकारी, राआकारर्ी व शकावली सारखे सांदिोपयोगी 
णवणवि नमुने आहेत. या यादीमध्ये (१) लेखक, (२) वाचक, (३) काल, (४) पत्रणवषय (साराांश), (५) 
कागदाचा प्रकार (आज्ञापत्र, पत्र, कौल, रोखा वगैरे), (६) अस्सल का नक्कल, (७) प्रकाशनाचा तपशील 
(अस यास) व (८) सांपादन स्थल वगैरे शरेा ातका उपयुक्त तपशील णदलेला आहे. यामुळे थोड्ाशा 
पणरश्रमाने कागदाबद्दल प्राथणमक माणहती णमळण्याची सोय होते. अशा प्रकारे हळू हळू ातर दप्तराांची यादी 
करण्याचे काम सािने हाती येतील त्याप्रमारे् करण्याची योआना आखलेली आहे. 
 
चापेकर ना. गो. 
 

सेवाणनवृत्त न्यायािीश श्री. ना. गो. चापेकर याांची सांशोिन प्रवर् वाङ्मयसेवा सवणश्रुत आहे. 
मांडळाच्या स्थापनेनांतर णतसऱ्या वषी ते मांडळाचे सिासद झाले आणर् तेव्हापासून सामाणआक आणर् आर्थथक 
ाणतहासाच्या सांशोिनपर असे अनेक णनबांि त्याांनी वाचले. त्यात लोकगीते, चाली रीती आणर् आर्थथक प्रश्न 
याांवरील णनबांिाचा िरर्ा मोठा आहे. णवशषेतः त्याांनी या सांबांिी सांशोिनाचे णवश्वसनीय वाहन म्हर्नू 
खासगीवाले, णचपळोर्कर क यार्चे सुिेदार, तुळशीबागवाले, वैद्य अशाांच्या णहशबेाांचे मांथन केलेले 
सुप्रणसद्धच आहे. त्याांनी गोळा केले या मुख्यत्व ेआटपाडी परगण्याच्या देशमुख-देशपाांड्ाांकडील णहशबेी व 
ातर अनेक प्रकारच्या व्यवहाराांचे अनेक कागद आहेत. णशवाय णचपळोर्कर सावकार घराण्यातील 
वादणवषयक, न्यायणनवाड्ाांचे व सावकारी सुमारे २०० कागद आहेत. चाकर्च्या िहे्म घराण्याचे बरेच (सु. 
६०) कागद आहेत आणर् णनषर्कर अमृतराव कनबाळकर याांना पाठणवलेली पेशव े प्रणतणनिी वगैरेंची स. 
१७५८ ते १७६१ च्या सुमाराची (नकला) पते्र आहेत. तथाणप आटपाडीचा सांग्रह बराच मोठा म्हर्आे सुमारे 
१००० कागदाांचा सांणमश्र आणर् णवणवि प्रकारची आर्थथक व सामाणआक व्यवहाराांची माणहती देर्ारा आहे. 
आटपाडी दप्तरात णहशबेी कागद बरेच आहेत आणर् त्यात प्रणतणनिींचे हुकूम वगैरे आहेत. यातच एका 
पुडक्यात ाांग्रआी अांमलातील १८५९-६० मिील काही “ॲक्टाांचा” मराठी तआुणमा केलेली हस्तणलणखत पाने 
आहेत. 
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कचचिड संग्रह 
 

कचचवड सांस्थानकडे म. म. द. वा. पोतदार याांनी प्रयत्न के यावरून सांस्थान सांग्रहातील सुमारे 
४५ पोती कागद स. १९३७ मध्ये मांडळ सांग्रहात आली. श्री. कृ. वा. पुरांदरे याांनी त्याची तपासर्ी करून 
आता स. १९४५–४६ मध्ये त्याांनीच वगीकृत बाांिून ठेवलेली १४० दप्तरे या सांग्रहाची झाली आहेत. त्यात 
पेशवाई व ाांग्रआी अमलातील पत्रव्यवहार आणर् णहशबेी कागदही पुष्टकळ आहेत. त्याणशवाय ातर दप्तरातून 
आढळलेले कचचवडणवषयी कागदही ठेणवले आहेत. या कचचवड सांग्रहाचा णहशबेी वह्याांचा फार मोठा सांग्रह 
सुमारे ११० बाांिले या कीदण, खतावण्या वगैरेचा आहे. ह्या वह्या आांग्लाईतील ा. १८४८ पासूनच्या आहेत. 
हा सांग्रह बराच सांणमश्र स्वरूपाचा आहे. णहशबेी, सावकारी, खासगी, पत्रव्यवहार आणर् कारिारणवषयक 
कागद याांत आहेत. या कागदात गोपाल णत्रमल व रायाआी णत्रमल, रामचांद्र नाईक पुांडे, िगवांतराव गुपचूप 
वगैरे नाव ेआढळतात. एकबोटे घरारे् व पुण्याचे णशतोळे देशमुख याांचाही पत्रव्यवहार यात आहे. 
 
वचपळोिकर 
 

सावकार घरारे् णचपळोर्कर याांच्याकडील णहशबेी कागदाची श-ेदीडश े पुडकी कै. णवश्वनाथ 
काशीनाथ राआवाडे याांनी मांडळासाठी णमळणवली. त्याांचा चाांगला अभ्यास करून पढेु ही शाखा डॉ. ना. गो. 
चापेकर आणर् प्रा. वा. गो. काळे याांनी नावारूपास आर्ली हे णवश्रुत आहे. णचपळोर्कर दप्तरातील 
णहशबेीबांद शकवार लावनू ठेवले आहेत, त्याांचे रुमाल १५ आहेत. काही णवशषे अभ्यास करताना त्यातील 
कागदाांची णवषयवार वगणवारी करण्याचा प्रयत्नही थोडाबहुत काही अभ्यासकाांनी केलेला असून काही 
पुडकी वगणवारी लावलेली आहेत. या घराण्यातील ातर कागद डॉ. ना. गो. चापेकर याांच्या सांग्रहात 
आढळतील. 
 
जेजुरी 
 

णनरणनराळी दप्तरे पाहून त्यातून एका णवणशष्ट णवषयाचे कागद एकत्र करून ठेवण्याची पद्धत आहे. 
णतला िरून कै. श्री. स. ग. आोशी याांच्या दप्तरातून व अते्र दप्तरातून आेआुरी सांबांिीचे कागद सुमारे ३००२ 
छोट्याशा दप्तरात णनराळे ठेवलेले आहेत. यामध्ये खुद्द देवस्थानच्या याते्रच्या कमाणवशीचे णहशबे, 
पुआारीपर्ाचे वाद, णनवाडपते्र, तकरीरा, आबान्या, याद्या, देवाच्या दाणगन्याांच्या याद्या, उत्पन्ाच्या वाटण्या, 
वादे्य, मुरळया वाद, पुआारी, िगत, पाटील, कुळकर्ी, आामदार, ओतारी, चाांिार, महार, लोहार, 
ात्याणदकाांचे कागद आहेत. के्षत्राशी सांबांि अस याने या रुमालात क्वणचत् चांद्रग्रहर्ाणनणमत्त दान, पादुकाांना 
वाणहले या वस्तु वगैरेचा णनदेश साहणआक येतो. 
 
जोशी िा. वि. 
 

वासुदेव णवष्टर् ु आोशी याांनी रा. ब. पारणनसाांच्या बरोबर सांशोिनात लक्ष घात यामुळे त्याांना 
ऐणतहाणसक दृष्टी लािली होती. त्याांचे वास्तव्य खुद्द साताऱ्यातच अस यामुळे त्याांनी छत्रपतींच्या 
कागदपत्राांचा बराच सांग्रह णमळवनू तो ाणतहास मांडळाला बहाल केला. त्याांचे सांग्रहामध्ये पेशवाईच्या 
अखेरचे आणर् अव्वल ाांग्रआींचे णकत्येक णवश्वसनीय आणर् समकालीन पणरस्स्थतीबद्दल अणिकृत माणहती 
पुरणवर्ारे कागद आहेत. सुमारे ३२५ अनुक्रमाांणकत कागदाांमध्ये णदनकरराव मोणहते व कत्रबकराव दािाडे 
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अशाांची पते्र, छत्रपतींचे घराण्यातील खाशाांचा पत्रव्यवहार, छत्रपतींना आलेली महत्त्वाच्या व्यक्तींची 
सुवर्ांणकत पते्र, णशवाय छत्रपतींनी पणरश्रमाने णमळवनू ठेवलेली बरीच उपयुक्त माणहती सामाणआक व 
िार्थमक स्वरूपाची आहे. दाआीबा दादा सरसुिेदाराचे कचेरीतील कागद, रुपयास बट्टा आकारर्ींचे पत्रक, 
छत्रपतींचे व कां पनी सरकारचे आाहीरनामे, राज्यणिषोकाणवषयीं तीथोदकाांची वगैरे यादी आणर् अगदी 
अलीकडील “गझेॅट न्यआू पेपर” मिील छत्रपतींच्या णदवार्ावर णलणहले या लेखाांचे (स. १८३७) तआुणमे 
असे सांणमश्र आणर् मनोरांआक साणहत्य आढळते. यामध्येच पुनर्थववाह व सती याबद्दल चौकशीने णमळणवलेली 
माणहती व पावसकर आोशी व वरखेडकर आोशी याांचेमिील ज्योणतष वतन वादही बऱ्याच णवस्ताराने नमूद 
झालेला आहे. 
 
जोशी स. ग. 
 

ह्या ाणतहास सांशोिकाने कागद शोिण्यासाठी सबांि मावळ पालथा घातला आणर् सुमारे ९,००० 
कागद णमळणवले. ते ३७ दप्तरात ठेणवलेले आहेत. त्याांची कच्ची सूची तयार आहे. 
 
ताबंिेकर 
 

ताांबवकेर या सावकारी घराण्याचे सुमारे ३५० णनवडक कागद (स. ग. आोशी याांनी णमळणवलेले) 
एका स्वतांत्र रुमालात सांग्रणहत करून ठेणवले आहेत. याांमध्ये ढोबळ मानाने स. १७२८ पासून पाऊर्श े
वषांच्या कालखांडातील ताांबवकेराांच्या सावकारी, दुकानासांबांिी आणर् घरगुती व्यवहारासांबांिी णहशबेी व 
ातर कागदपत्र आहेत. कआणरोखे, देण्याघेण्यासांबांिी याद्या, खातेवार णहशबे, सावकारी ठराव व करार, 
सरकसीचे आढाव,े फारखती, आपसातील ठराव, दत्तणविाने, णवक प आाण्याची कलमे, पुरे् सातारा व 
पांढरपूर येथील घराांचे व्यवहार, दाणगन्याांच्या वगैरे मोठमोठ्ा याद्या आणर् एकां दर कौटुांणबक आीवनातील 
अडीअडचर्ी दाखणवर्ारा हा पत्रव्यवहार सुसांगत अनुक्रम घालून ठेवलेला आहे. 
 
तुळशीबागिाले 
 

पुरे् येथील श्रीमांत कचेश्वरराव (तात्यासाहेब) तुळशीबागवाले याांनी आपर् होऊन म. म. पोतदार 
याांचेिारा आप या घरची आुन्या कागदाांची तेवीस पोती मांडळास णदली. यामध्ये णवणवि प्रकारची २६७ पुडकी 
णमळून सुमारे चाळीस पन्ास हआार कागद असून खास णहशबेाांच्या वह्याांचे १३ रुमाल आहेत. त्यापकैी २ 
रुमाल तुळशीबाग सांस्थानचे असून त्यात स. १८५९-६० पासून १८८६-८७ पयंतच्या वह्या आहेत. खुद्द 
तुळशीबागवा याांचा खाआगी रोआनामा, रेआकीदण, खतावर्ी. टाांचर्वही वगैरे स. १७४५-४६ पासून स. 
१८७७-७८ पयंतच्या ९१ वह्या ११ रुमालात आहेत. 

 
तेरदाळ–देसकत 
 

ह्या सांबांिीचे दोन रुमाल दत्तोपांत आपटे याांच्या सांशोिकीय पणरश्रमाचे फल म्हर्ून पाहण्यासारखे 
आहेत. हनगांडीकर देसाई याांच्या उत्सुकतेमुळे ह्या देसकतीचे ऐणतहाणसक सांपूर्ण दशणन व्हाव ेम्हर्ून पेशव े
दप्तरातून णमळणवले या नकला, हनगांडी दप्तरातील ताळेबांद व सांग्रहातील फारसी, मराठी कागद काही 
नकललेले, काही छापलेले, त्यावरील णटपरे् आणर् प्रकरर्शः तयार झालेला दत्तोपांत आपटे याांच्या 
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हातचा प्रबांि (नक्कल) असा हा मोठा सांग्रह आहे. हनगांडीकर देसायाांचा याच णवषयावरील पत्रव्यवहार, 
णटपरे् वगैरेही आहे. काही नकलाांबरोबरच अस्सल कागदाांची छायाणचते्र व अणिकृत नकलाही आहेत. 
यातच एक मुिोळच्या पूवेणतहासाबाबतचे टांकणलणखत बांदाांचे पर् सोनेरी नाव छापलेले पुस्तक आहे. 
 
थत्त ेना. प. (३१०-३२०) 
 

वाईचे श्री. नारायर् परशुराम थते्त याांनी आपलेकडील पोथ्या वगैरेचा सांग्रह सुव्यवस्स्थत 
राखण्याची काळआी घेऊन स. १९५३ च्या सुमारास मांडळाचे सिासद झा यानांतर आप याकडील फासी, 
मराठी कागदपत्राांचे रुमाल त्याांनी मांडळाकडे णदले. या कागदात घरगुती पत्रव्यवहार व णहशबेी कागद 
वषणवार व व्यस्क् तवार लावलेले आणर् मालकाांनी महत्त्वाच्या मुद्याांचे त्रोटक णटपर् केलेले आहेत. 
पत्रव्यवहार स. १८३६ ते १८४८ पयंतचा आणर् णहशबेी कागद आहेत. यात वैयस्क् तक णहशबे, णसलकबांद, 
झाडे, तेरीआपत्रक, णटपर्, टाचर्, स्वारी खचण, यात्रा खचण, मेआवानी खचण, दुकान णहशबे, तीथण श्राद्ध-
प्रायणश् चत्त खचण, सांस्काराांचे खचण आणर् यादी खचाचा अआमास असे अनपेणक्षत पध्दतशीरपर्ाचे कागद 
आहेत. याच णहशबेी कागदात स. १८४७–१८५३ या मुदतीत काशीयाते्रसाठी वगैरे िह्मावताकडे आाऊन 
राणहले या यआमानर्ीचा आमाखचण आला आहे. या सुमाराचे काही णहशबे मोडीत न णलणहता बालबोिी 
आहेत, हे णवशषे आहे. 
 
वथटे 
 

णथट्याांचे वैणदक शास्त्री घरारे् वाईचे. त्याांच्याकडून पांचाांगे व हस्तणलणखत पोथ्या मांडळाकणरता 
णमळणव या त्या णनराळया सांग्रहात ठेणवले या आहेत. काही मोडी पते्र, स. १९०० च्या सुमारास फुटकळ 
पत्रव्यवहार, स्थांणडल रचनेचे रांगपट, काही देवालयास आणर् क् वणचत वतेाळ पांचणवशी अगर ओवीबद्ध 
हणरश् चांद्राख्यान असे णकरकोळ कागदपत्र त्यात आहेत. 
 
दािाडे 
 

सेनापणत दािाडे दप् तर ही णवद्यमान वांशआ श्रीमांत सरदार वीरिवल यशवांतराव (आबासाहेब) 
दािाडे (तळेगाव दािाडे, णआ. पुरे्) याांची मांडळाला अनाहूत पर् मू यवान देर्गी स. १९५० मध्ये णमळाली. 
या दप् तराची सुमारे ९४ पोती (सु. ४० हआार कागद) होती. कागदाांची णनवड, वगणवारी व प्रकाशन तत्परतेने 
व्हाव े म्हर्ून प्रा. नरहर रघुनाथ फाटक (मुांबई) याांनी देर्गी णदली, त्यामुळे णनवडक “सेनापती दािाडे 
दप् तर िा.१ ला” हा १४५ कागदाांचा (स. १५१० ते १८०६) खांड मांडळाच्या स्वीय ग्रांथमालेत स. १९५१ त 
प्रकाणशत झाला. (स्वीय ग्रां. मा. क्र. ८१) हा सांग्रह म्हर्आे कागदपत्राांचा सागरच असून तो व्यवस्स्थत 
लावनू झा यावर त्यातून बखरी, वांशावळी व आर्थथक, सामाणआक, कारिारणवषयक णकतीतरी महत्त्वाचे 
कागद णमळतील. तळेगावकर सेनापणत दािाडे हे घरारे् अष्टप्रिानातील सेनापणत पद िारर् करर्ाऱ्याांचे. 
या घराण्याचे सवण कागद एकदम णमळाले या दृष्टीने या सांग्रहाला फार महत्त्व आहे. हे कागद प्रा. ग. ह. खरे 
याांनी मांडळसांग्रहात दाखल केले. 
 

छापले या (खांड १) कागदाांची मूळे व त्याांच्या नकला स्वतांत्र अभ्यासासाठी वगेळया ठेवले या 
आहेत. 
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वदवित पटिधणन-नावशक 
 

नाणशकचे ानामदार प्रो. णव. मा. दी. पटविणन, एम्. एस्  सी,. याांचे कडील स. १७४८–१७९२ या 
काळातील आमाखची वह्या १२६ एकूर् १८ रुमालात आहेत. त्यात रोआनामा, खातेवही, व्याआवही अशा 
णहशबेाच्या वह्या, णशवाय सुट्या कागदाांचे (सुमारे ५०००) पाच रुमाल आढाव,े मेळ, खानदेश, गुआराथ 
सुिेदारीबद्दलचे कागद मांडळाला स. १९३८ मध्ये णदले. 
 
दीवित पटिधणन–पुिे 
 

पुण्याचे श्री. स. मा. दीणक्षत पटविणन याांचेकडील १०४ आमाखची वह्या (१२ रुमाल) मांडळाला स. 
१९३४ मध्ये णमळा या. याांमध्ये स. १७५० पासून स. १८३६ पयंतचे णहशबे आहेत. फुटकळ णहशबेी कागदाांचे 
३ रुमाल असून सावकारी व घरगुती कागदाांचे ९ रुमाल असून त्यात कआणरोखे, सावकारी व्यवहार, हुांड्ा 
अशा प्रकाराांचे सुमारे ६००० कागद आहेत. दीणक्षत पटविणन हे अनेक राआपुरुषाांचे सावकार व तत्कालीन 
व्यवहाराप्रमारे् कमाणवसदारी करर्ारे अस यामुळे सावकारी, सराफी, व्यवहार, कारकुनी पत्रव्यवहार, 
कमाणवसदारीचे णहशबे, वगैरे कागद या दप् तरात आहेत. 
 
दीवित पाटिकर  
 

पेशव्याांचे गुरू व.े नारायर् दीणक्षत पाटर्कर याांच्या कायगाांव येथील दप् तरातील सुमारे १८००० 
कागद ह्या सांग्रहात आहेत. त्यात ा. स. १७६० पासून पेशवाई अखेरपयंतचा पत्रव्यवहार व आमाखची 
कागद सुमारे (१५० दप् तरे) आहेत. 
 
धौम–िाई 
 

हा सहा पुडक्याांचा सुमारे ३०० कागदाांचा छोटा रुमाल श्री. स. ग. आोशी .याांनी आप या अनुक्रम 
घातले या कागदातून णनवडून वगेळा बाांिलेला असून यात “िौम वाई” सांबांिीचे कागद एकत्र ठेवलेले 
आहेत. यात सािारर्परे् स. १६७८ पासूनचे िौम सांबांिीचे कागद (मूळ व नकला) णमळून आहेत. िौमचे 
िार्थमक महत्त्व ध्यानात घेता यातील अग्रहार, सनदा, देवस्थानाांचे उत्सव व ानामे, पालखी, िमणशाळा, 
यासांबांिी वाद, आमीन णशवाराची पाहर्ी, वाटर्ी, देवाांचे दाणगने वगैरे माणहती असून णशवाय आोशी, 
आडकर, गुरव–आडकर, यआुवेदी आोशाांच्या आपसातील िाऊबांदकी यासांबांिी हकीकती येतात. काही 
वांशावळी, करीरे्, आबान्या दीपमाळ वाद, ितेु घालण्याचा प्रकार, बाविान वाई येथील शटेे महाआनकीचे 
णनवाडपत्रही आहे. णशरगाांवच्या मणशदी मुलाण्याबद्दलचे बरेच कागद आहेत. णशवाय पसरर्ी येथील 
रामदासी मठाबाबत नकललेले बरेच कागद आहेत. त्याांवरून रामदासी मठाच्या व्यवस्थेची क पना येते. 
यात पेशव,े प्रणतणनिी, शाहू याांनी णदले या काही सनदा आहेत. 
 
निागूंळ 
 

कै. बाळकृष्टर् शांकर नवाांगूळ हे णशक्षक स. १९१८ च्या सुमारास मांडळाचे सिासद झाले. त्याच्या 
पूवीपासून त्याांचे ाणतहास सांशोिन आणर् िारत ाणतहास सांशोिक मांडळ याांआकडे लक्ष असून त्याांनी 
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हेमाडपांती मेस्तक, काशी णवश् वशे् वराचे मांणदर, रायगड सांरक्षर्ाबद्दल सनद अशा णवषयाांवर णटपरे् व णनबांि 
वाचले. बरेच महत्त्वाचे कागदपत्र त्याांनी मांडळाला णमळवनू णदले. मांडळामध्ये त्याांचे छोटेसे दप् तर आहे, 
त्यामध्ये सुमारे १००–१५० कागद के्षत्र कराड व प्राांत कराड णवषयक आहेत. कराड सांबांिी छत्रपतींनी 
णदलेले अग्रहार, के्षत्रात झालेले सामाणआक व िार्थमक णनर्णय, प्रायणश् चते्त, मुहूतण णनश् चय ात्यादी अनेक 
णवषयाांच्या आोडीला णगआऱ्याांच्या वृणत्तवतनणवषयक वाद, क्षीरसागराांच्या ानामाबद्दल ताकीदपते्र, देशमुखी 
सरदेशमुखी बद्दलचे णहशबे, सुमारे १०२२ चा कागदाांचा एक आुना आणर् ातर सावकारी घरगुती, सरकारी, 
राआकारर्ी व णनमराआकारर्ी अशी काही पते्र आहेत. यामध्ये णशवपूवणकालीन, मराठेशाहीतील व अव्वल 
आांग्लाईतील कागद, नकला, बारणनशा व पते्र आहेत. यात प्रणतणनिी घराण्याशी सांबद्ध अस औांिचे काही 
कागद आहेत आणर् वतनणवषयक व देण्याघेण्यासांबांिी पत्रव्यवहार आहे. 
 
पंचागें–कंुडल्या 
 

मांडळाच्या सांग्रहात शके १६३३ पासून अगदी आआपयंत सुमारे २८६४ पांचाांगे आहेत. त्याांपैकी 
हस्तणलणखत ९०२ (श. १६३३ ते १८०४) णशळाछापावरील ८९७ (श. १७५६ ते १८३२) आणर् णखळेछापाची 
सवात आास्त म्हर्आे १०६५ (श. १७९४ पासूनची) आहेत. ज्या वषांची पांचाांगे उपलब्ि नाहीत अशी अनेक 
वष ेआहेत आणर् ज्या वषांची पांचाांगे उपलब्ि आहेत तीही सवणच सांपूर्ण आहेत असे नाही. कालगर्नेची 
अचूक सािने म्हर्ून त्याांची व्यवस्था कालानुक्रमाने करावी लागली. अनेक सांशोिकाांनी आणर् सांग्रही 
व्यक् तींनी या मू यवान सांग्रहात िर घातलेली आहे. प्रस्तुत सांग्रहात श्री. द. णव. आपटे, श्री. आबा 
चाांदोरकर, श्री. सरदार मुआुमदार, श्री. शां.ना. आोशी, श्री. स. ग. आोशी, श्री. वा. णव. आोशी प्रितृी 
सांशोिकाांनी आर्लेली आणर् वाईचे श्री. नीळकां ठशास्त्री पराांआपे, श्री. णथटे, सासवड येथील पराांआपे, श्री. 
ग. ह. खरे, कळांबकर, श्री. म. णव. साने, वाईचे श्री. ऐनापुरे, श्री. रानडे व नातू, णसन्रचे देशमुख, कहगरे् 
दप् तर, गोरे सांग्रह अशा णवणवि घराण्यातली पांचाांगे समाणवष्ट झालेली आहेत. 
 

पांचाांगकायाला पोषक परांतु बहुताांशी कुतुहलआनक वस्तु म्हर्आे ऐणतहाणसक कालातील व्यक् तींचे 
आातक वतणणवर्ाऱ्या कुां ड या होत. केवळ आन्मग्रहाांची णटपरे् अक्षरशः णनरणनराळया दप् तरातून अनेक 
आहेत. परांतु पे्रक्षर्ीय व णनवडक अशा कुां ड या स. १७३२ पासून स. १८२१ च्या दरम्यानच्या अशा सुमारे 
५० आहेत. यातील फलज्योणतष कथनाच्या आोडीला याांवरील ग्रहाांची णचते्र वगैरे नमुनेदार आहेत. यातील 
कुां ड याांची लाांबी सवणसािारर् ५ ते १८ ाांच असून णकत्येकाांची ४०, ५३, ५७ ाांचही आहे. एक सणचत्र कुां डली 
तर तर ८० ाांच लाांब िरते. हा सांग्रह मयाणदत प्रमार्ात समाआातील काही थराांचे प्राणतणनणिक आहे. एक 
कुां डली शक १६८३ वृषनाम सांवत्सरामध्ये आषाढ शु॥ ४ ला गुरू के्षत्राांनआीक झाले या “गोिाह्मर् 
पालकाांना” श्रीमता सांज्ञकानाां प्रिवुयार्ाम्” आहे. हे मािवराव पटविणन, रास्ते सरदाराांपैकी कदाणचत 
असतील. 

 
पंत राजाज्ञा 
 

वाई येथील पांत राआाज्ञा घराण्यातील सुमारे चाळीस एक रुमाल तपासून णनवडले या कागदाांचा 
एक रुमाल व आर्खी अभ्यासासाठी उपयोगी वाटलेले सुमारे पाच पोती कागद स. १९५० मध्ये प्रा. ग. ह. 
खरे याांनी णमळवनू ाणतहास मांडळात आर्ून ठेवले. यामध्ये वाई परगण्याच्या देशपाांड्ाांचे कागद, पोते, 
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कोठी वगैरे महा याांचे वगैरे णहशबेी कागद, मामलती सांबांिी सावकारी पत्रव्यवहार, नोकराांसांबांिीचा णहशबे 
ात्यादी कागद पुडक्यात आहेत. 
 
पुरंदरे कृ. िा. 
 

कृष्टर्ाआी वासुदेव पुरांदरे (सासवड) ऐणतहाणसक के्षत्रात पूर येथील रणहवाशी. मराठी णशक्षक. याांची 
ाणतहास सांशोिन व ऐणतहाणसक ग्रांथ प्रकाशनाची सांशोिकी कामणगरी मोठी आहे. त्याांनी पुरांदरे दप् तरातील 
कागद तीन खांडात प्रणसद्ध केलेले असून त्यातील कागदाांची मूळे व्यवस्स्थत लावनू ठेवली आहेत. न 
छापलेले असेही कागद त्याांनी मांडळात ठेवलेले आहेत. त्याांपैकी अनेकाांच्या नकला आहेत. पुरांदरे याांच्या 
नोंदीवरून पुरांदरे दप् तर खांड ४ व ५ याांची आुळर्ी त्याांनी करून ठेवलेली णदसते. उरलेले कागद णवणवि 
स्वरूपाचे आणर् महत्त्वाचे आहेत. आणर् त्यात साहणआक सासवड, पुरांदरे घरारे्, अते्र पुरांदरे वाद, पेशव े
णवषयक णनवडक कागद त्यात आहेत. 
 
पोतदार द. िा. 
 

म. म. द. वा. पोतदार, याांनी सािारर्परे् स. १९३० च्या पूवी सांपादन केलेले सुमारे ४०० अनुक्रम 
घातलेले णवणवि कागद या रुमालात आहेत. यात स. १८२८ चे बळवांतराव णदनकरराव कवे याांचेकडील 
नाना प्रकारचे ताळेबांद तेरीआ, बोटखत, णसलकबांद, लावर्ी आकार, उचापत वगैरे णहशबेी कागद 
ज्ञानचांद्रोदय या णशळा छापी व णनयतकाणलकाचे शक १७६३ व ६४ चे काही अांक (सािुसांत चणरत्रात्मक) 
पेशव्याांच्या बखरीची अगदी अलीकडील नक् कल, सांस्थाणनक पटविणन घराण्याच्या हकीकतीची वही, 
पायगुडे देशमुख मौआे आगळांबे याांचे सांबांिी वतनी वगैरे थोडेसे कागद आणर् आुन्या कागदात बहुिा 
आढळर्ारे पदपदाांतरे, यांत्रमांत्र व औषि असेही काही आहेत. यात िागवताचा गद्यातील अथण परांतु मोडी 
णलपीत णलणहलेला असे ८३ दुांडे आहेत. या रुमालाचा णवशषे म्हर्आे यात तोफखानेवाले पानसे याांच्या 
घराण्याचे मौ. सोनोरी ता. पुरांदर णआ. पुरे् णवषयक ाांग्रआी अमलातील काही कागद आणर् चाांदोरीकर 
कहगरे् वकील याांआकडीलही काही पत्रव्यवहार आहे. पानशाांच्या कागदात अलीकडील लवादाचे णहशबेी, 
सरांआाम णवषयक व ानाम हक् कासांबांिी कागद आहेत. कहगण्याांचे कागद राआकारर्ी महत्त्वाचे महादेवपुत्र 
बापू, देवराम, दामोदर व पुरुषोत्तम याांच्या वळेचे व हातचे आहेत. त्याांचे कहदुस्थानातील सरांआाम, 
सावकारी व्यवहार, वणकलातीबद्दल णनदेश, णद  ली, झासी, उज् आैन असे उ  लेख, मामलत-मोकाशाांची 
कारिारणनदशणक पते्र याद्या वगैरे पुष्टकळ प्रकररे् यात आलेली आहेत. 
 
बखरी 
 

मांडळ सांग्रहातील बखरींचे लहान मोठे १५ रुमाल आहेत व त्यात सुमारे ५० बखरी बहुताांशी 
(मोडी) आहेत. त्याांत बऱ्याचशा पौराणर्क. साणरका शतकासारखी का पणनक आणर् एक दोन आख्यान 
कथनात्मक आहेत, या श्री. वा. णव. आोशी, श्री. द. णव. आपटे, श्री. सर मुआुमदार, श्री. स. ग. आोशी, श्री. 
का. प. साने, श्री. णव. ल. िाव,े श्री. गां. के. देशपाांडे, श्री. कृ. वा. पुरांदरे आणर् श्री. णचतळे, श्री. शां. ना. 
आोशी प्रितृींनी मांडळासाठी आणर्ले या यातील ऐणतहाणसक बखरी बऱ्याच तु्रणटत आहेत. त्याांमध्ये 
पाणनपतसांबांिी बऱ्याच आहेत. दत्तोपांत आपटे स्मारक मांडळाने िाऊसाहेबाांची बखर प्रणसद्ध करण्याकणरता 
आमणवलेली सािन सामग्री आणर् एक सांपूर्ण प्रत (नकललेली) आता मांडळ सांग्रहात आहे. 
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बापट, पनिेल 
 

पनवले (णआ. कुलाबा) चे श्रीमांत बापट याांचेकडून त्याांच्या घराण्यासांबांिीचे एक पोते िरून कागद 
म. म. द. वा. पोतदार याांनी स. १९३८ मध्ये आर्ले. एवढेच हाती लागले व ते रा. बापट याांनी त्याांच्या 
स्वािीन केले. त्याांचे एकूर् २० रुमाल आहेत. यामध्ये व मुख्यत्वे पुरुषोत्तम ब  लाळ व हरी पुरुषोत्तम याांचे 
कागद असून त्यात काही णहशबेी व बाकीचे काही वैयस्क् तक पत्रव्यवहाराचे, श्रीरामाच्या व श्री. 
ब  लाळेश् वराच्या उत्सवाचे, णमठागराांबद्दलचे आणर् पनवलेच्या ाणतहासाचे व सावकारी, ग्रामण्यणवषयक 
वगैरे आहेत. यामध्ये साहणआकच उत्तर पेशवाईतील समाआस्स्थतीबद्दल, व काही आकातीबद्दल माणहती 
देर्ारे बापटाांचे खासगत णहशबेही आहेत. 
 
बेंदे्र िा. सी. 
 

या साके्षपी सांशोिकाांनी मांडळात पाणक्षक सिाांत वगैरे बरेच कागद आर्ून वाच याच्या नोंदी 
सापडतात. परांतु त्याांनी वाचले या कागदाांपकैी बहुतेक मांडळ सांग्रहात सामील झाले असाव.े यामुळे त्याांचे 
स्वतांत्र दप् तर असे सापडत नाही. 
 
बोरििकर 
 

श्री. बोरवर्कर याांचा ४५ पौराणर्क आख्यानाांचा हा सांग्रह णद. ४-४-१९४३ रोआी मांडळाला 
णमळाला. श्री. बोरवर्कर हे पाडी (णआ. सुरत) येथील असाव.े यात सीताहरर्, रुस्क् मर्ी स्वयांवर, अांगद 
णशष्टाई, सुिद्राहरर्, ात्यादी अनेक कहदी मराठी आख्याने आहेत. त्यामध्ये अशा पौराणर्क नाटकातील 
पात्रयोआनेच्या नावणनशीच्या याद्या आहेत. ह्याच सांग्रहात अांबाला येथील कोर्ा श्री. आोशी याांची एक 
आख्यानाची वही आणर् मेरठच्या एका गृहस्थाचे आख्यान काव्याचे णटपर् आहे. 
 
माडी देशमुख 
 

सोलापूर णआ ह्यातील माडी परगण्याचे देशमुख देशपाांड्ाांसांबांिाचे सुमारे हे ४०० कागद श्री. 
शांकरराव आोशी याांनी सांपादन केलेले आहेत व त्याांच्यावर सलग अनुक्रम आहेत. माडीकर देशमुख व 
देशपाांडे याांचे वतनासांबांिी कागद, परगण्याचे णहशबे, परगण्याांतील मोकदमाांची पते्र असे कागद यात आहेत 
आणर् णसवचेे व हक् क लाणआम्याांचे तांटे, त्यातील णनवाडपते्र, महआर वाटण्या, खरेदी पते्र आणर् तांट्याांच्या 
सांबांिातील आबान्या, राआीनामे, याद्या, तकरीरा आहेत. यातील कागदपत्राांवरून ग्रामपांचायतींतील पांचाांचे 
णनर्णय, गोतसिेची कायणपद्धती व पाडेवारकीच्या वतनाबद्दल काही माणहती णमळते. या माडीकराांच्या 
वांशआाांकडून गोत्र हत्या झा यामुळे ग्रामण्यातून श्री. के्षत्र पांढरपूरच्या णवित्सिेने त्याांची केलेली शुद्धी या 
सांबांिातील बराच पत्रव्यवहार मनोरांआक आहे. अशौच णनर्णयाबद्दल काही तपशील आढळतो. आहाणगरदार 
शाहाआी सुत मालोआी कनबाळकर याांच्या णशक्क्याचे एक दोन कागद यात असून आानोआी िोसले याांच्या 
लष्टकरच्या दांगलीचे त्याांनी बसणवले या खांडण्याांचे वगैरे उ  लेख आहेत. 
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वमरीकर ना. य. 
 

श्री. सरदार नारायर् यशवांत णमरीकर हे नगरचे सांशोिक स. १९१५ मध्ये िारत ाणतहास सांशोिक 
मांडळाचे सदस्य झाले. तेव्हापासून वीस बावीस वष ेत्याांनी नगर णआ ह्यात ाणतहास सांशोिन करून त्याचा 
लाि मांडळाला णमळवनू णदला. त्याांनी बरेच कागद मांडळ-सांग्रहात समाणवष्ट केले असून त्याांच्या स्वतांत्र 
छोट्या रुमालात त्यात णवशषेतः परगरे् पाांडे पेडगावच्या बाआूकडील अव्वल ाांग्रआीतील व उत्तर 
पेशवाईतील कागद आहेत. या दप् तरात गावाच्या पाणटलकीच्या वतनाचे महआर, खरेदीखत, णमरास पत्र, 
तांट्याचे णनवाडे, समआूत पते्र, वाटण्या, ानामासांबांिी वगरेै अस्सल व नकललेले असे कागद आहेत, काही 
कागदात पाांडे पेडगावचे देशपाांडे घराण्याची हकीकत आलेली आहे तर काही गावच्या कुळकर्ी वतनाचे, 
काही म्हारकीच्या वतनासांबांिी कागद आहेत. तर एक दोन कागद मुसलमानाांतील हक् क बाकींचा तांटा 
कसा णनकालात णनघेल हे दशणणवर्ारे आहेत. 
 
मुजुमदार मं. ना. 
 

श्रीमांत सरदार आबासाहेब मुआुमदार हे मांडळाचे आरांिी पासूनचे सिासद, कायणकते, णचटर्ीस, 
खणआनदार असे अणिकारी ते राणहले. मांडळाच्या सांग्रहाची श्रीमांती व मांडळाच्या सांशोिनाचा दआा 
वाढणवण्यासाठी त्याांनी पुष्टकळ पणरश्रम केले. मोडी व फासी कागद, बाडे, णचते्र व वस्तु याांचा सांग्रह केला 
याांच्या ओळखीने फार मोठे सांग्रह मांडळाला णमळालेले आहेत. याांनी उपलब्ि करून णदलेला मू यवान 
सांिार आता मांडळाच्या णवस्तृत सांग्रहात समाणवष्ट आहे. याांच्या वगेळया सांग्रहात राघोबादादा व णनआाम 
याांचा पत्रव्यवहार, हैदरची व पेशव्याांची बातमीपते्र, पुरे् पारसनीस घराण्याची व आुन्रचे णदगांबर गोसावी 
णबन कासीबा गोसावी मांआुरे आश् वलायन याांचेसांबांिी मोडी व फासी कागद, पवणतीकर पुरांदरे याांचेसांबांिी 
काही कागद व खेड णशवापूरचे देशपाांडे, यशवांतराव णसलीकर बीरवाडीकर, श्री. केदारेश् वर पुरे् याांचे 
पुआारे श्री घोडे, फलटर्चे कनबाळकराांचे पा. श्रीगोंदे कडील पाणटलकीचे गावासांबांिी आणर् खुद्द पुरे् 
मुआुमदार याांच्या सांबांि काही उपयुक् त कागदपत्र आहेत. 
 
मंुडले िा. दा. 
 

“िाह्मर्” णनयतकाणलकाचे सांपादक ास्लामपूरचे श्री. वा. दा. मुांडले हे मांडळाच्या स्थापनेनांतर 
दोन वषापासूनचे मांडळाचे कते सदस्य असून त्याांची अनेक णटपरे् मांडळाच्या प्रकाशनातून वळेोवळेी प्रणसद्ध 
झाली. वाक्प्रचारातील आुनी मराठी िाषा, महाराष्ट्ातील आुनी गीते, िनगराांच्या ओव्या अशा प्रकारचे 
वाङ्मयीन कागद त्याांचे आहेत. प्रतापकसहाचे राज्यारोहर् व सातारा छत्रपतींची राज्यव्यवस्था यासांबांिीचे 
कागद त्यात आहेत. त्याांचा छोटासा सांग्रह सात रुमालाांचा असून त्यात अनुक्रम घातलेले सुमारे १६०० 
कागद आहेत. वाठारच्या कनबाळकर घराण्याचे, करवीर छत्रपणत, णवशाळगडचे पांतप्रणतणनिी, वाडीचे 
सावांत, कशदे, होळकर, आांगे्र, सणचव, राआाज्ञा अशा अनेक राआपुरुषाांच्या माणहतीचा पत्रव्यवहार आणर् 
णहशबेी कागद व याद्या यात आहेत. काही आिीच्या नकला व पुष्टकळसे कागद उत्तर पेशवाईतील आहेत. 
णिणटश अमलाच्या प्रारांिीच्या या कागदात पा. णसराळे, वरूर्, मलकापूर, णवशाळगड, वाळव,े रेठरे आणर् 
रत्नाणगरी ज्योणतकलगनाथ, राआापूर, लाांआे असेही क् वणचत् उ  लेख येतात. बखरी, महआर ात्यादीही आुन्या 
देशमुखी दप् तरातील कागद मुांडले दप् तरात आहेत. 
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मेहेंदळे खं. कच. 
 

श्रीमांत सरदार मेहेंदळे हे णवश् वनाथ काशीनाथ राआवाड्ाांबरोबरचे मांडळाचे सांस्थापक आणर् पणहले 
णचटर्ीस. याांच्या दोन रुमालात मांडळाच्या सांग्रहात समाणवष्ट न केलेले कागद ठेणवलेले आहेत. यातील 
एका रुमालात अश् वमेिकथा, रामायर्ातील कथा, हरताणलका, महापुरार्, साणवत्रीकथा, पाांडवकथा, 
अशा सवण (मोडी) गद्य पौराणर्क कथा आहेत. त्याांमध्ये ितृणहरीची शतके, रसमांआरी, हणरणवलास, अशी 
सांस्कृत व राआयोग, बणलयाग, अपरोक्षानुिणूत, िामाणवलास अशी मराठी रचना णमळते. िाऊसाहेबाांची 
बखर व हनुमांत स्वामीकृत समथांची बखर अशा त्रुणटत ऐणतहाणसक बखरी (त्रुणटत) आणर् चातुयण लणतकेची 
कस् पत बखरही पाहावयास णमळते. तकरीरा, पते्र, शकाव या, आांत्र्या, णहशबेाच्या चाली, सरांआामी याद्या 
उत्तर पेशवाईत या व अव्वल ाांग्रआीत या णहशबे, वाांटण्या ात्यादी णवणवि प्रकारचे कागद आहेत. 
 
राजिाडे कृष्ट्िशास्त्री 
 

याांच्या सांग्रहातील पोथ्या वगैरे पोथीखान्यात ठेवले या आढळतील. दप् तर खान्यात एकूर् 
राणहलेली त्याांची हस्तणलणखतेही पोथीखान्याकडे नेऊन ठेवण्यात आली. 
 
राजिाडे वि. का. 
 

ाणतहासाचायण राआवाडे याांच्या छोट्या रुमालात फार थोडे म्हर्आे शांिराच्या आत कागद आहेत. 
त्याांच्यावर अनुक्रमाांक अस यामुळे त्याांपैकी बरेच आाग्यावर नस याचे णदसून येते. ाणतहासाचायण 
राआवाड्ाांनी मांडळात आरांिी वाचलेले सारे णनबांि वार्थषक ाणतवृत्ताांत वगैरे छापलेले आहेत. त्याांपैकी 
काहीची मूळे या रुमालात आढळतात व न छापलेले असेही काही कागद आहेत. त्यातील कागद णवणवि 
प्रकारचे आणर् णनरणनराळया णवषयाांवरचे आहेत. तेव्हा ते णनरणनराळया प्रसांगाने मांडळात वाचले या 
णनबांिाांच्या अनुषांगाने एकत्र आलेले असून कोर्त्याही एका सलग दप् तरातील आहेत असे णदसत नाही. 
 
रायरीकर (वचतळे) 
 

णवष्टर्ु सीताराम णचतळे याांनी सांपादन केलेले सुप्रणसद्ध रायरीकर घराण्यातील कागदाांचे हे दप् तर 
सुमारे ५०० कागदाांचे असून यामध्ये कचतो णवठ्ठल रायरीकर व त्याांचा दत्तक परांपरेने कत्रबकराव, मािवराव 
व वामनराव अशा क्रमाने चाललेला वांश त्याच्याबद्दल अनेक प्रकारचे कागदपत्र वतनी, राआकारर्ी व 
घरगुती अशा स्वरूपाचे आहेत. ा.स. च्या अठराव्या व एकोणर्साव्या शतकातील हे कागद अस यामुळे 
उत्तर पेशवाईतून आांग्लाईत झाले या सांक्रमर्ाचे प्रणतकबब यात णदसते. 
 

रायरीकराांच्या अपेके्षने पाहता या कागदाांवरून रायरीकराांच्या वांशावळीची णसद्धी तपशीलवार 
होण्याची सामग्री असून त्याांआकडे चालत आलेली ानामे, वतने याांच्या याद्या, सािनपते्र, सनदा, तक्रारी, 
णनवाडे, चकनामे, ानामावरील आप् ती व पुढे झालेली मोकळीक, णविवाांमिील दत्तकसांबांिी वाद, पेशव्याांची 
आज्ञापते्र, मोगलाई व पेशवाई णशरस्त्याांसांबांिी नोंद ात्यादी कागद यात णमळतात. रायरीकराांच्या मोठ्ा 
व्यवहारामुळे या सांग्रहात णवणवि माणहती, णहशबे, नाण्याांचे उ  लेख, वृणत्त व गुमास्तेणगरी, हक्क व मानपान 



विषयानुक्रमविका 
 
 

याांची माणहती बरीच आली आहे. थोडे फासी कागद व एक ग्रँट डफच्या मराठी बखरीची मोडी हस्तणलणखत 
अपुरी नक् कलही या सांग्रहात आहे. 
 
लेले िा. म. 
 

वामन महादेव लेले या साके्षपी गृहस्थाांचा हा सुमारे स. १८७५ ते १८९० पयंतचा सुमारे पाचश े
कागदाांचा व्यवहारी सांग्रह एका रुमालात आहे. श्री. लेले याांचा घरगुती पत्रव्यवहार, म्युणनणसपाणलटी, 
वृत्तपते्र, सावणआणनक सांस्था याांची णबले व पावत्या, लग्न मुांआीची णनमांत्ररे्, काही आाहीर पत्रके, ग्रामण्य, 
सांमणतवयाच्या कायद्याणवषयी शास्त्राथण ठरणवण्याबाबक प्रणसद्धके, स्टँप कागदावरील दस्तऐवआ, ज्यूरीची 
बोलावर्ी वगैरे तत्कालीन प्रणतणष्ठत मार्साच्या व्यवहाराचे स्वरूप दशणणवर्ारा हा सांग्रह आहे. 
 
ििी संगमनेर 
 

पा. वर्ी सांगमनेर प्रदेशाच्या सांबांिातील काही िागाांचे हे सुमारे २४० कागद मामुली व्यवहाराचे 
असून त्यात राआकीय ाणतहासाला उपयोगी कागद नाहीत. बहुतेक मोकदमी, कुळकर्ी णवक्री 
ानामतीबद्दल, दत्तकाबद्दल, देण्याघेण्याबद्दल कराराची साक्षीपते्र, काही अस्सल व काही मसुदे व काही 
मेस्तके, गणर्ती कोष्टके लावण्या, पदे एखाद दुसरी बखरवआा कथा अशा स्वरूपाचेच सांणमश्र स्वरूप या 
दप् तराचे आहे. हा सांग्रह कोर्ाचा, मांडळाला कसा णमळाला याबद्दल दाखला णमळाला नाही. 
 
िाघोली 
 

वाघोलीकर आािव याांचे वतन सांबांिी आणर् वाघोली, कपपरी, नेर, नायगाव ात्यादी पुरे्, प्राांतातील 
गावाबद्दल व त्यातील णवणवि व्यवहाराबद्दल कागद यात आहेत. सवण तऱ्हेच्या आर्थथक व सामाणआक 
व्यवहाराबद्दल अस्सल नक् कल कागद बरेच आहेत. वांशावळी, कागदाांची फेणरस्ते, खांडण्याांबद्दल णहशबे, 
अलुते-बलुतेदाराांच्या याद्या त्याांच्या हक् काांचे मानपान, पाणटलकीचे तांटे व त्यातील हक् कमानपान याांचे 
णनदेश, वाटण्या, सोयरीक, दत्तणविाने, मारामारी, दरोडे, बैलाांचे वाद, वतने, नवरात्राांतील घटमाळातील 
वाद, णफयादी, आमीन मोआर्ी कआणरोखे ात्यादी अनेक प्रकारचे णनदेश आलेले कागद आहेत. यातून 
मोकासदार, देशमुख-देशपाांडे, पाटील मोकदम, चौगुला, व ातर बलुते व वतनदार, णमरासी व थळकरी 
ात्याणदकाांचे तत्कालीन व्यवसाय व हक् क याबद्दल या दप्तरात बरीच सािने णमळतात. 
 
िाठार कनबाळकर 
 

वाठार कनबाळकराांचे नाव असले या या रुमालात अनुक्रम घातलेले ९०० च्यावर कागद आहेत. 
पर् ते वाठारच्या ककवा कोर्त्याही कनबाळकर घराण्याचे नाहीत. वाठारकर कनबाळकर घराण्याचे खरे 
कागद सुमारे १३०० श ेवा. दा. मुांडले, याांचे दप् तरात आहेत.[मुांडले दप् तर पहा].पर् हे कागद पुण्याचे आवळील 
कामथडी (ता.खेडेबारे) अशा प्रदेशातील ानामदार त्र्यांबक मणहपत पुरांदरे णव. त्र्यांबक णवनायक मेहेंदळे 
अशा सांदिाचे णहशबे, कत्रबकराव, मेहेंदळे कमाणवसदार अशा नावाने याद्या वगैरे पते्र, आणर् बराच िाग 
मेहेंदळे घराण्यातील नानाणवि प्रकारचा कौटुांणबक, सावकारी, आणर् साांस्कृणतक पत्रव्यवहार ह्या दप् तरात 
आहे. पेर्हून व पेर्कराांशी झालेला मेहेंदळयाांचा पत्रव्यवहार या रुमालात आढळतो. दरबार खचण, पागा, 
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सरदार तैनात खचण व सातारकर छत्रपणत, दौलतराव कशदे व णटपू सुलतान याांचे उ  लेख ह्या कागदात 
येतात. मुख्यत्व ेअव्वल ाांग्रआी अमलातील महाराष्ट्ाच्या स्स्थतीवर उपयुक् त माणहती णमळते. 
 
िैद्य शं. ल. 
 

कै. शां. ल. वैद्य वाईकर हे सेवाणनवृत्त प्रशाल प्रमुख घरच्याच समृद्ध व सावकारी दप् तरामुळे 
सांशोिनाकडे वळले आणर् सेवाणनवणृत्तनांतर त्याांनी ाणतहास मांडळात णनष्ठेने सांशोिन केले एवढेच नव्हे, तर 
वैद्य दप् तरातून णनवडलेले कागद या नावाचे एकूर् ५ खांड स. १६४१ ते स. १७५५ या कालातील कागदाांचे 
छापून काढले. याांचे मूळ व्यवस्स्थतपरे् आप या दप् तरात क्रमवार लावनू ठेवले आहे. वैद्याांची सावकारी 
पेशव्याांची अस यामुळे णकत्येक समकालीन घटनाांवर त्याांचे कागदाांवरून चाांगला प्रकाश पडतो. श्री. वैद्य 
याांचे सांशोिन कायण आमरर् चालू होते. त्याांच्या णनिनानांतर णडसेंबर १९५७ त त्याांचे सुहृद श्री. आबासाहेब 
नातू याांनी वैद्याांचे राणहलेले सवण दप् तर मांडळाचे स्वािीन केले. अगदी ढोबळ पुडकी बाांिून सुमारे ५४ रुमाल 
बाांिून ठेणवले आहेत. हे सुमारे ६ हआार कागदपते्र व आमाखची कागद असे दोन प्रकारचे. त्याांपकैी पत्राांचे 
रुमाल १८ आणर् आमाखची ३६ आहेत. हे कागद एका प्रमुख घराण्यातील णवणवि णवषयाांचे अस यामुळे 
साहणआकच यातून घरगुती आमाखचण व लग्नादी सांस्काराांबद्दल बरीच मनोरांआक माणहती णमळण्यासारखी 
आहे. 
 
िैद्य िाई 
 

श्री. शांकरराव आोशी आणर् स.ग. आोशी याांच्या सांग्रहातून वाईच्या वैद्य घराण्याच्या कागदाांचा हा 
सुमारे ३०० कागदाांचा छोटासा रुमाल आहे. वैद्य घराण्यातले कागदपत्र हे नाहीत. वैद्य दप् तरात या 
प्रकाणशत कागदातून त्याच्या सावकारी व ातर कायाचा व्याप कळतो. त्याचे प्रणतकबब या कागदातूनही 
आढळते. या कागदात वऱ्हाड, बांगाल, नागपूर, वाई परेु्, आणर् कोकर् सांबांिीचे कागद आहेत. आणर् 
नागपूरकर िोसले, आांगरे सणचव अशाांचेही कागद यात आहेत. स. ग. आोशी याांच्या वाई कागदात िोर 
कडीलही काही कागद अिाणवतपरे् णमसळलेले आहेत. 
 
वशिापूरकर देशपाडें 
 

हे कागद णद.३०-५-१९२६ रोआी ८ पोती िरून मांडळाच्या हवाली झा याची नोंद आढळते. बापूआी 
देशपाांडे याांच्या वांशातील णशवापूरकर देशपाांडे याांच्या या कागदाांची एकूर् १०० पुडकी आहेत. त्यामध्ये १८ 
व्या व १९ व्या शतकातील णहशबेी कागद आहेत. णकत्येक सनदापत्राांच्या नकला आहेत पर् प्रत्यक्ष पते्र 
नाहीत. कागदाांची छाननी करून दोन गट पाडले आहेत. एक ४६ पुडक्यात शकवार बाांिून क्रमाांक घालून 
ठेवले या २०४१ कागदाांचा व दुसरा आर्खी १५ पुडक्यात शकवार णविागनू ठेवले या ३५० कागदाांचा. 
राणहलेले सुमारे णततकेच कागद, अनुक्रमाांक न घातलेले असे ३९ पुडक्यात बाांिून ठेवलेले आहेत. त्याही 
कागदात वर साांणगत याप्रमारे् पुष्टकळच उपयुक् त माणहती आलेली आहे. सदर णहशबेी कागदात खासगी, 
मामलतीने हकणवषयक, णसलकबांद, खतावर्ी, याद्या, झाडे वगैरे अनेक प्रकारचे कागद आहेत. 
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साने का. ना. 
 

मांडळाचे आद्य सिासद, व प्रमुख आिारस्तांि, काव्येणतहास सांग्रहाचे आनक आणर् अनेक नामाांणकत 
बखरींचे वगैरे सांपादक व प्रकाशक ही श्री. साने याांची कामणगरी णवख्यात आहे. त्याांनी काव्येणतहास 
सांग्रहातून प्रकाणशत केले या होळकराांच्या कैणफयतीच्या त्याांना उपलब्ि झाले या मूळच्या मोडी ४ प्रती, 
पते्र यादी यामध्ये छापले या २-४–प्रकरर्ाांचे अस्सल कागद आणर् ातर अनेक णटपरे्, अप्रकाणशत पते्र, 
उतारे, टीपा व िाऊसाहेबाांच्या बखरीचे काही बांद असे क्रमाांक घातलेले सुमारे ४० व्यवस्स्थत सांिाळलेले 
कागद आहेत. णचत्पावनाांचा कुलस्वामी परशुराम काय? या त्याांनी पांचम सांमेलन प्रसांगी वाचले या 
णनबांिासाठी तयार केलेले १२ तक् तेही त्याांच्या दप् तरात आहेत. 
 
कहगिे दप्तर (१६९१–१७६१) 
 

चाांदोरी (णआ. नाणशक) आाहाणगरदार कहगरे् याांचेकडून दोन हप् त्याांनी कागद णमळणवले ते असे : 
 
(१) स.१९४२ मे, १९४२ कागद 
 
(२) स. १९४३ एणप्रल, कागद १५०० पोथ्या 
 
त्याांपैकी काही राआवाडे खांड ६ मध्ये व कहगरे् दप् तर खांड २ मध्ये प्रणसद्ध केलेले आहेत. 

 
िय्यासाहेबाांच्या बोलण्यावरून णफरून चाांदोरी िेट स. १९४७ आानेवारीत झाली. तेव्हा २० 

नळकाांडी २५०–३०० फारसी व मराठी कागद आणर् काही णहशबेाच्या वह्याही णमळा या. 
 
होनप देशपाडें 
 

हा द. णव. आपटे याांच्या सांशोणित कागदाांचा रुमाल. यात होनप-देशपाांड्ाांकडीलही काही कागद 
आहेत आणर् णशवाय केशव चैतन्य मठ का. ओतूर सांबांिातील श्री. नारायर् आत्माराम राआषी याांच्याकडून 
श्री. सरदार गां. ना. ऊफण  आबासाहेब मुआुमदार याांना णमळालेले व याांच्या नावाने छापलेले असे मराठी, 
फासी–मराठी आणर् फासी णमळून सुमारे वीस कागद आहेत. पुण्याच्या आसपासचे कागद, महार माांगाांचे 
वादासांबांिी एक पैठर्चे आज्ञापत्र वगैरे फराद आहेत. यामध्ये णश. च. सा. खांड १ मध्ये छापलेले २, 
सनदापत्रातील १ व णश. च. सा. खांड २ मिील १० अशा छापले या कागदाांची मूळ पते्र आहेत. 
 
डेक् कन कॉलेज पदव्युत्तर ि संशोधन संस्था पुिे ६ 
 

सुरुवातीस सांस्था सांस्कृत पाठशाला म्हर्नू १८२२ मध्ये सुरू होऊन पूना हायस्कूल व पूना कॉलेआ 
या स्स्थतीतून सन १८६३ मध्ये डेक् कन कॉलेआ झाले. स. १९३४ मध्ये ते बांद झाले होते ते १९३९ मध्ये पनु्हा 
पदव्युत् तर अभ्याससांस्था म्हर्ून सुरू झाले. येथील दप् तर म्हर्आे साताऱ्याचे पारसनीस याांचे. सातारचे 
ाणतहाससांशोिक द. ब. पारसनीस याांनी आप या हयातीत ऐणतहाणसक कागदपत्र, नार्ी, णचते्र, नकाश,े 
हस्स्तदांती वस्तू, हाडाांपासून तयार केले या अांआनशलाका, मर्ी, णश पे ात्यादी िारी वस्तू व ग्रांथ गोळा 
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करून हा सांग्रह आप या हॅपी वलेॅ ह्या बांग यात माांडला. ा. स. १९२० साली ह्याकणरता मुांबई सरकारकडून 
स्वतांत्र णबस् डांग बाांिून घेतली. आप या सांग्रहातील काही ऐणतहाणसक कागदपत्र व वर उ  लेणखले या 
वस्तूांपैकी काही वस्तू त्याांनी ह्या नव्या णबस्  डांगमध्ये प्रदर्थशत करण्यासाठी सरकारला ा. स. १९२५ मध्ये 
णवकत णद या. शासनाने ह्या नव्या कबस् डांगमिील पारसनीस–सांग्रह पुण्यास डेक् कन कॉलेआमध्ये ा.स. 
१९३९ मध्ये पोस्ट गॅ्रज्युएटच्या अभ्यासक्रमात ाणतहास या णवषयाचे अध्ययन करर्ाऱ्या णवद्याथ्यांस उपयोगी 
पडावा म्हर्नू आर्ला. हा ग्रांथ आआणमतीस तेथेच आहे. 
 

ह्या सांग्रहातील ऐणतहाणसक कागदपते्र, ा.स. १७५० ते १८५० या कालखांडातील असून त्याांचा 
उपयोग मराठ्ाांच्या ाणतहासाची सािने म्हर्ून बहुशः होत असतो. ह्या कागदपत्राांणशवाय ह्या सांग्रहात 
रांगीत णचते्र, सािी णचते्र, ऐणतहाणसक पुरुषाांची हस्ताक्षरयुक्त पते्र, प्रमार्पुस्तके, हस्तणलणखत ग्रांथ, नकाश,े 
लढायाांचे नकाश,े फारसी िाषेतील हस्तणलणखते, नार्ी, पुतळे, मूती, ताम्रपट, चमणपत्रसांग्रह ात्यादी 
बहुमोल वस्तू तेरा णविागाांत णविागले या आहेत. 
 

ह्या सांग्रहातील बहुतेक कागद नाना फडर्ीस याांच्या दप् तरातील असून ह्यात १०१ रुमाल आहेत. 
प्रत्येक रुमालात पुडकी ककवा फायली आहेत. त्या लेखकाांच्या नावाांप्रमारे् लावले या आहेत. ह्याांतील 
महत्त्वाचे रुमाल व पुडकी आहेत त्याांची माणहती खाली णद याप्रमारे् आहे: 
 

रुमाल नां. १, पुडके नां. ९, बाळाआीपांत नातूांची ११ पते्र. 
 
रुमाल नां. १६, लाला सेवकराम (नाना फडर्णवसाांचा वकील, स. १७५७ ते १७९३) कलकत्त्यास 

होता त्याची पते्र असून ती पारसणनसाांनी छापली आहेत. 
 
रुमाल नां. २७, मलेॅटसांबांिी महादआी कचतामर् वाघ याांची ३०७ पते्र, बणहरो रघुनाथ मेहेंदळे याांची 

८४ पते्र व गोकवदराआ काळे याांची ३८ पते्र आहेत. 
 

रुमाल नां. २८, अमृत णवश् वनाथ पेठे, हणर बल्लाळ फडके याांनी मलेॅटसांबांिी सुमारे ३३ पते्र णलणहली असून 
णशवाय पुरवर्ी पते्र ९१ आहेत. 
 

रुमाल नां. ३९, सुमारे ४१७ पते्र णनआामअल्लीबद्दल व िवानी शांकर (यशवांतराव होळकराांचा 
सरदार) याची १२२ पते्र (स. १७८६–८७) व िवानी नागनाथ याची ६ पते्र. 

 
रुमाल नां. ४० मध्ये गर्पतराव व्यांकटेश याांची णनआामाबद्दल १०२६ पते्र. 
 
रुमाल नां. ४१, ४२, णनआाम व णटपू याांच्यासांबिी सुमारे १३०० पते्र. 
 
रुमाल नां. ४३ मध्ये खड्ाच्या लढाईची ६८२ पते्र आहेत. ही पते्र खाली णदले या प्रणसद्ध व्यक् तींनी 

णलणहलेली आहेत: 
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परशुरामिाऊ पटविणन (१६), गोकवदराव काळे (५),नारायर् बाबूराव (५), हरी त्र्यांबक वतणक 
(६४), यादो तुकदेव (१५), कनबाआी मार्कोआी (६), अांताआी नारायर् सुळे (५ ७), बाळकृष्टर् कचतामर् 
फाटक (४४), बाळाआी गोकवद णिडे (४२), णवठ्ठल बापूआी (१), कृष्टर्ाआी णवठ्ठल व आयराम गोकवद (२६), 
म हारआी ओांपे (९), त्र्यांबक बआाआी खाांडेकर (१५), महादेव नीलकां ठ (११४), पाांडुरांग कृष्टर् गोडबोले 
(११), सदाणशव रघुनाथ (५), कृष्टर्ाआी मार्केश्वर (६), सखाराम रामचांद्र िाव े (४), याांणशवाय 
णनरणनराळया लोकाांनी णलणहलेली पुरवर्ी पते्र (२२५). 

 
रुमाल नां. ४६, पुरे् शहराच्या कोतवालीसांबांिी व िमादायासांबांिी १०६ पते्र आहेत. 
 
रुमाल नां. ४ ७, सवाई मािवरावासांबांिी ८०३ पते्र. याांत सदाणशविट नानल याांची ६ पते्र. 
 
रुमाल नां. ४८, ४९ व ५२ मध्ये राघोबादादासांबांिी अनुक्रमे ३३१, १५०, व १८७ पते्र असून त्याांत १२ 

नांबरच्या फाालीत बाबुरावाांना पते्र आहेत. 
 
रुमाल नां. ५०, १०५ पते्र सवाई मािवरावासांबांिी व ३२२ बाआीराव (दुसरा) यासांबांिी. 
 
रुमाल नां. ५३, वसईहून सन १७८३–८४ ची आनांदराव णिकाआी याांची ९४ पते्र व सन १७७९ ची 

लक्ष्मर् गोकवद याांची १४८ पते्र आहेत. 
 
रुमाल नां. ५४, हणरपांत फडके याांची ६८४ पते्र आहेत. 

 
रुमाल नां. ६०, बाबा फडर्ीस याांना १५ आर्ाांची ५९२ पते्र आहेत. त्याांत पेंडसे व कापसे याांची १०–

११ व १२ फायलींत ३५ पते्र. फाईल नां. ८ मध्ये आचवल याांचे ५ कागद आहेत 
 
रुमाल नां. ६१, नागपूरकर िोस याांसांबांिी १४ फायली (पते्र ५७) आहेत व ती २ िवानी काळो, ३ 

मोरो गोकवद, ६ णआवाआी महादेव कारे्, ३ नारो कृष्टर् आोशी, १७ लक्ष्मर् ब  लाळ आोशी, १ बगाआी रघुनाथ, 
९ नारो कृष्टर् काळे, २ श्रीिर लक्ष्र्र् मुनशी या प्रणसद्ध पुरुषाांनी णलणहलेली आहेत. 

 
रुमाल नां. ६२, पुरवर्ी पते्र २७३१. 
 
रुमाल नां. ६३, दौलतराव कशद्याांसांबांिी सन १७९४ ते १७९८ पयंतची ४४३ पते्र आहेत. 
 
रुमाल नां. ६४ मध्ये ५२ प्रणतणनिी, १९८ सणचव, १५ पांतअमात्य, २ सुमांत, ६ मांत्री, ३६ कनबाळकर 

फलटर्, ३ दळवी अशी पते्र आहेत. 
 
रुमाल नां. ६५–६६,नाना फडर्ीस याांस कनाटकच्या लढाईसांबांिी आलेली अनुक्रमे २१७ व १३८ 

पते्र. 
 
रुमाल नां. ६७, णचमर्ाआी बल्लाळ याांची फडके, आनांदीबाई व राघोबा याांसांबांिी १७७ पते्र. 
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रुमाल नां. ६८, ६९, ७०, ७१, ७२ याांत १६० फायली असून सवण पते्र नाना फडणर्सास असून त्याांची 
सांख्या सुमारे ३००० आहे. 

 
रुमाल नां. ७३, नानासाहेबाांस आलेली १९६१ पते्र आहेत. 
 
रुमाल नां. ७४, णकत्तरूच्या लढाईबद्दल १६६ पते्र आहेत. 
 
रुमाल नां. ७५ यात ९ फायली असून त्याांत नानाांचे णहशबे आहेत. एकां दर ८०० पते्र. 
 
रुमाल नां. ७६–७७–७८,नानाांची एकां दर पते्र ११७५. 
 
रुमाल नां. ७९, आांणआऱ्यासांबांिी ४५१ पते्र. 
 
रुमाल नां. ८०, ाांग्रआाांशी झाले या लढाईबद्दल (स. १७७९) ७१५ पते्र. 
 
रुमाल नां. ८१, सामाणआकसांबांिी २२२ पते्र. 
 
रुमाल नां. ८२, महादआी कशद्याांसांबांिी ७१६ पते्र. 
 
रुमाल नां. ८३, महादआीच्या णहशबेाबद्दल ९७ पते्र. 
 
रुमाल नां. ८४, िोंडो णिवराव याची स. १७७७-८२ ची ६६६ पते्र 
 
रुमाल नां. ८५, ाांग्रआ, फ्रें च व पोतुणगीआ याांच्यासांबांिी १३९ पते्र. 
 
रुमाल नां. ८६, हणरपांत फडके याांनी णलणहलेली ३९६ पते्र. 
 
रुमाल नां. ८७, बाबुराव कृष्टर् आपटे याची ८५३ पते्र. 
 
रुमाल नां. ८८, नागपूरकर िोस याांची पते्र. 
 
रुमाल नां. ८९, णनआाम व हैदर यासांबांिी २१३८ पते्र. याांपकैी गोकवद कृष्टर् काळे याांची १७१० पते्र. 
 
रुमाल नां. ९०, परशुरामिाऊ पटविणन याांची नानाांना ६३४ पते्र आहेत. यात क्र. १० च्या फायलीत 

नानाांची ५८ पते्र आहेत. 
 
रुमाल नां. ९१, मणहपत कृष्टर् साठे याांची ३७२ पते्र. 
 
रुमाल नां. ९२, णकबे दप् तरातील ८९ पते्र. 
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रुमाल नां. ९३, रामदासाची बखर. 
 
रुमाल नां. ९४, णचकुडेकर देशमुख याांची २७ पते्र. 
 
रुमाल नां. ९५, नारो णशवदेव (पोंके्ष) याांची ४९० पते्र. 
 
रुमाल नां. ९६, नागपूरकर िोसले याांच्या पदरच्या णवश्वासातील खालील मांडळींची ६९१ पते्र: 

ओरपे ४६३, म हारआी व दत्ताआी नाईक १०९, दत्ताआी सुकाआी तोडरमल १०३, लादाआी म हारआी ओरपे 
१६. 

 
रुमाल नां. ९७ मध्ये कहगरे् बांिूांची ११२ पते्र आहेत. 
 
रुमाल नां. ९९ मध्ये होळकर व पवार याांची १०७ पते्र. 
 
रुमाल नां. १०० मध्ये गायकवाड याांची ३१२ पते्र. 
 
रुमाल नां. १०१, प्रताप वांशावळी. 

 
मेििली दप्तर : 
 

वर उल्लेणखलेले कागदपत्र नाना फडणर्साच्या मेर्वली दप् तराचा िाग होय. नाना फडणर्साचे 
शवेटचे णदवस वाईट स्स्थतीत गेले. आप या पडत्या काळात आपली िनदौलत, कागदपत्र सरकारातून 
आप् त होईल अशी िीती नाना फडणर्सास सतत वाटत होती. आप याकडील महत्त्वाचा गुप् त पत्रव्यवहार व 
णहशबेाचे कागद दुसऱ्याच्या हाती पडू नये म्हर्ून नानाने तो आाळला. नानाच्या मतृ्यूनांतर त्याची सवण सांपत्ती 
बाळोआी कुां आरच्या घरी होती. नाना फडणर्साची पत्नी णआऊबाई ही प्रथम लोहगड व णतथून पनवले या 
णठकार्ी आाताना आप याबरोबर नाना फडणर्साचे राणहलेले कागदपत्र घेऊन गेली. 
 

ानाम कणमशनने नानाच्या दप् तराचे सुमारे १०० रुमाल आप या ताब्यात घेतले. त्याांतील काही 
कागदपत्र त्याांनी परत केले. राणहले या कागदाांची वासलात कॅप् टन कूपरने लावली. ानाम कणमशनच्या 
नआरेतून चुकून राणहले या कागदपत्राांची स्स्थती दयनीय होती. त्याांतील काही महत्त्वाच्या कागदाांच्या 
नकलाच पहावयास णमळतात. 
 

नानाांच्या आत्मचणरत्राचे हस्तणलणखत िकू नावाच्या ाांग्रआ अणिकाऱ्याने ाांग्लांडला नेले. राणहले या 
कागदपत्राांची वगणवारी खालीलप्रमारे् आहे: छत्रपतींसांबांिी (४०), पेशव्याांसांबांिी (१८००), पेशव,े त्याांचे 
सहकारी व दरबारी याांसांबांिी (१२०००), णनआामासांबांिी (४०००), हैदराणवषयी (१५०), णटपूबद्दल (१२०), 
णद  लीबाबत कहगरे् याांच्याकडून (७३५), आयपूर-आोिपूरबाबत (३५). 
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परराष्ट्र व्यिहारासंबंधी कागदपते्र – 
 
पोतुणगीआ (१०), फ्रें च (६०), ाांग्रआ (७७५). 

 
खालील लढायासंबंधी – 

 
खडा (६८०), णकत्तरू (१६६), आांणआरा (४५०), पणहले मराठा–ाांग्रआ–युद्ध (८१५). 

 
ऐणतहाणसक पुरुषाांची चणरत्रणवषयक माणहती देर्ारे कागदपत्र ह्या सांग्रहात आहेत. ते 

खालीलप्रमारे्: 
 

(१) िहे्मद्रस्िामी : 
 

रुमाल १२, २० (२) चालणस् मलेॅट (पुण्यातील वणकलात) रु २७, २८ (३) रघुनाथराव पेशव्याांचे 
(सुरत व कोपरगावला घालणवले या णदवसाांपुरते) रु. ४८, ४९, ५२ (४) हणरपांत फडके (शवेटची 
कारकीदण) रु. ५४ (५) राआा प्रतापकसह रु. ५५, ५८ (६) दौलतराव कशदे रु. ६३ (७) नागपूरकर रघोआी 
दुसरा रु. ६१, ८८, ९६. 

 
िार्थमक, सामाणआक आणर् आर्थथक आीवनासांबांिी डेक् कन कॉलेआ वस्तुसांग्रहालयातील बऱ्याचशा 

रुमालाांत अठराव्या शतकातील शवेटच्या एकोणर्साव्या शतकातील सुरुवातीच्या काही वषांतील 
महाराष्ट्ातील राआकीय घडामोडींणवषयी माणहती आढळते. तथाणप त्याांतील काही कागदपत्राांत 
मराठ्ाांच्या त्या वळेच्या िार्थमक, सामाणआक आणर् आर्थथक घडामोडींची माणहती आढळते. रुमाल नां. ३ 
मिील फाईल क्र. ६ व फाईल क्र. १३ मध्ये अठराव्या शतकातील सवणसािारर् िार्थमक पणरस्स्थती काय 
होती याची आपर्ाांस क पना येते. रुमाल क्र. ६ मिील फाईल क्र. ५ व १३ मध्ये सातारा येथील िोसले 
घराण्यातील लग् न, राज्याणिषेक ा. िार्थमक समारांिाांतील चालीरीती काय होत्या याची णवस्तृत माणहती 
णमळते. रुमाल क्र. ५८ मध्ये राआा प्रतापकसहाच्या कारणकदीतील दैणनक िार्थमक णविींचे दशणन घडते. 
िह्मेंद्रस्वामी हे छत्रपती शाहू पणहला व पेशवा बाआीराव पणहला याांचे राआकीय आचायण (उपदेशक) होते. 
रुमाल क्र. १२ व २० मध्ये स्वामींच्या िार्थमक व राआकीय घडामोडींणवषयक माणहती आढळते. त्यानुसार 
छत्रपणत शाहू, पेशवा बाआीराव व आांणआऱ्याचे णसद्दी याांमिील अठराव्या शतकातील शवेटच्या उत्तरािातील 
परस्परसांबांि काय होते ते आपर्ाांस कळते. रुमाल क्र. ४८ व ५२ मध्ये आेव्हा पेशव ेरघुनाथराव णिणटशाांच्या 
आश्रयाखाली होते त्या वळेी सुरत येथे होर्ाऱ्या गर्पणत–उत्सवाचे हुबेहूब दशणन घडणवर्ारे कागदपत्र 
आढळतात. 
 

काही रुमालाांमध्ये सामाणआक पणरस्स्थतीची माणहती णमळते. रुमाल क्र. १२ व २० मध्ये अठराव्या 
शतकाच्या उत्तरािातील दळर्वळर्, अांिश्रद्धा, वास्तुशास्त्र, ामारती, मराठा–मोणहमेतील सामाणआक 
पणरर्ाम, दास्य, अणतश्रम व गावातील आीवन याांणवषयी माणहती आढळते. रुमाल क्र. ४६ मध्ये पुरे् 
शहरातील सामाणआक आीवनाचे दशणन घडते. तेथील कोतवाली पद्धत, लाचलुचपत, श्रावर् मणहन्यातील 
िमादाय ात्यादी बाबींबाबत त्याांत माणहती आढळते. अठराव्या शतकात पेशव्याांची पुरे् येथे व िोस याांची 
नागपूर येथे राआिानी होती. रुमाल क्र. ८८ व ९६ मध्ये नागपूर येथील अठराव्या शतकातील दळर्वळर्, 
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न्यायदानपद्धती, आर्थथक स्स्थती, बागा, प्राणर्सांग्रहालय व उत्सव ात्यादींणवषयी माणहती णमळते. रुमाल 
क्र. ६ मिील फाईल क्र. ३ व ४ मध्ये सातारच्या छत्रपतींचा मुदपाकखाना व सांगीतणविाग याांच्याणवषयी 
माणहती आढळते. रुमाल ६ मिील फाईल क्र. १६ मध्ये ा. स. १८२४ मिील मार्साांच्या णवक्रीबाबत माणहती 
णमळते. रुमाल क्र. ४७ मिील फाईल क्र. १७ मध्ये पेशवाांच्या लग्नाच्या वळेी णविान िाह्मर्ाांना पैशाच्या 
रूपाने दणक्षर्ा देत, त्यासांबांिी हणकगत आढळते. रुमाल क्र. ५६ मध्ये सातारा येथील िान्य-
उत्पादनाबाबतची माणहती णमळते. 
 

रुमाल क्र. ५, १५, ६९, ७५, ८१ व ९२ याांमिील बरीचशी पते्र महाराष्ट्ातील अठराव्या शतकातील 
आर्थथक पणरस्स्थतीचे दशणन घडणवतात. रुमाल क्र. ६ मिील फाईल क्र. १ व रुमाल क्र. १२ आणर् २० मध्ये 
िान्याचे दर, त्याांच्या ककमती, त्याांवरील कर ा. ची अठराव्या व एकोणर्साव्या शतकाांतील माणहती 
आढळते. रुमाल नां.६ मिील फाईल क्र. २१ व रुमाल क्र. १५ मिील फाईल क्र. २ मध्ये १६०७ ते १७६९ 
मिील णवक्रीची माणहती आढळते. रुमाल क्र. ६९ मिील फाईल क्र. २ मध्ये ऐवआ–झाडा ककवा 
सांपत्तीणवषयक सूची, फाईल क्र. ४ मध्ये आवाणहरखाना ककवा रत्नणवषयक णविाग व फाईल क्र. ७ मध्ये 
कपडाखरेदीसाठी खचण आढळतो. ा. स. १७७४ ते १८०० मध्ये नाना फडर्वीस हे मराठ्ाांच्या ाणतहासात 
रर्योद्ध्यापेक्षा णहशबेनीस व प्रशासक म्हर्ून प्रणसद्धी पावले. रुमाल क्र. ७५ ह्या फार महत्वाच्या 
रुमालामध्ये नाना फडर्ीस, मोरो बाबुराव फडर्ीस, आनादणन बाबा याांची खाआगी व राज्यातील णहशबेाांची 
कागदपते्र आढळतात. रुमाल क्र. ९२ मिील फाईल क्र. ६ मध्ये ाांदूर येथील होळकराांकडील णकब े
घराण्यातील बँककग फमणणवषयक माणहती आढळते. रुमाल क्र. ८१ मिील कागदपते्र वतनणवषयक बहुमोल 
माणहती देतात. 
 
राजदूत : 
 

सतराव्या शतकात णशवाआीमहराआाांनी मराठी राज्याची स्थापना केली. णशवाआीमहाराआाांच्या 
वळेेपासून शाहूांच्या दणक्षरे्तील आगमनापयंत मराठ्ाांनी केवळ बचावाचे िोरर् स्वीकारले होते व त्याांच्या 
हालचालीच्या मयादा महाराष्ट्ापुरत्याच मयाणदत होत्या. आेव्हा शाहूच्या कारणकदीत पेशव्याांचे महत्त्व 
वाढले तेव्हा एकूर् पणरस्स्थतीच पालटून गेली. त्याांनी िारताच्या वगेवगेळया प्रदेशाांवर चढाया करून 
णद  लीच्या मोंगल बादशाहाचे स्वामी म्हर्ून सत्ता गाआणवली. त्याांच्या या वाढत्या सते्तमुळे देशातील तसेच 
परदेशाांतील राज्यकत्यांशी त्याांचा सांबांि आला. त्यामुळे त्या राज्यकत्यांकडे राआदूत पाठणवण्याची 
आवश्यकता िासू लागली. नाना फडणर्साांनी णद  ली, हैद्राबाद, मुांबई, मद्रास, कलकत्ता, आयपूर, उदेपूर, 
पॉांणडचरी व गोवा येथे आपले वकील ककवा राआदूत नेमून त्याांच्याशी णनयणमतपरे् पत्रव्यवहार चालू ठेवला. 
त्याांतील महत्वाचे वकील खालीलप्रमारे्: 
 

(१) रघुनाथ रिसोड: हा मुांबई येथील राआदूत होता. रुमाल क्र.८५ मिील फाईल क्र. १ मध्ये 
त्याचा नाना फडणर्साांबरोबर झालेला पत्रव्यवहार आढळतो. त्यातील बरीचशी पते्र ा. स. १७८८ मध्ये 
णलणहलेली आहेत. 
 

(२) नारायि विठ्ठल धुमे: ा. स. १७८६ ते १७९२ पयणतच्या काळात हा गोवा येथे मराठ्ाांचा 
राआदूत होता. रुमाल क्र. ८५, फाईल क्र. ११ मध्ये त्याने १७७६ ते १७८६ मध्ये पुरे् सरकारशी केलेला 
पत्रव्यवहार आढळतो. 
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(३) लाला सेिकराम: हा कलकत्ता येथे मराठ्ाांचा राआदूत होता. रुमाल क्र. १६ मध्ये त्याने 
नानाबरोबर केलेला ा.स. १७७६ ते १७८६ मिील पत्रव्यवहार आढळतो. 
 

(४) कहगिे बंधू: कहगरे् हे पेशव्याांचे पाणनपतच्या लढाईपूवीपासून राआदूत होते. पुरुषोत्तम महादेव 
व त्यानांतर गोकवदराव पुरुषोत्तम कहगरे् हे णद  लीच्या बादशहाच्या दरबारात नाना फडणर्साांचे वकील 
म्हर्ून काम पहात होते. रुमाल क्र. ८१ मध्ये कहगरे् व परेु् सरकार याांमिील राआकीय घडामोडींबाबतचा 
ा.स. १७८० ते १७९५ पयंतचा पत्रव्यवहार आढळतो. 
 

रुमाल क्र. २२ मिील फाईल नां. १ व ४ व रुमाल नां. ८९ मिील फाईल क्र. ४ मध्ये कृष्टर्राव 
नारायर् आोशी याांचा पत्रव्यवहार आढळतो. रुमाल नां. ८९ मिील फाईल क्र. ३ मध्ये आनादणन णशवराम 
याांचा पत्रव्यवहार आढळतो. ह्या तीन व्यक्ती अनुक्रमे हैदर णटपू, णनआाम व फ्रें च याांच्याकडे नाना 
फडणर्साांच्या कारणकदीत राआदूत म्हर्ून काम पहात होत्या. 
 

ही पते्र मराठा राआदूताच्या राआकीय मुत्सदे्दणगरीबाबत १७७५ ते १८०० पयंतच्या कालाविीतील 
माणहतीचे दशणन घडणवतात. त्यामळे आप याला मराठ्ाांचे शत्रू व मराठ्ाांचे वकील याांमिील वगेवगेळया 
योआना, कट ात्यादींची माणहती णमळते. 
 
विविध घराण्याचें अविलेख 

 
केसकर, मोणहते, घाटगे, कनबाळकर, खेमसावांत, महाणडक, प्रणतणनिी, णचकुडेकर, देशमुख, 

होळकर ा. घराण्याांकडील कागदपत्र डेक् कन कॉलेआातील सांग्रहात आढळतात. 
 
बखरी 
 

या सांग्रहात बऱ्याच बखरी आढळतात. त्याांतील बऱ्याचशा बखरी अपूर्ण आहेत. या बखरी णवआापूर, 
णशवाआी, नागपूरचे िोसले, रामदासस्वामी, सांिाआी, घाटगे घरारे्, कनबाळकर, शाहू पणहला व पेशवे 
ात्यादींसांबांिी आहेत. 
 
माकाटणनी अविलेख 
 

णमस्टर माकाटणनी हा चीन व वसे्ट ाांडीआमिील ाांग्रआ राआदूत. हा कायणक्षम अणिकारी वॉरन 
हेस्स्टांग्आचा प्रणतस्पिी होता. आवळआवळ ५००० कागदपते्र त्याच्या मद्रासमिील गव्हनणरच्या कारणकदीतील 
१७८० ते १७८५ या कालाविीतील आहेत. ती अठराव्या शतकाांतील शवेटच्या तीन दशकाांतील दणक्षर् 
देशाांतील घडामोडींची माणहती देतात. पारसणनसाांनी हे कागदपत्र ाांग्लांडमध्ये णमळणवले. श्रीमती णमलर ही 
एक अमेणरकन णवद्यार्थथनी व श्री. गुरे् हा एक ऑक्सफडणचा णवद्याथी याांनी या कागदपत्राांचा अभ्यास केलेला 
आहे. 
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इंग्रजी हस्तािर–पते्र 
 

याांमध्ये हेस्स्टांग्आपासून लॉरेन्सपयंतचा आवळआवळ सवण गव्हनणर आनरलच्या हस्ताक्षराांतील पते्र, 
तसेच काही गव्हनणर, णमणलटरी अणिकारी, ईस्ट ाांणडया कां पनीचे अणिकारी व स्वातांत्र्ययुद्धाच्या काळातील 
णिणटश अणिकारी याांची महत्त्वाची हस्ताक्षर–पते्र आढळतात. 
 
पवहली छापील दुर्शमळ पुस्तके 
 

णविाग १३ मध्ये मागील तीन शतकाांतील दुर्थमळ छापील पसु्तके आहेत. ही पुस्तके एकूर् ४० असून 
णशवाय दोन आाहीरनामे व दोन ातर पते्र या णविागात आहेत. त्यात ४ डच, ५ पोतुणगीआ, ५ फ्रें च, १ लॅणटन, 
२ मराठी व पर्थशयन पसु्तके आहेत व ातर पुस्तके ाांग्रआीत आहेत. याांतील बरीचशी पुस्तके ऐणतहाणसक 
स्वरूपाची असून ती सतराव्या शतकातील व एकोणर्साव्या शतकातील आहेत.या पुस्तकाांची णविागर्ी 
खालीलप्रमारे्: 
 
(१) प्रिासििणन ि िूगोलविषयक पुस्तके : 
 

या णविागातील सवांत आुने पुस्तक “्ॅव्हकलग अकाऊां ट ऑफ ए व्हेनेणशयन मचंट” हे आहे. या 
व्यापाऱ्याचे नाव सीझर फे्रणड्रक. त्याने िारत व ईस्ट ाांडीआला सोळाव्या शतकात िेट णदली. हे पुस्तक मूळ 
ाटाणलयनचे िाषाांतर आहे. मूळ पुस्तक १५८८ मध्ये ाांग्लांडच्या एणलझाबेथच्या कारणकदीत छापलेले आहे. 
दुसरे एक डच पुस्तक एफ बर्थनयर याने १६७२ मध्ये छापलेले असून त्यात १६७० च्या दरम्यानच्या त्याच्या 
मोगल साम्राज्यातील प्रवासाच्या वर्णनाची माणहती आढळते. णतसरे डच पुस्तक १६७२ मध्ये ॲमस्टरडॅम 
येथे छापलेले आहे. त्यात मलबार, कोरोमांडल व णसलोन येथील सतराव्या शतकातील णवस्तृत णचत्रमय 
माणहती आढळते. ही णतन्ही पुस्तके अत्यांत महत्त्वाची आहेत. कारर् त्याांत िारतातील सतराव्या शतकातील 
राआकीय, सामाणआक व आर्थथक पणरस्स्थतीचे वर्णन केलेले आहे. णशवाय आर. पी. आोसेफ फ्रॉस्न्सस याांनी 
णलणहलेले “व्हॉयेआ डी णसयाम” व करे (carre) याांनी णलणहलेले “व्हॉयेआ डीस ाांणडआ ओणरएांटलस्” ही 
अनुक्रमे १६८० व १६९९ मध्ये छापलेली प्रवासवर्णने आहेत. 
 
चवरत्रििणन 
 

या णविागत खालील चणरत्रवर्णनात्मक पुस्तके आढळतात : 
 
(अ) वशिाजी : कोस्स्म द ग्वादण याांनी पोतुणणगआ िाषेत णलणहलेले पुस्तक. 
 
(ब) हैदरअली खान: एम. एम. डी. एल. टी. याांनी १७८३ मध्ये णलहेलेले २ फ्रें च खांड व १७८४ 

मध्ये णलणहलेले २ ाांग्रआी खांड. ाांग्रआी खांड पे फ्रां त खांडाांचे िाषाांतर आहे. 
 
(क) पर्थशया येथील तहमास कुली खान ऊफण  नाणदरशहा. 
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इतर 
 

या णविागामध्ये गे या तीन शतकाांतील िारतातील राआकीय व णमणलटरी ाणतहास आढळतो. 
त्यातील काही महत्त्वाचे अणिलेख खालीलप्रमारे्: 

 
(१) ईस्ट ाांणडया कां पनीमिील सनदी नोकराांची याद (१७९५) 
 
(२) एडवडण मूर याांनी सांग्रणहत केलेले ा.स. १७५० ते १८०१ पयंतचे सवण सरकारी ठराव व णनयम 

(१८०१) 
 
(३) एडवडण लेक याांनी णलणहले या मद्रास आमीने िारतात ा. स. १८१७ ते १८१९ मध्ये वढेा 

णदले या िागाांच्या योआना व दृश्ये (१८२५) 
 
(४) मराठ्ाचंा इवतहास : कॅप्टन ग्रँट डफच्या मराठा ाणतहासाचे डेस्व्हड कॅप्टन याांनी केलेले 

मराठी िाषाांतर (१८३०) 
 
(५) सेना–वनयमािली : ाांग्रआी कहदुस्थानी व मराठी या िाषाांमध्ये िाषाांतर (सर चालणस् नेणपयरची 

प्रत–१८४५) 
 
(६) कहदुस्थानातील लोकाांसाठी स्व्हक्टोणरया रार्ीचा आाहीरनामा (सवण िारतीय िाषाांत)–१८५८ 
 
(७) गव्हनणर आनरलचा सवण िारतीय आनता व देशी राआपुत्र याांना सोमनाथच्या प्रणसद्ध देवळाचा 

चांदनी दरवाआा हस्तगत के याबाबतचा आाहीरनामा. 
 
(८) पेशवा बाळाआी बाआीराव याचे राघोबादादास पत्र, डी/१७४२, (सातारा येथे ा.स. १८३४ 

साली छापले.) 
 
(९) सगुर्ाबाईसाहेब, सातारच्या रार्ीसाहेब याांचे ाांग्लांडच्या महारार्ी सरकारला णनवदेन. 

(१८७४). 
 
(४) कोश 
 

(अ) ईस्ट ाांडीआ बटेाांत वापरात असर्ाऱ्या िाषेचा शब्दकोश (१८०५) फारसी–ाांग्रआी. 
 

(ब) मराठी िाषेचा शब्दकोश–डब् यू करे, (Carey), १८१०. मराठी–ाांग्रआी. 
 
(५) काव्य 
 

खालील काव्यसांग्रह या णविागात आढळतात. (१७९१): 
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(अ) वॉरन हेस्स्टांग्आची न्यायालयीन चौकशीबद्दलची दुसऱ्या णसमकीनची पद्यात णलणहलेली पते्र – 
रा फ िमू. 

 
(ब) मोगल सते्तची पतन – शोकाांणतका (१८०६). 
 
(क) िारताचा शोि, ३ खांड – डब् यू. एन. मायकेल (१८०७). 

 
पर्शशयन, ऊदूण ि अरेवबक हस्तवलवखते 

 
णविाग ६ मध्ये पर्थशयन, उदूण व अरेणबक िाषाांतील १८ हस्तणलणखते आहेत ती खालीलप्रमारे्: 

 
(१) दलाइलउल-खैरात: अबू आणदललाह सुलेमान अल-आझुली याांनी ा.स. १४६५ मध्ये 

णलणहलेली ही अरबी िाषेतील प्रणसद्ध रचना आहे. यात पे्रणषताच्या परांपरेची माणहती आढळते. ही रचना 
म्हर्आे तेआःपुांआ कणवतेचा नमुना आहे. याचे लेखन बहुिा अठराव्या शतकात पूर्ण झाले असाव.े 

 
(२) इक् बालनामा–इ–जहावंगरी : याचे तीन खांड आहेत. पणह या दोन खांडाांत बाबर, हुमायून व 

अकबर आणर् णतसऱ्या खांडात आहाांणगरणवषयी माणहती आढळते. ाक् बालनामाचा लेखक महांमद शरीफ हा 
पर्थशया येथील रणहवासी असून आहाांणगर व शाहआहान याांच्याकडे नोकरीस होता. ही प्रत म्हर्आे 
ाक् बालनामाचा णतसरा खांड होय. 
 
(३) कहदी अविलेख 
 

(अ) िगवान श्रीकृष्टर्ाची आरािना व स्तुनी करर्ाऱ्या सूरदासाच्या कणवता. 
 

(ब) िगवान श्रीकृष्टर्ाची साहसे कहदी श् लोकाांमध्ये वर्थर्लेली आहेत. या खांडाच्या वषे्टनावर 
ाांग्रआीमध्ये िपूत णकरात असे णलणहलेले आहे. हे २९ फेिुवारी १७८४ मध्ये णलणहलेले आहे. 

 
(४) योगािावसष्ठ : वा मीकीचे योगवाणसष्ठ हे कहदूांचे प्रणसद्ध वाङ्मय आहे. त्याचे महत्त्व लक्षात 

घेऊन मोगल बादशाह अकबर याने त्याचे १५९७–९८ मध्ये पर्थशयन िाषेमध्ये िाषाांतर करून घेतले. हे 
िाषाांतर णवस्तृत अस याचे आढळ यावरून राआपुत्र दारा शुआा याने त्याचे ा.स. १६५६ मध्ये पुन्हा िाषाांतर 
करून घेतले. याचे लेखन ा.स. १७०० मध्ये िह्मपुरी येथे आीवनराम याांनी केले. 

 
(५) फारशी हस्तवलवखत 
 
(अ) झुहुरी तूरणशझी याांनी ा. स. १६१४ ककवा १६१५ मध्ये णलणहलेले हे गद्य आहे. 
 
(ब) नझम-इ-कघद ककिा कघदनामा : लटफुल्ला खानसाहेब याने णलणहलेली उदूण कणवता आहे. 

याची एक प्रत मुांबई णवद्यापीठ ग्रांथालयात आहे. 
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(क) मथनिी-इ-दया-इ-इसाक : णमरतकी णमर याांनी णलणहलेली ही प्रणसद्ध उदूण कणवता आहे. 
 

खमासा-इ-वनझामी : खालील ५ णनझामी गांआाचा हा सांग्रह आहे: 
 
(अ) मखझनू-१-असरार : याचे लेखन ३१ आानेवारी १८१९ मध्ये पूर्ण झाले. 
 
(ब) खुश्रा ि वशवरन : याची रचना ११८०–८१ मध्ये करण्यात आली. हे णनआामी साहसी असून 

अत्यांत प्रणसद्ध आहे. यात सुलतान सय्यद तुघ्रील णबन अरसलन याची स्तुती आढळते. याच्या लेखनाचे 
काम २ सप्टेंबर १८१९ मध्ये पूर्ण झाले. 

 
(क) हैत पैकर ककिा बहरामनामा : याची रचना ा.स. ११९७ मध्ये झाली. हे ऐतबेक नुरुद्दीन 

अरसलाम याांना अपणर् करण्यात आले. 
 
(ड) लैला ि मजनू : याची रचना ११८८ मध्ये झाली. ही रचना सुलतान अबुल मुझापर 

णशरवनशाह याांना समपणर् केली आहे. याचे प्रणतलेखन १५ सप्टेंबर १८२० रोआी पूर्ण झाले. 
 
(इ) वसकंदरनामा : हे एक अलेक्झाांडरबाबतचे प्रणसद्ध पुस्तक असून त्याची रचना १२००–१२०१ 

मध्ये करण्यात आली व ते नसरुद्दीनना अपणर् करण्यात आले, याचे प्रणतलेखन १३ फेिुवारी १८ फेिुवारी 
१८२२ मध्ये पूर्ण झाले. 

 
(७) बहामनी घराण्याचा इवतहास : तारीख–ाद अमआणदया प्रकरर् क्र. १४ याचे हे उदूण िाषाांतर 

आहे. हे एणलचपूर येथे ा.स. १८६१ मध्ये अबलू फथ, णदयाउदीन महमद ऊफण  सय्यद अमआद हुसेन याांनी 
णलणहले. याचे िाषाांतर एका कबीने केलेले असून त्याचे टोपर्नाांव सुहैल असे होते. 

 
(८) इन्द्शा–इ–अबुल फझल : अकबर बादशहाचा मुख्यमांत्री अबुल फझल याच्या सरकारी व 

खाआगी पत्राांचा हा सांग्रह आहे. अबुल फझलचा पतुण्या अबदस समद याने ही पते्र एकत्र केली. हा खांड 
तीन दप् तराांमध्ये णविागलेला आहे. दप् तर क्र. १ मध्ये बादशहाच्या वतीने णवणवि अणिकारी व समकालीन 
राज्यकते याांना णलणहलेली राआकीय पते्र व फमाने आहेत. दप् तर क्र. २ मध्ये अबुल फझलने बादशहा, णमत्र, 
नातेवाईक, आश्रयदाते, णवद्याव्यासांगी याांना णलणहलेली पते्र आहेत. दप् तर क्र. ३ मध्ये लेखक व कवी याांच्या 
लेखनावरील अबलु फझल याने णलणहले या णटप्पण्या व िाष्टय आहेत. 

 
(९) इक्बालनामा-इ-जहावंगरी : आहाांणगर बादशहाच्या पर्थशयामिील घडामोडींचा सांणक्षप् त ाणतहास 

याांत आहे. याचे प्रणतलेखन कोर्ी व केव्हा केले याचा त्यात उ  लेख नाही. त्यामध्ये लेफ्टनांट रामसे व 
डब् य,ू ब्लेन याांची नाव ेआढळतात. 
 

(१०) इन्द्शा–इ–अबुल फझल : अकबर बादशहाचा मांत्री अबुल फझल याची पर्थशयन िाषेतील ही 
डायरी आहे.ही ३ दप्तराांमध्ये आहे. दप्तर क्र.१ मध्ये अकबर बादशहाची अबलु–ला–खान उझबके याांना 
णलणहलेली पते्र आहेत. दप्तर क्र. २ मध्ये अबुल फआलचे बादशहाला णलणहलेले अआण आहेत. याचे 
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प्रणतलेखन झैनुल–अिेणदन याांनी ा.स. १८४६–४७ मध्ये केलेले आहे. दप् तर क्र. १ चे व ३ चे 
प्रणतलेखनसुद्धा याांनीच केलेले आहे. 
 

(११) खुलासतु-त-तारीख औरांगआेबाच्या कारणकदीतील िारताच्या ाणतहासाचे वर्णन यात 
आढळते. याचे लेखन औरांगआेबाच्या मृत्यूनांतर पूर्ण झाले. याचा शवेट ओरांगआेबाच्या मृत्यूने होतो. वरील 
पृष्ठावर गुलाम राडा याची मुद्रा आढळते. त्याने याची नोंद त्याच्या २२ आानेवारी १७८४ च्या नोंदवहीत 
घेतली. 

 
(१२) इन्द्शा इ खवलफा (ककिा जमीकल किानीन) : हा पर्थशयन िाषेतील ग्रांथ खणलफा शाह 

मुहमद याने णलणहला. हा लेखक बेळगावी ज्याांच्याकडे णशकला ते शखे अब्दूल गफूर व सय्यद खैरु  लाह 
याांस त्याने पते्र णलणह याची ग्रांथात आढळतात. काही पते्र प्रमुख णविान व णविज् आनाांस णलणह याचे 
पत्राांवरील पत्त्याांवरून णदसून येते. ह्या ग्रांथरचनेचा काळ सन १९७४-७५ असा आहे. 

 
(१३) पर्शशयन महािारत: सन १५८२ मध्ये कहदु–मुसलमानाांमध्ये चाांगली आार्ीव णनमार् व्हावी या 

हेतूने मोगल राआा अकबराने महािारताचे पर्थशयन िाषाांतर करण्याचा हुकूम णदला. या कामासाठी चार 
णविान लोकाांची नेमर्कू करण्यात आली होती. हे पूर्ण झा यावर त्यास ‘राझानामा’ असे नाव देण्यात आले. 
हे काम अकबराचा प्रिानमांत्री अबुल फझल याच्या देखरेखीखाली पार पडले. त्यास त्याने स्वतः सन १५८७ 
मध्ये प्रस्तावना णलणहली आहे. 
 

वरील िाषाांतराणशवाय महािारताची पर्थशयन िाषेतील आर्खी तीन िाषाांतरे असून, एक अबूल 
फझलचा िाऊ फैदी (१५८९) व ातर दोन राआकुमार दाराशुको व ा.स. १७४४ मध्ये िरिराटीस आलेला 
हानी रांि अांआाब याांनी केलेली आहेत. सध्या असलेली प्रत ही फैदीने केले या िाांषाांतराचे प्रथम पवण 
(आणदपवण) आहे. या प्रतीचे प्रणतलेखन ऑगस्ट १८१७ मध्ये केले आहे. 
 

(१४) जामाचे ‘युसुफ झुलेखा’ : पर्थशयातील प्रणसद्ध कवींपैकी एक मौलाना अबदूरहमान आामी 
यास साणहत्यके्षत्रातील शवेटचा मोठा कवी असे मानले आाते. त्याचे रचलेले ‘युसुफ झुलेखा’ हे काव्य 
णनझामीकृत ‘णशरीन व खुस्त्रा’ या काव्याची नक् कल आहे. सध्या असले या हस्तणलणखत प्रतीच्या 
मुखपृष्ठावर अस्पष्टसा आयताकृती णशक् का उमटलेला आढळतो. हस्तणलणखतात अठराव्या शतकातील 
४५० अिणपानी रांगीत लघुणचते्र णचतारलेली असून त्यातील सुांदर अक्षराने त्याचे महत्त्व अणिक वाढले आहे. 
याचे प्रणतलेखन ५ फेिुवारी १७९२ रोआी कुतुबुद्दीन नामक लेखकाने पूर्ण केले. 

 
(१५) अैन–ई–अकबरी :‘अकबरनाम्या’चा हा णतसरा खांड असून तो अकबराचा प्रिानमांत्री अबूल 

फझल याने णलणहले या ‘अकबरनाम्या’हून वगेळा आहे. ही प्रत दोन्ही णठकार्ी सुरुवातीला व शवेटी सदोष 
आहे. प्रारांिीचे बहुिा एक पषृ्ठ गहाळ झालेले आहे. सांपूर्ण प्रणतमध्ये णकतीतरी उणर्वा आहेत. या खांडाच्या 
रचनेचा काळ ा.स. १६१२ आहे. 
 

(१६) वनमतखान–इ–अली याचें संकवलत िाङमय : पर्थशयन साणहत्यातील प्रणसद्ध व्यक् ती 
णनमतखान-ा-अली ऊफण  णमरझा मुहमद ककवा णशराझेवा नुरुद्दीन मुहम्मद याचा आन्म कहदुस्तानात झाला. 
तो फक्त कवीच नव्हता तर त्याच्या सुरुवातीच्या कारर्थकदीत त्याने वैद्यकशास्त्रही आत्मसात केले होते. तो 



विषयानुक्रमविका 
 
 

औरांगआेब व शाह आलम याांच्या सेवते होता. नणमतखान्याच्या नावावर अनेक पुस्तके असून तो णविान 
लेखक होता. 

 
सध्याच्या खांडामध्ये खालील प्रकररे् समाणवष्ट आहेत : 

 
(अ) वाकई (ब) कुदखुदा–ा–हुस्न व ाश् क (क) वैद्यकशास्त्रावरील णववचेन (ड) णमत्राांना उदे्दशून 

ककवा त्याांच्याांऐवआी णलणहलेली पते्र (ई) खैवान–ा–णनमत या सांकणलत वाङ्मयातील तो लेखक होता. 
 

(१७) इन्द्शा–इ–ब–हामन : ही साणहत्यकृती म्हर्आे पणतयाळाचे िाह्मर् िमादाय याांचा मुलगा 
चांद्रिान (काव्यात ब–हामन) याची सांकणलत पते्र होत. त्याचा आन्म लाहोरला झाला व तो शहआलमच्या 
पदरी सेवते होता. तो काही काळ दारा शकोचा मुन्शी म्हर्ून काम पहात होता. 
 

याची सध्याची प्रत पूर्ण आहे. ती णवणलयम ब्लेनला कशदे याांच्या छावर्ीत ा.स. १७८२ ला णमळाली. 
 

(१८) मीरत इ वसकन्द्दरी : प्रारांिी व शवेटी सदोष (सुमारे ६० ते ७० पृष्ठे गहाळ झालेली) असली 
तरी सुांदर प्रत असून ती शखे णसकां दर मांआू याची नामाांणकत कृती आहे. हे काम त्याने १६११ ककवा १६१३ 
च्या दरम्यान आहाांणगराच्या सेवते असताना पूर्ण केले. यामध्ये गुआरातच्या राआेशाहीच्या स्थापनेपासून 
सुलतान मुझफ् फर ३ रा (१५९१–९२) पयंतचा ाणतहास कथन केलेला आहे. या हस्तणलणखतावर दोन 
णशक् के आहेत. एक अहमद बगे खान याचा व दुसरा त्याचा आलमणगराच्या सेवते अणिकारपदावर असलेला 
मुलगा मुहम्मद असगर याचा आहे. याचा काळ चाांगला आुना म्हर्आे बहुिा सतराव्या शतकाचा वाटतो. 
 
नकाशे : 
 

अकराव्या िागात आुने नकाश,े लढाई नकाशा याांसह एकूर् सांख्या ५० िरेल एवढे नकाश ेआहेत. 
याांपकैी तीन ते चार नकाश ेिारतीयाांनी तयार केले आहेत; बाकीचे सवण ाांग्रआ ककवा युरोणपयन लोकाांनी 
तयार केले आहेत. यावरून िारतीय ाांग्रआाांपेक्षा नकाशाणवदे्यत णकती मागे होते हे समआून येते. आुन्यात 
आुना नकाशा १६५४ चा तर अणलकडील नकाशा १९१९ चा आहे. ातर नकाश े १७५७ ते १८५० या 
काळादरम्यानचे आहेत. या नकाशाांचे खालीलप्रमारे् वगीकरर् करण्यात आलेले आहे. 

(१) िारत ककवा त्याच्या प्रदेशाचे राआकीय नकाश े
(२) िारताचे लष्टकरी नकाश े
(३) िारताचे महसूल नकाश े
(४) िारतातील महत्त्वाच्या शहराांचे नकाश े
(५) िारतातील णक  याांचे नकाश े
(६) सांकीर्ण 

 
(१) िारत ककिा त्याच्या प्रदेशाचे राजकीय नकाशे : या गटाखाली २२ नकाश ेमोडत असून ते सवण 

युरोणपयनाांनी तयार केलेले आहेत. याांतील सवात आुना, मोगल साम्राज्याचे दशणन घडणवर्ारा नकाशा, 
ा.स. १६५४ मध्ये समॅसन अडँ अबेणवले या फ्रें च मार्साने केला. या नकाशामध्ये ा.स. १७५९ मध्ये णव यम 
हबणटण याने िौगोणलक माणहती िरली. आेम्स रेनेल याने १७८० ते १७८८ दरम्यान काढले या िारताच्या तीन 
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नकाशाांपकैी एकामध्ये मोगल साम्राज्य पहावयास णमळते. णवलणकन्सनच्या १८०६ च्या िारताच्या नकाशाचे 
वैणशष्टट्य म्हर्आे िारताचे ‘ऐने अकबरी’तील वर्णनाप्रमारे् सुिे पाडलेले आहेत. दुसरा महत्त्वाचा १८३३ चा 
नकाशा राआकीय सांबांि दाखणवतो. ईस्ट ाांणडया कां पनीचा आल-आलेखक आेम्स हॉटणस् बगण याने १८३३ साली 
प्रणसद्ध केलेले िारताचे दोन नकाश–ेएक दणक्षर् कहदुस्थान व दुसरा उत्तर कहदुस्थान महत्त्वाचे आहेत. 
तरीही ए. ॲरोस्स्मथ याने १८४० मध्ये १४ तुकड्ाांचा प्रणसद्ध केलेला कहदुस्थानचा नकाशा सवात सुिाणरत 
होय. तो अगदी अणलकडील व णवश् वसनीय आणर् िारताच्या सवण िागाांच्या बारीकसारीक माणहतीवर 
आिाणरत आहे. णशवाय आॉन कॅरी, डी ला रोशटे, एस्. ए. ॲबट व एच्. व्ही. स्टीफन याांनी काढलेले 
िारताचे राआकीय नकाश ेआहेत. 
 

(२) कहदुस्थानचे लष्ट्करी ि लढायाचें नकाशे : एकां दर तीन लष्टकरी व पाच लढायाांचे नकाश े
अकराव्या िागात आहेत. अणसस्टांट सआणन लॉरीयरच्या दणक्षर् कहदुथानच्या नकाशात मद्रास प्राांताचे 
लष्टकरी णविाग १८२० व १८४४ च्या दरम्यान नेणटव सैन्यात पसरले या कॉलऱ्याच्या णठकार्ाांचे दशणन 
घडते. दुसऱ्या लष्टकरी नकाशात बांगाल लष्टकराची व्यवस्था णदसते. णतसरा लष्टकरी नकाशा आॉन वॉकर 
याने तयार केला. लढाईच्या नकाशाांमध्ये प्लासी १७५७, तळेगाव १७७८–७९, खडा १७९५, श्रीरांगपट्टर् 
१७९२ व वॉटलूण  याांचा समावशे आहे. तळेगाव व खड्ाच्या लढाईचे नकाश े मराठ्ाांनी मोडी णलपीत 
काढलेले आहेत. यावरून मराठे आरी ाांग्रआाांएवढे नकाशाणवद्याशास्त्रात पढुारलेले नसले तरी त्याांना 
नकाशारेखनाची माणहती होती असे णदसून येते. प्लासी व श्रीरांगपट्टर् येथील लढायाांचे नकाश ेाांग्रआाांनी 
तयार केले आहेत. 

 
(३) िारताचा महसूल नकाशा : यामध्ये केवळ एकच नकाशा िारताच्या महसुलासांबांिी अकराव्या 

णविागात असून तो आॉन वॉकरचा आहे. 
 
(४) शहराचें नकाशे : िारताच्या वगेवगेळया प्रकारच्या नकाशाांणशवाय णविाग ११ मध्ये कलकत्ता, 

मुांबई व मद्रास याांसारख्या मोठ्ा शहराांचे नकाशहेी आहेत. कलकत्त्याचा नकाशा १८३० मध्ये तर मुांबईचा 
१९१९ मध्ये तयार केलेला आहे. 

 
(५) वकल्ल्याचें नकाशे : या सांग्रहात फक् त एकच णक  याचा नकाशा आहे. त्यात िारवाड 

णक  याची माणहती असून तो मोडी णलपीत आहे. तो णवसाआी नारायर् वडादेकर याने १७९२ मध्ये 
रेखाटलेला आहे. 

 
(६) संकीिण : या समूहात िारताव्यणतणरक् त देशाांचे नकाश े आहेत. याांमध्ये अणतपूवणकाळातील 

पॅणरसचा मोठ्ा २० तुकड्ाांचा क्लाऊड लुकाडचा सन १७३९ मिील नकाशा आहे. हा नकाशा 
फ्रान्समिील दुर्थमळ नकाशा समआला आातो. ईस्ट ाांणडया बेटाचे सहा नकाश ेआहेत. िारताचा काही िाग 
आणशया खांडात असलेला सुिाणरत नकाशा ा.स. १७७५ मध्ये बो टनने तयार केला. १८४२ चा 
अफगणर्स्तानचाही एक नकाशा आहे. णशवाय मोठ्ा आकाराांचे ४५ नकाश,े खगोलशास्त्रीय आकृत्या व 
१८००० नावाांचा ाांग्रआी अक्षरक्रमसूचीबद्ध असा आिुणनक िौगोणलक ॲटलास णव यम कॉणलन् स आणर् 
कां पनीचा आहे. 
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रंगीत वचते्र ि छायावचते्र : 
 
या सांग्रहात १२५ रांगीत णचते्र, रेखाणचते्र व छायाणचते्र णविाग १२ मध्ये ठेवण्यात आलेली आहेत. 

याांतील ५० रांगीत णचते्र व रेखाणचते्र आुन्या पारसनीस–सांग्रहातील आहेत. ७ णचत्राांवरून मुांबईचा १६६५ ते 
१८०० दरम्यानचा घडलेला णवकास णदसून येतो. मोठ्ा आकाराांच्या णिणत्तणचत्राांपैकी खालील णचते्र णवशषे 
महत्त्वाची आहेत: कलकत्त्यातील फोटण णव यमचा देखावा १७९४, तापी नदीवरील सुरतेचा देखावा १७६४, 
लखनौ येथील अठराव्या व एकोणर्साव्या शतकाांतील िव्य ामारतींची १२ दृश् ये, लढाईचे प्रसांग, 
श्रीरांगपट्टर् १७९९, नागपूर १८१७ व बांगलोरचा वढेा १७९३. याणशवाय बुद्ध, णशवाआी, आोिाबाई, अकबर, 
सआेंखान, रर्णआतकसग, माऊां ट, स्टुअटण एलणफन्स्टन, लॉडण कॅकनग व सर सय्यद अहमद याांची णचते्र 
आहेत. २० रांगीत णचत्राांवरून लष्टकरी गर्वशेाचा घोडदळाचा युरोणपयन अांमलाखाली १७५० पासून १९०० 
पयणत झालेला णवकास णदसून येतो. १९५४ मध्ये या सांग्रहात आर्खी ७० णचते्र व छायाणचते्र याांची िर पडली 
आहे. याांमध्ये ४ राआपूत रागराणगर्ींची रांगीत णचते्र, मराठा मुलाांची ८ रांगीत णचते्र, १९ रांगीत णचते्र नवग्रह व 
राशींसांबांिी (ग्रह व राणशचक्र णचन्हे), आणर् मराठा ाणतहासाशी सांबांणित ऐणतहाणसक णक  ले, णठकारे् व 
व्यक्ती याांची ५० छायाणचते्र याांचा समावशे आहे. ही णचते्र पुरातत्त्व खाते, पणश् चम मांडळाकडून खरेदी 
करण्यात आली आहेत. 
 
नािी : 
 

डेक् कन कॉलेआचा ऐणतहाणसक वस्तुसांग्रह हा पूवीचा मुांबई सरकारचा सातारा येथील वस्तुसांग्रह 
होय. वस्तुसांग्रहाचा प्रारांि आरी १९२५ सालचा असला तरी नारे्सांग्रहास १९३१ पासून सुरुवात झाली. या 
सांग्रहातील मोठ्ा प्रमार्ावर नार्ी िारतीय सरकारी वस्तुसांग्रहाकडून देर्गीदाखल णमळालेली आहेत. 
सातारा णआ हाणिकाऱ्याांकडून या सांग्रहात आर्खी िर घालण्यात आली. अणितीय नाण्याांची सांख्या या 
सांग्रहात बहुतेक नाही. पुष्टकळशी नकली आहेत. मूळ २००० नाण्याांच्या सांग्रहात नवीन १००० नाण्याांच्या 
सांग्रहाची पेशव्याांचे सरदार पटविणन याांच्या आमकखडी येथील छोट्याशा मराठी सांस्थानाकडून १९५८ मध्ये 
िर पडली. 

 
आमच्याकडे ९० सुवर्णनार्ी, सुमारे २०० रौप्य आणर् १००० वर ताांब्याची नार्ी आहेत. याणशवाय 

काही णनकेल, पोटीन व णपतळेची नार्ीही आहेत. ही नार्ी प्राचीन िारतातील राआा काडणफससपासून 
एकोणर्साव्या शतकातील िारतीय सांस्थाणनकाांपयंतची आहेत. परकीय देशाांपैकी ाराक, ाणआप् त, टकी, 
कॅनडा, गे्रट णिटन, ऑस््णेलया, ऑस्स््या, अमेणरका, आणफ्रकन वसाहती, आमणनी, फ्रान्स, स्पेन ा. ची 
नार्ी आहेत. याांतील प्रामुख्याने एकोणर्साव्या शतकातील चाांदी, णनकेल, ताांब ेा. आिुणनक नार्ी आहेत. 
आमच्या नारे्सांग्रहाचे वैणशष्टट्य म्हर्आे त्यात सम्राट आहाांगीरकालीन १२ राणशचक्रयुक्त नाण्याांचा पूर्ण सांच; 
णवआयनगर, गुआरात, महाराष्ट्, मोगल व ईस्ट ाांणडया कां पनीची मध्ययुगीन नार्ी आहेत. 
सातवाहनकालीन काही ताांब्याची नार्ी व मध्ययुगीन सुलतानाांची काही नार्ी हे या सांग्रहाचे खास वैणशष्टट्य 
आहे. 
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खासगी नािेसंग्रह : 
 

कै. एस्. ए. आोगळेकर याांनी आपला प्राचीन िारतीय नाण्याांचा सांग्रह परेु् णवद्यापीठास दान केला. 
हा सांग्रह २००० नाण्याांचा असून तो णवद्यापीठाने ह्या वस्तुसांग्रहालयाकडे रक्षर्ाथण णदला आहे. या नाण्याांचे 
सूचीकरर् डॉ. एस्. बी. देव याांनी केले आहे. 
 
ताम्रपट–सनदा : 
 

वस्तुसांग्रहालयात तीन ताम्रपट-सनदा आहेत. त्या खालीलप्रमारे्: 
 
(१) चालुक्य णवद्याणदत्याची ताम्रपट–सनद, शक ६३२ (ा.स. ७१०). ही डॉ. सांकणलया 

यानी‘ाणपग्राणफका ाांणडका’ खांड २६ मध्ये प्रणसद्ध केली आहे. 
 

(२) ९ कदांब रणववम्यांची ताम्रपट–सनद ही सुमारे ४९७–५३७ ा.स. सहाव्या शतकातील असून 
ती एन्. आ. ए., खांड ४, ऑगस्ट ४१, पृ. १७८ मध्ये प्रणसद्ध करण्यात आली आहे. 

 
(३) राष्ट्कूट दांणतदुगाची ताम्रपट–सनद, शक ९७८. ही सनद ताांब्याच्या दोन पत्र्याांची असून 

त्यास तुटलेले, कापलेले कडे असून ती नाणशकचे डॉ. आी. व्ही. तगारे याांच्याकडे होती. ती ‘सोसेस ऑफ 
मेणडकल णहस्टरी ऑफ द डेक् कन’, खांड ४, पृ. २०–२७ वर प्रणसद्ध झालेली आहे. 
 
ताडपत्र–हस्तवलवखते : 
 

वस्तुसांग्रहात ७ ताडपत्र–हस्तणलणखते आहेत. याांतील २ नांदीनागरी णलपीत, २ बे याळम् व २ 
नागरी (सांस्कृत) मध्ये आहेत. 
 
निीन संपादन : 
 

ऐणतहाणसक अणिलेखाांत वषानुवष े वाढ होत आहे. अणलकडेच खालील कागदपत्राांची िर आुन्या 
सांग्रहात पडली आहे : 

 
(१) नातू कागदपते्र 
 
(२) णशवापूर देशपाांडे कागदपते्र 
 
(३) रायरीकर व नवलकर कागदपते्र 
 
(४) णबवळकर कागदपते्र 
 
(५) मोकाशी कागदपते्र 
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(६) पर्थशयन कागदपत्राांच्या मायक्रोणफ मस् 
 
(७) णआनसीवाले कागदपते्र (सुमारे १००० कागद) 

 
प्राज्ञपाठशाळा, िाई (वज.सातारा) 
 

ही पाठशाळा प्राचीन सांस्कृत शास्त्रभ्यासाची सांस्था आहे. 
 
ही सांस्था १८३८ (ा. स. १९१६) च्या णवआयादशमीच्या मुहूतावर सुरू झाली. गुरुवयण स्वामी 

केवलानांद (नारायर्शास्त्री मराठे) या णविान, सदाचारसांपन् त्यागी महापुरुषाचे अणिष्ठान णतला लािले. 
तसेच अनेक त्यागी व णनष्ठावांत कायणकतेही ह्या सांस्थेस लािले. त्यामुळे ह्या सांस्थेची कीती थोड्ाच 
णदवसात महाराष्ट्िर पसरली. यात माध्यणमक राष्ट्ीय णशक्षर्ाव्यणतणरक् त प्राचीन, न्याय, वदेनान्तादी 
शास्त्राांचा आुन्या पद्धतीने अभ्यास करण्याची सोय आहे. 
 

ह्या पाठशाळेत िमणकोशासारखे महत्त्वपूर्ण काम स्वामी केवलानांदाांनी स.१९२५ साली सुरू केले. 
ह्या कामाच्या खचाचा व्याप मोठा असूनही व्यवहार काांड, उपणनषद्, काांड व सांस्कार काांड तसेच मीमाांसा 
कोशाचे सात िाग ात्यादी ग्रांथ प्रकाणशत झाले. 
 

ह्या पाठशाळेत एकूर् सुमारे बारा हआार सांस्कृत पोथ्या आहेत. ह्या पोथ्या बहुणवि णवषयाांवर म्हर्आे 
वदे, वदेाांत, व्याकरर्, पुरारे्, काव्य, आयुवेद, षड् दशणने, ज्योणतष, नाट्य, न्याय, िमणशास्त्र, णनबांि, प्रयोग 
ग्रांथ, अलांकारशास्त्र वगैरे एकुर्एक णवषयावर आहेत. सवात आुनी पोथी कणवणशक्षावृत्ती नावाची सांवत १५०७ 
(ा.स.१४५१) ची आहे. 
 

मराठी पोथ्या सुमारे ५००. त्याांच्या सूची छापीत आहेत. हे सवण ग्रांथ चाांग या रुमालात बाांिले असून 
ते व्यवस्स्थतपरे् लोखांडी कपाटात ठेणवले आहेत. सांशोिकास मागणदशणन ाथे णवनामू य व स्वखुशीने होते. 
 

सांस्थेत प्रारांिापासून आतापयंत सांस्कृत िाषेत असलेली न्याय, व्याकरर्, वदेान्त ात्यादी प्राचीन 
शासे्त्र आणर् प्राचीन काव्य साणहत्य याांचे पद्धतशीर णशक्षर् देऊन प्राचीन णवदे्यचे पांणडत तयार करण्याचे कायण 
चालणवले आहे. पर् णचकाटीने दीघणकाळ णवद्याव्यासांग करण्याची णवद्याथ्यांची प्रवृत्ती कमी झा यामुळे त्यात 
थोडा बदल करून सांस्थेने ‘तीथण’ पदवीिर तयार करण्याचे कायण गेली १५–१६ वष ेचालणवले आहे. 
 
राजिाडे संशोधन मंडळ, धुळे 
 

णडसेंबर १९२६ मध्ये ाणतहासाचायण राआवाड्ाांचे णनिन झा यावर आानेवारी १९२७ साली 
राआवाड्ाांचे सांशोिनाचे व प्रकाशनाचे कायण चालू ठेवण्यासाठी व त्याांचा बहुमोल सांग्रह सुरणक्षत 
ठेवण्यासाठी एक अदाह्य ामारत बाांिण्यास्तव राआवाडे सांशोिन मांडळाची स्थापना झाली. सांस्थेची ामारत 
स. १९३३ च्या सुमारास पुरी झाली. तीत लोखांडी कपाटे आर्नू हस्तणलणखत कागदाांच्या सूची तयार करून 
ते कागदपत्र सांशोिनास उपलब्ि होतील अशा तऱ्हेने ठेणवले आहेत. मांडळाने आतापयंत ऐणतहाणसक 
स्वरूपाचे सुमारे २० ग्रांथ प्रणसद्ध केलेले आहेत. णशवाय मांडळाचे सांशोिक तै्रमाणसक आहे. 
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ह्या मांडळाने हआारो ऐणतहाणसक कागदपते्र व प्राचीन हस्तणलणखत ग्रांथ णमळवनू ते राआवाडे 
सांशोिन मांणदर या नावाच्या ामारतीत ठेणवले आहेत. ह्यातील हस्तणलणखत सांग्रह येरे्प्रमारे् : 
 

(१) राआवाडे याांचे कागद (मराठ्ाांच्या ाणतहासाची सािने म्हर्नू प्रणसद्ध झाले ते) रुमाल ६. 
 
(२) मांडळाने प्रणसद्ध केले या कागदाांचे रुमाल ४. 
 
(३) कागदपत्राांचे रुमाल लावनू ठेवलेले व प्रणसद्ध करण्यास म्हर्नू तपासलेले रुमाल १५. 
 
(४) कागदपत्राांचे रुमाल मांडळात असलेले (तपासलेले नाहीत) रुमाल ४० 
 
(५) पोथ्याांचे रुमाल सांस्कृत, मराठी, फारशी अआमासे रुमाल १७५. 

 
िाडंारकर ओवरएंटल इग्न्द्स्टट्यूट, पुिे 
 

सुप्रणसद्ध प्राच्यणवद्या पांणडत डॉ. रामकृष्टर् गोपाळ िाांडारकर याांच्या स्मरर्ाथण ही सांस्था णद. ६ आुलै 
१९१७ रोआी स्थापन झाली. िाांडारकराांचा सवण ग्रांथसांग्रह सांस्थेकडे आहे. णशवाय तत्कालीन मुांबई 
सरकरनेही आप या ताब्यातील सुमारे २०,००० सांस्कृत व प्राकृत पोथ्या सांस्थेकडे णदले या आहेत. 
 

स. १८६८ मध्ये सुरू झाले या ग्रांथमालेची व्यवस्थाही सरकारने या सांस्थेकडे सोपणवली. एणप्रल 
१९१९ त सांस्थेने महािारताच्या सटीक आवृत्तीच्या सांपादनाचे व प्रकाशनाचे काम हाती घेतले. ते नुकतेच 
सप्टेंबर १९६६ त सांपणवले आहे. प्राच्य णवद्या सांशोिन, पदव्युत्तर सांशोिकाांना मागणदशणन आदी कामे ह्या 
सांस्थेमाफण त होतात. मांडळाच्या ताब्यातील सवात आुने ताडपत्रावरील हस्तणलणखत स. ९०६ चे आहे व 
सवात आुने कागदी हस्तणलणखत स. १३२० चे आहे. हस्तणलणखत सांग्रहात वैणदक, आैन साणहत्य, व 
तत्त्वज्ञान, अलांकार, सांगीत, नाट्य, काव्य, नाटक, व्याकरर्, वैद्यक, वदेान्त, वदेाांगे, क पसूते्र, 
महािारत रामायर् व पुरारे् िमणशास्त्र तांत्र, मीमाांसा, साांख्य व योग, न्याय, णश प, कोश, णवज्ञान, उपणनषदे 
व त्यावरील टीका, ात्यादी णवणवि णवषयाांवरील हस्तणलणखते आहेत. या हस्तणलणखताांच्या सूचीही तयार 
आहेत. अनेक िारतीय व परदेशी सांशोिकाांनी सांस्थेच्या सांग्रहाचा व मागणदशणनाचा उपयोग करून घेतला 
आहे. यातील सांग्रहाचे छापील कॅटलॉग णवकत णमळतात. 
 
मंुबई युवनव्हर्शसटी, गं्रथालय, मंुबई (स्था.स. १८७३) 
 

मुांबई युणनव्हर्थसटी ग्रांथालय स. १८७३ त सुरू झाले. या ग्रांथालयात सांस्कृत, प्राकृत, फारसी, 
अरबी, उदूण ात्यादी िाषाांतील हस्तणलणखताांचा सांग्रह आहे. ग्रांथालयात असले या (१) सांस्कृत व प्राकृत 
हस्तणलणखताांची, (२) अरबी, फारसी व उदूण हस्तणलणखताांची (३) ाच्छाराम सयाराम देसाई सांग्रहातील 
सांस्कृत हस्तणलणखताांची व (४) फैझी, सांग्रहातील ास्मााली हस्तणलणखताांची सूची तयार असून या छापील 
सूची णवक्रीसाठी तयार आहेत. 
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िारतीय विद्याििन, मंुबई (स्था.स. १९३८) 
 

िारतीय कला आणर् सांस्कृतीचे एक केन्द्र म्हर्ून या सांस्थेची स्थापना स. १९३८ त झाली. 
त्यानांतर गे या २८ वषात सांस्थेचा व्याप बराच वाढला आहे. ातर अनेक णविागाांबरोबर सांस्थेचा एक 
ाणतहासणविागही आहे. सांस्थेकडे ६०,००० ग्रांथ असून, हस्तणलणखते १५०० आहेत.त्यात सुमारे १४०० 
पोथ्या आहेत. 
 
िैवदक संशोधन मंडळ, पुिे (स्था.स. १९२८) 
 

वदेवाङ्मयाचे सांशोिन व प्रकाशन यासाठी ही सांस्था स. १९२८ त स्थापन झाली. वदे, श्रौत, 
स्मातणप्रयोग, पुरार्, वदेाांग, साणहत्य ात्यादी णवषयाांशी सांबांणित अशा सुमारे २५०० पोथ्या सांस्थेकडे 
आहेत.त्याांचा काळ अआमासे शके १६०० ते १७०० असा आहे. पोथ्याांची सूची तयार आहे. 
 
पंढरपूर संशोधन मंडळ, पंढरपूर (स्था. स.१९५०) 
 

ही सांस्था महामहोपाध्याय द.वा. पोतदार याांच्या पे्रररे्ने स्थापन झाली. पांढरपुरातील बडव ेआदी 
घराण्याांतील व ातर कागदपते्र, आुन्या हस्तणलणखत पोथ्या ात्यादींचा सांग्रह कररे् व सांशोिकाांना साहाय्य 
कररे् ात्यादी कामे, मांडळ करीत आहे. पांढरपूर हे महाराष्ट्ातील िस्क् तिमाचे केन्द्र अस याने वारकरी 
सांप्रदायाचे काही वाङ्मयही मांडळाने प्रणसद्ध केले आहे. मांडळाच्या सांग्रही सोळाव्या शतकापासून 
एकोणर्साव्या शतकापयंतच्या काळातील सुमारे दोन तीनश ेमराठी व फारसी कागद आहेत. त्याचप्रमारे् 
मांडळाकडे सुमारे साडेतीनश ेपोथ्याही (१४ व ेशतक ते १९ व ेशतक) आहेत. 
 
अंजुमान–इ–इस्लाम उदूण वरसचण इग्न्द्स्टट्यूट, मंुबई (स्थापन स. १९४७) 
 

उदूण साणहत्यातील पदव्युत्तर सांशोिनासाठी ३० उदूण व फारसी हस्तणलणखते, याखेरीआ प्रा. नदवी 
याांचा सुमारे ५०० उदूण, फारसी व अरबी हस्तणलणखताांचा खासगी सांग्रह सांस्थेच्या ताब्यात आहे. 
 
सत्कायोत्तजेक सिा, ि 
 

श्री समथण िालदेिता मंवदर, धुळे (स्था. स. १८९३) 
 

सत्कायोते्तआक सिेने स. १९०२ पासून आपले लक्ष मुख्यतः श्री. रामदासी वाङ्मय सांशोिनाकडे व 
प्रकाशनाकडे लाणवले. त्यात सिेआवळ हस्तणलणखत ग्रांथाांचा आणर् कागदपत्राांचा अत्यांत बहुमोल आणर् 
णवपुल असा सांग्रह झाला. तेव्हा अभ्यासकाांकणरता स.१९३५ रोआी श्री समथण वाग्देवता मांणदर उिारले. ह्या 
मांणदरात श्री समथांचे बहुणवि कायण व्यक् त होईल असे साणहत्य, शास्त्रीय, ऐणतहाणसक व हरतऱ्हेची पोथ्या 
पुस्तके, कागदपते्र, ताम्रपट, णशलालेख, ग्रांथ वगैरे सािने सांग्रही आहेत.णवशषेतः ह्या सांग्रहात श्री समथांचे 
वाङ्मय सांपूर्ण आहे. साांप्रदाणयक वाङ्मयही बहुतेक आहे आणर् ातर ज्ञात, अज्ञात अशा सांत कवींचे अनेक 
ग्रांथ आहेत. प्राचीन महाराष्ट् कवींच्या काव्याची कोर्ास शुद्ध आणर् सांपूर्ण आवृत्ती काढण्यासाठी या 
सांग्रहाचा उपयोग होईल. एकां दर मोठाले ग्रांथ १८७५ आहेत. त्यातील पोटिाग लक्षात घेऊन त्या प्रत्येक 
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िागाला स्वतांत्र क्रमाांक देऊन अशी दहा ते अकरा हआार लहान मोठ्ा प्रकरर्ाांची नोंद होऊन ती मांणदरात 
व्यवस्स्थत रीतीने क्रमशः लावनू ठेणवली आहेत. त्याांची वर्णनात्मक यादी म्हर्आे सांशोिनाचे २ खांड होते. 
ह्या खांडामुळे हवा असलेला ग्रांथ कोर्त्या कपाटात आहे याचा बोि होतो. खांडाांना आोडलेली सूची व्यापक 
आणर् सांपूर्ण आहे. 
 

श्री समथण वाग्देवता मांणदराकडे सुमारे ४००० पोथ्या व कागद असून सांस्थेची दगडी ामारत आहे. 
हस्तणलणखताांचा व पोथ्याांचा काळ ज्ञानेश् वराांपासून ते मोरोपांताांपयंतचा आहे. सत्कायोते्तआक सिेने प्रणसद्ध 
केले या ‘श्री रामदासी सांशोिन’ (खां. १ ते ४) या ग्रांथात या हस्तणलणखत सांग्रहाचे सवण वर्णन आहे. 
 
फॉबणस गुजराती सिा, मंुबई 
 

गुआराती सांशोिन करर्ारी ही प्रख्यात आुनी सांस्था न्या. अलेक्झाांडर णकनलॉक फॉबणस ह्याांनी णद. 
२५ माचण १८६५ रोआी स्थापन केली. प्रथम सांस्थेचे नाव ‘गुआराती सिा’ एवढेच होते. ऑगस्ट १८६५ त न्या. 
फॉबणस याांचा मृत्यू झा यावर सांस्थेला त्याांचे नाव णदले. सांस्थेकडे पोथ्याांसणहत १५८७ हस्तणलणखते आहेत. 
त्याांपैकी ५८७ हस्तणलणखताांची सूची तयार आहे. सांस्थेचे एक सांदिण ग्रांथालयही आहे. गुआराथी िाषेतील व 
वाङ्मयातील सांशोिन हे या सांस्थेचे उणद्दष्ट. मध्ययुगीन काळापासूनची बहुमोल गुआराथी हस्तणलणखते या 
सांस्थेच्या सांग्रही आहेत. या णवषयावर सांशोिन करू ास्च्छर्ाऱ्याांना या सांस्थेकडून मागणदशणन णमळते. 
सांस्थेची सुमारे ७३ सांशोिनात्मक प्रकाशने आहेत. 
 
हेरास इग्न्द्स्टट्यूट ऑफ इंवडयन वहस्टरी ॲण्ड कल्चर, मंुबई 
 

फादर हेरास याांनी सेंट झेणवयर कॉलेआमध्ये १९२६ त “ाांणडयन णहस्टॉणरकल णरसचण ास्न्स्टटू्यट” 
या सांस्थेची स्थापना केली. फादर हेरास हे १९५५ त परलोकवासी झा यावर ह्या सांस्थेला त्याांचे नाव णदले. 
िारतीय ाणतहास सांशोिनास चालना देरे् व णवद्याथ्यांना प्रबांि लेखनात मागणदशणन कररे् ात्यादी सांस्थेचे 
हेतु होते. सांस्थेकडे दुर्थमळ पुस्तकाांचा चाांगला सांग्रह आहे. याखेरीआ ८७ हस्तणलणखते, ३४ महत्त्वाच्या 
हस्तणलणखताांच्या सूक्ष्म छायाणचणत्रत प्रती सांस्थेच्या सांग्रहात आहेत. ताम्रपट, नार्ी, प्राचीन णश पणचत्रकृती, 
ात्यादींचा सांग्रहही सांस्थेकडे आहे. 

 
गोदातीर इवतहास संशोधन मंडळ,नादेंड 
 

ही मराठवाड्ातील एक अग्रगण्य व प्राचीन वाङ्मयाचे व ाणतहासाचे सांशोिन करर्ारी महत्त्वाची 
सांस्था आहे. 
 

सांस्थेत प्राचीन दोन अडीच हआार मराठी, सांस्कृत हस्तणलणखताांचा व फारसी, मराठी ऐणतहाणसक 
कागदपत्राांचा मोठा ग्रांथसांग्रह आहे. यात णवआापुरी फमाने, वामनाचे हस्ताक्षर व त्याच्या रघुनाथ शषेादी 
मुलाांची कागदपते्र तसेच नाांदेड णविागातील सांत कवींची व त्याांच्या णशष्टयपरांपरेची एक मोठी माणलका 
असलेली हस्तणलणखते व काव्यग्रांथ सांस्थेच्या सांग्रहात आहेत. 
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केवळ सांस्कृत सांग्रह घेतला तरीही िमण, न्याय, ज्योणतष, व्याकरर्, मांत्र, तांत्र, वदेाांत, पुरार्, ग्रांथ, 
वदे सांणहता, साणहत्य, नाटके, चांपू, उपणनषदे, व्रतकथा, सुिाणषते, स्तोते्र, काव्यग्रांथ व णनरणनराळया 
ग्रांथावरील टीका असा प्राचीन सांस्कृत साणहत्याचा मोठा सांग्रह या सांस्थेत आहे. सांस्कृत सांग्रहात आास्तीत 
आास्त आुने हस्तणलणखत माांिाता णवरणचत महार्णव शके १३७८ मिील आहे. या सांग्रहात देवणगरीच्या यादव 
राआाांच्या पे्रररे्वरून णलणहलेले बोपदेवादी पांणडताांचे ग्रांथ, णवआयनगरच्या हणरहर बुक् काचा अमात्य 
चौडकाचायाचा ‘प्रयोगरत्नावली’ ग्रांथ, तसेच ाम्मडी देवराआ या णवआयनगरच्या राआाच्या 
‘महानाटकसूस्क् तसुिा मिील रामायर्ाचे बालकाांड, णवसलदेव चौहानाचा प्रबोिचांणद्रका, णसद्धनागाआुणनाचा 
प्रयोगरत्नावली ग्रांथ, केशवणमश्रकृत तकण िाषा, िास्करराय पांणडताचे शस्क् तउपासनेवरील ग्रांथ, 
रसमांणआरीवरील टीका ात्यादी आवळ आवळ हआार पाांचश ेलहान मोठे सांस्कृत ग्रांथ सांग्रहात आहेत. 
 

सांस्थेत आुन्या कहदी काव्याांचाही थोडा सांग्रह आहे. मीरा, सूरदास, कबीर ात्यादी अनेक कहदी 
प्रणसद्ध सांत कवींची कणवता बाडात णलहून ठेवलेली हटकून आढळतेच. त्याचप्रमारे् सांस्थेच्या सांग्रहात 
तुलसी रामायर्, णबहारीकृत सतसय्या, सुरश्रृांगार केशवदासकृत रामचांणद्रका, कणववृांदाचे काव्य असे काही 
कहदी काव्यग्रांथ आहेत. तसेच सह्याद्री खांडातील श्रीरेर्कुा माहात्म्याच्या आिारे कहदी छांदबांदातून रचलेले 
श्रीरेर्ुका माहात्म्य हे महत्त्वाचे व अज्ञात हस्तणलणखतही सांस्थेच्या सांग्रहात आहे. आैन हस्तणलणखताांचाही 
तुरळक सांग्रह आहे. हळकन्ड णलपीतील बसव पुरार्ावरील टीकेची व कलगायत सािूांच्या चणरत्राची 
माणहती देर्ारे ताडपत्रावरील एक दोन ग्रांथ आहेत. 
 

त्याचप्रमारे् फारसी हस्तणलणखताांचाही थोडा सांग्रह आहे. त्यात आुन्या फारसी कवींची शायरी, दीने 
ास्लाम अवणलये याांची चणरते्र, मकतुब, ानशा वगैरे णवषयावरील फारसी ग्रांथ याांचा समावशे आहे. 
 

प्राचीन हस्तणलणखताांप्रमारे्च ऐणतहाणसक कागदपते्र व ाणतहासाणवषयी णवणवि माणहती देर्ारे आुने 
मराठी व फारसी कागदपत्र सांग्रहात आहेत. त्याचप्रमारे् मराठे णनआाम िोसले याांच्या राआवटीतील 
णनरणनराळया सनदा, आणदलशाही, णनआामशाही, सनदापते्र व फमाने, व्योणमये वषासने, महआर, घराण्याचे 
ाणतहास, तीथोपाध्यायाांची पते्र, शास्त्रीपांणडताांच्या याद्या, न्यायणनवाड्ाचे कागदपत्र, बखरी अशी 
ाणतहासाची अनेक उपयुक् त सािने आहेत. नाांदेड तवाणरखचे एक दुर्थमळ फारसी हस्तणलणखत आहे. 
छत्रपणत श्री णशवाआी महाराआाांचे सेनानी नेताआी पालकर याांच्या मराठवाड्ातील वांशआाांना णमळाले या 
आहाणगरीची फमाने व औरांगआेब बादशहाकडून नेताआी पालकरास तामसा परगण्यात णमळालेली ५५ 
गाांवची आहाणगरी यासांबांिी महत्त्वाची मोगली फमाने उपलब्ि केली आहेत. त्याचप्रमारे् मराठे व णनआाम 
याांच्या उदगीर येथे झाले या लढाईशी सांबांि असलेले ताांदुळज्याचे नाईक बावने सरदार याांच्या घराण्याची 
महत्त्वाची ऐणतहाणसक माणहती उपलब्ि केली आहे. ऐणतहाणसक कागदपत्राांच्या सांग्रहात आास्तीत आास्त 
आुने कागद णवआापूरची आणदलशाही फमाने ा.स. १५६५ पासून उपलब्ि आहेत. णततकीच आुनी कागदपते्र 
णनआामशाही व ामादशाहीची उपलब्ि आहेत. त्यात बहामनी कारकीदीचाही उ  लेख व सांदिण सापडतो. 
 
 

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ 
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६ 
सरंिि ि वनगा 

 
मनुष्टयाने आप या िावना व णवचार याांचा आणवष्टकार ग्रांथातून केला. तो ग्रांथरूपाने आतन 

के यामुळेच िावी णपढ्याांना त्याचा उपयोग होऊ लागला. काळाच्या उदरात गडप झाले या थोर मानवी 
सांस्कृतीचा ाणतहास मनुष्टयाने आप या बुद्धीच्या आोरावर उकरून काढला. तदनांतरच्या आगाची प्रगती, 
शास्त्राांचा णवकास, णवज्ञानाची वाढ यासांबांिीचा ाणतहास पुढील णपढ्याांना उपलब्ि व्हावा म्हर्ून त्या त्या 
णवषयावरील मूळ कागदपत्र आतन कररे् त्यास आवश्यक वाटू लागले. राज्यकारिाराचे, राज्यणनयांत्ररे्चे 
तसेच कारिारणवषयक ातर शाखाांचे, अनेकणवि िांदे व त्याांचे णवकास, ती चालणवण्याची यांत्रर्ा, कला, 
णवद्यापीठे, त्या सांबांिीचे कागदपत्र हा बहुमोल ठेवा िावी णपढीकणरता राखून ठेवरे् आवश्यक होऊन बसले. 
हे कागदपते्र चाांग या स्स्थतीत रहाव ेव अणिक काल णटकाव ेयासाठी त्याांची णनगा कशी राखावी ात्यादी 
अभ्यासही आगिर सुणवद्य राष्ट्ात चालू झाला. 
 

एका दृष्टीने या हस्तणलणखताांची मानवाशी तुलना करता येण्यासारखी आहे. मानवाला शरीर असते 
व आत्मा असतो. त्या आत्म्याच्या रक्षर्ाथण त्यास शरीराचा णनगा राखावी लागते. त्याचप्रमारे् हस्तणलणखत 
ग्रांथाांची पृष्ठे म्हर्आे त्याचे शरीर व त्यातील णवचार अगर णलखार् हा त्याचा आत्मा होय. पृष्ठे फाटली तर 
ग्रांथाांचे शारीणरक अस्स्तत्वच सांपुष्टात येते. पयायाने त्यातील णलखार् अगर णवचार अदृश्य होतात ककवा 
त्यातील बहुमोल णलखार्ाला अगर णवचाराांना आपर् पारखे होतो. यासाठी हस्तणलणखत कागदपत्र राखरे् 
व आतन कररे् हे अत्यांत महत्त्वाचे आहे. 
 

आपर् आपली काळआी घेताना प्रामुख्याने दोन गोष्टींचा णवचार करतो. पणहली गोष्ट शरीराचे 
आरोग्य राखरे्. त्यासाठी शणररास अपायकारक असर्ाऱ्या गोष्टी आपर् टाळतो व प्रकृतीत कोर्ताही 
णबघाड होताच तो बरा होण्यासाठी उपाय करतो. हस्तणलणखत ग्रांथाांच्या बाबतीत हीच दृष्टी ठेवरे् आवश्यक 
असते. 
 

तैलाद्रके्षज् आलाद्रके्षद्रके्षस्च्छणथलबांिनात् [ग्रांथ हे ग्रणथत केलेले घट्ट बाांिलेले असत. ते णढले राणह यास पृष्ठें 
गहाळ होण्याची िीती. म्हर्ून णशणथल बांिनाबद्दल कचता] 
मूखणहस्ते न दातव्यम् – एवां वदणत पुस्तकम् ॥१॥ 

 
तैल, आल व णशणथल बांिन याांपासून आपले रक्षर् करण्याची ह्या श् लोकात ग्रांथाने मनुष्टयाची 

णवनवर्ी केली आहे. 
 

िग्नपृष्ठकणटग्रीव ऊध्वणदृणष्टरिोमुणख। 
कष्टने णलणखतां ग्रांथां यत्नेन पणरपालयेत् ॥२॥ 
 

‘कां बर, पाठ व दृष्टी याांना अणत कष्टवनू मी णलणहले या ग्रांथाचे योग्य पणरपालन करा’ असे 
ग्रांथलेखक णवनांती करीत आहे. 
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दुसरी गोष्ट म्हर्आे हस्तणलणखत फाटले आहे, खराब झाले आहे हे ध्यानात येताच आवश्यक ती 
दुरुस्ती तत्परतेने केली पाणहआे. त्याचप्रमारे् ज्या कारर्ाने ग्रांथाांना हानी पोचत असेल ती काररे् दूर 
करण्याचा प्रयत्न कसोशीने केला पाणहआे. ग्रांथाांना खालील गोष्टींपासून अपाय कसा होतो व कागदपत्राांची 
आपर्ूक कशी करावी ते पाहू. 

 
ग्रांथाांना ककवा हस्तणलणखताांना अपायकारक अशा प्रमुख गोष्टी : 
 
(१) अव्यवस्स्थत माांडर्ी (२) िूळ, (३) कीटक, (४) हवामान, (५) आग, (६) पार्ी, पूर, (७) 

उांदीर, (८) सांग्रहात वावरर्ारी मार्से. 
 
–ह्यापासून कागदपत्राांची आपर्ूक कशी करावी ते पाहू. 

 
(१) गं्रथाचंी माडंिी 
 

ाांग्रआी हस्तणलणखते पठु्ठ्ठ्ात बाांिलेली असतात. त्याांना हस्तणलणखत ग्रांथ असे सांबोितात. 
फारसी, मराठी, गुआराथी वगैरे पौवात्य िाषेतील कागदपते्र, एकाच आकाराची नस यामुळे त्याची 
णवषयवारीने ककवा कालमापनाने पुडकी बाांितात. एका पडुक्यात सुमारे २०० ते २५० कागद असतात. अशी 
४० ते ५० पुडकी णमळून एक रुमाल ककवा दप् तर होते. कागद णवषयवारीने व सालवारीने लावलेले 
अस यास सोईचे होते. पुडक्याचा आकार कमी अणिक असतो, तसाच रुमालाचा आकारही कागदाांच्या 
सांख्येच्या मानाने मोठा अगर लहान असतो. हे सवण रुमाल लाकडी ककवा लोखांडी घोड्ाांवर (घडवांचीवर) 
ठेणवलेले असतात. 
 
बाधंिी गं्रथ घोड्यािंर (racks) ठेिण्याची पित 
 

बाांिर्ी ग्रांथ लाांब आकाराचे असतात त्यामुळे ते घोड्ावांर लावताना ते लां बरूप ठेवावते. ते आर 
णतरके ठेवले तर त्याांची बाांिर्ी सैल होते. प्रत्येक खर्ात ग्रांथमाणलकेच्या शवेटी थोडीही आागा णश  लक 
राहू देऊ नये. एकादा ग्रांथ वापरण्याकणरता घोड्ावरून बाहेर काढला तर त्या णठकार्च्या मोकळया 
आागेतील ातर ग्रांथ कलांडतात व णतरके होतात ककवा आडव ेपडतात. अशाने त्याांची बाांिर्ी णढली होते. ती 
होऊ नये म्हर्ून णवणशष्ट प्रकारची टेकरे् (Book Supporters) णमळतात त्याांचा उपयोग करावा. 
 
फाईली ठेिण्याची पित 
 

मकॅ्सवले पद्धतीनुसार स. १९२१-२२ पासून सणचवालयात फाईली वापररे् सुरू होऊन त्या 
पणरक्षर्ाकणरता रेकॉडण ऑफीसमध्ये यायला लाग या. फाईली व्हॉ यूमप्रमारे् उभ्या ककवा आडव्या ताठ 
ठेवता येरे् शक्य नाही, हे आार्नू फाईली ठेवण्याकणरता सणचवालयाने आाड पठु्ठ्ठ्ाचे बॉक्स सुरू केले. 
ह  ली आाड पुठ्ठ्ठ्ाच्या बॉक्समिूनच प्रत्येक खात्याच्या फाईली रेकॉडण ऑफीसमध्ये येतात. प्रत्येक 
बॉक्समध्ये सुमारे १० ते २० फाईली असून, खोक्याच्या दशणनी िागावर त्या त्या णविागाचे नाव व फाईलीचे 
क्रमाांक ात्यादी नोंदी सांणक्षप् त रीतीने णलहून ठेवतात. 
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फाईली खोक्यात ठेिण्याची पित 

 

 
पुठ्ठा बाधंिी गं्रथ योलय पितोने उिे ठेिले आहेत 
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रुमाल एकािर एक ठेिण्याची अवनष्ट पित 

 
रुमाल एकास एक लागून ठेिण्याची योलय पित 
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शेल्फिरच्या पुस्तकािंरील ि जवमवनिरील धूळ झाडण्याचे काम व्हकॅ्यमू क्लीनरने चालू आहे 

 
रुमालातील कागदपत्र 
 

फारसी, मराठी कागद राखण्याची पद्धत वरील प्रकारच्या पद्धतीहून णनराळी आहे. हे कागद 
पुडक्यात बाांिलेले असतात. त्या पुडक्यावर कागदाचे वषे्टर् असते. ह्या वषे्टर्ासह प्रत्येक पुडके दोऱ्याच्या 
साहाय्याने बाांिलेले असते. पुडक्यावर कागदाच्या णवषयाची बोिणचठ्ठ् ठी लावलेली असते. अशी ४० ते ५० 
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पुडकी एका णवषयाची एकत्र सालवारी लक्षात घेऊन फडक्यात बाांिावी व रुमाल तयार करावा. असे 
रुमाल एकावर एक न ठेवता एकास एक लागनू ठेवावते. पर् ह्यामुळे आादा घोडे लागतील व आास्त आागा 
व्यापली आाईल. हे टाळण्याकणरता आप याकडे रुमाल घोड्ावर रचताना ते एकावर एक असे रचून 
ठेवतात. ही पद्धत फारच अणनष्ट; त्यामुळे आतील कागद चुरडले आातात, लवकर फाटतात म्हर्नू नीट 
ठेवण्याची काळआी घ्यावी लागते. 
 
(२) धूळ 
 

कागदपते्र व हस्तणलणखत ग्रांथ याांचा हा महान शतू्र होय. सािनसांपत्तीवर बसलेली िूळ देखील 
त्याांच्या नाशास कारर्ीितू होते. ग्रांथसािना ठेवण्याची आागा उघड्ावर अस यामुळे त्यावर िूळ साांचरे् 
स्वािाणवक आहे. घोड्ाांवर िूळ साचते. रुमालाांवर िूळ साांचते, बाांिर्ीचे ग्रांथ लावनू ठेवले असता 
त्याांच्यावरही िूळ साांचते. ही साचलेली िूळ कीटकाांना आन्म देते. िुळीचा त्रास फक् त एअरकां णडशांड 
(शीतबद्ध) खोली अस यास टाळता येईल. आोपयंत हे कागदपत्र घोड्ावर आहेत तोपयंत त्याांना णमळत 
असलेली हवा, प्रकाश कोर्ी बांद करू शकत नाही तसेच िूळही. आता या िुळीमुळे णकड्ाांना रहाण्यास 
अवसर णमळतो. त्याकणरता झटकण्याची योआना प्रत्येक लहानमोठ्ा दप् तरखान्यासाठी असावी. दर 
णदवशी प्रत्येक सेवकाने ठराणवक कागदपत्राांच्या रुमालाांची िूळझाड केलीच पाणहआे. यासाठी ज्या आागी 
रुमाल असतील ते बाहेर काढून, सोडून त्यातील पडुकी साफ करावी. सवण पडुकी स्वच्छ के यावर 
रुमालाचे फडके झाडून त्यात ती सवण पुडकी बाांिावी. रुमाल आेथून हलणवला असले ती आागाही िशाने 
स्वच्छ करावी व पुन्हा त्या ठरीव आागी रुमाल ठेवावा. दर णदवशी साठ रुमाल पुण्याच्या एणलनेशन 
ऑणफसमध्ये साफ करतात. रुमालाांवरील िूळ वषातून चारदा तरी झाडण्याची व्यवस्था हवी. 
 

रुमालाांची आी स्स्थती तीच हस्तणलणखत बाांिर्ी पुठ्ठा ग्रांथाची. हे ग्रांथ ठेवले या आागेवरून हलवनू 
ते बाहेर आर्नू िशाच्या साहाय्याने त्यावरील िूळ दूर करावी. व नांतर त्या त्या आागी नेऊन ठेवाव.े व्हॅक्यमू 
स्क्लनरनेही िूळझाड चाांगली होते. त्यासाठी कागदपत्र व पुस्तके याांची हालवाहालव कमी होते. घोड्ाांवर 
रुमाल असतील ते घोडे, दालने साफ करावी. पर् ही सफाई करताना वरून खालती याव ेम्हर्आे प्रथम 
पणहला नांतर दुसरा व असे करीत शवेटी सवात खालचा कप्पा स्वच्छ करण्याकणरता घ्यावा. खालून वर 
सफाई के यास नांतर वरील असे स्वच्छ केले या कप्प्यात वरची िूळ पडण्याचा सांिव आास्त. याकणरता 
णवशषे काळआी घ्यावी लागते. रेकॉडणवर पनु्हा िूळ पडली आाऊ नये म्हर्नू काळआी वहारे् रास्त होय. 
हाताने िूळ साफ करण्याची पद्धत अगदी वाईट. कारर् त्यामुळे आीर्ण झालेले कागद फाटण्याची शक्यता 
असते. फाटले या कागदास हाताचा िक् का लागनू त्याांचे तुकडे पडतात. व पयायाने णनरुपयोगी होतात. 
पुसत असता एकीकडील िूळ उडून दुसरीकडे णचकटत नाही ह्याबद्दल काळआी घ्यावी. आणमनीवरील व 
श ेफवरील िूळ झाडण्याकणरता व्हॅक्यूम स्क्लनर या यांत्राचा उपयोग आरूर करावा. ह्या यांत्राचे साहाय्याने 
कागदावरील िूळ ओढून घेतली आाते. 
 
कागदाचंी काळजी 
 

णकत्येक वष े बाांिून ठेवलेली छापील पुस्तके, वह्या उघडून पाणह यास, आुन्या वतणमानपत्राांच्या 
घड्ा उघड यास त्या पुस्तकाांचा, वह्याांचा वा कागदाांचा रांग णपवळा झालेला णदसतो. असा बाांिून ठेवलेला 
कागद सुकले या झाडाच्या पानासारखा खुसखुशीत झालेला आढळतो. सध्या णहशबेाांच्या वह्यासाठी आो 
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आाड (आुन्री) सुडाचा कागद वापरतात तसला कागद मराठेशाहीत वापरला आात असे. त्यामुळे तो 
णकत्येक शतके णटकून राणहला आहे. सध्या सरकारी कामकाआाकणरता आो कागद वापरला आातो तो फार 
काळ णटकण्याचे नाव काढू नका. तो हलक्या प्रतीचा अस यामुळे लवकरात लवकर खराब होतो. ह्याचे 
कारर् कागद तयार होत असता त्यावर झालेली रासायणनक णक्रया हे होय. णलखार्ाकणरता कागद चाांगला 
बळकट व णटकाव ू घ्यावा. कागदाच्या णनगेवर आणर् आपर्ुकीवरही त्याचे आयुष्टय अवलांबून असते. आर 
आपले अणिलेख अनेक वष ेअबाणित राहावयाचे असतील तर त्यास लागर्ारा कागद व शाई ही पणह या 
प्रतीची असावी. 
 
कागद ि शाईची वनिड 
 

णचरकाल णटकाव ू कागद णलखार्ाकणरता वापरावयास हवा. पर् हा कागद चाांगला आहे हे 
ठरवायचे तरी कसे? त्या कागदाच्या आाडीवरून का? आाडी हे एक सािन आहेच; णशवाय तो कागद तयार 
करताना वापरलेला बाांबूचा राांिा, त्या राांध्याची बनावट कागद तयार करण्यासाठी वापरलेली रसायने हे 
सवण कागदाची प्रत ठरणवताना णवचारात घ्याव ेलागते. अमेणरकेसारख्या देशात चाांगला कागद अमूक एका 
दआाची रसायने वापरली म्हर्आे तयार होऊ शकतो ह्याचे प्रमार् ठरलेले आहे. 
 

ह्या सवण बाबी ाांणडयन स्टँडडण ास्न्सटटू्यट ह्या सांस्थेच्या णवचारािीन आहेत. शाईमध्ये आादा 
फॉस्फरस असरे् हेही कागदाच्या णटकावपूर्ास मारक होय. कागदावरील णलखार् णनरांतर णटकवावयाचे 
असेल तर चाांगली शाई पाणहआे. आुन्या काळची शाई काळीिोर, तकतकीत असून ती फार काळपयंत 
आशीच्या तशी णटकून राही. ह  ली शाईचे प्रकार बरेच वाढले आहेत आणर् काही कागद शाई खातात. तेव्हा 
णलखार्ाकणरता कागद ज्याप्रमारे् चाांगला पाहून घ्यावा लागतो त्याचप्रमारे् चाांगली शाईसुद्धा वापर याने 
पत्रसांिार णटकण्यास मदत होते. णलखार्ास योग्य शाई कोर्ती हे साांगण्याचे काम ाांणडयन स्टँडडण 
ास्न्सटटू्यट ही सांस्था करीत असते. 
 

प्रादेणशक हवामानाचाही पणरर्ाम कागदपत्राांवर होत असतो. कागदपत्राांच्या सांरक्षर्ास अणत उष्टर् 
हवा व अणत थांड हवा ही दोन्ही सोईची नव्हत. णशवाय िुरळा, ज्वलनप्रवाही वायू आणर् सूयणप्रकाश ही सुद्धा 
कागदाांच्या आोपासनेस मारक होत. दमटसर हवमुेळे कागद खराब होतात. एकमेकास णचकटतात. शाई 
पसरते. उन्हामुळे कागदाचा रांग बदलतो. उन्हाळयात व णहवाळयात होर्ाऱ्या कमाल आणर् णकमान 
उष्टर्तामानातील मोठ्ा फरकामुळेही कहदुस्थानातील काही मुख्य शहरात कागदाांना कीटक, वाळवी आदी 
शत्रूांपासून िीती असते. 
 

अशुद्ध ककवा गढूळ वातावरर्, आम्लयुक् त वायू आणर् िुराळा ही कागदपत्राांचे शत्रू होत. औद्योणगक 
शहरातील हवा णनरणनराळया अपायकारी वायूांनी दूणषत झालेली असते. अशी हवा कागदपत्राांना वाईट. 
अशा वातावरर्ात कागदपत्र ठेव याने त्याांचे आयुष्टय झपाट्याने कमी होत आाते. मात्र शहरापासून दूर अशा 
णठकार्ी आर दप् तरखाना असला तर हा वाईट पणरर्ाम टाळता येतो. कागदपत्राांवर, चामड्ाच्या 
बाांिर्ीवर आो िुरळा साांचतो णतथे दमटसरपर्ामुळे बुरशी उत्पन् होते आणर् त्या बरुशीला एक प्रकारचा 
दुगंिही येऊ लागतो. 
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कागदाांचे आतन करावयाचे ती आागा, म्हर्आे दालनात णशड्ा उिारून त्याांवर कागदपत्र ठेवतात 
ती आागा स्वच्छ, शुद्ध हवा खेळत असलेली, कोंदटपर्ा नसलेली अशी हवी. ह्या आागेतील हवचेे तपमान 
सािारर्तः २२–२५.५° सेंणटणमटर (७२°–७८°फॅ) आणर् ४५–५५° एवढेच असाव.े हे तपमान 
कागदपत्राांच्या खोलीत राखरे् फारच चाांगले. पर् ते काही आपोआप राखता येर्ार नाही. त्याकणरता 
प्रत्येक खोली वातानुकूल असावी म्हर्आे वर णनदेणशलेले तपमान राखता येईल. 
 

कहदुस्थानात आे लहान लहान दप् तरखाने आहेत त्याांना एअरकस्ण्डशकनग आागा णमळरे् शक्य नाही. 
एअर कां णडशकनगच्या ऐवआी अशा आागाांचे तपमान णडहायड्रकेटक रासायनाांच्या साहाय्याने समपातळीत 
राखता येते. Anhydrous Calcium Chloride आणर् silica gel हे दोन रासायणनक पदाथण णडहायड्रकेटक 
केणमकल म्हर्ून वापरण्यास योग्य आहेत. प्रत्येक खोलीत ही रासायणनक द्रव्ये णकती प्रमार्ात ठेवावी हे 
त्या खोलीच्या तपमानावर अवलांबून राहील. ही रासायणनक द्रव्ये एकदा तयार करायला काय तो खचण 
येईल. मग मात्र त्याचा उपयोग सरास करता येईल. हे रासायणनक पदाथण वापरताना एका कढईत घालून 
तापवाव ेम्हर्आे ते पातळ होतात आणर् बशीतून ामारतीच्या कोपऱ्या कोपऱ्यात ठेवायला बरे पडतात. याचे 
णमश्रर् बशाांनी िरून त्या बशा लोखांडी ताराांत गुांडाळून प्रत्येक अणिलेख दालनात णनरणनराळया आागी 
ठेवाव्या. लाकडी घोड्ाांच्या प्रत्येक कप्प्यात ह्या बशा लोखांडी ताराांनी घट्ट बाांिून ठेवाव्या. ह्याचा पणरर्ाम 
तपमान समपातळीत रहाण्यास चाांगला होतो. 
 

कोंदट हवा आणर् त्याबरोबरच आागेतील अणत ओलसरपर्ा ह्या गोष्टी पत्रसांिार सडून आाण्यास 
पुरेशा आहेत. ह्याच गोष्टी कागदपत्राांना हाणनकारक अशा कीटकाांच्या वाढीस पुष्टी देतात. ह्यासाठी प्रत्येक 
अणिलेखागारात खेळत्या, ताज्या हवचेी आवश्यकता असते. ही खेळती हवा ह्या कीटकाांच्या वाढीस आळा 
घालते. िरपूर णखडक्या आणर् उघडी तावदाने ह्यामुळे शुद्ध हवा अणिलेखागारात खेळती राहते. पर् काही 
काही वळेा खेळती हवा ठेवण्याकणरता पांखे ठेवता येतील. ालेस्क््क हीटर आणर् स्टोव्ह, शगेडी ह्याच्या 
वापराने रेकॉडणरूममिील ओलसरपर्ा कमी होतो खरा पर् रेकॉडणरूममिील दमटपर्ा घालणवण्यास 
वरील प्रकारच्या उपकरर्ाचा वापर योग्य नाही. कारर् कागदपत्राांना हा वापर मारक होईल. व ह्या 
उपकरर्ाांच्या अस्स्तत्वामुळे खोलीतील हवचेे तपमान आरूरीपेक्षा वाढेल. 
 

अणिसरर् प्रवाह चालू रहावा म्हर्ून घरास शुद्ध हवा आांत येण्याकणरता रेकॉडण णबस् डांगच्या 
खालच्या बाआूस गवाके्ष ठेवतात. व दूणषत, गरम हवा बाहेर णनघून आाण्याकणरता वरच्या बाआूसही णखडक्या 
असतात. त्यामुळे रेकॉडण रूममध्ये हवा खेळती रहाते. णवशषेतः रेकॉडण रूममिून दूणषत हवा बाहेर काढून 
टाकण्यासाठी कितीमध्ये हवा बाहेर काढून टाकर्ारे पांखे अस यास चाांगले. 
 

द्रवरूप अमोणनया खेळवीत ठेणवले या नळयाांवरून हवा आत ओढली आाण्याची व्यवस्था केलेली 
असते. अमोणनया वायूच्या नळया थांड असतात त्यावरून गेलेली हवाही थांड असते. 
 
बाधंिी गं्रथािरील बुरशी आवि ती न येण्यासाठी सुचविलेले उपाय 
 

सािारर् दमट हवते बाांिर्ी ग्रांथात व त्यावरील कापडी, चामडी बाांिर्ीवर बुरशी येते. अणत 
खच् चून िरले या ग्रांथसांिारात बुरशी चढते. ती घालणवण्यासाठी बाांिर्ी ग्रांथ थोडे सैल ठेवरे् व वारांवार 
त्यावरील बुरशी ककवा िुरळा अिून मिून फडक्याने पुसरे्. 
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याखेरीआ एक औषिी णमश्रर् णमळते ते (िशाने) पुस्तकावर लावले असता तेथे बरुशी येत नाही. 
पुस्तके फायली णचकटणवण्यासाठी खळ वापरतात तीत अन्ाांश अस याने तो खाण्यासाठी झुरळे येतात. 
उांदराांचाही ह  ला त्यासाठीच असतो. म्हर्नू खळ वापरताना ती रासायणनक गोंदाची घ्यावी. णपठाची, 
साबूदाण्याची, िाताची वापरू नये, हा व्यवहारी मागण होय. 
 
कीटकनाश (Fumigation) 

 
िुळीप्रमारे्च वाळवी ककवा कीटक, मुांग्या हे आुन्या कागदपत्राांचे शत्रू होत. 

 
कीटक 
 

कागदपत्राांच्या सांग्रहास कृणमकीटकाांचा त्रास होतो तो मुख्यतः दोन प्रकारचा: (१), वाळवी, उिई 
म्हर्तात तो आणर् (२) कागदी णकडे. वाळवी ही सवणत्र असते. सवण िक्षक... सवण नाशक असे णतला म्हर्ता 
येईल. कागदी णकडे मात्र कागदातच पैदा होतात. णवशषेतः आाड पुठ्ठा म्हर्नू वापरतो त्यात त्याांची पैदास 
होते. ताडपत्रातही ‘घूर्’ णकडे णनपआतात.– त्यात िोके पडतात. ताडपते्र खराब, कमताकद होत आातात. 
पुठ्ठ्ठ्ातले णकडे देखील ‘िोके’ पाडर्ारे असतात. झुरळे कागद कातरण्यात कुशल अस यामुळे 
कागदाांचा नाश होतो. ‘कसर’, झुरळे, मुांग्या हेही कागदनाशक. 
 

अशा णनरणनराळया कृणमकीटकाांचा नाश करण्यासाठी आिुणनक शास्त्रज्ञाांनी काही रासायणनक णवषें 
तयार केली आहेत. प्रयोगाांती गुर्कारी ठरले या या रासायनाांची माणहती अणिकारी–आार्त्याांकडून 
करवनू घ्यावी. मोठमोठ्ा ग्रांथालयात चौकशी करावी. कारर् नव्या नव्या शोिाांमुळे त्या औषिाांचा, 
उपायाांचा बदल झपाट्याने होत आहे. वापरण्याच्या रीती नव्याने रूढ होत आहेत. पर् एवढे खरे की, 
प्रत्येक अडचर्ीला उपाय आहे. प्रत्येक कीटकाांचा सांहार करण्याची सािने उपलब्ि झाली आहेत. येथे 
फक् त थोडा सािनाांचा णवचार केला. देशकालपरत्व े यात फरक होईल. अगदी नवी सािनेही अन्यत्र 
उपयोगात असतील. 
 

नवी–आुनी सािने, औषिे, रसायने, कोर्तीही असोत–ती वापरताना मार्साांना आणर् ज्याांसाठी 
ती वापरावयाची–कागदपत्र-पुस्तके–अशाांना अपाय होर्ार नाही याबद्दल खबरदारी घ्यावी. 
 

ज्यावळेी दप् तरणविागात बाहेरून कागदपत्र आर्ले आातात त्यावळेची त्याांची स्स्थती काय वर्ावी? 
णकत्येक कागदाांवर िुरळयाचे पापदेु्र चढलेले तर णकत्येकाांच्या कडा वाळवीने खा  ले या, कागदाांवर शाई 
साांडलेली, ते घार्पाण्याच्या डागाांनी बरबटलेले, त्यावरील अक्षरे पुसटलेली, पुडकी, अव्यवस्स्थत 
बाांिलेली, कमी अणिक आकार असलेली, कागदाांची शवेटाांची टोके दुमडलेली, णकत्येक णदवस नव्हे वष,े 
हवा, उआेड याांचे दशणन न झा याने कुबट वास येत असलेले, हे कागद असतात. ते दप् तरणविागात 
आ यावर त्याच्यावर दप् तराणिकाऱ्याांना आे सांस्कार कराव े लागतात, त्यातील पणहला सांस्कार 
“फ्युणमगेशन” म्हर्आे कागदपत्र णनआंतुक कररे् हा होय. या साफ करण्याच्या प्रकारामुळे पुष्टकळ कृमी 
कीटकाांचा सांहार होतो. 
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या शास्त्रातील तज्ञ लोक असे साांगतात की, अणिलेखाांचा नाश अग्नी व पार्ी ह्यापेक्षा णकडी, मुांगी व 
वाळवी ह्याने िणक्ष यामुळे आास्त होतो.सदण हवचे्या प्रदेशामध्ये तर आिुणनक सांशोिनाने असे णसद्ध केले आहे 
की ⅟₁₀ ककवा ⅟₁₈ ाांचाच्या आागेत १७०,००० कीटक राहू शकतात. त्याांचा आन्म पुस्तके व आाडे ग्रांथ 
(व्हा यूम) याांमध्ये होतो. तेथेच त्याांचे पोषर् होते. णतथे ते एक बीळ ककवा िोक तयार करतात व त्या 
णबळातून एका पानामिून ग्रांथाांच्या सवण पानाांतून आरपार आातात. परान्पुष्ट असे ातर आांतु ह्या आांतूांचा नाश 
करण्यास णनसगाने णनमार् केले नसते तर हे डोळयाांना न णदसर्ारे पर् अणत सूक्ष्म यांत्रातून णदसू शकर्ारे हे 
कीटक फारच वाढले असते आणर् त्याांनी पुस्तकाांचा आणर् बाांिर्ी ग्रांथाांचा अणत नाश केला असता. 
कीटकाांपासून होर्ारे नुकसान नाहीसे करून टाळता येते. 
 

परदेशातून येर्ाऱ्या काही प्रवाशाांना ‘क् वारांटाईन’ मध्ये बसणवतात. हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? ते 
का? अमेणरकन कापसाच्या गासड्ा ाकडे गोदामात पाठणवण्यापूवी त्याांना िुरी देतात–ती कशासाठी? 
 

णकत्येक रोग्याांचे कपडे िुरी देऊन शुद्ध करतात, त्याचे कारर् ठाऊक आहे? ह्या णतन्ही प्रकाराांचे 
कारर् एक. त्याांचा उदे्दशही तोच. 
 

त्याांच्या बरोबर आले या, त्याांवर बसले या, साध्या डोळयाांना न णदसर्ाऱ्या आांतूांचा नाश 
करण्यासाठी िुरी देतात. मार्साना िुरी देता येत नाही. म्हर्ून ठराणवक मुदतीत–त्याांच्या बरोबरच्या 
अदृश्य आांतूांचे आीवन सांपेपयंत त्याांना वगेळे ठेवतात. 
 

ातर णठकार्ाहून दप् तरखान्यात नव्याने येर्ाऱ्या कागदपत्राांचीही तीच गत–त्याांना िुरी देऊन ते 
कृणम–कीटक–रणहत कराव ेलागतात. 
 

पुठ्ठ्ठ्ाच्या बाांिर्ीमुळे पुस्तकाांना गोल गोल णछते्र पडतात. ती पडू नये म्हर्ून पातळ 
अ यूणमनमचा पत्रा दोन्ही पुठ्ठ्ठ्ाआवळ (मागे–पुढे) ठेवतात. ककवा मेर्ाचा (परेॅणफनचा) पातळ थर 
आतील बाआूस देतात. पॅरेणफनचा थर देण्याबाबत दक्षता पुष्टकळ हवी. काम सोपे– पर् ते करताना पेट 
घेण्याचे िोके अणिक. मेर्ाच्या थरामुळे णकड्ाांना (पार) िोके पाडता येत नाहीत. 
 

णनरणनराळी रासायणनक अम्ले मनुष्टयाने णनमार् करून कृणम–कीटक नाशाची व्यवस्था केली आहे. 
कीटक नाशाकणरता दोन सािने आहेत. (१) सािे फ्युणमगेशन, (२) औषिी फ्युणमगेशन (with Thymol 
paradichlorobenzene) 
 
(१) व्हॅक्यमू फ्युवमगेशन (साधी धुरी देिे) 
 

हवाबांद खोलीत ककवा मोठ्ा पेटीत डायक्लोरेणबस्न्झनचे (Dichlorobenzene) खडे ठेवाव े व 
त्यात एक णवषारी गसॅ सोडावा. या खोलीत सुमारे एक मणहनािर कागदपते्र, पुस्तके ठेवावी. कीटक व 
कीटकाांची अांडीसुद्धा या णवषारी वायूच्या योगे मरतात. या बाबतीत दोन सूचना लक्षात ठेवावयास हव्या. ह्या 
कागदपत्राांना औषिाचा स्पशण होऊ देऊ नये. दर २४ ते २६ तासाांनी ही खोली उघडून तीत थोडे थोडे औषि 
टाकीत आाव.े व्हॅक्यूम फ्युणमगेशन कीटक मारण्याचा हा सवात पणरर्ामकारी उपाय होय. 
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(२) औषधी धुरी फ्युवमगेशन Thymol Fumigation 
 

आलद साध्या िुरीपेक्षा पणरर्ामकारी उपाय म्हर्आे थायमोल फ्लुणमगेशन. सदण हवेमुळे कागदाांवर 
बुरशी ककवा बुरी साठलेली असेल तर ती ताबडतोब या पद्धतीने नाहीशी करता येते. आाळीदार–ककवा 
गआाांच्या श ेफवर कागदपते्र, पुस्तके पसरून ठेवावी. थायमोलचे बुडाला असलेले काांचेचे िाांडे ताांबड्ा 
णदव्याच्या साहाय्याने खालून गरम कराव े म्हर्आे आवळील लोखांडी कठडा अगर श ेफही गरम वाफाांनी 
गरम होईल. आणर् या गरम वाफाच ह्या आांतूांना मारतील. बुरशी आलेले कागद पणह या प्रथम हळुवारपरे् 
िशाने ककवा फडक्याच्या साहाय्याने स्वच्छ कराव ेआणर् नांतर त्याांना ३–४ णदवस वर साांणगत याप्रमारे् िुरी 
द्यावी. 
 

 

कीटक नाश करिारे फ्युवमगेशन चेंबर 

 
(३) पॅराडायक्लोरोवबन्द्झीन फ्युवमगेशन 
 

हवाबांद अशा लाकडी वा लोखांडी बांद पेटीत कागद ठेवनूही कीटकाांचा नाश करण्याची आर्खी 
एक पद्धती आहे. याकणरता णवशषेतः लोखांडी पेटी वापरावी. लाकडाची हवाबांद सािी पेटी आपर्ास बनवनू 
घेता येते. णतचे सवण साांिे, फळया, झाांकर् यातून हवा आत ककवा बाहेर मुळीच आार्ार नाही याची दक्षता 
घेऊन पेटी बनवावी. सािारर्परे् दहा ते वीस लहानमोठे ग्रांथ अगर तेवढीच हस्तणलणखत बाडे, पुडकी 
पेटीच्या मध्य िागात मावतील एवढी पेटी बनवावी. या पेटीत आाळीचा एक कप् पा घालता काढता येईल 
असा बसवावा. दहा घनफूट के्षत्राच्या पेटीस एक पौंड परॅाडायक्लोरोणबन्झीन (Para Dichlorobenzene) 
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पुरते. बांद पेटीत त्याच्या बडुाशी रहार्ारी लोखांडी आाळी तयार करून ती बुडाशी बसवावी. त्याखाली 
वरील औषिाांचे खडे ठेवावते. आणर् आाळीवर बुरी आलेले कागदपत्र हाताने स्वच्छ करून उघडे करून 
ठेवावते. अशा प्रकारे हे कागदपत्र त्या पेटीत सािारर्तः एक आठवडािर राहू द्यावते. मात्र कागदपत्र 
औषिाला प्रत्यक्ष लागर्ार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी. आणर् दर २४ ते ३६ तासाांनी ती पेटी उघडून 
थोडे औषि टाकीत आाव.े पुस्तके ठेवण्यापूवी बुडाशी ठेवले या बशीत या औषिाांची आपोआप वाफ तयार 
होऊन ती िुराप्रमारे् आाळीतून वर णशरून पुस्तक णनआंतुक होते. या योआनेत ग्रांथातील आांतु, आीव, आीवार्,ु 
कीड, कसरीचे णकडे ात्यादी सवण तडकाफडकी मरतात. अशा रीतीने सांग्रहालयातील सवण ग्रांथ ककवा दप् तरे 
णनआंतुक करून घ्यावी. 
 

वरील पद्धत सवणच देशात पणरर्ामकारक रीतीने काम देते असे नाही. उष्टर्तामान सािारर्तः ६०° 
फॅ.पेक्षा कमी असते त्या देशात वरील उपायाांचा उपयोग नाही. कीटकाांची अांडी यामुळे मरत नाहीत, ती 
थायमॉल फ्युणमगेशनमुळे तापली आाऊन त्याांच्यावरील कवच फुटून आाते आणर् आतील बोळास उष्टर्ता 
लागनू तो नासतो. अशा रीतीने अांडी णनकामी होतात. 
 
दुसरी िाळिी ि कीटकनाशक औषधे 
 

वाळवी नष्ट करण्यासाठी आपर् वरील प्रकार पाणहले. त्याणशवाय गमेॅस्क्झन पावडर 
(Gammexane Powder १०%) ककवा डी. डी. टी. पावडर ककवा सफेत सोमल (White Arsenic) ही 
औषिेसुद्धा वाळवी नाशक आहेत. ती वाळवी ज्या णठकार्ी लागली असेल त्या णठकार्ी पसरतात. ही 
औषिे शोिून काढर्ाऱ्या रसायनशास्त्राांनी णकड्ाांचा अणतशय सूक्ष्म अभ्यास केला होता असे म्हर्ाव ेलागते. 
त्याांनी वाळवीच्या व दोन णवणशष्ट सांवयींचा फायदा घेतला. (१) वाळवीचे णकडे एकमेकाांस णचकटतात (२) 
वाळवी मेलेले णकडे खावनू टाकते. त्यामुळे होते काय तर साांणगत यापैकी णवषारी पूड पसर यावर 
त्यावरून वाळवीचा णकडा आातो. त्याला दुसरा णकडा चाटतो. त्यामुळे ती णवषारी पूड तोंडात आाते व 
वाळवीचा णकडा मरतो. दुसरा णकडा या मेले या णकड्ास खातो. अशा प्रकारे हे णकड्ाांचे एकामागनू एक 
मरण्याचे सत्र शवेटचा णकडा मरेपयंत चालते. यामुळे सगळया णकड्ाांना णवषबािा होते. ती वाढत आाते, 
तसतसे हे सवण णकडे मरतात. वाळवीचा उपद्रव कमी होतो. वाळवी लाग याचे लक्षात आ यावर सवण 
घोड्ाांवर अत्यांत बारकाईने नआर टाकावी. आणर् मूळ हुडकून काढून तेथपयंत णवषारी पूड पसरावी. 
 

झुरळे व माशा कागदपत्रातून व बाांिर्ीच्या ग्रांथाांवरून णफरताना त्याांच्या अांगातील एक स्स्नग्ि द्रव 
पदाथण कागदाला ककवा पृष्ठाांना णचकटतो. त्यामुळे कागदाला घार् लागते, िोके पडतात. पतांग ककवा कसर 
हे णकडे प्रायः ग्रांथाच्या बाांिर्ीचे कापड ककवा चामडे खातात. 
 

या सवण कीटकाांवर एकच औषि लागू पडत नाही. देश, काल, पणरस्स्थती व कागदपत्राांचा साठा 
लक्षात घेऊन सवणसािारर्परे् कीड लागू नये म्हर्ून पढुील औषिे वापरावी. 
 

कनबाची सुकी पाने, लाल णमरच्या, डाांबराच्या गोळया ककवा णचपा (Napthalene) ककवा ह  ली 
बेंगाल केणमकल कां पनीने तयार केले या डाांबराच्या णवटा (Bricks), कापराच्या वड्ा याांपैकी एकादे 
औषि ठेवाव.े 
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तांबाखूची पाने चुरगळून घालून ठेवावी. 
 

लहान लहान बाट यातून पॅराडायक्लोरोणबस्न्झन (Paradichlorobenzene) िराव.े त्याांची बचेु 
सैल ठेवावीत व त्या बाट या रॅक्सच्या खर्ाखर्ातून ठेवाव्यात. बुचे सैल ठेव याने औषिाचा वास पसरतो 
व कीड होत नाही. कसर लागत नाही. मात्र हे औषि णवषारी अस याने कागदपत्राांस ककवा अभ्यासूांच्या 
हाताांना कागदपते्र हाताळताना ते लागर्ार नाही याबद्दल खबरदारी घेतली पाणहआे. 
 

उंदीर हा प्रार्ी कागदपत्राांचा, ग्रांथाांचा एक मोठा शत्रू होय. ग्रांथाांची पाने, बाांिर्ीचे िागे, कापडी 
बाांिर्ी या सवण गोष्टी ते खाऊन टाकतात. गोंद खारे् ककवा सहआासहआी कुरतडरे् हा त्याांचा स्विाव. 
उांदीर पकडण्यासाठी कपआरे लावनू त्याांचा नाश करता येतो. आआबाआूच्या आणमनीत त्याांची णबळे असतील 
तर मिून मिून त्यास गसॅ मारवनू त्याांचा बांदोबस्त होतो. त्याांच्यासाठी “औषि” (गोळया, खाद्य पदाथण) 
ठेवनू त्याांना मारता येते. पर् असे मेलेले उांदीर कुआून दुगंघी सुटते. म्हर्ून सारखी णफरती नआर आवश्यक 
असते. 
 

ामारत पक् की अस यास मोरी, नळ, दाराांच्या फटी, छत यामागे उांदीर येर्ार नाहीत अशी 
खबरदारी घ्यावी. कुठ याही प्रकारची सवड उांदराांना व त्याांच्या णपलाांना णमळर्ार नाही म्हर्नू काळआी 
घ्यावी. णदवसा रखवालदाराांची नआर चुकवनूही उांदीर दप् तरखान्यात णशरतात. उांदराबाबत एक सािी गोष्ट 
णिटीश ग्रांथपालाांनी दप् तरदाराांनी अनुिवाची म्हर्नू नोंदून ठेवली ती आपर्ही लक्षात घ्यावी. 
 

आेवर्खार्–चहापार्ी दप् तरखान्यात कररे् णहतावह नाही. अन्ाचे कर् आणमनीवर पडलेले 
असतात. त्याांच्या वासाने हे प्रार्ी तेथे येतात. हाताला लागलेले अन् णवशषे स्वाणदष्ट असले (खमांग, 
थाणलपीठ, िआी, “चीआ”, वडे वगैरे) आणर् हाताला लागलेला त्याांचा वास, थोडासा िाग कागदपत्राांना, 
पुस्तकाांना लागला, तर त्या वासाने उांदीर तेवढाच खाऊन कुरतडून टाकतात. म्हर्ून आेवर्ाखार्ाचा 
सांबांि दप् तरखान्याशी आर्ू नये. हा श्रयेस्कर मागण. स्वतःच्या णहतासाठी एक खबरदारी आर्खी घ्यावी. 
कागदपत्राांना हात लावण्यापूवी आणर् हात लावनू झा यानांतर पुष्टकळ पार्ी–साबर्–घेऊन हात िुवाव.े 
णवषारी औषिामुळेही साविानता अणिक अगत्याची झाली आहे. 
 

रॅक्सवर व कपाटात टोमोणरन पावडर पसरावी. णशवाय बोरीक ॲणसड णपठात कालवनू त्याच्या 
गोळया करून कपाटात ठेवाव्यात. रेकॉडण ऑणफस (अणिलेखागार) ककवा ग्रांथालय बांद करण्याच्या वळेी 
प्रत्येक कपाटाांची दारे पक्  की बांद करून घ्यावीत. त्याांना खालच्या बाआूने फट राहू देऊ नये. शक्यतो 
आणमनीवर ग्रांथ ककवा फायली ठेव ूनयेत. 
 
इतर धुरीची औषधे 
 

कीटक मारण्याची ातर औषिेसुद्धा प्रयोगाांती यशस्वी झाली आहेत. ती ही – हायड्रोणसयाणनक 
ॲसीड गसॅ, एणथणलन ऑस्क्स-डी-कारबोन् डॉयऑक्साईड, मेदल फॉरमेट आणर् कारबोन डाय 
ऑक्साईड. ही सवण औषिे कीटकाांचा नाश करतात. 
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मनुष्ट्याचा स्ििाि 
 

मनुष्टयाचे अज्ञान, दुराग्रह, व सवयी यामुळे ग्रांथाांचे व कागदपत्राांचे अपणरणमत नुकसान होते. आुन्या 
कागदाांचे, वाडवणडलाांनी आपून ठेणवले या त्या ठेव्याचे महत्त्व न कळ यामुळे घरातील ही अडगळ नाहीशी 
करण्याकणरता अनेक ऐणतहाणसक कागदपते्र अग्नीच्या िक्षस्थानी पडली आहेत.आुन्या कागदपत्राांची ही 
वाट मग बाकीच्या पुस्तकाांबद्दल तर णवचारू नका. आुन्या ग्रांथाांची पाने आपून हाताळावयाची असतात, तसे न 
होता तो ग्रांथ अभ्यासताना त्यात : (१) खुरे्साठी पेस्न्सल ठेवरे् (२) ग्रांथाांची पाने दुमडरे् (३) अिणवट 
उघडलेला ग्रांथ उलटा ठेवरे् ही होय. ह्यामुळे ग्रांथाांची बाांिर्ी सैल होते, ग्रांथाांचे कोपरे लवकर फाटतात 
आणर् पानेही मिून तुटतात. ात्यादी अणनष्ट सवयींचा पणरर्ाम होऊ नये म्हर्नू आपाव ेलागते. 
 

मळकट व अस्वच्छ हाताने ग्रांथ ककवा कागदपत्र चाळरे्, ग्रांथाांच्या पृष्ठावर पेस्न्सलने वा शाईने खुर्ा 
कररे्, महत्त्वाच्या मआकुरावर खुर्ा कररे्, आपले मत बारीक पेस्न्सलीने णलणहरे्, ग्रांथावर डोके टेकून 
झोपरे्, आपर्ास उपयोगी असर्ाऱ्या मआकुराची पृष्ठे फाडून घेरे् ककवा उपयुक् त कागदपत्र लाांबणवरे् अशा 
अनेक वाईट सवयी दप् तरखान्याला िोवतात.त्यामुळे दप् तरखान्याांचे नुकसान होते. म्हर्ून वरील गोष्टी न 
करण्यासांबांिी सूचना स्पष्टपरे् णलहून फलक ठळक णठकार्ी ठेवावा. त्याकडे अभ्यासकाांचे लक्ष विेाव.े 
पुस्तके फार उघडू नयेत, त्याांची मलपृष्ठे फार तार्ू नयेत, म्हर्ूनही आपले पाणहआे. 

 
 

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ 
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७ 
कागदपत्र दुरुस्ती 

 
कागदपत्राांची ‘दुरुस्ती’ हे एक मोठे अांग होय. हस्तणलणखते णकत्येक वष े िूळ खात पडलेली 

असतात. मनुष्टयाच्या अव्यवहारी अनास्थेमुळे ती अव्यवस्स्थत असतात. त्यामुळे त्याांना वाळवी अगर कसर 
लागते. काळाच्या ओघात कागद आीर्ण होत आातो. त्याला िोके पडतात. मुांग्या ककवा ातर कीटक 
आपाप या परीने त्याचा फडशा पाडण्याची कामणगरी करतात. मनुष्टयाच्या गबाळेपर्ामुळेही घड्ा पडतात, 
कागद चुरडले दुमडले आातात. याकणरता ते अणिलेखाणिकाऱ्याच्या हाती आले म्हर्आे त्यास दुरुस्ती 
करावी लागते. ह्या दुरुस्तीवर तज्ञाांनी प्रयोगाांती णनरणनराळे उपाय शोघून काढले आहेत. याही बाबतीत 
णवज्ञानाने मनुष्टयाला साहाय्य केले आहे. दुरुस्तीचे णनरणनराळे प्रकार पुढीलप्रमारे् होत. 
 
(१)सुट्या कागदपत्राचंी दुरुस्ती 
 

एकाद्या पुडक्यातील कागद दुरुस्त करावयाचे अस यास त्याांवर नांबर आहेत ककवा नाहीत ते 
पहाव.े कालानुक्रमे व क्रमानुक्रमे ते ठेणवलेले नस यास ते क्रमानुसार लावाव.े त्याांना क्रमाांक द्याव.े तदनांतर 
त्या क्रमानुसार ते दुरुस्तीला घ्यावते. आुने आणर् खराब झालेले (िोके पडलेले, फाटलेले) प्रत्येक 
हस्तणलणखत कागद घेऊन तो त्याच आकाराच्या ऑईल बोडावर ठेवावा. तो ऑईल बोडासह पाण्यात 
बुडवावा (रुां द तोंडाच्या बादलीत ककवा पाते यात पार्ी घ्याव)े, काही णमणनटे तो तसाच राहू द्यावा आणर् 
हळुवारपरे् हालवावा म्हर्आे त्यावरील िुळीचे कर् घेराव दूर होईल. नांतर तो पाण्याबाहेर काढून 
टेबलावर पसरून ठेवावा. िुळीचे कर्, घार्, सुरकुत्या आणर् त्यात राणहलेले पार्ी हे काढण्याकणरता 
कोऱ्या टॉवलेचा फडका घेऊन त्यावर तो ओढावा ककवा णशळा पाव चोळावा. पाव चोळताना हात गोलाकार 
णफरवावा म्हर्आे त्या ओ या कागदावर पडले या सुरकुत्या आातील, िूळ आाईल व ातर घार्ही णनघून 
आाईल. 
 
वठगळ लाििे ि कागद िरिे 
 

पाण्यात ओला के यामुळे कागद णठसूळ बनतो. ओलेपर्ामुळे त्यावरील शाई पसरते. (बहुशः 
ताांबडी शाई ककवा काबणन शाई पसरण्याचा आास्त सांिव असतो) अशा वळेी तो कागद ऑईल बोडावर 
पसरवनू तो मेंकडग टेबलवर (दुरुस्ती टेबल) ठेवावा आणर् शक्य असेल णतथे टॉवलेच्या दमट बोळयाने 
ककवा स्पांआाने तो दाबावा. िोके अस यास िोकाांच्या प्रकाराचा हँडमेड पेपर घ्यावा. िोके कातरीच्या 
साहाय्याने कातावी आणर् हँडमेड पेपर तेवढ्याच आकाराचा णतथे णचकटवावा ककवा णआथे कागद फाटला 
असेल णतथे त्याच्या दोन्ही बाआूला एक हँड पेपर लावावा व कागद णचकटवावा. या कागदाची एक बाआू 
णलणहलेली व मागील बाआू न णलणहलेली अशी असेल आणर् तो वाळवीने िोके पाडलेला, खा  लेला ककवा 
अगदी आीर्ण असेल तर प्रथम मागील कोऱ्या िागास िशाने पार्ी लावनू घ्यावे, व नांतर तसाच तो एक दोन 
णमणनटे राहू द्यावा. एका बाआूस त्या कागदाच्या आकाराचा हँडमेड पेपर काढून घेऊन त्यालासुद्धा िशाने 
पार्ी लावाव,े नांतर एक दोन णमणनटे वाळू द्यावा व त्याला िशाने खळ लावावी. त्यावर तो हस्तणलणखत 
कागद ठेवावा. हे दोन्ही कागद कापडाचा बोळा णफरवनू एकआीव कराव.े मग वाळ यानांतर त्याच्या कडा 
एकसारख्या कापून घेऊन तो कागद दाबामध्ये बारा तास ठेवावा म्हर्आे त्यास मआबुती येते व तो कागद 
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पूवीातकाच णटकण्यास मदत होते. या प्रकारास बकॅकग, माँकटग ककवा फूल पेस्स्टांग असेही म्हर्तात. मूळ 
कागदाच्या थोडा मोठा कागद घेतला व दुमडला म्हर्आे गाडणस असे म्हर्तात. 

 
वकरकोळ दुरुस्ती 
 

ज्या दप् तरखान्याांना बाांिर्ी णविाग असेल त्याांस ग्रांथाांची पृष्ठे फाटली ककवा सुटली तर त्याांची 
दुरुस्ती दप् तरखान्याांतच कशी करावी हे तेथील सेवकवगास माणहती पाणहआे. 
 

 

मजकूर असलेल्या फाटलेल्या िागािर पारदशकण  वचकटपट्टी कागदाच्या दोन्द्ही बाजूस लािून दुरुस्त 
केलेले तीन मोडी कागद 

 
ग्रांथाांची पाने फाटतात ककवा मोडी कागद मध्येच टरकतो, अशा बाबतीत तर मआकुराच्या अांगाला 

िक् का लागलेला नसेल तर अशी पृष्ठे णचकटणवण्यासाठी गोंदाच्या पट्ट्या (Adhesive tapes) णमळतात. 
त्याांचा उपयोग करावा. यासाठी हँड पेपरचा उपयोग होऊ शकतो. आर मआकूर असलेला िाग फाटला 
असेल तर त्यावर पारदशणक णचकटपट्टी लावावी. ातर पारदशणक कागद णचकटवावयाचा झा यास तो 
पृष्ठाच्या दोन्ही बाआूांनी णचकटवावा म्हर्आे पृष्ठास बळकटी येते. यामुळे मआकूर वाचता येईल व पृष्ठही 
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दुरुस्त होईल. पान सुटले असेल तर त्याच्या मध्यिागी हँड पेपरची बारीक पट्टी लावनू ते णचकटवाव.े 
सुटलेले पान णचकटणवण्याचा आर्खी एक सोपा मागण आहे. सुटले या पानाची बाआू ⅟₁₀ ाांच दुमडावी. 
दुमडले या िागास खळ ककवा कडक लावावा. नांतर ते पान ग्रांथात योग्य आागी ठेवनू ग्रांथाच्या 
मध्यिागापासून त्या पृष्ठाच्या आोडीचे पृष्ठ ज्या बाआूस असेल त्या बाआूने थोडे ओढून घ्याव े व ती पट्टी 
पलीकडच्या आोडीच्या पृष्ठाशआेारच्या पृष्ठावर णचकटवावी. यामुळे नव्याने णचकटणवलेले पृष्ठ रुां दीस थोडे 
लहान असेल परांतु त्यामुळे त्याला आिार णमळतो. दप् तरदाराने सेवकाांना ग्रांथदुरुस्तीचे योग्य णशक्षर् 
णमळण्यासाठी पे्रस ककवा बाांिर्ी णविागाकडे पाठवाव ेव त्याांना प्रत्यक्ष अनुिव घेऊ द्यावा. 
 

एखाद्या पुस्तकाच्या पाठीकडील कापड सुटते. बाकीची बाांिर्ी पक् की असते. अशावळेी ग्रांथाच्या 
कण्यावर नवीन कापडाची पट्टी कडकाने णचकटवावी. सहसा ग्रांथाची सुटलेली पट्टी पनु्हा णचकटत नाही व 
णचकटली तरी ती फार काळ णटकत नाही. ग्रांथावर त्याच्या कण्यावरील सुटलेली कापडी पट्टीच 
बसवावयाची असेल तर त्या पट्टीच्या खाली कागदाची घडी घालावी व ती पट्टी ठेवनू त्या पट्टीवर 
सेलोटेपच्या ककवा ातर कोर्त्याही गोंदपट्ट्या पढुील व मागील पृष्ठाांवर त्याांचा थोडा िाग येईल अशा 
रीतीने णचकटवाव्यात. 
 

ग्रांथावरील िूळ काढून टाकण्यासाठी कोरड्ा फडक्याने पुसून घ्याव.े कोरडा स्पांआ चोळण्यासाठी 
हात गोलाकार णफरवावा. ग्रांथावर पेस्न्सलीच्या खुर्ा असतील तर त्या रबराने खोडून टाकाव्यात. पृष्ठाांवर 
शाईचे डाग पडले असतील तर ते ाांक णरमुव्हरने (Ink remover) काढावते. 
 
खळ 
[सध्या बाआारात णनरणनराळया प्रकारची ‘खळ’ (Adhesive) णमळते. तीत खाद्य पदाथांचा अांशही नसतो. तीत णचकटपर्ा अणिक असतो. हव्या त्या 
प्रकारची बनणवता येते.] 
 

सध्या प्रचारात असलेले खळीचे प्रकार म्हर्आे (१) गव्हाच्या सपीटाची (मदैा), (२) ताांदुळाची, 
(३) आरारुटाची आणर् (४) कचचोक्याची खळ. 
 
गव्हाच्या सपीट–(मैद्या)ची खळ 
 

कोर्त्याही णपठास काही काळाने कीड लागते. उांदीर झुरळे याांना ती खळ म्हर्आे णनमांत्रर्च होय. 
खळ करताना त्यात काही कृणमनाशक द्रव्ये घात यास ही खळ नासत नाही. म्हर्ून तुरटी, मोरचूद, ककवा 
ातर (णवषारी) औषिी घालून तयार केलेली खळ णटकते. णतला कीड लागण्याची िीती नसते. खळ करून 
आास्त णदवस ठेव ूनये कारर् णतची णचकर्ाई कमी होत आाते. शक्य तोवर दर दोन णदवसाआड ताआी खळ 
कररे् उत्तम. ही ताआी खळ कामास चाांगली असते. 
 
कृती 
 

सािारर्परे् अदपाव (दहा तोळे िार) मदैा घ्यावा व त्यात कृणमनाशक म्हर्ून १ ते १॥ तोळा 
तुरटीची ककवा मोरचुदाची पूड घालून दोन्ही पुरेशा पाण्यात कालवावी. णपठूळ गाठी मोडाव्या. पातळ 
सरबरीत णमश्रर् तयार कराव.े ते िाांडे तापवाव;े व तापवताना ते णमश्रर् सारखे ढवळाव.े ही ढवळण्याची 
णक्रया णमश्रर् आळून येईपयंत सारखी चालू ठेवावी. आळून आ यावर आर्खी पार्ी घालून ते पक् के णशआू 
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द्याव.े णमश्रर् लोण्याातपत घट्ट होताच खाली उतराव.े खळ पूर्ण झा यावर णतला एक प्रकारचा खमांग वास 
येतो. हा वास आ याबरोबर खळ पूर्ण झाली असे समआावे, खळ केव्हाही आास्त घट्ट करू नये. ही आरा 
सैलच असावी म्हर्आे काम सफाईदार होते. 
 
तादुंळाची खळ 
 

ताांदुळाचे पीठ घेऊन त्यातही कृणमनाशक पदाथण टाकून वरीलप्रमारे् खळ करावी. 
 
तादूंळ ि उडीद याचंी खळ 
 

ताांदूळ व उडदाची डाळ दोन्ही २:१ या प्रमार्ात णमसळून दळून त्या णपठाची खळ करावी. मदैा 
णमळत नस यास ही खळ वापरावी. णचकर्ाई बतेाची येते. बाकी कृती पूवीप्रमारे्: 
 
आरारुटाची (तिवकलाची खळ) 
 

आरारुट (तवकील) हा पाांढरा स्वच्छ णपठासारखा पदाथण बाआारात णमळतो. आरारुटाची खळ 
फाटकी पुस्तके वगैरे णचकटणवण्यासाठी फार उपयुक् त आहे. वरीलप्रमारे् हीही खळ करावी. ह्या खळीचा 
सवात मोठा उपयोग नकाशावर लावण्याकडे करतात. नकाशाला ग्लेकझग (तकाकी) येण्याकणरता या 
खळीचे एक दोन हात देतात व मग त्यावर रोगर् लावतात; त्यामुळे नकाशाला उत्तम तकाकी येते. 
आरारुटाची खळ फोटो णचकटणवण्यासाठी वापरतात. 
 
कचचोक्याचंी खळ 
 

करण्यासाठी णतची पूड तयार णमळते ती आर्ावी ककवा कचचोके सोलून कुटून पूड करावी. पूड 
रात्रिर पाण्यात णिआत टाकावी. णिआून पुडीचा एकआीव होतो व चाांगली फुलून येते. पुडीवर दोन बोटे 
पार्ी ठेवाव.े आसआशी फुगेल त्याप्रमारे् पार्ी आटत आाईल. खळ णशआणवण्यापूवी त्याांत कृणमनाशक द्रव्ये 
टाकावी. सवणसािारर् कामास खळ हवी अस यास आहे तशीच णशआवावी. णवणशष्ट णचकटणवण्याच्या कामास 
हवी असले तर णमश्रर् फडक्यातून सोिून घ्याव.े बाकी कृती नेहमीच्या णशआणवण्याच्या पद्धतीप्रमारे् करावी. 
खळ पक् की णशआ यावर एक प्रकारचा कचचोक्याचा खमांग वास येतो. हा वास आ यावर पाण्याचा एक 
हबका मारून पुन्हा थोडी णशआवावी म्हर्आे खळ तयार होते. या खळीला णचकर्ाई चाांगली असते. 
 
डेक्स्रीन पेस्ट 
 

वरील खळींपेक्षा सध्या कहदुस्थानातील दप् तरखान्यात वापरात असलेली शास्त्रोक् त खळ म्हर्आे 
डेक्स््ीन पेस्ट होय. ह्या पेस्टचा फॉम्युला बेंगाल केणमकल व फामास्युणटकल वक्सण (कलकत्ता) ठरणवला 
आहे तो : 
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१ पार्ी २० रत्तल 

२ डेक्स््ीन (मदैा) १० रत्तल 

३ लवांगाचे तेल (ऑईल ऑफ क्लोव्ह) ३ औांस 

४ सफॅ्राल ३ औांस 

५ पाांढरे आरसेणनक ककवा लेड कारबोनेट ३ औांस 

पर् नॅशनल आकााव्हआने पेस्टचा थोडा बदललेला फॉम्युणला णदला आहे तो : 
१ पार्ी १० रत्तल 

२ डेक्स््ीन (मदैा) ५ रत्तल 

३ लवांग तेल (ऑईल ऑफ क्लोव्ह) १½ औांस 

४ सफॅ्राल १½ औांस 

५ व्हाईट आरसेणनक ककवा लेड कारबोनेटस् २½ औांस 

 
पार्ी तापत ठेणवले असता पाण्यास उकळी फुट यानांतर त्यात डेक्स््ीन मदैा णमसळावा व तो 

पाण्याशी एकआीव होईपयंत घोटीत रहावा. पेस्ट तयार झा यावर वरीलपैकी बाकीची पातळ द्रव्ये त्यात 
ओतावी व एकसारखी घोटून एकआीव होऊ द्यावी. पेस्ट फार पातळ ककवा अणतशय घट्ट नसावी. पेस्ट फार 
आाड झाली तर त्यात थांड पार्ी णमसळवनू कागदास लावता येईल येवढी पातळ करावी. प्रत्यक्ष काम करू 
लाव यावर खळीचा पातळ ककवा घट्टपर्ा समआू लागतो. 
 

ह्या पेस्टमध्ये णवषारी द्रव्ये अस याने णतच्यासाठी िाांडी वगेळी वापरावी; ती ातर कशाला वापरू 
नयेत. पेस्टचे काम झा यावर हात साबर्ाने स्वच्छ िुवाव.े 
 

पेस्ट बनणवण्यास लागर्ारे साणहत्य: (१) स्टोव्ह ककवा शगेडी (२) ॲ युणमणनयमचे झाांकर्ासणहत 
पातेले (६ ते ७ णलटर पार्ी मावले असे) (३) एनामेलचे पसरट िाांडे. ज्यात सुमारे ६ ते ७ णलटर खळ 
तयार होईल असे. (४) उकळते पार्ी मदै्यात ओतण्यास लाांब दाांडा बसणवलेले एनामेलचे िाांडे (५) पळी – 
उिट मोठा चमचा – स्टेनलेस स्टीलचा. (६) तराआू व वआने (७) काांचेचा मेझर ग्लास. 
 

वरील साणहत्याच्या साहाय्याने पेस्ट तयार झा यावर पेस्टचा वापर करताना खालील साणहत्य 
आवश्यक आहे. 
 

१.णचनी मातीची बरर्ी – पेचाचे झाकर् असलेली पेस्ट ठेवण्यासाठी २. एनामलची पसरट िाांडी 
नग ३–पेस्ट तयार करण्यास, काम करतेवळेी पेस्ट काढण्यास व स्वच्छ पार्ी िरून ठेवण्यास. ३. प्रशस्त 
मोठे टेबल– आाड काचेच्या फलकासह. ४. िश नग २, मऊ केसाांचे १॥” िारीपकैी ५. मलमल २ मीटर ६. 
बादली पाण्यासाठी ७. ऑईल पेपर (तेणलया आाड िाऊन पेपर) १ डझन, ८ णटशु पेपर – पाांढरा स्वच्छ – 
स्वीडनमेक – १ रीम. ९. हँडमेड पाांढरे शुभ्र आाड कागद, १०. तलम रेशमी कापड (णचफॉन) ११. 
स्टीलच्या सुऱ्या २, १२. लहान हँड पे्रस, कागद दाबून ठेवण्यास, १३. फोणलयो नग २ तयार झालेले व 
तयार करावयाचे कागद ठेवण्यास, १४. मोठी कातरी, १५. आाड व कमी आाडीचे काडणबोडण नग, ४, १६. 
फूटपट्ट्या नग २, १७. साबर् व टॉवले. 
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णशकणव याणशवाय हे कायण करता येरे् कठीर् आहे. णटशुपेपर वापरून हस्तणलणखत दुरुस्ती कशी 
करतात हे वर साांणगतले आहे. 
 
वशफॉकनग 
 

णशफॉन हे बारीक तलम मलमलीसारखे एकदम पातळ णझरणझरीत वस्त्र असते. ते कागद–दुरुस्ती 
करण्याकणरता वापरतात. 
 

अती आीर्ण झालेला कागद आहे आणर् दोन्ही बाआूने त्याच्यावर णलखार् आहे, अशा कागदाची 
दुरुस्ती णशफॉनने करतात. त्याची पद्धती खालीलप्रमारे्:– 
 

पार्ी कशपडून कागद ओला के यावर तो ओ या फडक्याने पुसून स्वच्छ करावा व नांतर हलक्या 
हाताने त्यावरील घड्ा, सळ, सुरकुत्या नाहीशा कराव्या. आणर् त्याआवर गदॅकरग करतानाचे णटपके 
िराव,े कागदाच्या आकारापेक्षा ककणचत् मोठ्ा आकाराचे णशफॉन वस्त्र घ्याव े व ते ऑईल पेपरच्या 
तुकड्ावर पसरून ठेवाव.े नांतर ह्या कापडावर िशाने खळ लावनू कागद व कापड एकआीव करावा. 
दुसऱ्या बाआूने वरीलप्रमारे् तलम रेशमी कापड डकवाव.े नांतर तो कागद वाळत ठेवावा. सवण कागद 
वाळ यावर एकेक कागद दोन काडणबोडात ठेवनू ते सवण काडणबोडण हँड पे्रसमध्ये एक णदवस दाबून ठेवाव ेव 
दुसरे णदवशी काढाव ेम्हर्आे पूवणस्स्थतीत णदसतील. 
 
हस्तवलवखते ि वचते्र याचं्या दुरुस्तीचा वतसरा प्रकार असा : 
 

आे कागद एकाच बाआूने णलणहले आहेत व आी णचते्र णटशुपेपर लाव याने आतील रांग मांद व अस्पष्ट 
णदसतील ककवा आी हस्तणलणखते फार बारीक कागदावर णलहून शाई, लेखन अस्पष्ट आहे अशा णलणखतावर 
णटशुपेपर लावनू सोय न होता गैरसोय होते. हँड पेपर हस्तणलणखताच्या आकाराचा कापून घेऊन त्यावर 
खळ लावावी. नांतर घड्ा वगैरे नाहीशा करून साफ केलेला हस्तणलणखताचा कागद या खळ लावले या 
हँड पेपरवर ठेवावा. त्यावर आाडा कागद ठेवनू हाताने ककवा कोरड्ा फडक्याने हळू हळू दाबून 
हस्तणलणखत खालच्या कागदास सुरकुत्या न पडता बरोबर णचकटले आाईल असे कराव.े नांतर हे कागद 
वाळवनू हँड पे्रसमध्ये दाबनू दुसऱ्या णदवसपयंत ठेवाव.े 
 

आुने कागद दुरुस्त करण्याचा आर्खी एक आिुणनक प्रकार म्हर्आे हँड लेणमनेशन व मशीन 
लेणमनेशन होय. मशीन लेणमनेशन हे यांत्र आप या महाराष्ट्ात नाही. 
 

ह्या पद्धतीस लागर्ारा कागद व वस्तु (cellulose acetate foil and acetone liquid) दुर्थमळ 
झा या आहेत. हे परदेशातून आर्ाव ेलागते व सध्याांच्या चलन दुर्थिक्षतेमुळे हे शक्य होत नाही. या पद्धतीने 
कागदाांची दुरुस्ती त्वणरत होते. या पद्धतीने दुरुस्त केलेले कागद णकत्येक वष ेचाांग या स्स्थतीत रहातात. 
ते साबर्पाण्याने िुता येतात. काांचेखाली एखादा कागद ठेवनू आेवढे स्पष्ट वाचता येते, तेवढे स्पष्ट ह्या 
पद्धतीने दुरुस्त झालेला कागद वाचता येतो. या यांत्राची ककमत सुमारे पाऊर् लाख असून त्याच्या वापरास 
एक आार्कार कारागीर हवा असतो. 
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पुस्तक बाधंिी – कव्हरचे पुठे्ठ 
 

ही कामे करताना वारांवार पुठ्ठ्ठ्ाांची आरूरी िासते. णवशषेतः मराठी रुमालाांना घट्टपर्ा 
येण्याकणरता रुमालातील कागदाच्या आकाराहून ककणचत मोठ्ा आकाराचे पुठ ठे खाली वर घालून रुमाल 
बाांिला म्हर्आे त्या रुमालातील कागद चुरगळत नाहीत व व्यवस्स्थत रहातात. णशवाय बाांिर्ी कामाकणरता 
पुठ्ठ्ठ्ाांचा उपयोग होतो. 
 

पुठ्ठ् ठे अनेक प्रकरचे असतात. त्याांची माणहती व गुर्िमण येथे णदले आहेत. 
 
वमलबोडण (Mill Board) 
 

हा ककमतीने महाग असतो. पर् बाांिर्ीच्या कामास उत्तम. ह्यात गडद रांगाचा आो असतो तो िारी, 
व राखी रांगाचा त्याच्यापेक्षा हलका, असे याचे दोन प्रकार आहेत. हा पुठ्ठा आुने दोर, वाक, ताग वगैरेपासून 
केलेला अस याने फार णचवट व बळकट असतो. याची आाडी सहा पेनी, सात पेनी, आठ पेनी, व त्यापुढे 
आठ पेनी एक एक्स, आठ पेनी दोन एक्स व फक् त मोठा एक्स एकच, असेल तर दहा पेनी अशा खुर्ावरून 
ओळखतात. हा लवणचक असतो. वआनावर णवकला आातो. 
 
स्रॉ बोडण (Straw Board) 
 

हा पुठ्ठा आप या देशातही होऊ लागला आहे. याचा रांग णपवळा असतो. याच्या एका पठु्ठ्ठ्ाचे 
वआन ३ औांसापासून ४ पौंडापयंत असते. लाांबी, रुां दी काही णठकार्ी २५ ते ३० ाांच अथवा २२ ते ३२ ाांच 
असते. हा अणतशय णठसूळ व कडक असतो. त्यामुळे कापताना वगैरे त्याच्या िसड्ा उडतात. हा स्वस्त 
अस याने सवणत्र प्रचारात आहे. 
 
लेदर बोडण (Leather Board) 
 

ाांग्लांडकडे वगैरे ह्या प्रकारचा नवीन पठु्ठा णनघाला आहे. हा अणतशय बळकट व णटकाव ूअसतो असे 
म्हर्तात. पर् पुस्तकाला लावण्यास उपयोगी पडत नाही. 
 
हॉलंड बोडण (Holland Board) 
 

हा पठु्ठा महायुद्धानांतर ाकडे येण्याचा बांद झाला. कारर् तो स्टॉबोडाातका स्वस्त णवकरे् परवडत 
नाही. हा पठु्ठा स््ॉ बोडापेक्षा कामास चाांगला. 
 
पुठे्ठ कापण्यास लागिारे यंत्रसाहाय्य 
 

पुस्तक बाांिर्ीकणरता पठु्ठा वापरावयाचा असो अगर रुमालात पठु्ठा घालावयाचा असो तो कापावा 
लागतो. “बोट कैची” (Straw–Board cutter) णनघा यापासून पठेु्ठ कापण्याचे काम आास्त सोपे झाले 
आहे. या कैचीने हवा तेवढा पुठ्ठा कापता येतो. यात दोन सुऱ्या असतात. एक खालच्या पाट्याला (Plate) 
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स्कू्रने बसणवलेली व दुसरी वरच्या हाताला असते. वरच्या सुरीने पत्रा कापला आातो व पाट्याच्या सुरीने 
त्याच्या घसड्ा उडू न देता तो साफ केला आातो. ह्या पाट्यावर ाांचाच्या खुर्ा अस याने मापाची फार 
सोय होते. कापताना पुठ्ठा हलू नये म्हर्ून तोही दाबनू िरण्याकणरता एका पट्टीची सोय केलेली असते. व ही 
पट्टी पायाने ओढून िरता येते. त्यामुळे कापताना पुठ्ठा हलण्याची िीती नसते व नेमका मापाचा पुठ्ठा पढेु 
पडतो. 
 

पुठे्ठ कापण्याणरता छोटेसे एक हातयांत्रही णमळते. त्या यांत्रावर फुलस्केप आकारापयंतचे सवण पठेु्ठ 
कापता येतात. त्याांपकैी काहीच नसेल तर मग सािी बोटकैची वापरावी. णतने हे सवण काम करता येते. 
 
पुस्तक बाधंिीची हत्यारे 
 

(१) घड्ा घालण्याची पट्टी (folder), (२) हातोंडा, (३) दाब, (४) लहान दाब, (५) 
णशवर्कामाचा दाब, (६) घरी केलेला दाब, (७) णशकां द्या, (८) हातणशकां द्या, (९) आमणन हातणशकां द्या, 
(१०) णशकां द्या व रांिा, (११) रांिा अथवा पलुावा, (१२) कापर्ीचे यांत्र, (१३) तरफ कापर्ी यांत्र, (१४) 
बोटकैची, (१५) गोलाईच्या पट्ट्या, (१६) पुस्तक कापण्याचे यांत्र, Straw Board cutter ह्याखेरीआ दोरा, 
सुया, नरार्ी, िारेचा दगड, खळीकणरता पाते या, सरसाचे िाांडे, घड्ा घालण्याच्या पट्ट्या, कुां चा 
(Brush) रांग उडणवण्याचा कुां चा, णशकलगार (Burnisher) हातोड्ा, गुळगुणळत फरशी, चाकू, कातऱ्या 
ात्यादी णकरकोळ हत्यारे व सािने लागतात. बाांिर्ीकाम ही एक कला अस यामुळे चाांग या हत्याराांची व 
काराणगराांची आरूरी आहे. 
 
 

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ 
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८ 
इमारत 

 
दप् तराांची व कागदपत्राांची णनगा राखण्यासाठी ‘घर’ हव.े त्या ामारतीचा व ामारतीच्या आागेचा 

णवचार व्हावयास हवा. दप् तरखान्यास लागर्ारी ामारत, त्या ामारतीच्या आआूबाआूची आागा यासांबांिीचे 
ढोबळ िोरर् ठरलेले असते. दप् तरखान्याची आदशण ामारत बाांिण्यापूवी खालील गोष्टी लक्षात घेतात:– 
 

(१) ामारतीची आागा, शक्यतो सणचवालय, वस्तुसांग्रहालय आणर् ग्रांथालय याांच्या आवळपास 
असावी. (२) ामारत ही हवशेीर पर् आगीपासून सुरणक्षत असावी. (३) थोडक्या आागेत पुष्टकळ साणहत्य 
राहील आणर् ते चटकन णमळेल अशी सोय करता यावी (४) ामारतीची आागा. 
 

राज्यकारिाराच्या यांत्ररे्मुळे दप् तर तयार होते. मागीव कागदपत्राांचा उपयोग पुराव्यादाखल अिून 
मिून राज्ययांत्ररे्ला होत असतो. आवश्यक कागदपत्र ताबडतोब णमळावते म्हर्ून दप् तरखाना 
सणचवालयाच्या शआेारी असरे् आवश्यक आहे. णआ हा कचेऱ्या, तालुका कचेऱ्या व त्या त्या कचेऱ्याांची मुख्य 
कायालये याांच्या आवळच त्याांचे दप् तरखाने हवते. दप् तरखाना ामारतीआवळ रे व े स्टेशन, णवमानतळ, 
टेणलफोन एक्सचेंआ, पॉवर हाऊस (वीआघर), गआबआलेले रस्ते, णगरण्या ककवा बांदरे ही असू नयेत. यामुळे 
दप  तरखान्यातील कागदपत्राांवरील िुरळा, िूर व णवमान ह  ला हे टळतात. यामुळे होर्ारे दूरगामी पणरर्ाम 
टाळता येतात. 
 

दप् तरखान्याच्या ामारतीिोवती उांच कित असावी. आर्ी ह्या दप् तरखान्याच्या आसमांतात 
वृक्षलताांच्या छाया असाव्या. गवती मदैान असाव.े िूळ कमी करण्यासाठी याचा अणिक उपयोग. 
 
व्यािहावरक गरजा 
 

दप् तरखान्याच्या ामारतीच्या व्यावहाणरक गरआा म्हर्आे (१) कायालय, (२) बाहेरून येर्ाऱ्या 
कागदपत्राांच्या फायली घेण्यासाठी राखीव खोली (३) कागदपत्राांच्या फायली व रुमाल ज्यावर रचून 
ठेणवतात त्या णशड्ा ठेवण्यास लागर्ारी िरपूर आागा, (४) अणत महत्त्वाचे व गुप् त स्वरूपाचे कागदपत्र 
असलेली कपाटे ठेवण्यास आागा, (५) दुरुस्तीगृह, (६) िुरी (फ्युणमगेशन) आागा, (७) लॅणमनेशन आागा, 
(८) णचणत्रकरर् आागा (९) सूक्ष्म णचत्रर् (१०) फोटोस्टॅट आागा, (११) ग्रांथालय, (१२) म्युणझयम, (१३) 
सांशोिनशाखा, (१४) गोडाऊन. 
 

वर साांणगतले या खो या णकती लाांबी रुां दीच्या हव्या हे त्या दप् तरखान्यातील कागद साठ्ाच्या 
आकारावर अवलांबून राहील. मात्र कागदपत्राांचा सुरवातीचा साठा आरी माफक असला तरी आसआशी वष े
आातील तसतसे शासनसांस्थेकडून अणिकाणिक कागदपते्र दप् तरखान्यात रक्षर्ाथण येत रहातात. हे लक्षात 
ठेवनू सुरवातीच्या फायलींच्या सांचयाकणरता लागर्ारी तेवढीच आागा न आखता पढेु ही ामारत वाढणवता 
येईल व वाढीव गरआा त्या ामारतीत िागणव या आातील. म्हर्आे नव्या ामारतीस पुढे मागे िरपूर आागा 
आिींपासून घ्यावी. सवण शाखा व उपशाखा व कायालयाची यांत्रर्ा बसण्याकणरता लागर्ारी आागा वगळून 
खुद्द फायली व रुमाल ठेवण्याकणरता िरपूर आागा हवी. ह्या रेकॉडण रूमस् नेहमी णबस् डांगच्या एका टोकास 
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असाव्या. म्हर्आे कालाांतराने ज्यावळेी फायली वाढतील आणर् आागेची आवश्यकता िासू लागेल तेव्हा 
रेकॉडण रूम (दालने) वाढणवण्यास आागा असली म्हर्आे तशा खो या पुढे आोडता येतील हे लक्षात ठेवनू 
पुष्टकळशी णरकामी आागा ठेवलेली असावी. 
 

ामारतीमिील प्रत्येक दालनाची रचना अशी असावयास हवी की तेथील फायलींवर सूयणणकरर् 
सरळ येता कामा नयेत, म्हर्ून ामारतीचा पढुा पूवण पणश् चम असावा. दणक्षर् उत्तरेच्या बाआूला णखडक्या 
असाव्या. त्या णखडक्याांच्या तोंडावर वरील बाआूने झडपे असावीत म्हर्आे पावसाचे कशतोडे ामारतीच्या 
आत येर्ार नाहीत. िरपूर हवा व उआेड प्रत्येक दालनात असला पाणहआे. त्याकणरता प्रत्येक दालनास १-२ 
णखडक्या व झरोके असावते. 
 

अणिलेख दालनास मात्र शक्यतो कमी णखडक्या असाव्या. प्रत्येकी ३–४ स्टँडच्या समाांतर एक 
लहानशी णखडकी असावी. त्याच आागेत २–४ एक्झॉस्ट पांखे लावनू हवा खेळती येईल असे कराव.े प्रत्येक 
खोलीत एक्झॉस्ट पांखे णकती असाव े हे त्या खोलीच्या आकारमानावर अवलांबनू राहील. ामारतीच्या 
आकाराबद्दल बोलायचे तर आिी उणद्दष्ट साध्य होर्ारा आकार असावयास हवा. कलापूर्ण वास्तू असावी. 
वास्तूची बाांिर्ी मआबतू असायला हवी. णवशषेतः ज्या आागी कागदपत्राांसाठी घोडे बसणवले आार्ार ती 
आागा अणतशय मआबूत हवी. त्या आागेला व कितीला िेगा पडता कामा नये, अग्नी, िकूां प, बाँब वषाव, उष्टर् 
वारे व अणत वषाव हे सवण सहन करून णटकाव िरण्याएवढी मआबुती त्या ामारतीची असायला हवी. 
लोखांड, णसमेंट, काँक्रीट, णवटा अशा प्रकारचे सामान त्या ामारतीकणरता वापरले तरच णतचे बाांिकाम 
मआबूत होईल व अणिलेखालय मआबूत अस याचे उणद्दष्ट साध्य होईल. कोर्त्याही पणरस्स्थतीत ामारतीला 
वापरले आार्ारे सामान हे चाांगले व णटकाव ूअसायला हव.े किती चकाकी असले या णवटाांच्या असाव्या. 
ककवा त्यावर गुळगुळीत व मऊ असा णगलावा असावा. आमीन एकदम तुळतुळीत असावी. णतच्यावर आर 
णसमेंट घातले असले तर ते चाांगले घोटून पॉलीश करून आागा तुळतुळीत करावी म्हर्आे त्यावर िुरळा व 
घार् राहार्ार नाही व िुरळा पडला तर तो ताबडतोब काढता आला पाणहआे. ामारतीवरील छप्पर असे 
असाव ेकी आरूरीप्रमारे् दुसरा मआला चढणवता येईल. छपरामुळे, छतामुळे उांदराांना रहायला आागा णमळू 
नये, िुरळा साचू नये, सवण साफ करता याव ेअशी तआवीआ असावी. पावसाचे पार्ी गळर्ार नाही, छतावर 
साचर्ार नाही, बाआूच्या पन्हाळीमिील पार्ी आत णझरपर्ार नाही याबद्दल खबरदारी घ्यावी. णवआेच्या 
तारा लोखांडी नळीतून नेले या असाव्या. कुठ याही प्रकारे आगीचा सांिव उरू नये. अणिक णतरके व 
टोकदार कोन शक्य तो असू नयेत. दरवाआे व णखडक्याांना लोखांडी झडपे असावीत. अणिलेख ठेवायच्या 
आणमनीची पातळी ातर खो यातील आणमनीच्या पातळीबरोबर असावी म्हर्आे वआनशीर अणिलेख ्ॉलीच्या 
साहाय्याने एका आागेवरून दुसऱ्या आागी नेता येतील. ामारतीस मआले अस यास वरील मआ यावर 
आाण्यास णलफ्ट असावी. अस्ग्नसांरक्षक व अस्ग्निोका देर्ारी यांते्र बसवावी. पाण्याचे फवारे उडतील अशी 
सािने आवळ ठेव ूनयेत त्यामुळे पार्ी अणिलेखाांवर पडून अणिलेख नाश होण्याचा आास्त सांिव असतो. 
 

प्रत्येकी दोन घोड्ाांमिील आागी अस्ग्नशामक ठेवावा. त्यात काबणन डाय् ऑक्साईड वायू प्रमार्शीर 
असावा. त्याने आग णवझते आणर् त्याच्यामुळे अणिलेखाांना िोका पोचर्ार नाही. त्याचा डाग आणमनीवर 
ककवा कागदावर रहात नाही. सबांि आागेच्या के्षत्रफाळाच्या आकारनामाच्या पांचवीस टक् के वाय ू प्रत्येक 
अस्ग्नशामक नळकाांड्ात असावा. (म्हर्आे आर खोली ५ हआार घनफूट के्षत्रफळाची असेल तर त्यातील 
आागेची आग णवझणवण्यास १२५० सी. सी. वायू त्या अस्ग्नशामक नळकाांड्ात हवा). दालनामध्ये आाण्या–
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येण्यासाठी एकच वाट असावी म्हर्आे बांदोबस्त नीट ठेवता येतो. दरवाआे लोखांडी आाड आाळीचे असावते. 
तसेच णखडक्याही लोखांडी आाड आाळीच्या असाव्यात. 
 

 

वशफॉनच्या सहाय्याने कागद दुरुस्ती 
 
दप्तरखान्द्याच्या जागेत दप्तरे ठेिण्याची व्यिस्था 
 

दप् तरे ठेवण्याकणरता णशड्ा (Shelfing) लोखांडाच्या अगर लाकडाच्या असाव्या. त्याची उांची ७ 
फुटाांपेक्षा आास्त असू नये. एवढ्या उांचीत तीन कप् पे असाव.े प्रत्येक कप्प्याची उांची १ फुटाची असावी. या 
णशड्ाांसमोर उिे राहून णशड्ाांच्या कप्प्यात ठेवलेली दप् तरे ककवा फाई स सहआ काढता आ या पाणहआेत. 
या लोखांडाच्या ककवा लाकडाच्या णशड्ा दप् तरखान्यात अशा रीतीने ठेवावयाच्या की साफ करण्यासाठी 
चारी बाआूस सहआरीत्या णफरता येईल. सवण रुमालाांवरून व अणिलेखाांवरून हवा खेळती राहील; दोन्ही 
णशड्ाांमध्ये ३ ते ४ फुटाांचे अांतर ठेवाव.े णशड्ा अशा रीतीने बसवाव्या की त्याांमिून आाण्यायेण्याकणरता 
मोकळी आागा राहील. णशड्ाांवरील कप्पे (Compartments) सािारर्तः १२”, १८”, १६” या आकाराचे 
असाव ेककवा आप या गरआेनुसार ते कमीअणिक आकाराचे करवनू घ्याव.े 
 

महत्त्वाचे अणिलेख ठेवण्यासाठी लाकडाांची कपाटे न करता लोखांडी पत्र्याची मआबूत कपाटे 
वापरावी. 
 

दप् तरखाना णवदु्यतणदव्याांनी सज् आ असावा. कारर् ज्या ज्या णठकार्ी आपर्ास णवदु्यत प्रकाश हवा 
असेल त्या त्या णठकार्ी णदवा लावण्याची सोय असायला हवी. मात्र अणिलेखागारात णवआेच्या तारा 
लोखांडी नळकाांड्ातून सगळीकडे नेले या असाव्या म्हर्आे णलकेआ आरी झाले तरी अणिलेख आगीच्या 
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िक्ष्यस्थानी पडर्ार नाहीत. अणिलेख नेहमी खु या कप्प्यात ठेवावते म्हर्आे त्यात िरपूर हवा खेळेल. कप्पे 
लाकडी असतील तर त्याांना रांग द्यावा. हे काम पावसाळयाअगोदर व नांतर वषातून दोन वळेा कराव.े या 
रांगवले या दालनात अणिलेख ठेवताना णदलेला रांग वाळला ककवा नाही हे आरूर पहाव.े अणिलेख 
ठेव यानांतर नेप्थाईल बॉल या प्रत्येक दालनात मिून मिून आरूर ठेवावते. 
 
िातानुकुलीत (एअर कंवडशकनग) 
 

अणिलेखाणिकाऱ्याच्या पुष्टकळशा अडचर्ी आर अणिलेखागार वातानुकुलीत असेल तर दूर 
होतील. ज्या आागी आपर्ास अणिलेख ठेवावयाचे आहेत ती आागा आर वातानुकुलीत असेल तर णकती तरी 
फायदा होईल. हवामान आणर् हवचेा दाब ही वातानुकुलीतामुळे सारख्या प्रमार्ात राखली आातील आणर् 
अणिलेखाांच्या ‘प्रकृती’स ही हवा मानवर्ारी आहे. यामुळे कागदपत्राांचे कुआरे् ककवा खराब होरे् थाांबेल. 
वातानुकुलीत हे अणिलेखाांना णमळालेले अिय आहे. वरदान आहे. त्यामुळे हवामानात होर्ारे बदल आपर् 
ताब्यात ठेव ू शकतो. रखरखीत उन्हापासून कागदपत्र तडकण्याची िीती उरर्ार नाही ककवा बुरशी 
येण्याचा सांिवही उरर्ार नाही. 
 
दप्तरासंाठी ककिा हस्तवलवखत गं्रथासंाठी वशड्याचें िाग वनवित करिे:– 
 

(अ) दप् तरखान्यात खात्याप्रमारे् ककवा शाखा अगर णविागाप्रमारे् आणर् मुख्य फेणरस्ताच्या 
िोरर्ाप्रमारे् अनुक्रमाने दप्तरे ककवा हस्तणलणखत ग्रांथ णशड्ा (रॅक्स) अगर त्याचे िाग णनणश् चत करून 
त्यावर लावाव.े 
 

(ब) त्या प्रत्येक िागाचे नाव मोठ्ा अक्षरात कागदावर णलहून त्यात ज्या शाखेचे ककवा खात्याचे ते 
कागद असतील त्या खात्याचे अगर शाखेचे नाव णलहाव.े त्याखाली णशडी क्रमाांक आणर् णशड्ाांचे आेवढे 
खर् त्या खात्याच्या अणिलेखाांनी व्यापले असतील त्या सवण खर्ाांचा उ  लेख त्या खाली करावा. शवेटी 
आेवढे रुमाल ककवा हस्तणलणखत ग्रांथ त्या णविागात ठेवले असतील त्याांचा उ  लेख व्हावा आणर् सोबतच्या 
आकृतीत दाखणव याप्रमारे् फलक तयार झाला म्हर्आे तो त्या णविागात णशड्ावर लटकवावा. 
 
शाखेचें नाांव :– फायनान्स णडपाटणमेंट 

णशडी क्र. खर् क्र. 
रुमाल क्र. ग्रांथ क्र. 
 

दप् तरावर ककवा हस्तणलणखत ग्रांथावर णलणहलेला अांक, वषण वगैरे स्पष्टपरे् णदसेल अशा प्रकारे 
णशड्ाांवर दप् तर ककवा ग्रांथ ठेवण्याची तआवीआ करावी. 
 
िाळिी लागलेले अविलेख एकत्र होऊ देऊ नये. 
 

परांतु वाळवी वगैरे लागून खराब झालेले कागद, मग ते णनरांतर ठेवावयाच्या कागदाांपकैी असोत वा 
फाडावयाचे असोत–वाळवी लागलेले नसतील अशा चाांग या स्स्थतीतील कागदात एकत्र आर्ू नये. 
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वाळवी लागलेले कागद–दप् तरे वा हस्तणलणखत ग्रांथ–णनराळे स्वतांत्र रीत्या ठेवाव.े त्याांची नोंद त्या त्या 
फेणरस्तात करावी. 
 
िाळिी लागलेल्या कागदांचा नाश परिानगीने करािा. 
 

वाळवी लागलेले अणिलेख दप् तरखान्यात आास्त णदवस ठेव ू नयेत. कारर् ती वाळवी दुसऱ्या 
ग्रांथाांना लागते. हे टाळण्याकणरता वाळवी लागले या कागदाांचा नाश कररे्च णहतावह होय. वाळवी 
लागलेले कागद नाश करावयाचे असतील तेव्हा दप् तरखान्याच्या प्रमुखाची सांमती घेऊन योग्य मांआुरीने ते 
कागद नष्ट कराव ेव मुख्य फेणरस्तात तशी नोंद घ्यावी. 
 

दप् तरखान्याची ामारत ओलसर आागेत बाांिू नये. णखडक्या वगैरेच्या िारे ामारतीत पावसाचे पार्ी 
आत णशरून आणर् योग्य प्रमार्ापेक्षा अणिक ऊन ककवा वाऱ्याने त्यातील कागद (दप् तरे वा हस्तणलणखत 
ग्रांथ)खराब होतील अशा गैरसोई असू नयेत. 
 
ओल आल्यास काय करािे 
 

पावसाच्या पाण्याने ककवा अन्य कारर्ाने ामारतीत ओल येत अस यास दप् तरखान्याच्या 
आणमनीवर प्रथम चटया अगर सतरांज्या अांथराव्या. आुनी वतणमानपते्र वापरून ओल तात्पुरती कमी करता 
येते. 
 
िाळिीचा उपद्रि 
 

दप् तरखान्याच्या ामारतीत वाळवी ककवा कसरीचा उपद्रव णदस यास लगेच – 
(१) णनळीच्या पाण्याने त्या ामारतीच्या किती रांगवाव्या आणर् आणमनीवर त्या पाण्याचा णशडकाव 

करावा. 
 

(२) दप् तर ठेवण्याच्या णशड्ाांना आणर् कपाटाांना डाांबर फासाांव.े 
 

(३) डाांबराच्या गोळया दप् तरात नेहमी ठेवाव्या. 
 
आगीपासून बचाि 
 

दप् तरखान्यास सवात अणिक िय आगीचे म्हर्ून आास्तीत आास्त खबरदारी घेतली पाणहआे. ामारत 
आळाली तर पुनः बाांिता येते. छापील पसु्तके नाश पावली तर ती पुनः णमळणवता येतील. पर् कागदपत्राांचे 
तसे नाही. ते नष्ट झाले की कायमचे म्हर्ून आग लागू नये अशासाठी खबरदारी घ्यावी णततकी थोडी. 
 

ामारतीत या णबआली तारा लोखांडी नळीतून णफरणवले या असाव्या. उघडे ‘कनेक्शन’ कोठेही राहू 
देऊ नये. मुख्य म्हर्आे दप्तरखान्यातील णवआेचा प्रवाह बांद करता येईल असा ‘मेन स्वीच’ वगेळा ठेवावा 
आणर् दप् तरखाना बांद करताना तो बांद करावा. 
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तेलाचा णदवा आत न्यायचा असेल तर ज्याला ‘हणरकेन’ म्हर्तात तो कां दील बाहेर लावनू आत 
नेऊन वापरावा, ातर णदव ेवापरू नयेत. आणर् काम होताच बाहेर आर्ावा. 
 

कां दील पेटणवरे् – णवझणवरे् दप् तराशआेारी मुळीच करू नये. मेर्बत्ती, पर्ती, असले णदव े – 
दप् तरखान्याच्या आसपास णफरकू देऊ नयेत. णवडी, णसगरेट, पाईप ात्यादी िूम्रपानास सक् त बांदी असावी. 
 

पुष्टकळदा कॅन्टीनच्या णनणमत्ताने कचेरीत या अणिकाऱ्याांसाठी म्हर्ून ककवा ातर काही 
कारर्ाकणरता ‘चहापाण्याची सोय’ दप् तरखान्याआवळ करताना ती तशी व्यवस्था तात्पुरती सोईची असली 
तरी अत्यांत िोक्याची होय. म्हर्ून ह्या अशा सोईपासून दूर रहाव.े दप् तरखाना दूर राखावा. 
 

ातर आवळच्या ामारतीतून फेकले या णसगरेटी, णवड्ा दप् तरखान्यापयंत पोचर्ार नाहीत अशी 
खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आहे. आप याकडे आळकी थोटके णखडकीतून बाहेर फेकण्याची वाईट 
सवय पुष्टकळाना अस याने, णतआबद्दल आागरूक रहारे् ाष्ट. 
 

दप् तरखान्यातील आग णवझणवण्यासाठी वाळूच्या बाद या ककवा िरलेली पोती अवश्य ठेवावी. पार्ी 
सोडण्याची सोय असली तरी वाळूचा अणिक उपयोग करावा. कारर् पाण्याच्या झोताने दप् तर खराब होते. 
तसे वाळूच्या झोताने होत नाही. 
 

ही सवण खबरदारी दप् तरखान्यातील प्रत्येक छोट्या मोठ्ा कामगारास ठाऊक असावी. याबद्दल 
अणिकाऱ्याांनी मिून मिून सवांना माणहती द्यावी. त्याांना नीट माणहती आहे की नाही, याची चौकशी करावी. 
ह्या सवण सूचना ठळक अक्षरात णलहून दप् तरखान्यात सहआ णदसतील अशा णठकार्ी लावाव्या. आवळच्या 
आगीच्या बांबाचा टेणलफोन नांबर, वदी देण्याचा खाांब–वणरष्ठ अणिकाऱ्याांना कळणवण्यासांबांिी सूचना ात्यादी 
माणहती नेहमी तपासून ठळकपरे् फलकावर णलहावी. नव्या आुन्या कामगाराांना ती नीट समआली आहे की 
नाही ते पहाव.े 
 
अग्लनशामक (Fire Extinguisher) 
 

दप् तरखान्यात कागदाचा िरर्ा असतो. तसेत काही णठकार्ी कागदपत्र रुमालात बाांिून लाकडी 
घोड्ाांवर ठेणवलेले असतात. दप् तरखान्यात आगीचा िोका दोन प्रकारे असतो. (१) लाकूड, कागद,कपडे 
व तत्सम पदाथण याांना लागले या आगीमुळे (२) णवआेमुळे (Electric short circuit) 
 

वरील दोन्ही प्रकारच्या आगी णवझणवण्यासाठी प्रत्येक दप् तरखान्यात अस्ग्नशामक असरे् अत्यांत 
आवश्यक आहे. अस्ग्नशामकामुळे छोट्या व णकरकोळ आगी णवझणवरे् सुलि आाते. 
 

अस्ग्नशामक हे ताांबड्ा रांगाचे शांकूच्या आकाराचे वा दांडगोलाकृती सुमारे दोन फूट उांचीचे पत्र्याचे 
िाांडे असते. यात सवण प्रकारच्या आगी णवझणवण्याची व्यवस्था असते. 
 

या अस्ग्नशामकात एका उिट बाटलीत वर स फ्युणरक ॲणसड व त्याखाली सोणडयम काबोनेटचे 
द्रावर् ठेवलेले असते. अस्ग्नशामकाला असलेली णलव्हर दाबताच आतील स फ्युणरक ॲणसडची बाटली 
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फुटून ॲणसड व सोणडयम काबोनेट एकत्र होतात व त्यापासून काबणन डाय ऑक्साईड तयार होतो. त्याचा 
दाब द्रवावर पडून नोझलमिून काबणन डाय ऑक्साईडयुक् त द्रवाचा आोरदार फवारा बाहेर पडतो. काबणन 
डाय ऑक्साईड अस्ग्नणवरोिक अस याने आग णवझणवण्यात त्याचा उपयोग होतो. सवणसामान्य आग 
णवझणवण्यासाठी हा आस्ग्नशामक वापरतात. ह  ली बऱ्याच अस्ग्नशामकात िोमोक्लोरीमीथेन हा 
अस्ग्नणवरोिक द्रव वापरतात. हा महाग असली तरी वआनाने हलका, कमी आागेत मावर्ारा व अणिक 
प्रिावी असतो. णवआेमुळे लागर्ाऱ्या आगीत वीआ णवरोिक अस्ग्नशामक पदाथण वा द्रव वापरावा लागतो. 
काबणन टे्ाक्लोराईड हा अशा प्रकारचा द्रव आहे. या अस्ग्नशामकातून काबणन टे्ाक्लोराईड बाहेर 
पडतानाच त्याचे बाष्टपीिवन होते. हे बाष्टप हवपेेक्षा पाांचपट आड अस याने त्याचा थर आळर्ाऱ्या पदाथांवर 
आाऊन बसतो व त्यास प्रार्वायूचा पुरवठा होऊ देत नाही. साहणआकच प्रार्वायूच्या अिावी आग णवझते. 
 

सवणसािारर् आकाराच्या अस्ग्नशामकात दोन गलॅन द्रव असतो व णलव्हर दाब यावर सुमारे २५ 
णकलो चौ.सें.मी. (25kg./cm) एवढ्या दाबाने द्रव बाहेर येतो. दर दोन वषांनी त्यातला द्रव बदलावा वा 
तपासून घ्यावा अशी त्याांच्या णनमात्याांची णशफारस असते. 
 

ठराणवक प्रकारची आग ठराणवक द्रव वापरून णवझणव यास ती झटपट णवझते. या 
अस्ग्नशामकाखेरीआ कोरडी पावडर, माती, वाळू, ात्यादी वस्तु णरकाम्या बाद यात िरून दप् तरखान्यात 
नेहमी ठेवाव्या. एका लाकडी बाकात चार बाद या ठेवावयाच्या अस यास त्या बाकास चार िोके पाडावी. 
प्रत्येक बादली काठासह चार ाांच बांद राहील अशा आकारमानाची ही िोके असावीत. 
 
हस्तवलवखत गं्रथाचंी रचना 
 
अंतगणत रचना :–आसे ग्रांथालय हे विणमान असते तसेच हस्तणलणखताांचा साठा हाही विणमान असतो. या 
सािनात दरवषी िर पडत असते. त्यामुळे वाढ होते व काही वष ेलोटली म्हर्आे त्याांचा सांग्रह कसा करावा 
याबद्दल णववांचना णनमार् होते. अशा तऱ्हेची अडचर् पढेु उपस्स्थत होऊ नये म्हर्ून िावी काळातील वाढ 
लक्षात घेऊन हस्तणलणखताांची अांतगणत रचना (plan) कररे् ाष्ट. 
 

सांशोिन ग्रांथालय ककवा अणिलेखालय याांचा उपयोग बहुआन समाआाला फारसा होत नस याने 
असे सांग्रहालय शहरापासून आरा दूर अशा शाांत णठकार्ी असलेले बरे. दप् तरातील कागद अत्यांत दुर्थमळ व 
बहुमोल असतात. सांशोिनाच्या दृष्टीने साध्या णचटोऱ्याचेही अत्यांत महत्त्व असते. अशा दप् तराला आग व 
िूळ यापासून िोका राहू नये या दृष्टीने पाणश् चमात्य देशातील ग्रांथालये अस्ग्नप्रणतबांि (Fire proof) व 
िूलीप्रणतबांिक (Dust proof) सोयींनी युक् त असतात. 
 
पुठ्ठा बाधंलेले गं्रथ 
 

णशड्ाांच्या कप् प्यात पुस्तके ककवा बाांिर्ी ग्रांथ दोन प्रकारे ठेवता येतात. 
 

(१) उिे (Vertical) (२) आडव.े पणह या पद्धतीमुळे आास्त आागा अडणवली आात नाही. णशवाय 
आडव े खांड ठेवले तर एकमेकाांच्या वआनाने ते चेपून आातात. खालच्या खांडाांना हवा णमळत नाही. ते 
सहआगत्या बाहेर काढता येत नाहीत. त्याांना आोर देऊन बाहेर काढाव ेलागतात त्यामुळेही त्याांची खराबी 
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होते. या सवण गैरसोयी उिे ग्रांथ ठेव याने वाचतात. खांड उिे ठेवरे् हेच णनसगणतः शक्य आहे. ग्रांथाच्या 
कण्याच्या वरील बाआू बोटाने िरून ओढ याने बाांिर्ी सुटते. त्याकणरता ग्रांथाची बाांिर्ी कातडी असावी. 
ग्रांथ णशडीच्या कप्प्यात लावताना कसे ठेवाव ेह्या सांबांिीची माणहती प्रकरर् दोन मध्ये आली आहे ती पहावी. 
 
 

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ 
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९ 
नकाशे, वचत्रीकरि ि सूक्ष्म वचत्रीकरि 

 
नकाशाचंी वनगा 
 

दप्तरखान्यात नकाशाांची णनगा ही बाब एक महत्त्वाची [मकॅमोहन लाईन, दादरा–नगर हवेली वाद, कच्छ-कसि 
सीमेचा तांटा ात्याणद अलीकडील आांतरराष्ट्ीय तांट्याांत आुन्या नकाशाांचे महत्त्व कळून चुकले आहे.] आहे. बहुतेक दप्तरखान्यात आुने 
नकाश ेअसतात. व सरकार वळेोवळेी आे नकाश े प्रणसद्ध करते त्याच्या काही प्रती दप्तरखान्यात पढुील 
उपयोगासाठी ठेवतात. नकाश े ज्या ज्या वळेी छापतात त्या त्या वळेी त्याच्या काही प्रती दप्तरखान्यात 
पाठणव या आातात. अशा रीतीने दप्तरखान्यात आुने नव े नकाश े एवढे आमतात की त्याकणरता ‘नकाशा 
णविाग’ दप्तरखान्यात ठेवावा लागतो. त्याची णनगा नकाशाांचे वगीकरर् व सांरक्षर् ह्या बाबी आपोआप 
येतात. नकाशाांचे आतन हेसुद्धा एक तांत्र आहे. नकाशादुरुस्ती ही आुन्या कागदपत्र दुरुस्तीप्रमारे्च 
करावयाची असते. फाटलेले नकाश े णटशू पेपरने णचकटणवरे् आास्त सोईस्कर. एकदा ह्या नकाशाांची 
डागडुआी झाली की ते ठेवावयाचे कसे हा प्रश्न पडतो. 
 

नकाश ेएकाच आकाराचे नसतात. काही रुां दीला मोठे तर काही लाांब असतात, तर काही णकती 
लाांब रुां द ह्याांचा णवचार करीत नाहीत. ह्या सवांचा णवचार अणिलेखाणिकाऱ्यास करावयाचा आहे. 
 

हे सवण नकाश े क्रमाांक देऊन त्याांची सूची ककवा यादी–कॅटलॉग तयार झा यावर त्याांच्यासाठी 
मुक्रर केले या आागी ते ठेवावते ह्यासाठी ओढर्ीचे अनेक खर् असलेली कपाटे तयार करून घ्यावीत. हे 
खर् बॉलबेअकरगवर खेळते रहाव.े म्हर्आे कोर्त्याही खर्ात ठेवलेले नकाश े दुसऱ्या खर्ाच्या दाबाने 
चुरत नाहीत. काही णठकार्ी नकाश ेगुांडाळून ठेवतात. ही पद्धत तेवढीशी नकाशाांच्या आयुष्टयास णहतकारक 
नाही. कारर् अशा गुांडाळून ठेवले या नकाशाांना वाळवी, कसर वगैरे चटकन लागण्याचा सांिव आास्त 
असतो. दुसरी पद्धत नकाश ेटाांगनू ठेवण्याची, नकाशाांसाठी आी खोली असेल त्यात लाकडी ककवा लोखांडी 
घोडे बसवनू त्या घोड्ाांना नकाश े लां बरूप टाांगून ठेवतात. ह्याांची सुद्धा काळआी घ्यावयास हवी. बांद 
कपाटात नकाश े ठेवण्याचे ठर यावर कपाटाच्या खर्ाच्या आकाराचे नकाशाांचे तुकडे पाडाव.े हे काम 
मोठ्ा साविणगरीने आणर् कुशलतेने अनुिवी अणिलेखाणिकारी याांच्या मागणदशणनाखाली व्हावयास हव.े 
पॅणरसमध्ये नकाशाांचे सरांक्षर् करण्यासाठी खास ामारत बाांिली आहे. त्यात नकाश े ठेवण्यासाठी लहान 
मोठ्ा नकाशाांच्या आकाराची ओढर्ीच्या खर्ाांची कपाटे करवनू घेतली आहेत. आणर् त्यात सवात मोठे 
नकाश ेगुांडाळून ते उिे ठेवण्याची आणर् मध्यम प्रतीचे नकाश ेगुांडाळून ते आडव ेठेवण्याची सोय आहे. अशी 
सोय प्रत्येक दप्तरखान्यात हवी. 
 

नकाशाांची गुांडाळी न करता टाांगले या स्स्थतीत आर नकाश ेकपाटात ठेवले तर ते आास्त आागा 
अडवतील. आणर् िईुसपाट पसरले या स्स्थतीत ठेवले तर ते एकमेकास णचकटू नयेत म्हर्नू प्रत्येकाच्या 
पाठीला आाड पठु्ठा लवावा लागेल. ह्या दोन्ही प्रकारात फायदे व तोटे दोन्ही आहेत. 
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वचत्रीकरि ि सूक्ष्मवचत्रीकरि 
 

दप्तरखान्यातील आीर्ण कागदपत्र दुरुस्त करूनही काळाच्या ओघात त्यावरील शाई णवटते, अक्षरे 
णदसेनाशी होतात. त्यामुळे अणत मौ यवान हस्तणलणखते णनरुपयोगी ठरतात. हे असे होऊ नये, आीर्ण व 
अत्युपयोगी महत्त्वाचे कागद असतील त्या स्स्थतीत वापारावयास णमळाव ेम्हर्ून अशा कागदपत्राांचे फोटो 
घेऊन ठेवतात. अनेक दुर्थमळ ग्रांथ, हस्तणलणखतातील मआकूर, आीर्ण झालेली हस्तणलणखते ह्या सवांचे 
आतन करून ठेवरे् दप्तरदाराांचे प्रथम कतणव्य होय. त्यासाठी त्यास ह्यातील उपयुक्त िाग टाईप करून 
ठेवरे् ककवा त्या िागाचे णचत्रीकरर् करून ठेवरे् आवश्यक आहे. टांकणलणखत करण्यास श्रम व अविी 
पुष्टकळ लागतो म्हर्नू णचत्रीकरर्च योग्य. णचत्रीकरर्ामुळे आर्खीन फायदा असा की, कुठ याही 
णठकार्च्या महत्त्वाच्या कागदपत्राांची फोटोप्रत अ पखचात णमळणवता येते. पूवी दुर्थमळ ग्रांथ णमळणवण्यासाठी 
तो ग्रांथ आेथे असेल णतथे त्या ग्रांथातील िाषा आार्र्ाऱ्यास पाठवाव ेलागत असे. त्यास अनेक णदवस मोडून 
त्याची णकत्ता प्रत तयार करावी लागत असे. ह्यासाठी पसैा व वळे खचण करावा लागत असे. तो वळे व पैसा 
फोटोमुळे वाचणवता येतो. तसेच णचत्रीकरर्ाच्या अनेक प्रती तयार करता येतात. 
 
फायदे 
 

णचत्रीकरर्ामुळे हस्तणलणखत ज्या स्स्थतीत असेल त्या स्स्थतीत त्याची प्रत अनेकास अनेक 
णठकार्ी अभ्यासावयास णमळतात. णवशषेतः राज्याचा ककवा गावाचा सीमा तांटा, ास्टेटीची िाांडरे् कोटात 
दाखल झाली असता खट याशी सांबांणित णचत्रीकरर्ी प्रती वादी–प्रणतवादींच्या अनेक वकीलाांस व 
न्यायाणिशाांस एकाच वळेी अभ्यासता येतात. ह्यामुळे मूळ हस्तणलणखत हाताळून ते अणिक खराब होण्याचा 
प्रसांग टळतो. गैरसोयही टळते. णचत्रीकरर्ास वापरलेला कागद आाड अस यामुळे ही णचत्रीकरर् प्रत नव्या 
पुस्तकाप्रमारे् आपर्ास नीट बाांिर्ी करून कपाटात ठेवता येते. 
 

छायाणचत्रीकरर्ाचे दोन प्रकार प्रणसद्ध आहेत:– (१) कॉपींग, (२) फोटोस्टॅकटग. 
 
कॉपचेग मशीन 
 

एच्. ा. णप्रन्स कां पनीचे एणपलॉक्स कॉपींग मशीन णमळते. त्याला नकलेसाठी णवणशष्ट कागद 
लागतो. ज्या कागदाची नकल प्रत करावयाची तो कागद योग्य णठकार्ी बसवनू त्याआबरोबर रासायणनक 
कागद आोडून त्यास प्रकाशणकरर् द्यावयाचे. यामुळे परावर्थतत प्रकाश णकरर् पाडले म्हर्आे णनगेणटव्ह तयार 
होते. नांतर पाणहआे अस यास वरील पद्धतीने पॉणझणटव्ह प्रती वाटेल णततक्या काढता येतात. यात फक्त 
१३"× ८½" आकाराचेच ककवा त्याहून कमी आकाराच्या कागदाच्या प्रती तयार होऊ शकतात. हे यांत्र 
उपयोगात आर्ण्यासाठी मांद प्रकाशव्याप्त आागा असली आणर् डाकण  रूम नसली तरी चालेल. हे यांत्र फक्त 
मयाणदत उपयोगाचेच आहे. 
 
फोटोस्टॅट मशीन 
 

या यांत्रासाठी काळोखी खोली लागते. सवण सोयी एकाच यांत्रात केले या असतात. डाकण  रूममध्ये 
मशीन बसणवलेले असते. त्या मशीनला एक टेबलाच्या आकाराचा एक िाग असतो. या टेबलावर ज्याची 
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प्रणतमा करावयाची तो कागद काचेखाली पसरून ठेवतात. नांतर यांत्राच्या साहाय्याने त्या कागदाची 
णनगेणटव्ह तयार होऊन बाहेर पडते. ती फक्त सुकवनू ग्लेकझग होऊन वापरात आर्ता येते. ह्या 
णनगेणटव्हवरून लागलीच आपर्ास हव ेअसलेले णचत्रर्–पत्र णमळते. 
 

ह्यामध्ये ज्या आकाराचा कागद णदलेला असेल त्याच आकाराचे मूळ अक्षरवाटीसह णचत्रीकरर् 
होते. ही णचत्रीकरर् यांते्र ठेवण्यासाठी चाांगली डाकण  रूम (काळोखी खोली) पाणहआे. डाकण  रूम सािारर्तः 
मोठी असावी. कारर् तीत मोरी, रसायने प्रणक्रया करण्याची आागा, विणनयांत्र, फोटोस्टॅट यांत्र, ग्लेकझग यांत्र 
वगैरे मावले ातकी आागा असावी. 
 

हल्लीच्या काळात डाकण  रूममिील आतील मनुष्टय बांद हवमुेळे घुसमटू नये म्हर्ून एक्झॉस्ट फॅन 
बसणवले या असतात. तसेच हवा आार्ारे मागण अशा तऱ्हेने वाकड्ा वळर्ाचे केलेले असतात की फक्त 
हवा आत आाईल, प्रकाश आार्ार नाही. दारे व णखडक्या हे त्याांच्या फटीमध्ये रबर वगैरे बसवनू प्रकाश 
गळती प्रणतबांिक केलेले असतात. काही णठकार्ी त्याांना आर्खी काळया कापडाचे पडदे आतून बसणवलेले 
असतात. 
 
वचत्रीकरि :– 
 

या खोलीमध्ये दोन तऱ्हेचे सांरणक्षत प्रकाशणदव े (सेफ लाईट) लागतात (१) णहरवा (२) गडद 
नाकरगी लाल. णशवाय साध्या पाांढऱ्या ब बची सोय असावी लागते. 
 

काचेचा माफक पेला व चाांग या तराआूच्या साहाय्याने आरूर ती रसायने योग्य प्रमार्ात घेऊन 
त्यापासून (१) डेव्हलपर (२) स्टाप बाथ (३) णफस्क्सांग बाथ अशी रसायने तीन एनॅमल थाळयाांमध्ये 
बनणवतात. चौथ्या एनॅमल थाळीत शुद्ध पार्ी घेतले आाते. एक अलामण स्टॉप घड्ाळ लागते. प्रथम णदवे 
बांद करून णफ म उलगडली आाते. ती पाण्यात णिआवनू रासायणनक प्रणक्रयेसाठी तयार केली आाते. नांतर 
ठराणवक काळ वरील तीन रसायनाांतून नेली आावनू िुवनू शवेटी पाण्यामध्ये िुतली आाते. ह्या णफ मला एक 
प्रकारचा बुळबळीतपर्ा असतो तो आाण्यासाठी क्रोमीअम सॉ टच्या द्रवामिून त्याला बुडवनू काढावी 
लागते. (हा द्रव ठेवण्यासाठी पाचवी एनॅमलची थाळी लागते.) नांतर णफ म वाळत टाकली आाते. आर 
काही कारर्ाांमुळे णफ मने आास्त प्रकाश घेतला तर सािारर्तः याच तऱ्हेने परांतु मुद्रर् कागद वापरून, 
छापाचे णचत्रीकरर् होते. 
 
सूक्ष्मवचत्रि (Microfilming) 
 

वरील दोन्ही प्रकाराांपेक्षा अगणर्त कागद अणतशय थोड्ा आागेत आतन करून ठेवण्याची व 
सुलितेने ती आवळ बाळगण्याची आपर्ास मन चाहे णतथे नेण्याची अगदी सोपी रीत म्हर्आे सूक्ष्म णचत्रर् 
(Microfilming). आीर्ण झालेले हस्तणलणखत ग्रांथ ककवा अणत महत्त्वाचे ग्रांथ ह्याांचे सूक्ष्मणचत्रर् केले तर ते 
सवात कमी खचाचे व सुटसुटीत होईल. अगदी स्व पात नकला करण्याची ही रीत णसनेमा णफ ममुळे 
ठाऊक झाली. णसनेमाच्या णफ मवर (३५ णम. णम.) मोठ्ा पुस्तकाांची, वतणमानपत्राांची दोन पानेसुद्धा 
मावतात आणर् या णफ मचे छोटे रीळ करता येते. अशा एका णरळावर मोठमोठी पुस्तके फायली, अशाांची 
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णचते्र मावतात. म्हर्ून ाकडे णतकडे पाठणवण्यासाठी, ठेवण्यासाठी आणर् एकाच सांग्रहाचा लाि अनेकाांना 
एकाच वळेी घेता यावा म्हर्नू या पद्धतीचा अवलांब अलीकडे मोठ्ा व्यापक प्रमार्ावर होत आहे. 
 

मात्र ह्या सूक्ष्म णचत्रर्ासाठी कॅमेरा हवा. तसेच कॅमेऱ्यास लागर्ारे साणहत्य बाआारात हल्ली आयते 
णवकत णमळते ते हव.े सूक्ष्मणचत्रर्ास सािारर् चाांगले किग असलेला ३५ णम. णम. कॅमेरा सोईचा पडतो. 
णलनॉफ कॅमेराही उपयोगी पडतो. त्यासोबत लेन्स, लेन्सहूड, णफ टर लेन्स, एक्स्पोझर, णमटर, ्ीपॉड 
स्टँड व एक्सटेंशन बार, फूटलाईटस्, सुरणक्षत णदव,े रासायणनक फाईन गे्रन उदेलपर, हायपो प्लेटस्, 
स्टॉप वॉच, एन्लार्थआग व णफस् डांग पेपर आदी सामान लागते. सूक्ष्मणचत्रर्ास लागर्ारी, न पेटर्ारी व 
णटकव ू से युलोआ ॲणसटेटपासून केलेली णफ म णवकत णमळते. अगदी नवणशक्याला सुद्धा आिुणनक 
साणहत्याच्या मदतीने सूक्ष्मणचत्रर् तांत्राचा उपयोग कररे् सोपे आहे. 
 

दर १:१ च्या आकाराच्या णफ मच्या पट्टीला ७:१० आकाराची दोन पाने याप्रमारे् सूक्ष्म णचत्रर् 
के यास दर पानी १० ते १५ पैसे खचण येतो. परदेशातून ह्या पद्धतीच्या नकला याहूनही स्वस्त ककमतीत 
णमळतात. 
 

कॅमेरा व वर साांणगतलेली णफ म अस यावर आरूर त्या ग्रांथातील पृष्ठाांची णनवड व त्याांचे 
सूक्ष्मणचत्रर् या गोष्टी लागोपाठ करता येतात. त्यामुळे सूक्ष्मणचत्रर्ाकणरता कराव्या लागर्ाऱ्या श्रमवतेनाचा 
खचण वाचतो. 
 

ाणतहास णलणहण्यास मुख्य सािन कागदपत्र होत. ग्रांथकत्यास एकाद्या णवषयावर सांशोिन करून 
ग्रांथ उिारर्ी करावयाची अस यास त्या णवषयावरील अनेक णठकार्ी णवखुरलेली माणहती गोळा कररे् हे 
त्याांचे प्रथम कतणव्य होय. लांडनवासीय णविानाांस लॉडण लम्लेचे चणरत्र णलहावयाचे अस यास लॉडण लम्लेने 
आपले आीवनातील णदवस णआथे णआथे घालणवले, णआथे णआथे कतृणत्व केले त्या मुांबई, कलकत्ता, णदल्ली, 
ऑस््ेणलया आदी स्थळी असलेले सांबांणित कागदपत्र अभ्यासाव े लागतील. असे कागदपत्र बहुिा 
दप्तरखान्यात णमळण्याचा सांिव अणिक. म्हर्ून त्या त्या स्थळींच्या दप्तरखान्यात बसून सांबांणित 
कागदपत्राांची णटपरे् त्या सांशोिकास घ्यावी लागतील. ह्याकणरता त्यास वळे व पैसा खचण करावा लागतो. 
अनेक स्थळी व अनेक ग्रांथालयात आा ये करावी लागते. अशा वळेी हव्या असले या मआकुराची 
णनरणनराळया दप्तरखान्यातून सूक्ष्म णचत्ररे् णमळवनू ती उपलब्ि करून घेरे् हेच फार सोईचे होय. 
सूक्ष्मणचत्रर्ाची योआना म्हर्आे सांशोिकास एक वरदान आहे. 
 

मोठाली सूक्ष्मणचत्रर् यांते्र दप्तरखान्यात अस यास दप्तरखान्याांना आप याकडे असले या 
सांग्रहाांचा उपयोग सांशोिकाांस अगदी थोड्ा खचात करून देता येतो. 
 

सूक्ष्मणचत्रर्ाची व्यवस्था सरकारने के याने दप्तरखान्यातील हस्तणलणखत आुने ग्रांथ व कागदपते्र 
याांचे सूक्ष्मणचत्रर् करून ठेवरे् सोपे झाले आहे. मात्र अशी णफ म–मुणद्रत पुस्तके वाचण्यासाठी णववणक्षत यांते्र 
असली तरच त्याांचा चाांगला उपयोग होतो. 
 

गे या महायुद्धात ज्यावळेी मुांबईत बॉम्बफेक होऊन शहराचा नाश होण्याची िीती उत्पन् झाली 
त्यावळेी सरकारने मुांबई येथील दप्तरखान्याांतील महत्त्वाचे हस्तणलणखत ग्रांथ पुण्यास णमणलटरी खात्याकडे 
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पाठवनू त्याची सूक्ष्मणचत्ररे् काढून ठेणवली. हेतू हा की, दप्तरखाना नाश झाला तरी त्याची सूक्ष्मणचते्र 
राहतील व त्याांचा उपयोग अभ्यासकाांस होईल. 
 

याणशवाय आीर्ण झाले या ऐणतहाणसक कागदपत्राांची सुद्धा सूक्ष्मणचते्र घेतात. पणु्याच्या पेशव े
दप्तरात आणत महत्त्वाचे पर् आीर्ण झाले या कागदाांचा क्रम लावनू त्याांची क्रमवारीने सूक्ष्मणचते्र घेण्यात येत 
आहेत. 
 
फायदे 
 

सूक्ष्मणचते्र वापरण्यात सांशोिकाच्या दृष्टीने बरेच फायदे आहेत. (१) मूळ लेख पूर्णपरे् हाताने 
णलणहण्याचा त्रास वाचतो. (२) लेखात णचते्र, नकाश ेव आकृती अस यास त्या हाताने काढरे् फार अवघड 
असते. परांतु सूक्ष्मणचत्रात हे सवण णबनचूक येते. (३) हाताने णलणहण्यात होर्ाऱ्या चकुा सूक्ष्मणचत्रात होत 
नाहीत. (४) मूळ लेखाचे सूक्ष्मणचत्र स्वतःआवळ अस यामुळे तोच लेख पाहण्याकणरता पुन्हा ग्रांथालयात 
आाव ेलागत नाही. (५) आप या सांशोिन णवषयासांबांिीच्या मूळ लेखाांची सूक्ष्मणचते्र एकत्र अस यामुळे, त्या 
णवषयाचा आप या सोयीने पूर्णपरे् अभ्यास करता येतो. व दुिाची तहान ताकाने िागव याप्रमारे् फक्त 
हातानी णलहून काढले या लेखाांच्या साराांशावर काम िागवाव ेलागत नाही. (६) पसु्तकाांप्रमारे् सूक्ष्मणचते्र 
ग्रांथालयात परत द्यावयाची नस यामुळे आप या सवडीने केव्हाही वाचता येतात. (७) सूक्ष्मणचते्र समग्र ग्रांथ 
णवकत घेण्यापेक्षा स्वस्त पडतात. कारर् नेहमीच समग्र ग्रांथाांची आरूर लागते असे नाही. तर त्यातील १०–
२० पानेच उपयोगी असतात. व १०–२० पानाांच्या सूक्ष्मणचत्राांची ककमत फार होत नाही. (८) सूक्ष्म 
णचत्रसांग्रह आकाराने लहान व सुटसुटीत असतो. त्याला आागा फार कमी लागते. 
 
सूक्ष्मवचत्रि ठेिण्याची व्यिस्था 
 

णफ माांची ही िेंडोळी गोल अ युणमणनयमच्या नळकाांडेवआा छोट्या डब्यात घालून ठेवतात त्यास 
स्पूल म्हर्तात. त्यातील मआकुराची समग्र माणहती कागदी लेबल लावनू पुरणवता येते. ककवा नुसते नांबर 
डबीवर घालून मायक्रोणफ मवरही तोच नांबर घालावा. मात्र काढ–घाल करताना णआथली णफ म णतथेच 
ठेवावी डबीची अदलाबदल होऊ देऊ नये. 
 

ही णफ म ज्वालाग्राही नसते. अलीकडे (स. १९५० नांतर) सवणच णफ म ‘सेफ्टी’ (ॲसीटेटची) 
प्रकारची अस याने साध्या कागदापेक्षा ती कमी ज्वालाग्राही आहे. 
 

मात्र णफ म बनणवताना णतच्यावरील मुद्रर्ासाठी काही रासायणनक णक्रया णतआवर होतात. ह्या 
रसायनाांचा अवशषे चुकून राणहला ककवा ऊष्टर् दमटसर हवते ती णफ म असले या डब्या राणह या तर 
त्याांआवर णवपरीत पणरर्ाम घडून ती णफ म णनकामी होण्याची िीती असते. म्हर्नू अशा णफ मस्वरून मऊ 
कापडाचा बोळा णफरणवण्याची गरआ असते. हातमोआा घालून (ॲणसणटक ॲसीडचा नरम कशपारा 
कापडाच्या घडीवर घेऊन) णफ मस् एकदा णफरवनू काढाव्या लागतात. आप याकडे आर्ले या आणर् 
आले या अशा अनेक मायक्रोणफ मस् नुसत्या ठेवर्ीमुळे (त्याांकडे लक्ष न णद यामुळे) आागच्या आागी खराब 
होऊन गे या आहेत. त्याबद्दल बोिाटा झा यास खात्याची बदनामी होईल म्हर्नू कोर्ताही अणिकारी ह्या 
अव्यवस्थेबद्दल चकार शब्द काढीत नाही. अशा णफ मस् शीतबांद गृहात ठेवरे् हा चाांगला मागण. पर् कुठेही 
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ठेव या तरी वषातून दोनदा त्या णफरणवरे् श्रयेस्कर त्यासाठी एक वाईांडर, हातमोआे व ॲसेणटक ॲणसड 
(ठराणवक दआाचे) ठेवरे् आवश्यक. णफ मी िांद्यात या लॅबो. तज्ञाांना या बाबतीत वारांवार णवचाराव.े त्याांचा 
सल्ला व्यावहाणरक ठरतो. 
 
सूक्ष्म वचत्राचें िाचन (Microfilm Reader) 
 

लघुणचत्रर् झाले, णफ म हातात णमळाली पर् ती वाचायची कशी? वाचण्याकणरता णफ मवरील 
मआकूर ज्या किगातून मोठा णदसेल असे किग पाणहआे. पर् अशा किगाने सवण णफ म वाचतानाही त्रास होईल. 
ह्या अडचर्ी लक्षात घेऊन ह्या णफ मवरील मआकूर वाचता यावा म्हर्ून सांशोिकाांनी एक यांत्र शोिून 
काढले आहे. त्यास मायक्रोणफ म रीडर असे म्हर्तात. हे यांत्र सािारर्तः दोन फूट लाांब, रुां द आणर् 
तेवढेच उांच असते. ते टेबलावर ठेवनू त्यात योग्य आागी णफ म िरून ते प्रकाणशत के यावर त्याच्या दशणनी 
िागावर पडदेवआा दुिी रांगाची एक काच असते त्यावर णफ मचे मोठे प्रणतकबब पडते. त्यात अक्षरवाणटका 
आपर्ास नेहमीच्या आकाराच्या णदसतात. णफ मवरील मोठा झालेला मआकूर अशा रीतीने आप याला 
वाचता येतो. असे मायक्रोणफ म रीडर पुण्यात पेशव ेदप्तरात व मुांबईच्या दप्तरखान्यातही आहे. 

 
 

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ 
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१० 
दप्तरखान्द्यातील कामकाज 

 
देखरेख ि साफसुफा 
 

दप्तरखान्यातील अणिकारी कमणचाऱ्याांनी दप्तरखान्याची देखरेख रोआ करावी. त्याचप्रमारे् 
वळेोवळेी आागा स्वच्छ ठेवण्याची व्यवस्था करावी. दप्तरखान्यातील णशड्ाांनी व कागदपत्राांनी व्यापलेली 
सवण आागा दररोआ झाडूने झाडली आाते ककवा नाही हे अणिकारी–वगाने पाणहले पाणहआे. दप्तरखान्यातील 
प्रत्येक दप्तर वा हस्तणलणखत ग्रांथ वषातून एकदा तरी णशडीवरून खाली काढून त्या आागेची, रुमालाची वा 
ग्रांथाची साफसुफी करावी. ह्यासच खास डस्स्टांग म्हर्तात. हे खास डस्स्टांग करण्याकणरता 
दप्तरखान्यातील कागदपत्राांच्या सांख्येनुसार हमाल असावते. त्याांनी दर णदवशी एकेक रॅकवरील 
कागदपत्र कागदपत्र काढून ते झाडून साफ कराव ेव त्या सांबांिींचा णरपोटण खात्याच्या मुख्यास रोआच्या रोआ 
सादर करावा. 
 
िाळिी िगैरेमुळे खराब झालेल्या कागदाचंी नोंद 
 

दप्तरखान्यातील कागद वाळवीने अगर अन्य कारर्ामुळे खराब झालेले कळले तर अशा 
कागदाांची नोंद करावी आणर् दर मणहन्याच्या सुरवातीस कचेरीच्या मुख्य अांमलदारासमोर मागील 
मणहन्याचे वाळवी आदी कारर्ाने खराब झाले या कागदाचे पत्रक त्यामध्ये नोंदणवले या कागदाांसह पुढे 
ठेवाव ेआणर् अणिकाऱ्याच्या हुकुमाप्रमारे् त्या पत्रकात ज्या त्या कागदाणवषयी अणिप्राय णलहून ठेवावा. 
 

एकाद्या मणहन्यात दप्तरखान्यातील कागद वाळवीने अगर अन्य कारर्ामुळे खराब न झा याचे 
आढळ यास त्या वषी मणहन्याच्या सुरवातीस पत्रकानुसार दप्तरखान्यातील कमणचाऱ्याांनी “ह्या मणहन्यात 
दप्तरखान्यातील कोर्ताही कागद वाळवी वगैरेमुळे खराब झाला नाही” असा शरेा मारून त्यावर 
कचेरीच्या मुख्य अांमलदाराची सही घ्यावी. 
 
दप्तरखान्द्यातील कागद पहाियास देण्याबाबत 
 

दप्तरखान्यात आे कागदपत्र असतात ते प्रायः त्या त्या खात्याच्या उपयोगाकणरता असतात. 
आिुणनक काळात णनरणनराळया णवषयाांचे सांशोिक अशा कागदाांचा उपयोग करीत असतात. अशा स्स्थतीत 
दप्तरखान्यातील कागद कोर्ास पहावयास द्यावयाचे ह्यासांबांिीचे णनयम असतात. राज्य सरकारचे आे 
दप्तरखाने आहेत त्याांचे कागद पहावयास देण्यासांबांिीचे ढोबळ णनयम खालीलप्रमारे्:– 
 

दप्तरखान्यात राखले या आप या खात्याच्या कागदाांपैकी कोर्त्याही कागदाांची गरआ त्या 
खात्यास आेव्हा वाटेल तेव्हा त्या खात्याने मागर्ीपत्र तयार करून ती आप या णशपायाबरोबर दप्तरखान्यात 
पाठवावी. दप्तरखान्यातील अांमलदाराांनी त्या ‘मागर्ीपत्रा’मध्ये नोंदलेले सवण कागद शोिून काढून ते त्या 
मागर्ीदार खात्याकडे पाठवाव.े त्यात आपले काम झा यावर ते सवण कागद लागलीच दप्तरखान्यात 
पाठवाव ेअशा शरेा असावा आणर् हे पाठणवलेले कागद योग्य मुदतीत परत न के यास त्या खात्याला दर 
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मणहन्याच्या शवेटी एक स्मरर्पत्र कागद दप्तरखान्यात परत येईपयंत पाठवाव.े एकाद्या खात्याचे कागद 
दुसऱ्या खात्यास तात्पुरत्या उपयोगाकणरता पाणहआे असतील त्या खात्यामाफण त ‘मागर्ीपत्र’ दप्तरखान्यात 
पाठवाव.े दप्तरखान्याने गरआू खात्यास कागद पाठणवताना मागर्ीपत्रकाप्रमारे् कागद मालकी खात्याकडे 
पाठवाव.े एकाद्या णवषयावरील अनेक खात्याचे कागदपत्र व्यक्तीस वा एकाद्या सरकारी ककवा णबन सरकारी 
सांस्थेस आप या उपयोगाकणरता तपासावयाचे अस यास त्या व्यक्तीने वा सांस्थेने सामान्य प्रशासन 
खात्याकडून परवानगी णमळणव यावरच दप्तरखान्यातील अणिकाऱ्याांनी अशा व्यक्तीस ककवा सांस्थेस कागद 
तपासण्यास परवानगी द्यावी. 
 

मान्यवर सांशोिक, सांशोिन सांस्था, महाणवद्यालयातील सांशोिक प्राध्यापक, णवद्यापीठातील 
प्राध्यापक ह्याांना आर सांशोिनासाठी दप्तरखान्यातील सवणसािरर् कागदपत्राांचा उपयोग करावयाचा असेल 
तर ा. स. १९४७ पयंतचे कोर्त्याही खात्याचे कागद कचेरीच्या मुख्य अांमलदाराच्या हुकुमाने दाखवाव.े ा. 
स. १९४७ नांतरचे कागदपत्र तपासण्यास सामान्य प्रशासन खात्याची सांमती गरआूांनी णमळणव यावरच 
दप्तरखान्यातील नोकराांनी मुख्याच्या परवानगीने कागद दाखवाव.े 
 
दुसऱ्या कोिीही परिानगीवशिाय प्रिेश करू नये 
 

दप्तरखान्यात काम करर्ारे कमणचारी आणर् सांबांणित खात्याचे कमणचारी ह्याांणशवाय दुसऱ्या कोर्ीही 
ासमाने, दप्तरखाना ज्या अांमलदाराच्या ताब्यात असेल त्या अांमलदाराच्या परवानगीणशवाय दप्तरखान्यात 
प्रवशे करू नये. त्याचप्रमारे् कोर्त्याही ासमास दप्तरखान्याच्या कमणचारी वगाने प्रवशे करू देऊ नये. 
 
दप्तरखान्द्यातून बाहेर पाठविलेल्या कागदाचंी नोंद 
 

दप्तरखान्यात णनरणनराळया कचेऱ्याांचे कागद अस यास व त्या त्या कचेऱ्याांना ते कागद ज्या ज्या 
वळेी हव े असतील त्या त्या वळेी त्या त्या खात्याने एक ‘मागर्ीपत्र’ पाठवाव.े हे मागर्ीपत्र त्या त्या 
कचेरीच्या सहीणशक्क्यासह असाव.े मागर्ीपत्रात माणगतले या फाई स त्या त्या कचेरीकडे पाठणवताना त्या 
फाई सची नोंद नोंदवहीत घ्यावी. ह्या नोंदवहीत फाईलनांबर, त्याचे वर्णन, तारीख, नेर्ाऱ्याचे नाव व 
त्याची सही घ्यावी अगर ते कागद पाठणवण्यात आले तर सही घेण्याचे आागेवर ज्या णलखार्ाबरोबर ते 
कागद पाठणवले असतील त्या णलखार्ाचा अांक, तारीख वगैरे णलहून ठेवावी आणर् ज्या णठकार्ावरून बाहेर 
पाठणवण्याचे कागद काढले असतील तेथे त्याबद्दलचा दाखला ठेवावा. ही नोंदवही दर मणहन्यास वणरष्ठ 
अणिकाऱ्याच्या सहीस पाठवावी. त्यात मागील आवक कागदाांकणरता णकती कचेऱ्याांस आठवर्ी पते्र 
पाठणवली आणर् कोर्कोर्त्या कचेरीकडून पाठणवलेले कागद येरे् आहेत ह्याचा आढावा असावा व वणरष्ठ 
अणिकाऱ्याांच्या शऱे्यानुसार णनरणनराळया कचेऱ्याांस पाठणवलेले कागद परत येण्यास आठवर्ी पते्र पाठवावी. 
ही नोंदवही दर तीन वषांनी नवीन बाांिावी आणर् त्यात आुन्या नोंदवहीवरून आे कागद परत येण्याचे बाकी 
णनघत असतील ते प्रथम दाखल कराव.े नांतर आे नवीन कागद देरे् घेरे् होईल त्याची चढत्या अनुक्रमाने 
नोंद करावी. 
 

सदरहू नोंदवहीच्या पानाांना क्रमाांक देऊन ज्या त्या कचेरीचे णशके्क एकां दरचा शरेा मारून त्याखाली 
दप्तरखान्यातील अणिकाऱ्याची सही घेतली पाणहआे. 
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बाहेर गेलेले कागद परत मागवििे 
 

बाहेर गेलेले कागद पाठणवले या तारखेपासून दोन मणहन्यात परत आले नाहीत तर ज्या खात्याने 
ते कागद नेले असतील त्या खात्यास पत्र पाठवनू ते कागद मागवनू घेरे्. पाठणवलेले कागद ठरले या 
मुदतीत परत न आ यास ककवा सांबांणित खात्यास त्या कागदाांची आरूर वाट यास व त्याप्रमारे् उत्तर 
आ यास त्याबद्दलचा दाखला सदरहू नोंदवहीत ठेवावा आणर् पाठणवलेले कागद परत आ यास ते योग्य 
णठकार्ी ठेवनू णतथे ठेवलेली खूर् परत घ्यावी. 
 
कागद हरिल्यास ककिा खराब झाल्यास त्यासाठी कराियाची तजिीज 
 

(१) –दप्तरखान्यात पाठणवलेला ककवा पाठणवण्यासारखा एकादा कागद हरवला आणर् सापडला 
नाही तर (अ) सदरहू कागद णनरांतर ठेवण्याच्या यादीपैकी अस यास आणर् (ब) तो त्याच्या सािणनक 
कागदावरून नवा होण्यासारखा अस यास तो नवीन तयार करावा 
 

(२) –खराब झाले या कागदाांची नक्कल कररे्. 
 

(अ) एकादा कागद वाळवीने ककवा पाण्याने णिआ यामुळे ककवा अन्य कोर्त्याही कारर्ामुळे खराब 
झालेला णदसला तर त्यावरून त्याची नक्कल करावी. 

 
(ब) नवीन केलेला कागद आणर् उतरवनू घेतलेली नक्कल मूळ कागदाच्या णठकार्ी ठेवण्याची 

तआवीआ करावी. 
 
(क) ह्याप्रमारे् मूळ कागदाच्या आागी परत नवीन करून घेण्याचे आणर् मूळ कागदाांच्या बदली 

त्याची नक्कल करून घेण्याची आी आी काररे् असतील त्या त्या प्रमारे् त्याचा शरेा अगर 
दाखला त्या कागदाांच्या फेणरस्तात योग्य णठकार्ी णलहून त्याचेवर कचेरीच्या मुख्य 
अांमलदाराांनी सही करावी. 

 
खात्याच्या अंमलदाराचंी कतणव्ये 
 

दप्तरखान्याचे कागद योग्य काळआीपूवणक ठेवण्यात येतात ककवा नाही त्याकडे (१) त्या कचेरीच्या 
मुख्य अांमलदाराांनी तसेच (२) ज्या त्या खात्याच्या मुख्य अणिकाऱ्याांनी आणर् (३) त्या खात्याच्या तपासर्ी 
अांमलदाराांनी आणर् दप्तरखात्याच्या मुख्य अांमलदाराने खास लक्ष ठेवाव ेआणर् दप्तरखान्याच्या व्यवस्थेत 
काही उर्ीव णदसून आ यास त्याांनी ती ताबडतोब दुरुस्त करावी. 
 
तपासण्याच्या मुख्य गोष्टी 
 

दप्तरखान्याच्या मुख्याने ककवा तपासर्ी अणिकाऱ्याने तपासर्ीच्या वळेी खालीलप्रमारे् खास 
तपास करावा. 
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(अ) ठेवण्याचे व फाडावयाचे कागद याांची णनवड बरोबर होते ककवा काय? 
 

(आ) पोट फेणरस्तात ककवा मुख्य फेणरस्तात कागद, दप्तरे ककवा फाई स योग्य वळेेस दाखल 
झा यास ते तपास याबाबतचे शरेे वगैरे णनयणमतपरे् करतात ककवा नाही. 

 
(ा) सरहद्दी सीमाांच्या कागदाांच्या फाईली आणर् त्याांचे नकाश ेयोग्य व्यवस्थेने त्याांच्या स्वतांत्र 

नोंदीसह ठेवले आातात ककवा काय? 
 

(ई) मुलकी, फौआदारी, णदवार्ी, अव्वल आणर् णववाद वगैरे मुकादम्याची दप्तरे स्वतांत्र ठेवनू 
त्याांच्यासाठी ठेणवलेली नोंदवही (मुख्य फेणरस्त) योग्य वळेी णलणहतात ककवा नाही. 

 
(उ) ठेवण्याचा कागद फाडण्यात आणर् दीघण मुदतीने फाडण्याचे कागद कमी मुदतीच्या 

फाडण्याच्या वगात ठेवण्यात आलेला आहे ककवा काय? 
 

(ऊ) कागद वाळवी, उांदीर आणर् पावसाचे पार्ी ककवा णवशषे ऊन वगैरेमुळे खराब होतील ककवा 
काय? 

 
वरील बाबतीत बारकाईने तपास झाला पाणहआे. णशवाय दप्तराांच्या व्यवस्थेसाठी णनयमाांप्रमारे् ज्या 

त्या तआणवआी करावयाच्या ठर या आहेत त्या पार पाड या आातात ककवा नाही हेही वणरष्ठ अणिकाऱ्याने 
पाणहले पाणहआे. 
 
कोिते कागद सािंाळून ठेिािे 
 

ऐणतहाणसक, सामाणआक, आर्थथक पणरस्स्थती साांगर्ारे कागद, िान्याचे िाव, वणर्आ व्यवहार, 
णशरगर्ती, आीवनोपयोगी वस्तूांचे उत्पादन करण्याच्या रीती, आयात णनयात माल, आकात, आहाआ 
वहातुक, रस्ते बाांिर्ी, मोटर बाांिर्ी व वहातूक, रे व े वहातूक, गाव सुिारर्ा, गावातील आत्रा, णतचे 
महत्त्व, गावातील उत्पन्, त्यास येर्ारा खचण, णपके, आमीन वणहवाट, चालीरीती, मानपानासांबांिी पूवापार 
चालत आले या रीती, पुरार्वस्तु व त्याांच्या आोपासनेसांबांिी केलेली व्यवस्था, तालुका, णआ हा, ककवा 
गावाच्या णठकार्ी पुरातन देवालये, शाळा, सरकारी ामले, णकल्ल,े मशीदी देवस्थान, आागा, आुनी णवहीर, 
स्तांि वगैरे अस यास त्यासांबांिी माणहती, डोंगर, नद्या, ओहोळ, नाले याांआसांबांिीची माणहती, पूर, शतेी, 
शतेकरी, त्याची लढाऊ शक्ती, लढाईवर गावातून असामी गे यास त्याांची नाव,े सैन्यात असर्ाराांची नाव,े 
मआूर वगाची व पुढाऱ्याांची गाऱ्हार्ी, त्यासांबांिीचे णनवाडे, वगणकलहासांबांिीचे णलखार्, राष्ट्ाच्या 
स्वातांत्र्याकणरता बणलदान केले या, स्वातांत्र्य लढ्यात कामी आले या लोकाांची माणहती, देशावरील परचक्र 
णनवारर्ाथण िाग घेतले या महािागाांची नाव ेवगैरे माणहतीसांबांिीचे कागद साांिाळून ठेवाव,े त्याचे फेणरस्त 
करून कागद व फेणरस्त णनरांतर आतन करून ठेवाव.े तसेच आे कागद, ग्रांथ ककवा फायली त्या त्या 
खात्याच्या दृष्टीने आवश्यक असतील तेही णनरांतर राखून ठेवाव े आणर् बाकीच्या कागदपत्राांचे त्याांच्या 
उपयुक्ततेनुसार वगीकरर् कराव.े 
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सािारर्तः दप्तरखान्यातील कागदाांचे त्याांच्या उपयुक्ततेनुसार खालील प्रमारे् पाच प्रकार 
करतात. 

 
(१) णनरांतर राखण्याचे. 

 
(२) पस्तीस वषांनी नष्ट करण्याचे. 

 
(३) बारा वषांनी नष्ट करण्याचे. 

 
(४) तीन वषांनी नष्ट करण्याचे. 

 
(५) काम झा यावर लागलीच नष्ट करण्याचे. 

 
पूवीच्या माांडलीक सांस्थानात राखण्याचे कागद लाल रुमालात बाांिण्यात येत असत. पस्तीस, 

बारा व तीन वषांचे कागद पाांढऱ्या रुमालात बाांिीत व तूतण नष्ट करण्याचे कागद अस्मानी रांगाच्या रुमालात 
बाांिण्यात येत असत. 
 

प्रत्येक कचेरीत आो कागदसांिार त्या त्या कचेरीच्या दैनांणदन कारिारामुळे णनमार् होतो त्या 
सांिाराची योग्य व्यवस्था लावण्यासाठी मुांबई ालाख्यातील दप्तरव्यवस्थेचे णनयम अँडरसन नावाच्या 
अणिकाऱ्याने १९१५ मध्ये तयार केले. त्या णनयमानुसार प्रत्येक कचेरीतील फाईल झाले या कागदाांचे 
वगीकरर् ए, बी, सी, डी अशा क्रमाांकाने होत असते. ए वगाचे कागद कायम राखण्याचे, बी वगाचे पस्तीस 
वष े ठेवण्याचे, सी वगात दाखल केलेले कागद पाच वषांनांतर फाडावयाचे, आणर् डी वगण णदले या 
कागदाांचा नाश एक वषाने करावयाचा. वरीलप्रमारे् कागदाांचा वगण ठरणवताना कोर्त्या णवषयाचे कागद 
णकती महत्त्वाचे व णकती वषपेयंत ठेवावयाचे ह्याबद्दलचे ढोबळ णनयम ॲन्डरसन साहेबाांनी तयार केले. या 
बाबतची माणहती णतसऱ्या प्रकरर्ात आलेली आहे. हेच णनयम सवण कचेरीत सध्या प्रचणलत आहेत. 
 

राज्यकारिार हाकताना ककवा नाना तऱ्हेचे उद्योग व व्यवहार यामुळे वाढर्ारा पत्रसांिार न फाडता 
सवणच्या सवण राखून ठेवला तर आागेची अडचर् पडेल. णशवाय कागदाांचे णवषयवार लावरे् कठीर् होईल. 
ह्यास्तव फाडण्याचे व ठेवण्याचे कागद हे वळेच्या वळेी ठरवनू आतन करून ठेवण्याचे कागद दप्तरखान्यात 
दाखल झाले पाणहआेत. 
 
फाडण्याचे ि ठेिण्याचे कागद दप्तरखान्द्यात कसे येतात? 
 

नेहमीच्या कामकाआास उपयोगी न पडर्ारा पत्रसांिार असतो त्यास noncurrent records असे 
म्हर्तात. ह्याच पत्रसांिाराचे राखण्यासाठी व फाडण्यासाठी असे वगीकरर् कराव.े ह्या कामासाठी प्रत्येक 
खात्यात दोन तीन मार्से नेमावी. फाईलींचे वगीकरर् के यावर त्या त्या वगातील फाईलींची यादी तयार 
करतात. या यादीमध्ये अनुक्रमाांक, बोिाांक, शीषणक आणर् वगण हे णविाग असतात. ही यादी दप्तरखान्यात 
पाठणवतात. दप्तरखान्यातील अणिकाऱ्याने ह्यातील बी.सी.डी. हे वगण केले या फाईलस् ऐणतहाणसकदृष्टट्या 
उपयुक्त आहेत ककवा काय हे पहावयाचे, तशी शांका आ यास त्या फाईली मागनू घेऊन उपयुक्तता 
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वाट यास ‘ए’ वगण देण्यास साांगावयाचे. अशी रीतीने ‘ए’ वगाच्या फाईलींची यादी बनवनू त्या फायली 
खोक्यात घालून ते खोके यादीसह दप्तरखान्यात पाठणवतात. दप्तरखान्यात ह्या फाईली आ यावर 
दप्तरखान्यातील सेवकवगाने त्या यादीबरहुकूम खोक्यातील फाईली तपासून घेऊन तपासर्ी पूर्ण 
झा यावर यादीची एक प्रत शऱे्यासह त्या खात्याकडे परत पाठवावी व आी यादी ठेवावयाची त्याची नोंद 
नोंदवहीत घेऊन ती अणिकाऱ्याच्या णनदशणनास आर्ून योग्य आागी ठेवावी. या यादीत फाईलींची सांपूर्ण 
माणहती असते. ती यादी (म्हर्आे Index List) आपून ठेवरे् हे प्रत्येक दप्तरदाराचे कतणव्य होय. ह्या फाईली 
आ यानांतर फााल िरलेले हे खोके त्या त्या खात्यासाठी मुक्रर केले या आागी ठेवनू देरे्. 
 
संदिासाठी रेकॉडण माडंिी ि व्यिस्था 
 

शासनाला णनरुपयोगी पर् िावी णपढ्याांना सांदिाकणरता उपयोगी असे कागदपत्र राखून ठेवावयाचे 
ते चटकन णमळाव े म्हर्ून रेकॉडण कीपरचे पणहले कतणव्य हें की, कागदपत्र रेकॉडण ऑफीसमध्ये 
णचरणवश्राांतीसाठी आ यावर ते णवषयवारीने ककवा खातेवारीने लावरे्. णवषयवारीने व खातेवारीने लावलेले 
कागद पनु्हा वर्ानुक्रमे लावाव.े ह्यातही ाणतहासास उपयोगी कागद असतील ते ‘अ’ वगात ठेवाव.े 
वैयस्क्तक ॲन्टीके्वणरयन असतील त्याांना ‘ब’ वगण द्यावा आणर् बाकीचे ‘क’ वगात ढकलाव.े 
 

ाणतहासोपयोगी कागदपत्र दोन प्रकारचे–(१) राआनैणतक ककवा लष्टकरी पत्रव्यवहार आणर् 
औद्योणगक, सामाणआक, िार्थमक, आर्थथक सांबांिींचा सरकारी पत्रव्यवहार. (२) ऐणतहाणसक महत्त्वाचे असे 
कागदपत्र–णवकत घेतलेले अगर नकला णमळणवले या. 
 

ाथे आपर्ास पणह या दआाच्या ऐणतहाणसक सामुग्रीणवषयी णवचार करावयाचा आहे. त्याांचे 
वगीकरर् खालीलप्रमारे् करता येईल. 
 
(१) सरकारी कागदपत्र 
 

सणचवालयीन णविागाांनी केलेला पत्रसांिार, णआ हा कचेऱ्या, तालुका तहसील कचेऱ्या, 
न्यायमांणदरे, खार्ी, रे व,े टाांकसाळी वगैरे अनेक सरकारी णनयांणत्रत सांस्थाचा पत्रव्यवहार. 
 
(२) वनमसरकारी कागदपत्र 
 

म्युणनणसपाणलट्या, लोकलबोडण, ्स्टस्, को-ऑपरेणटव्ह सोसायट्या, सरकारी आश्रयाखालील 
िमाथण सांस्था अशा सारख्याांचा पत्रव्यवहार. 
 
खाजगी संस्थाचंा पत्रसंिार 
 

शाळा, कॉलेआे, णवद्यापीठे यासारख्या शकै्षणर्क सांस्था, तसेच वाचनालये, वाङ्मय पणरषदा, 
ाणतहास पणरषदा, वस्तुसांग्रहालये, दवाखाने, अिणकालये, कामगार क यार् केन्दे्र, मआूर युणनयन्स, को-
ऑपरेणटव्ह सोसायट्या व अशाच ातर सांस्थाांच्या पत्रव्यवहारास रेकॉडण ऑफीसमध्ये स्थान असाव.े 
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व्यग्क्तगत कागदपत्राचंा ठेिा 
 

काही ाणतहासप्रणसद्ध घरार्ी आहेत त्याांआकडे आे ऐणतहाणसक कागदपत्र सापडतात ते खाआगी 
कागदपत्र होत. असे आप या घराण्याचे कागदपत्र आपून ठेवर्ाऱ्या अनेक व्यक्ती आआही महाराष्ट्ात 
आहेत. त्याांना आप या ह्या ऐणतहाणसक साठ्ाांचे आप या पिात नीट सांरक्षर् व्हाव ेअसे वाटून ते आपले 
कागद सरकारी दप्तरखान्यास णनरांतर राखण्याकणरता देतात. तसेच काही ाणतहासपे्रमी नागणरक, 
सांशोिक व्यक्ती सांशोिन हे व्यसन समआून कहडून णफरून ऐणतहाणसक कागदपत्र गोळा करतात. आणर् हे 
सवण कागद सरकारी दप्तरखान्यास देतात र.ँ र. पु. पराांआपे, डॉ. आयकर, डॉ. पाां. वा. कारे् आदी मातबार 
णविानाांचा पत्रसांिार आप या पिात सरकारी दप्तरखान्यात व्यवस्स्थत राखण्याकणरता येतो. असा हा सवण 
पत्रव्यवहार खाआगी सांस्था ककवा व्यक्ती याांचा सांग्रह या सदरात मोडतो. 
 
याद्या, सूवचपते्र 
 

वर साांणगतले या प्रकारचे कागदपत्र सरकारी दप्तरखान्यात आ यास ते एके णठकार्ी साठवनू न 
ठेवता ते व्यवस्स्थत आुळवनू ठेवण्याकणरता व त्याांच्या छापील याद्या करण्याकणरता णविान व शोिक 
कायणकत्यांची योआना व्हावी. नुसत्या कागदपत्राांची नावणनशीवार यादी व त्याांची सांख्या दशणणवर्ाऱ्या याद्या 
प्रथम तयार कराव्या. प्रत्येक कागदपत्रापुढे त्यातील माणहतीचा गोषवारा द्यावा. त्याचप्रमारे् कागदपत्राांची 
सूणचपते्र छापून प्रणसद्ध कररे् अगत्याचे आहे ह्या याद्या, सूणचपते्र व गोषवारे होईल णततके णवस्तृत व सुबोि 
करण्याणवषयी काळआी घेतली पाणहआे. यामुळे कागदपत्र आास्त उपयुक्त व सुबोि होतात. 
 

हे काम कमी श्रमाचे नव्हे. केवळ िाडोत्री लोकाांवर हे महत्त्वाचे व बारकाईचे काम सोपणवरे् ाष्ट 
नव्हे. हे काम मनापासून व काळआीपूवणक झाले पाणहआे. त्यात ज्याांना आवड नाही अशा पगारी लोकाांकडे 
सोपणवले तर ते हलगआीपर्ामुळे ककवा आळसाने सवण कामाचा णबघाड करून टाकतील. ह्यासाठी ज्याांस 
ह्या कामाची आवड आहे असे णविान सांशोिकच नेमरे् योग्य होय. 
 

वरीलप्रमारे् कागदपत्र मोठ्ा श्रमाने व खचाने शोिून काढून, त्याांचा सांग्रह करून, त्याांच्या याद्या, 
सूणचपते्र व गोषवारे उत्तम रीतीने प्रणसद्ध झाले म्हर्आे कागदपत्राांसांबांिी काम पुष्टकळ आटोक्यात आले व ते 
पुष्टकळ सुगम झाले असे म्हर्ाव.े ाग्लांड, फ्रान्स. आमणनी ात्यादी युरोपीय णवद्यासांपन् राष्ट्ात कागदपत्राांची 
मोठीमोठी सांग्रहालये याच शास्त्रीय पद्धतीने आपापला कारिार चालणवतात. 
 
संशोधकानंा मागणदशणन 
 

दप्तरखान्यात आले या ‘ए’ वगाच्या फाईली, व्हॉ यूमस्, दप्तरे आदी कागदपते्र ही सांशोिनाची 
मुख्य सािने होत. ह्या कागदाांतून आपर्ास हवा असलेला मआकूर सांशोिक णटपून घेत असतो. काही वळेा 
त्या मआकुराांची सांणक्षप्त टाांचरे् करतो. दप्तरखान्यातील हस्तणलणखत ग्रांथसांपत्तीचा अभ्यासूांस अणिकाणिक 
फायदा व्हावा आणर् ते कमीत कमी वळेात अभ्यासूांस णमळावते अशी दृष्टी दप्तरखान्याच्या अणिकाऱ्याची 
असते. ह्याकणरता दप्तरखान्याचा ‘मागणदशणक’ हा अणिकारी आप या सांणनि नेहमी ठेवीत असतो. अभ्यासूांस 
हस्तणलणखत ग्रांथ हाताळण्याची परवानगी णमळा यानांतर त्यास आपर् कागदपत्र पहाण्यास सुरुवात कशी 
करावी हा प्रश्न अभ्यासूांस पडतो. तेव्हा हा प्रश्न सोडणवरे् हे दप्तरखान्यातील अणिकारीवगाचे पणहले 
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कतणव्य होय. ह्याकणरता अभ्यासूांस पणह या प्रथम दप्तरखान्यातील कागदपत्राांची क पना येण्यासाठी 
दप्तरखान्याची ‘मागणदर्थशका’ देरे् आवश्यक आहे. ह्या मागणदर्थशकेत णनरणनराळया खात्यातील प्रत्येक 
णविागात असले या ग्रांथाची माणहती कोर्त्या वषाचे ग्रांथ णकती ह्याची माणहती णदलेली असते. ही 
मागणदर्थशका सांदिण णविागात असावी व ती अभ्यासूांस प्रथम द्यावी. ह्याच मागणदर्थशकेत दप्तरखान्याचे णनयम, 
सांदिण सािने, दुर्थमळ हस्तणलणखत ग्रांथ व त्याांचे मुख्य णवषय याांची माणहती द्यावी. 
 

ही मागणदर्थशका वाचनू झा यावर सांशोिकास वा अभ्यासूस सेवकाचे साहाय्य लागते ते त्यास हव े
असलेले ास्च्छत खात्याचे हस्तणलणखत ग्रांथ शोिून काढण्यास. त्याकणरता दप्तरखान्यात प्रत्येक खात्याच्या 
चोपड्ाांच्या वर उल्लेणखले या याद्या असाव्या. सांशोिकास हव्या असले या णविागाच्या ककवा खात्याच्या 
हस्तणलणखताांच्या याद्या (Index List) त्याआकडे देऊन त्यास हवा असलेला ग्रांथ णमळण्यासाठी एका 
काडावर त्या ग्रांथाचा क्रमाांक, नाव, वषण, त्यास णलणहण्यास साांगाव े व असे काडण सांदिणसहाय्यकाकडे 
गे यास तो हस्तणलणखत ग्रांथ काढवनू घेऊन व त्याची नोंद नोंदवहीत करून तो ग्रांथ अभ्यासूस देतो. 
 
अभ्यासंूच्या अडचिी ि त्या वनिारण्याचे दप्तरदाराचे कायण 
 

अभ्यासूच्या समोर ग्रांथ आ यावर त्यास आपर्ास हवी ती माणहती नेमकी हुडकरे् कठीर् आाते. 
ग्रांथाच्या सांणक्षप्त नावावरून त्यातील णवषय ओळखरे्ही कठीर् होते. दप्तरात बाांिलेले मोडी कागदपत्र 
असतात त्याांच्या बाबतीत ही अडचर् णिगुणर्त होते. ती णनवारण्याचे काम दप्तरदाराचे. दप्तरदाराने 
आप या सेवक वगाकडून प्रत्येक णविागातील हस्तणलणखत ग्रांथाचे ताणलकीकरर् करून घेरे् हे त्याचे आद्य 
कतणव्य होय. अशा णविागाचे ताणलकीकरर् झाले म्हर्आे अभ्यासूांस व णआज्ञासूांस आपर्ास हव्या त्या 
शीषणकाखाली असले या मआकुराचा ग्रांथ मागणवता येतो. व त्याचे सांशोिन पटकन होते. वगीकरर् आणर् 
ताणलकीकरर् ही दोन्ही दप्तरखान्याांचे प्रार् होत. 
 
मराठी कागदपत्राचंी सूची 
 

मराठी कागदपत्राांची सूची करण्याची पद्धत ाांग्रआी िाषेतील कागदपत्राांच्या सूचीहून णिन् आहे. 
ऐणतहाणसक मराठी कागदपत्र हे लाांब व तोकड्ा आकाराच्या रुमालात बाांिलेले असतात. त्याांची सूची 
करण्यापूवी त्या कागदाांवर काही सांस्कार कराव ेलागतात. 
 
कागदपत्र जुळवििे, पुडकी ि रुमाल तयार करिे 
 

रुमालातील कागदपत्र आुळणवताना प्रथमतः पते्र, णचठ्ा, याद्या, णहशबे ात्यादी स्वरूपाचे कागद 
णनवडून ते वगेवगेळया गटात ठेवाव.े नांतर प्रत्येक गटातील कागद घेऊन ते णवषयवार, कालवार, ात्यादी 
कोर्त्या तरी क्रमाने आुळवाव.े अशा लहान लहान होर्ाऱ्या कागदाांच्या गटावर त्याांचे वर्णन देर्ारे लहान 
वषे्टर् लावाव ेव ह्या लहान पुडक्याांचे (तबलखीचे) हातात िरण्यास सोयीचे असे पडुके तयार कराव.े ह्या 
पुडक्यावर छापील वषे्टन लावनू त्यावर त्या पुडक्याांचे व आतील कागदपत्राांचे वर्णन थोडक्यात साराांशाने 
णलहाव.े एका रुमालातील सवण पुडकी तयार झा यावर त्या रुमालावर त्यातील पुडक्याांची व कागदपत्राांची 
माणहती देर्ारी णचठी (लेबल) लावाव.े कागद आुळणवताना अणतशय फाटके कागद आढळ यास लागलीच 
दुरुस्त करवनू घ्याव.े 



विषयानुक्रमविका 
 
 

कागदपत्राचें क्रमाकं 
 

दप्तरातील प्रत्येक णविागास एक णविागदशणक अक्षर योआाव.े कागदपत्राांना अनुक्रमाांक देताना त्या 
णविागाच्या पणह या रुमालातील पणह या पुडक्यातील कागदाांना क्रमाांक देण्यास सुरुवात करावी. 
क्रमाांकाच्या अगोदर त्या णविागाचे दशणक अक्षर द्याव.े क्वणचत प्रसांगी एकाद्या कागदावर क्रमाांक द्यावयाचा 
राहून गेला ककवा नांतर ती चूक लक्षात आली, तर त्या कागदाच्या अगदी अगोदरचा आो कागद असेल 
त्याचा क्रमाांक त्या कागदास द्यावा व त्यापुढे अ हे अक्षर द्याव ेव पुडक्याच्या वषे्टनावर ह्यासांबांिी नोंद करून 
ठेवावी. 
 
विषयशीषणके ठरवििे 
 

ज्या कागदपत्राांना स्वतःचे असे नाव असते (उदाहरर्ाथण–आज्ञापत्र, कबआ, ताळेबांद ात्यादी) 
त्याांची सूची करताना त्याचे नाव हेच शीषणक-नाव म्हर्ून योआाव.े काही कागदपत्राांची नाव े त्याांच्या 
स्वरूपावरून व त्यातील मआकुरावरून ठरतात. (उदा. पते्र, वराता, णचठ्ा ात्यादी) अशा कागदाांची सूची 
करताना ती ठरलेली नाव ेशीषणक-नाव ेम्हर्ून घ्यावी. याणशवाय ातर कागदाांच्या बाबतीत त्यातील मआकूर 
ज्या णवषयासांबांिी असेल त्या णवषयाांचे नाव शीषणकासाठी घ्याव.े अपुरे, तुटके असे कागद आढळ यास 
त्यातील अपऱु्या मआकुरातून णनघेल णततका णनष्टकषण काढून योग्य ते शीषणक ठरवाव.े 
 
सूची करिे 
 

कागदपत्रातील मआकूर वाचून त्या कागदाांच्या तारखा काढाव्या. नांतर त्याचा साराांश अगदी 
थोड्ा शब्दात व एका ओळीत (वाक्यात) णलहावा व त्यापुढे त्या कागदाचा क्रमाांक कां सात णलहावा. तीन 
स्थानापयंत क्रमाांक सांपूर्ण द्यावा, यापढुील स्थानीं येर्ारे अांक सोडून द्याव,े शतक बदल यावर मात्र सांपूर्ण 
क्रमाांक द्यावा. तसेच शीषणकाच्या सुरवातीच्या पत्राचा क्रमाांकही सांपूर्ण द्यावा. 
 

एकच मआकूर असलेली एकाहून अनेक कागदपते्र आढळली तर ती सूचीमध्ये एकत्र घ्यावी म्हर्आे 
सुरवातीच्य कागदातील मआकुराचा साराांश णलहून त्यापढेु त्याचा क्रमाांक कां सात णलहावा व यापढेु बाकीच्या 
कागदाचे क्रमाांक वगेवगेळया कसाांत णलहाव.े 

 
एकाच कागदात एकाहून अनेक णवषयासांबांिी पृथक् पृथक् नोंदी आढळ या तर त्या नोंदीच्या 

मआकुरातील णवषयावरून शीषणक ठरवनू त्या वगेवगेळया शीषणकाखाली त्या नोंदी घ्याव्या व त्या प्रत्येकी पुढे 
त्याच कागदाचा क्रमाांक कां सात घालावा. 
 

सूचीत वापरले या पाणरिाणषक व आुन्या शब्दाांचे अथण तळटीपेत द्याव.े तसेच अपुऱ्या मआकुरावरून 
काढले या साराांशात आो कमीपर्ा िासतो त्याचेही स्पष्टीकरर् तळटीपेत द्याव.े याणशवाय क्वणचत प्रसांगी 
ातर बाबतीत स्पष्टीकरर्ाची आवश्यकता वाट यास तेही तळटीपेत द्याव.े तात्पुरते स्पष्टीकरर् समासामध्ये 
णद यास चालेल. 
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पत्राांची सूची पत्रलेखकाांच्या नावाच्या आद्याक्षरानुसार णव हेवारीने करावी. एकाच पत्रात एकाहून 
अनेक णवषयींसांबांिी मआकूर अस यास त्यातील मुख्य णवषयासांबांिीच्या मआकुराचा थोडक्यात साराांश 
णलहावा. सवण तपशील णलहू नये. एका रुमालातील सवण कागदपत्राांची सूची एकाच सूणचकाराने करावी. 
 
इंग्रजी कागदपत्राचें फेवरस्त (Cataloguing) 
 

सुट्या ाांग्रआी कागदपत्राांचे फेणरस्त करावयाचे झा यास प्रथम त्या त्या पत्रातील मआकूर पहावयास 
हवा. तदनांतर ते पत्र कोर्ास णलणहले आहे व कोर्ी णलणहले आहे त्याचा उल्लेख करावयास हवा. Letter 
from ……..to Mr. ………… असा उल्लेख हवा. पत्राची तारीख, पत्र णमळा याची तारीख, पृष्ठ,े तो कागद 
कोर्त्या प्रकारचा त्याचा प्रकार, पत्र, सनद, महआर ककवा आो प्रकार असेल त्याची नोंद, त्या पत्रात ककवा 
कागदात काय साांणगतले आहे त्या मआकुराचा आशय थोडक्यात णदला पाणहआे. ह कागद छापील, मूळ 
हस्तणलणखत अस्सल, नक्कल ह्यापैकी कोर्त्या प्रकारचा असेल तो प्रकार साांणगतला पाणहआे. कागदास 
आोड असेल तर आोड कागदात आो मआकूर असेल तोही ह्या णलस्स्टांगमध्ये नमूद केला गेला पाणहआे. ह्या 
सवण गोष्टी ज्या वळेी कागदपत्र सांबांि खोलीिर असतील त्यावळेी आमर्ार नाहीत. अशा वळेी मूळ पत्र 
बाआूस कराव े आणर् पुरवर्ीसह बाआूस ठेवाव.े एकाद्या वळेी खात्याकडून पुष्टकळ कागदपत्र सोबत 
पत्राबरोबर येतात तेव्हाां ज्या पत्रासोबत ते येतात, ते पत्र ऑफीसच्या फाईलमध्ये ठेवाव े व आले या 
कागदाचे फेणरस्त व्हाव.े 
 
जंत्री (calendaring) 
 

फेणरस्तापेक्षा हा प्रकार थोडा णवस्तृत असतो. कॅलेंडकरग म्हर्आे महत्त्वाच्या मआकुराचा थोडक्यात 
साराांश णवशषेतः ऐणतहाणसक महत्त्वाच्या कागदाांचे कॅलेंडकरग करतात. पत्रव्यवहारातील प्रत्येक कागदाचा 
गोषवारा तयार करून तो एकाखाली एक णलणहरे् ह्यास कॅलें न्डकरग म्हर्तात. ह्या गोषवाऱ्यात प्रत्येक 
कागदातील अणत महत्त्वाचा मआकूर सांके्षपाने यावयास हवा. आर एकदा कागद दुसरीकडे प्रणसद्ध झाला 
असेल तर त्याचा उल्लखे गोषवाऱ्याखाली व्हावयास हवा. कॅलेंडकरग करताना खालील पथ्ये पाळावी 
लागतात. 
 

(१) पत्राच्या सुरवातीस णदलेले मायने, एकमेकाांस उदे्दशून काढलेले गौरवोद्गार, प्रकृतीचे के्षम, 
हवामानाची ककवा वातावरर्ाची हालहवाल सांबांिीचा मआकूर णवसरून त्या पत्राचा आशय काय आहे ह्याची 
स्पष्ट नोंद घ्यावयाची. त्या पत्रातील मआकुराचा साराांश द्यावयाचा. 

 
(२) सनदापते्र, ानामपते्र, दाणयते, पदाव्या बहाल करताना णलणहलेली पते्र, एकमेकाांमिील 

पत्रव्यवहार ह्या सवांचा साराांश काढरे्. 
 

(३) एकाच णवषयावरील अनेक पते्र असतील तर त्याांचाही साराांश काढावा. मआकुरात आर्खी 
महत्त्वाचे उल्लखे असतील तर साराांशाबरोबर त्याचीही नोंद व्हावी. 
 

(४) पुनरुक्ती टाळावी. णिरुक्ती झालेला मआकूर असेल तर त्याबद्दल अथणबोि होईल असा योग्य 
तो वाक्प्रयोग वापरावा. 
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(५) णनवदेनाची पद्धत, मआेदार, खुमासदार, ककवा डौलदार वाक्यप्रयोग, चालीरीती व प्रिान 
ह्याची थोडक्यात नोंद द्यावी. 
 

(६) एकाद्या कागदातील मआकूर आपर्ास पूर्णपरे् लागत नसला ककवा त्या कागदातील मआकूर 
हा गुप्त ठेवण्याच्या स्वरूपाचा असेल तर त्या मआकुराचा साराांश काढताना तो शक्यतो वस्तुणनष्ठ असेल 
ह्याची काळआी घ्यावी. 
 

(७) प्रत्येक णचठ्ठीस डाव्या बाआूच्या सामासात पत्र पाठणव याचा व णमळा याच्या तारखाांचा उल्लखे 
असावा. गोषवारा अथवा साराांश सांपला म्हर्आे त्याखाली त्या पत्राची तारीख नोंदावी. 
 

(८) साराांश काढावयाचे पत्र दुसरीकडे प्रणसद्ध झाले अस यास साराांश सांप यावर ज्या पसु्तकात 
ते प्रणसद्ध झाले असेल त्याचा उल्लेख असावा. 
 

(९) कागदपत्रात आढळलेली आागणतक वा प्रणसद्ध व्यक्तींची नाव े तशीच स्थळाांची नाव े याांचा 
उच्चार व स्पेकलग (Imperial Gazetteer of India) मध्ये आसे णदले असेल तसे द्याव.े (W.W. Hunter) 
 

(१०) शब्दशः िाषाांतराची पद्धत ाांग्लांडच्या रॉयल एणशयाणटक सोसायटीने अवलां णबले या 
पद्धतीनुसार असावी. 
 

(११) कहदु ककवा मुसलमान व्यक्तींची नाव ेकागदपत्रात आढळ यास त्याचे स्पेकलग कसे कराव े
ह्याला काही णनयम नाही. त्याांची स्पेकलगे तज्ञाांच्या स  याने ठरवावी. (रूढ नावासाठी “ऑक्सफडण” 
ाणतहास मान्य ठरवतात.) 
 

(१२) मराठी, कहदी, फारशी आदी िाषेतील एतदे्दशीय पत्रव्यवहारात युरोणपयन व्यक्तींच्या नावाांचा 
उल्लेख बरोबर केलेला नसतो (ाांद्रआीत, अन्डरसन) तो सुिारून योग्य तो णलहावा. उल्लेणखले या नावाांचे 
खरे स्पेकलग व उच्चार शोिून काढावयाचे अस यास पूवीच्या व्हॉ यूमचा ाांडेक्स पहावा. 
 

(१३) ह्याकणरता स्वतांत्र णचठ्ठ्ठ्ा एकाच आकाराच्या घ्याव्या. त्या णचठ्ठ्ठ्ाांच्या मिोमि एक उिी 
रेषा असावी. त्यात कागदाचा गोषवारा ककवा साराांश उआव्या बाआूस णलहावा आणर् सुिारर्ा करण्याआोग्या 
असतील त्या बाआूस बार्ाच्या खुरे्ने दाखवनू णलहाव्या. 

 
(१४) साराांश पूर्ण झा यावर ज्या कागदाचा तो काढला असेल त्या कागदाचा णनदेश सूचक 

अक्षराांनी त्याखाली करावा. समआा, पी. डी. व्हा यूम नां. २०-१९४ च्या १८२० च्या पृ. २२-२४ ह्यावरील 
मआकुराचे कॅलेंडकरग करावयाचे आहे. मआकूर सेके्रटरीच्या सहीचे खरे पत्र. तर त्या पत्राची साराांश द्यावा. 
त्याखाली P.D.V. (V for Volume) णलहाव.े लेटर आहे म्हर्ून L णलहावा. त्याची तारीख, व पत्र 
पोच याची तारीख द्यावी. 
 

(१५) अगोदर हे ठरणवले पाणहआे की कॅलेडकरग (आांत्री)-च्या एका पसु्तकात णकती णकती काळाचे 
कागद णलहावयास हवते. 
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(१६) ज्यावळेी कॅलेंडकरगचा िाग पसु्तकरूपाने तयार होईल तेव्हा त्यावर (अ) पणरचयात्मक 
णनवदेन, (ब) सांके्षप उपयोणग याची यादी आणर् (क) स्थळ व नामसूची एवढे द्यावयास हव.े 
 
इंडेग्क्संग (सूची) ककिा संदिण सहायक 
 

कागदपत्राांची आिुणनक तांत्राने सूची तयार करण्याचे काम फार सोपे आहे. त्याबद्दलचे मागणदशणन 
खात्याचे प्रमुख करीत असतात व कमणचारी काम करीत असताच अनुिवाने सूची करण्याची पद्धती 
आत्मसात करतात. 
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पवरवशष्ट १ 
गोिा (पिजी) येथील दप्तरखाना 

 
ऐणतहाणसक कागद–पत्राांनी िरलेले गोवा सरकारचे दप्तर पर्आी येथील मांत्रालय कायालयात 

‘पॅलेस’ ामारतीत स. १९५६ पयंत होते, ते त्यानांतर सध्याच्या स्वतांत्र ामारतीत आर्ले गेले आहे. ही 
सध्याची ामारत प्रायः प्राथणमक शाळेकरता बाांिली होती. पर् नांतर ती दप्तरखान्याकणरता उपयोगात 
आर्ण्यासाठी णदली. तीन खो या प्रत्येकी २५×१७ चौ. फूट आणर् दोन १७×१७ फूट णमळून एकूर् २००० 
चौ. फूट आागा आहे. त्याला लागनूच वाढणवलेले दालन आहे. त्याचा उपयोग कचेरीकरता आणर् 
कचेरीतील सेवकवगाच्या बठैकीसाठी करण्यात येतो. ामारत तेवढीशी मआबूत णदसत नाही. 
 

या दप्तरखान्यात सुमारे १७००० खांड (व्हॉ यूम) असून ते ८२ लाकडी कपाटात व्यवस्स्थत रीतीने 
ठेवलेले आहेत. प्रत्येक कपाटास काांचेचे तावदान आहे. यापकैी १०,५०० खांड कातडी बाांिर्ीचे व त्याांची 
मुखपृष्ठावरील अक्षरे सोनेरी शाईने णलणहलेली असे आहेत. 
 

मांत्रालय पत्रव्यवहार हा पोतुणगीआ िाषेत आहे. स्थाणनक शासकीय (णआ हा पातळीवरील) 
अणिलेख स. १९०० पयंतचे मराठी (मोडी) त आहेत, तसेच सतराव्या अठराव्या शतकातील लगतच्या 
राज्याांशी केलेला पत्रव्यवहार मराठीतच आहे. सोळाव्या सतराव्या शतकात पूवेकडील पोतुणगीआ 
साम्राज्याची गोवा ही राआिानी होती. त्यावळेी केलेला पत्रव्यवहार सीलोन, मकॅाव, तीमोर, मोझाांणबक, 
चीन, आपान, िाझील या देशाांशी झालेला आढळतो. हे सवण कागदपत्र “मॉन्सून पेपसण” (Monsoon 
Papers) म्हर्ून प्रणसद्ध आहेत. गोवा येथून चालर्ारा मोझाांणबकचा कारिार स. १७५० मध्ये बांद झाला. व 
मकॅावचाही कारिार १९ व्या शतकाच्या अखेरीस गोव्यापासून अलग केला गेला. राआकीय ाणतहासाची 
अव्वल सािने म्हर्ून सदरील दप्तरास महत्त्व आहेच; पर् उपरोक्त देशाांच्या आर्थथक ाणतहासाचीही सािने 
या सांग्रहात िरपूर असावीत. 
 

दमर् आणर् दीव येथील काही दप्तरेही या सांग्रहात आहेत. 
 
गोिा (पिजी) येथील इवतहावसक कागदपत्राचंी यादी 
 

णवषय 
कागदाांची, 
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पवरवशष्ट २ 
पाविमात्य देशातील दप्तरखाने ि त्यातील अिाचीन आर्शथक ि सामावजक 

इवतहासविषयक अविलेख 
 

पािात्य देशातील बहुतेक िाांडवलशाही राष्ट्ात खाआगी कां पन्याांचे कायम रणक्षण्याचे रेकॉडण 
सरकारी दप्तरखान्यात ठेवलेले नसते. राष्ट्ीय सरकारला आरी अशा कां पन्याांच्या पत्रव्यवहाराचा उपयोग 
नव ेउद्योगिांदे उिारण्यासाठी व त्यासाठी आरूर ते कायदे करण्याकडे होत असला तरी अशा प्रकारची 
सािने सरकारी णनयांत्रर्ाखाली नाहीत. 
 
पविम जमणनी : 
 

या देशात खाआगी कां पन्याांच्या दप्तरखान्याांवर कोर्त्याही प्रकारचे शासकीय णनयांत्रर् नसाव ेह्या 
मतप्रर्ालीचे प्राब य आहे. तेथील णवचारवांताांचे म्हर्रे् असे की आर असे दप्तरखाने सरकारी 
णनयांत्रर्ाखाली आर्ले तर औद्योणगक व्यापारी कां पन्याांचे दप्तरखाने व सरकार णनयांणत्रत दप्तरखाने 
ह्याांमिील स्नेहाद्रण सांबांि णबघडतील. ह्या बाबतीत खाआगी दप्तरखान्याांना कायद्याचा बडगा न दाखणवता व 
त्याांवर सक्ती न करता, त्याांच्या कलाने घेऊन त्याांच्याशी सहानुितूीने वागरे् हेच पणरर्ामी णहताचे होय. 
 

सरकारच्या ताब्यातील बहुतेक दप्तरखान्यात आागेच्या अिावी औद्योणगक आणर् व्यापारी 
कां पन्याांच्या कायम स्वरूपाच्या पत्रव्यवहाराची आपर्कू करण्याची सोय नसते. 
 
अमेवरका : 
 

मात्र अमेणरकेतील त्याांच्या राष्ट्ीय दप्तरखान्यात औद्योणगक व आर्थथक िांद्याचा कायम स्वरूपाचा 
पत्रव्यवहार राखण्यासाठी तीन णविाग पाडलेले आढळतात. 
 
(१) औद्योवगक अविलेख वििाग : 
 

या णविागात वाहतूक मआूर व त्यासांबांिीचे कायदे व णनयम, औद्योणगक कलह, मआुराांचे सामाणआक 
हक्क, उत्पादन, त्याांचे णवतरर् व त्यावरील आलेख गर्ना ह्या सांबांिीच्या पत्रव्यवहाराची आोपासना होते. 
 
(२) नैसर्शगक साधनसंपत्ती अविलेख वििाग : 
 

येथील कागद सांिारात णवत्त, व्यय आणर् सरकार–आणमनीचा उपयोग, शतेी, खार्ी, औद्योणगक 
उत्पादन आणर् नैसर्थगक सांपत्तीचे आतन या णवषयाांचा समावशे होतो. 
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(३) सामान्द्य सेिा वििाग : 
 

यात महसूल, प्रशासन, हुांडर्ावळीचे णनयांत्रर् आदी णवषयाांचे अणिलेख असतात. णकत्येक 
मांत्रालयाांना अणिलेखाणिकारी असून त्या सवण अणिलेखाणिकाऱ्याांच्या कामात सुसूत्रता आर्ण्याचे काम 
राष्ट्ीय अणिलेख सांचालनालय करते. 
 
पविम जमणनी : 
 

कोव्लेन्झ येथील पणिम आमणनीच्या राष्ट्ीय अणिलेखागारात वाहतुक, ताांणत्रक व औद्योणगक 
बाबीसांबांिीच्या पत्रव्यवहाराचे आतन व्हाव ेम्हर्ून पाांचवा णविाग सुरू केला आहे. 
 
फ्रान्द्स : 
 

ह्या राष्ट्ात अणिलेख सांरक्षर्ाची पद्धत आहे की शासनाच्या प्रत्येक णविागात तज्ञ 
अणिलेखाणिकाऱ्याने आाऊन तेथील सवण पत्रव्यवहाराांचे णनरांतर राखावयाचे, काही काळ राखावयाचे व 
त्वरीत नाश करावयाचे असे वगीकरर् करून त्याांच्या याद्या तयार करावयाच्या असतात. णशवाय णनरांतर 
राखावयाचे कागद त्याांच्या याद्यासुद्धा प्रत्येक णविागातून राष्ट्ीय अणिलेखागारात पाठणवण्याच्या कामावर 
देखरेख करावयाची असते. 
 
स्पेन : 
 

स्पेनमध्ये १९ व्या व २० व्या शतकातील पत्रसांिार प्रत्येक खात्याने आपाप या ामारतीत आोपासला 
आहे. त्यासाठी प्रत्येक खात्याची रेकॉडण शाखा आहे. पर् ही रेकॉडण ऑणफसे मध्यवती राष्ट्ीय लेखागाराांच्या 
णनयांत्रर्ाखाली नाहीत. 
 
इलंलंड : 
 

या देशात १८५८ चा पस्ब्लक रेकॉडण ॲक्ट आरी अांमलात असला तरी पोस्ट ऑफीस, बोडण ऑफ 
कस्टम, एक्साईआ आणर् अप्रत्यक्ष कर उत्पादन ह्या खात्याांचा पत्रसांिार त्या त्या खात्याांच्या णनयांत्रर्ाखाली 
असतो. 
 
पूिण युरोपातील देश : 
 

ह्या देशात मात्र दप्तरखान्याांची यांत्रर्ा णनराळया पद्धतीची आहे. हांगेरी, पूवण आमणनी व पोलांड आदी 
देशात मध्यवती आर्थथक–णवषयक ऐणतहाणसक दप्तरखान्याांवर आर्थथक णनयोआन व उत्पादन खात्याांचे व 
तत्सम उद्योगिांद्याांचे अणिलेख राखण्याचे काम सोपणवले आहे. ह्या राष्ट्ात बहुतेक सवण उद्योगिांद्याांचे 
राष्ट्ीयीकरर् होऊन ते सरकारी णनयांत्रर्ाखाली आणर्ले आहेत. ह्या सवण उद्योगिांद्याांचे व कारखान्याांचे 
णनरांतर राखावयाचे अणिलेख मध्यवती दप्तरखान्याांत आपून ठेवण्यासाठी त्या त्या राष्ट्ाांनी कायदे केले 
आहेत. परांतु ह्यामध्ये अणिलेख सांरक्षर्ाच्या दोन णनरणनराळया पद्धती अवलां णब या आहेत. पोलांड व 
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युगोस्लास्व्हया या दोन देशात योआकाांना व उत्पादकाांना त्याांचे अणिलेख राष्ट्ीय अणिलेखागारात 
पाठणवण्यास उते्तआन णदले आाते. हे िांदे सरकारी मालकीचे होण्यापूवी त्याांचेकडे आे अणिलेख होते ते सुद्धा 
त्याांनी राष्ट्ीय अणिलेखागारात ठेवाव े अशा प्रकारचे उते्तआन त्याांना णदले आाते. याबाबतीत महत्त्वाचे 
उद्योगिांदे व कारखाने आपापले अणिलेख मध्यवती राष्ट्ीय अणिलेखागारात पाठणवतात. बाकीचे 
सवणसामान्य उद्योगिांदे व कारखाने आपापले अणिलेख प्रादेणशक अणिलेखालयात पाठणवतात. ह्या पद्धतीचा 
असा एक फायदा झाला की शतेकी िांद्याव्यणतणरक्त बाकीच्या सवण उद्योगिांद्याांचे अणिलेखाांनी प्राांणतक 
अणिलेखागारे िरून गेली. ह्यामुळे सांशोिकाांना एकाच णविागातील सवण उद्योगिांद्याचे कागदपत्र एके 
णठकार्ी णमळू लागण्याची सोय झाली. पर् ह्या एकत्रीकरर्ामुळे मध्यवती अणिलेखागारावर िलताच तार् 
पडू लागला. त्यामुळे हांगेरी व पूवण आमणनी ह्या देशाांनी एकत्रीकरर्ाचा नाद सोडून प्रत्येक उत्पादक 
उद्योगपतींनी, िांदेवा याांनी व कारखानदाराांनी आपआपले णनरांतर राखावयाचे कागदपत्र त्या त्या 
कारखान्याांच्या आवारात ककवा कायालयात योग्य रीतीने आतन करून ठेवाव.े मात्र ह्या उद्योगपतींनी रेकॉडण 
ऑफीसातील नोकरवगण, कागदपत्र लावण्याची पद्धती, ह्या सवांची तपासर्ी करण्याचे अणिकार मध्यवती 
अणिलेखागारास व प्राांणतक लेखालयास द्याव ेअसे ठरणवले. 
 

फ्रान्सने एक वगेळीच योआना अांमलात आणर्ली आहे. फ्रान्सच्या राष्ट्ीय अणिलेखागारात आर्थथक 
णवषयाांवरील अणिलेखाांसाठी एक णविाग उघडला. प्राांणतक अणिलेखालयाांना औद्योणगक णवषयाांवरील 
अणिलेख स्वीकारण्याचे अणिकार देण्यात आले. पर् राखण्यास योग्य असे आपापले अणिलेख 
अणिलेखालयात णदलेच पाणहआेत अशी औद्योणगक कायालयाांवर सक्ती केली नाही. कारर् तसा कायदा 
केलेला नव्हता. प्रत्येक वळेी अशा प्रकारचे दप्तर अणिलेखालयाांकडे सुपूदण करताना खास करार केला 
आात असे. या करारानव्ये दप्तराची मालकी, सांबांणित औद्योणगक कायालयाकडेच रहात असे, व त्या 
दप्तरात ज्या कोर्ाला सांशोिन करावयाचे असेल त्याला त्यासाठी सांबांणित कायालयाच्या चालकाांची 
सांमती घ्यावी लागे. या योआनेमुळे सवणच औद्योणगक व आर्थथक पत्रसांिार अणिलेखागारात येईल अशी 
शाश्वती नव्हती. म्हर्नू १९४९ त णशक्षर्मांत्र्याांच्या अणिकाराखाली आर्थथक के्षत्रातील णवणवि कां पन्या, सांस्था 
व उद्योगसमूहाांच्या दप्तराचे योग्य आतन व पणररक्षर् करण्याच्या दृष्टीने णवचारणवणनमय करर्ारी एक 
सल्लागार सणमती नेमण्यात आली. राष्ट्ीय अणिलेखागाराचे सांचालक हे सणमतीचेही प्रमुख असून फ्रान्सच्या 
औद्योणगक व आर्थथक आीवनातील प्रमुख मांडळी सणमतीचे सदस्यत्व िषूवीत आहेत. सणमतीचे कायण फक्त 
औद्योणगक अणिलेखाांच्या पणररक्षर् आपर्कुीबाबत सल्ला देण्यापुरतेच मयादीत ठेवण्यात आले आहे. 
 
(ब) खासगी ि तावंत्रक संस्था : 
 

क्लोनमध्ये स. १९०६ त अशा प्रकारे पत्रसांिार आपून ठेवर्ारी पणहली खाआगी सांस्खा स्थापन 
झाली व आमणनीत अशा सांस्थाांचा झपाट्याने प्रसार झाला. क्रप आणर् सायमेन्स सारख्या मोठ्ा औद्योणगक 
कां पन्याांनी आपला पत्रसांिार पद्धतशीरपरे् आपून ठेवला. व्यापारी सांघटना, नगरपाणलका व उद्योगपती 
याांनी पुरस्काणरलेली आर्थथकणवषयक अणिलेख असलेली प्राांणतक ककवा णविागीय अणिलेखागारे योग्य व 
िरीव आिार अस याखेरीआ आकार घेती ना आणर् त्या त्या णविागातील णवणवि कायालये ककवा व्यापारी 
सांस्थाांनी त्यास मान्यता व सणक्रय सहकायण णद याणशवाय त्याांची प्रगतीही झाली नसती. अशी णविागीय 
अणिलेखागारे स्थाणनक कायालयाांना त्याांचे अणिलेख आतन करण्याबाबत णवशषे मदत करू शकतात. अशा 
प्रकारच्या स्थाणनक केन्द्राांच्या प्रोत्साहनामुळे आमणनीत उसेलडॉफण  येथे “युणनयन ऑफ चेम्बसण ऑफ कॉमसण 
ॲण्ड ाांडस््ी” या औद्योणगक सांस्थेने औद्योणगक अणिलेखाांच्या पणरक्षर्ाच्या दृष्टीने प्रगती सािण्यासाठी 
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‘‘कणमटी फॉर िी णप्रझव्हेशन ऑफ णबणझनेस अकाईव्हज्’’ म्हर्ून एक सणमती स्थापन केली असून त्या 
सणमतीवर नामाांणकत उद्योगपती, व्यापारी, अणिलेखाणिकारी व प्राांणतक गव्हनणसणही आहेत. या सणमतीचा 
सांबांि एका अणिलेख मांडळाशी असून, हे मांडळ मोठ्ा औद्योणगक कायालयात त्याांच्या अणिलेख 
पणररक्षर्ाबाबत सल्ला देते, त्याांना हव े असतील तर अणिलेखणवषयक ज्ञान असलेले तज्ञ पुरणवते. 
त्याचप्रमारे् छोट्या व मध्यम उद्योगालयाांच्या अणिलेख पणररक्षर्ाची आबाबदारीही स्वीकारते. 
 

आमणनीप्रमारे्च स्स्वत्झलंड, हॉलांड, अमेणरका व डेन्माकण  मध्येही अशा प्रकारची केन्दे्र णनमार् झाली 
आहेत. या देशात उद्योगपती, अणिलेखागारे आणर् णवद्यापीठे याांच्यात अणिलेख पणररक्षर् व्यवस्थेबाबत 
परस्पर सांबांि आोडलेले असतात. आणर् णवद्यापीठीय प्राध्यापकाांवर अणिलेख पणररक्षर् व्यवस्थेत प्रमुख 
आबाबदारीही टाकली आाते. मुणद्रत ककवा प्रकाणशत साणहत्याबरोबर मूळ स्वरूपाचे अणिलेखही या केन्द्रत 
आतन करून ठेवलेले असतात हे साांगायला नकोच. “स्वीस ाकॉनॉणमक अकाईव्हज्”चे हे उदाहरर् घ्या. 
१९१० साली स्थापन झाले या या केन्द्रात ३,५०,००० पुस्तके व माणहतीपत्रके, २०,००० वार्थषक अहवाल, 
१,७५००० णवणवि कां पन्याांचे अहवाल, ७,५०,००० वतणमानपत्र कात्ररे्, २५० व्यापारणवषयक महत्त्वाचे 
अणिलेख आणर् ५,००,००० व्यापारणवषयक पत्रव्यवहार (१७५० ते १८५० पयंतचा) आहे. अमेणरकेत अशा 
प्रकारची आर्थथक व व्यापारणवषयक अणिलेख केन्दे्र ककवा सांस्था अगणर्त आहेत आणर् त्याांच्या योआना 
कायणवाहीत आर्ण्यासाठी त्याांची आर्थथक स्स्थतीही मआबूत असते. महायुद्धापूवी अशा प्रकारची उद्योग–
व्यापारणवषयक दप्तरे ग्रांथालयात ककवा ाणतहासणवषयक सांस्थात ठेवायची पद्धत होती. प्रत्येक णविागातील 
ाणतहास सांशोिन सांस्था आपाप या णविागातील अशा प्रकारचे अणिलेख आणर् व्यापारी पत्रव्यवहार मुद्दाम 
आमा करून ठेवीत असत. १९३० मध्ये उपरोक्त चळवळ फोफावली. आर्थथक प्रश्न सोडणवण्याच्या दृष्टीने 
तत्सांबांिी अणिलेखाांच्या योग्य पणररक्षर्ाची गरआ िासू लागली. णदवाळखोर कां पन्याांची दप्तरे 
अणिलेखागारात सहआ येऊ लागली. णवश्वणवद्यालयीन ग्रांथालये आप या णविागातील औद्योणगक आणर् 
आर्थथक अणिलेखाांकडे मुद्दाम लक्ष घालू लागली. णवश्वणवद्यालयीन ग्रांथालयाांनी आमा केले या अशा 
प्रकारच्या अणिलेखाांची काही उदाहररे् अशी– व्हर्थआणनया णवद्यापीठ–लोखांड-उद्योग [णवषयक दप्तरखाना.] 
णमणशगन णवद्यापीठ लाकूड–उद्योग [णवषयक दप्तरखाना.], लुाणसयाना णवद्यापीठ– बागायत– उद्योग, [णवषयक 

दप्तरखाना.] न्यूबरी ग्रांथालय– णमडल वसे्ट रे व े दप्तर, ात्यादी. हावणडण येथे १९२७ त बेकर लायिरीची 
स्थापना झाली. बोस्टानच्या “णबणझनेस णहस्टॉणरकल सोसायटी”ने आमा केलेला बराच मोठा सांग्रह या 
ग्रांथालयात असून या सांग्रहालयाच्या आर्थथक अणिलेख सांग्रहाची व्याप्ती आता खूपच वाढली आहे. पर् 
उपरोक्त अणिलेख केन्द्रात अशा प्रकारच्या अणिलेखाांनी बरीच मोठी आागा व्याप यामुळे आर्खी 
अणिलेखाांची िर त्यात घालरे् अशक्यप्राय होऊन बसले, व त्यामुळे अणिलेख सांरक्षर्ाची आबाबदारी न 
स्वीकारता त्या त्या कायालयाांना त्याांच्या अणिलेखाांचे वगीकरर्, पणररक्षर् ात्यादी बाबत योग्य तो ताांणत्रक 
सल्ला देण्याचेच कायण ही अणिलेख केन्दे्र आता करू लागली आहेत. 
 

ाांग्लांडमध्ये १९३४ पासून “णबणझनेस अकाईव्हज्”चे कायालय औद्योणगक ाणतहासणवषयक 
सांशोिकाांना मागणदशणन करते. त्याचप्रमारे् औद्योणगक कायालयाांना अशा प्रकारच्या सांशोिनाला प्रवृत्त 
करून त्याांचे अणिलेख शास्त्रशुद्ध रीतीने आतन करण्याबाबत सल्ला देते. ऑस््ेणलयामध्येही अशा प्रकारची 
“णबणझनेस अकाईव्हज् कौस्न्सल ऑफ ऑस््णेलया” म्हर्ून एक सांस्था स्थापन झाली आहे आणर् 
ऑस््ेणलयात णतच्या अनेक शाखा देशिर णवखुर या आहेत. अमेणरकेप्रमारे् या देशातही णवद्यापीठ ग्रांथालये 
व कॉमनव ेथ लायिरी अणिलेख सांग्रह आतन करतात. णफनलँडमध्ये (१९४७) व अशाच प्रकारचे काम 
कऱण्यासाठी “परमनांट ॲण्ड कन्स टन्ट कौस्न्सल ऑन अकाईव्हज्” या सांस्थेची स्थापना झाली. 
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ॲम्स्टड्ाममध्ये १९३५ त स्थापन झालेली “ास्न्सट्यटू ऑफ सोशल णहस्टरी” ही सांस्था हॉलांडमिील 
मआूरणवषयक व सामाणआक चळवळींबाबत अगणर्त कागदपत्र सांग्रह करून आहे. णमलानमिील “आी. पी. 
फस् टनेली ास्न्स्टटू्यट” या सांस्थेच्या सांग्रहीसुद्धा ाटाली व ातर देशात सामाणआक णवषयाांची माणहती 
पुरणवर्ारे अनेक महत्त्वाचे अणिलेख आहेत. स्टॉकहोममध्ये “अकाईव्हज् ऑफ लेबर मुव्हमेंट” ही सांस्था 
१९०२ मध्ये स्थापन झाली. या सांस्थेच्या मध्यवती व ातर णविागीय कायालयात त्या देशातील 
मआूरणवषयक व सामाणआक पणरस्स्थतीचे ज्ञान घडणवर्ारे अणिलेख सांग्रणहत केले आातात. णफनलँडमिील 
“अकाईव्हज् ऑफ वकण सण” ही सांस्था त्या देशातील मआूरणवषयक चळवळींची माणहती देर्ारे अणिलेख 
आतन करते व तणिषयक सांशोिनास मागणदशणन करते. नॉवे मिील “पॉप्युलर म्युणझयम”ने मआूर-
आीवनणवषयक १८७० ते १९२० च्या काळातील माणहती सांग्रणहत केली. अशाच प्रकारच्या सामाणआक 
ाणतहासाबाबतची माणहती सांग्रणहत करर्ारी एक सांस्था फ्रान्समध्येही १९४८ त स्थापन झाली आहे. मुणद्रत 
साणहत्याबरोबर हस्तणलणखते, णचणत्रत पत्रके ात्यादींचा सांग्रहही ही सांस्था करते. या सांस्थेने सांग्रणहत 
केलेला ्ेड युणनयन्सचा पत्रव्यवहार व अशाच प्रकारचे साणहत्य त्या देशातील मआूर चळवळीचा ाणतहास 
णलणहण्याच्या बाबतीत मोलाची माणहती पुरणवते. 
 
(क) खासगी ककिा राष्ट्रीयीकरि केलेल्या उद्योगधंद्याचें अविलेख: 
 

अणिलेख सांग्रहाचा आकार नेहमीच वाढता अस यामुळे णवणवि उद्योगिांद्याांचा प्रचांड कागदसांिार 
सरकारी ककवा खासगी केन्द्रात एकणत्रत कररे् पुढे गैरसोईचेच वाटू लागले. म्हर्ून पूवण युरोपातील देशात 
उद्योग कायालयाांना त्याांचे रेकॉडण त्याांनीच आतन कराव ेअसा आग्रह केला आातो. पाणिमात्य देशात ज्या 
णठकार्ी काही ठराणवक कालापयंत णववणक्षत कागदसांिार आपून ठेवण्याबाबत कायदा झाला आहे अशा 
देशाांव्यणतणरवत ातर देशात आपले दप्तर आपून ठेवण्याची बाब उद्योग कायालयाांच्या ाच्छेवरच सोडलेली 
असते. ाांग्लांडमध्ये “कोल बोडण” (कोळसा मांडळ) व “ॲटॉणमक एनआी ॲथॉणरटी” ह्या कायालयाांनी १९५८ 
च्या पस्ब्लक रेकॉडण ॲक्टची कलमे मान्य केली आहेत पर् आपले कागदपत्र सावणआणनक सांग्रहालयाकडे 
पाठणवण्याबाबत मात्र त्याांनी अआून णनर्णय घेतलेला नाही. अणिलेख तज्ञाांचा या दोन्ही कायालयाांशी 
नेहमीच सांबांि येतो. “ॲटॉणमक एनआी ॲथॉणरटी”चे अणिलेखाणिकारी तर आप या सांस्थेचा साांगोपाांग 
ाणतहास णलणहत आहेत. या उलट णिटीश ्नॅ्स्पोटण कणमशनचे कायालय पस्ब्लक रेकॉडण ॲक्टच्या कके्षत 
येत नाही, तरी आप या अणिलेखाांची ते तत्परतेने काळआी घेत आहे. 
 

फ्रान्समध्ये स. १९३६ च्या हुकुमान्वये राष्ट्ीयीकरर् केले या उद्योगाांनी आपापले अणिलेख 
सरकारी सावणआणनक सांग्रहालयाांकडे पाठवावयाचे असतात. पर् प्रत्यक्षात “णरनॉ ट” ही सांस्था, 
त्याचप्रमारे् रे व,े गसॅ व वीआ कां पन्याांची कायालये अशा मोआक्याच राष्ट्ीयीकरर् झाले या उद्योगाांचे 
अणिलेख राष्ट्ीय अणिलेखागारात येत असतात, ातर राष्ट्ीयीकरर् झालेले उद्योग मात्र स्वतःचे णनरांतर 
राखावयाचे अणिलेख स्वतांत्रपरे् ठेवीत आहेत. 
 

खाआगी उद्योग कायालये आपाप या कागद सांिाराांची खूप काळआी घेत असलेली णदसून येतात. 
स्वीडनमिील खार्– उद्योग समूहाचे एक मोठे अणिलेखालय आहे. ातरही देशात खासगी उद्योगाांच्या 
अणिलेखसांग्रहाांची देखरेख प्राांणतक अणिलेखाणिकाऱ्याांकडून केली आाते. 
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आमणनी, ाटाली व अमेणरकेतील मोठमोठे उद्योगिांदे आपले कागदपत्र नुसतेच राखून ठेवीत नाहीत 
तर त्यामध्ये सांबांणित लोकाांनी सांशोिन करून सांशोणित खांड प्रणसद्ध करण्यासाठी उते्तआन देतात. 
उद्योगिांद्याांचा प्रसार आणर् त्याांचा ाणतहासही अशा खांडाांतून प्रणसद्धीस यावा ही त्याांची ाच्छा असते. 
नेमलची बँक आप या िांद्याचा अहवाल नेहमी प्रणसद्ध करीत असते आणर् आपले अणिलेख गरआू आनतेने 
पहाव ेयासाठी त्याांनी सरकारी ितीवर व्यवस्था केलेली असते. आमणनीतील “क्रप” आणर् “सायमेन्स” या 
दोन मोठ्ा कां पन्याांनी या शतकाच्या सुरवातीपासून आपली अणिलेखागारे णनष्टर्ात तज्ञाांकरवी माांणडली 
आहेत. याच्या उलट अणिलेख अत्यांत णनष्टकाळआीपरे् राख याची उदाहररे् म्हर्आे घराण्याांनी चालणवलेले 
उद्योगिांदे होत. कारर् त्या िांद्याची मालकी एका घराण्याकडून दुसऱ्या घराण्याकडे आात असते. 
 

णवशषेतः अमेणरकेतील कां पन्याांचे दप्तरखाने चाांग या स्स्थतीत आोपासलेले आढळतात. फोडण 
कां पनीने आप या ताब्यातील बहुतेक कागदपत्र वगीकरर् करून सांशोिनास उपयुक्त अशा तऱ्हेने ठेवलेले 
आहेत. फोडण कां पनी सामाणआक आणर् आर्थथक णवषयावरील सांशोिन होण्यासाठी उते्तआन देत असते. णतने 
“असोणसएशन ऑफ अमेणरकन अकाास्व्हस्ट” या सांस्थेस आप या कायालयाच्या आागेतच आागा णदली 
आहे. “मकॅ कॉर्थमक कां पनी” ही एका घराण्याने सुरू केली आहे. शतेीस उपयुक्त अवआारे तयार 
करण्याबाबत णतची ख्याती आहे. या कां पनीच्या अणिलेखागारात स. १८३० पासूनचे कागद आहेत. त्याांनी हे 
कागदपत्र अभ्यासकाांस उपयोगी पडतील अशा रीतीने माांडर्ी करून ते सांशोिनाकणरता १९१९ पासून खुले 
ठेवले आहेत. स. १९१२ मध्ये “मकॅ कॉर्थमक णहस्टॉणरकल असोणसएशन” नावाची सांस्था या कां पनीने 
णशकागो येथे सुरू करून णतला ती िरपूर आर्थथक साहाय्य देत असते. १९३९ मध्ये फायरस्टोन कां पनीने 
“फेडरल अकाईव्हज्” कडून कागदपत्राांचे वगीकरर् करण्यासाठी अणिलेखाणिकारी बोलाणवले. यावरून 
असे णदसून येईल की फ्रान्समध्ये मात्र अशा प्रकारची व्यवस्स्थत अशी अणिलेखसांस्था नाही. पर् काही 
उद्योगसमूह, णवशषेतः चेंबसण ऑफ कॉमसण, मासेल कणमटी, डोला मारीला मचणन्ट या कां पन्याांनी आपापला 
पत्रसांिार आिुणनकरीत्या राखून त्यावर आर्थथक सांशोिन व्हाव,े म्हर्ून अभ्यासकाांना उते्तआन देऊ केले 
आहे. 
 
(५) व्यापारी संस्था :– 
 

अमेणरकेतील व्यापारी सांस्थाांचे कागदपत्र आतन करून ठेवण्यासाठी प्रयत्न झाले. त्यातन णशकागो 
येथे रेकॉडण कां ्ोल, रेकमग्टन रॅण्ड कॉपोरेशन, न्यूयॉकण , नॅशनल स्टोरेआ कां पनी, णगसबगण, अशा कागदपत्र 
आतन करर्ाऱ्या तीन सांस्था अस्स्तत्वात आ या. हेच उदाहरर् डोळयापुढे ठेऊन ातर देशाांनीही हाच णकत्ता 
णगरवला. याबाबतीत फ्रान्सचे नाव प्रामुख्याने घेता येईल. कागदपत्र आतन करून ठेव यानांतर ज्यावळेी 
त्याांचा नाश करण्याचे ठरते, तत्पूवी त्यापैकी आतन करून ठेवण्यालायक कागदपत्र राष्ट्ीय 
अणिलेखागाराांकडे सुपूदण केले आातात आणर् ऐणतहाणसक महत्त्वाचे म्हर्नू त्याांचा स्वीकार राष्ट्ीय 
अणिलेखागारात होतो. 
 
आर्शथक ि सामावजक अविलेखाचें जतन: 
 

ज्या सांस्थाांकडे आर्थथक व सामाणआक सांबांिीचे कागदपत्र असतात, त्या सांस्था ह्या कामाकणरता 
आप याच सेवक वगातील एक अणिलेखशास्त्रातील माणहतगार ककवा तज्ञ असा सेवक नेमतात. ही काळआी 
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आमणनी, फ्रान्स ात्यादी देशात घेतली आाते. तज्ञ अणिलेखाणिकारी व अनणिज्ञ सेवक याांच्या कामातील 
नफेतोटे स्पष्टच आहेत. 
 

दप्तरखान्यात कायम राखावयाचे कागद ठरणवण्यासाठी ाांग्लांडमध्ये एक कणमशन असते त्यामध्ये 
पस्ब्लक रेकॉडण ऑफीसचा एक, सेन््ल स्टॅणटस्स्टकल ऑफीसचा एक, सांबांणित ऑणफसचा एक, एक 
प्रोफेसर व त्या णवषयीचे तज्ञाांपैकी एक, असे सिासद असलेले कणमशन णकती फाईली राखून ठेवावयाच्या 
हे ठरणवते. ाांग्लांड, अमेणरका, नॉवे आदी देशात व कम्युणनस्ट राष्ट्ात ्ेड युणनयनचे आसे दप्तरखाने 
आहेत; तसेच मोठमोठ्ा उद्योगपतींचेही दप्तरखाने आहेत. 
 

णनरणनराळया कां पन्याांच्या दप्तरखान्यात छापील अणिलेख राखून ठेणवलेले आढळतात. 
 
फेवरस्ते (कॅटलॉग) : 
 

वरील आर्थथक व सामाणआक णवषयक ऐणतहाणसक दप्तरखान्याांचा आास्तीत आास्त उपयोग 
अभ्यासूांस व्हावा म्हर्ून त्यातील कागदपत्राांची फेणरस्ते (कॅटलॉग) तयार करण्याचे काम त्या त्या राष्ट्ाांनी 
सुरू केले आहे. 
 

(‘Archives & Modern Social and Economic Research’ Report by R. Marquant च्या 
आिारे.) 
 
 

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ 
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पवरवशष्ट– ३ 
िारतातील प्रचवलत दप्तरखाने 

 
िारतातील प्रचवलत दप्तरखाने : ाांग्रआी अांमल िारतात सुरू झा यापासून त्याांनी 

राज्यकारिाराच्या सोयीसाठी ह्या िारत देशाची प्राांतवार णविागर्ी केली. त्याांस ालाखा हे नाव णदले. 
मद्रास, मुांबई, बांगाल असे ालाखे अस्स्तत्वात आले. त्या ालाख्याांचा कारिार ज्या मुख्य शहराांतून चालू 
लागला, ती राआिानीची शहरे बनली. णतथे दप्तरखाने सुरू झाले. कहदुस्थान देशाची राआिानी ाांग्रआाांनी 
सुरुवातीस कलकत्ता ही केली. णतथे ाांपीणरयल रेकॉडण ऑणफसची स्थापना ा.स. १८९१ मध्ये केली. ह्या 
दप्तरखान्याचे पणहले प्रमुख म्हर्ून डॉ. आी. डब् यू. फॉरेस्ट या णविान गृहस्थाांस नेमले. हे गृहस्थ तत्पूवी 
मुांबई येथील दप्तरखान्याचे प्रमुख होते. अशाच प्रकारचे दप्तरखाने मुांबई, मद्रास, नागपूर, लाहोर, पाटर्ा, 
श्रीनगर आदी राआिान्याांच्या शहराांत सुरू केले. आआही राज्य-दप्तरखाने प्रत्येक राज्याच्या राआिानीत 
त्या त्या राज्यसरकारची दप्तरे साांिाळण्याचे काम करीत आहेत. त्याांची सांणक्षप्त माणहती अशी: 
 

वदल्ली येथील राष्ट्रीय अविलेखागार 

 
राष्ट्ीय अणिलेखागारात णनयणमत फायलींची श्रेर्ी १७४८ पासून सुरू झालेली आढळते. 

सामान्यतः १९४७ पयंतच्या सवण खात्याांच्या फायली सांगृहीत आहेत. त्या खातेवारीने आणर् खात्याांच्या 
अांतगणत कालानुक्रमाने लावले या आहेत. या कागदाांखेरीआ राष्ट्ीय अणिलेखागारत सुमारे ४० लहानमोठे 
खाआगी कागदपत्राांचे सांग्रह आहेत. त्याांत नामदार गोपाळकृष्टर् गोखले, मुकुां दराव आयकर याांसारख्या 
नामवांत महाराष्ट्ीय पढुाऱ्याांचे कागद आहेत. त्याांत सुमारे १५ हआार नकाश,े फासी व अन्य िाषाांतील 
शकेडो दुर्थमळ हस्तणलणखते, आगातील अनेक दप्तरखान्याांतून णमळवलेले िारतणवषयक सूक्ष्मपट (सुमारे 
२५००) आहेत. त्यास आोडलेले समदृ्ध ग्रांथालय आहे. त्यात २ लाख दुर्थमळ पुस्तके, सरकारी अहवाल, 
गोपनीय प्रकाशने ात्यादींचा िरर्ार आहे. 
 

स. १९४७ मध्ये सत्ताांतर झा यावर ज्या ाांग्रआी रेणसडेन्सीआ होत्या त्या बांद होऊन त्याांचा 
पत्रव्यवहार राष्ट्ीय अणिलेखागारात आपून ठेवण्यात आला. तो असा : 

 
(१) बागलखांड एआन्सी, नागाव (१८१२–१८९०), (२) बडोदा रेणसडेन्सी (१८३९–१९४२), (३) 

िोपाळ एआन्सी (१८१७–१९१९), (४) िपुावर एआन्सी (१८५८–१९०१), (५) बुांदेलखांड एआन्सी, 
नोवगाँग, (१८०४–१९४७), (६) सें्ल ाांणडया एआन्सी, ाांदूर (१८१८–१९५४), (७) छत्तीसगड एआन्सी, 
वायपूर (१९४५–१९४७), (८) कूगण चीफ कणमशनर, (१८३४–१९४७), (९) ईस्टनण स्टेट एआन्सी, 
कलकत्ता (१८९४–१९५३), (१०) गुना एआन्सी (१८५८–१९०१), (११) ग्वा हेर रेणसडेन्सीआ (१८६०–
१८८३), (१२) हैदराबाद रेणसडेन्सी (१७८५–१९५३), (१३) आयपूर रेणसडेन्सी (१८१६–१८८०), (१४) 
काश्मीर रेणसडेन्सी (१८९१–१९४९), (१५) को हापूर व दणक्षर् स्टेट रेणसडेन्सी (१९३५–१९४९), (१६) 
मद्रास स्टेट रेणसडेन्सी (१६७२–१९४१), (१७) माळवा एआन्सी, ाांदूर, (१८) म्हैसूर रेणसडेन्सी (१९) 
नेपाळ रेणसडेन्सी , (२०) पांआाब स्टेट रेणसडेन्सी (२१) पांआाब णहल स्टेट एआन्सी, (२२) रामपूर रेणसडेन्सी, 
(२३) राआपुताना रेणसडेन्सी, (२४) ईस्टनण राआपूत स्टेट रेणसडेन्सी, (२५) वसे्टनण राआपुताना स्टेट 
एआन्सी, राआकोट (१८३४–१९४०). 
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राष्ट्रीय अविलेखागाराच्या शाखा : (१) िोपाळ (२) आयपूर (३) पाँडेचरी. राष्ट्ीय 
अणिलेखागाराच्या िोपाळ शाखेतील सवण कागद पूवीच्या िोपाळ सांस्थानाचे आहेत. 
 
मद्रास 

 
मद्रास रेकॉडण ऑणफसची स्थापना १९०९ मध्ये झाली. लॉडण बेंकटगने १८०५ मध्ये हल्लीच्या मद्रास 

रेकॉडण ऑणफसची सुरुवात केली. तत्पूवी सवण रेकॉडण फोटण सेंट आॉआणमिील एका खोलीत होते. मुणथया 
नावाचा स्पेशल रेकॉडण–कीपर थोड्ाच वषांत नेमण्यात आला. १८३७ मध्ये आॉआण गरँोची नेमर्कू रेकॉडण–
कीपरच्या आागी करून त्यास राखावयाचे व नाश करण्याचे कागद णनवडण्यास साांणगतले. १८५८ मध्ये 
डब् यू. हडलस्टोनची नेमर्कू त्या आागी करण्यात आली. याने दोन वष े काम के यावर १८६१ मध्ये 
टालबाय्झ व्हीलरची नेमर्कू करण्यात आली. त्यानेच प्रथमतः मद्रास रेकॉडण ऑणफसचे हँडबुक प्रणसद्ध 
केले. १९०८ पयंत हे रेकॉडण–ऑणफस सेके्रटरीएटचा िाग म्हर्ून राणहले. पर् १९०९ मध्ये त्याकणरता 
एगमोर येथे एक णबस् डांग बाांिण्यात येऊन त्याला हल्लीचे स्वरूप प्राप्त झाले. सध्याची णबस् डांग ही फारच 
छान व सुांदर आहे. या रेकॉडण–ऑणफसवर पूर्ण वळेची क्यूरेटर म्हर्नू एच्. डॉडवले याची नेमर्ूक 
करण्यात आली. या रेकॉडण–कायालयात १६७२ पासूनचे रेकॉडण आहेत. (१) पस्ब्लक णडपाटणमेंट १६७२–
१८५४, (२) णमलटरी १७५२–१८५४, (३) रेव्हेन्यू १७६४–१८५४, (४) कमट १७४०–१८७६, (५) मेअसण 
कोटण १६८९–१७९८, (६) सआणन आनरल १७८७–१८५८, १६५७–१८४६, डच रेकॉड् णस्ण, डॅणनश रेकॉड् णस्ण 
१७७७–१८४५. फ्रें च, फारसी, मराठी, आणर् पोतुणगीआ या िाषाांतील रेकॉडणही आहेत. 
 

या रेकॉडण–ऑणफसची तीन हँडबुके आहेत : (१) हँडबकु टू द मद्रास रेकॉडणसण, टलबॉयआ व्हीलर 
(१९०७), णरपोटण ऑन द मद्रास रेकॉडणसण बाय्. एच्. डॉडबेल (१९१६), ए गाईड टू द रेकॉडण णप्रझव्हण ान द 
मद्रास रेकॉडण ऑणफस. स्पेशल कारस्पाँडन्स ॲन्ड णडस् पचेॅस, तसेच कन्स टेशन, अशा प्रकारच्या णरणसझ 
प्रणसद्ध झाले या आहेत. 

 
बंगाल 

 
वसे्ट बांगाल शासनाचे सवण आुने व ऐणतहाणसक कागदपत्र रायटसण णबस् डांग व पे्रणसडेसी 

कॉलेआआवळील आर्खी एक स्वतांत्र णबस् डांग याांमध्ये ठेणवले आहेत. हे सवण कागद स. १९१३ मध्ये एकत्र 
आर्ण्यात येऊन याला ‘णहस्टॉणरकल रेकॉडणस्’ असे नाव देण्यात आले. हे सवण कागदपत्र आतन करून 
त्याांची णनगा राखून ते सांशोिकाांस व शासनास उपलब्ि करुन देण्यासाठी सांचालक, पुराणिलेख णविाग 
नावाचा मुख्याणिकारी नेमण्यात आला आहे. 
 

ऐणतहाणसक ाांग्रआी कागदपते्र ा. स. १७५८ ते १८५८ पयंत असून बांगाली िाषेंतील कागदपते्र ा. 
स. १६२४ ते १८२८ पयंतची आहेत. खालील खात्याांची कागदपते्र ऐणतहाणसक कागदपते्र म्हर्ून आतन 
करण्यात आली आहेत : (१) पे्रणसडेंट अँड कौस्न्सल, णसलेक्ट कणमटी णसके्रट णडपाटणमेंट १७७६–१७७४, 
(२) रेव्हेन्यू णडपाटणमेंट १७७१–१८५८, (३) ज्युणडणशयन णडपाटणमेंट १७९०–१८५८, (४) आनरल 
णडपाटणमेंट १८४४–१८५८, (५) एक्लेणसॲस्स्टकल णडपाटणमेंट १८३४–१८५८(६) एज्युकेशन णडपाटणमेंट 
१८४२–१८५८, (७) पॉणलणटकल णडपाटणमेंट १८३४–१८५८, (८) फायनॅस्न्शयल णडपाटणमेंट १८५७–
१८५८, (९) पस्ब्लक वक्सण णडपाटणमेंट १८५४–१८५८ (१०) मरीन णडपाटणमेंट १८३८–१८५८, (११) लेटसण 
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टू द कोटण ऑफ डायरेक्टसण १७६५–१८५४ (१२) लेटसण फ्रॉम द कोटण ऑफ डायरेक्टसण १७६५–१८५४, 
(१३) ाांटरणमणआएट अँड सबॉर्थडनेट ऑथॉणरटीझ १७६५–१८५८, (१४) रे व ेमरीन बोडण ऑफ कणमशनसण, 
कां ्ोलर ऑफ सवेआ, आनरल कमेटी ऑफ पस्ब्लक–आदी सवण प्रकारचे ऐणतहाणसक कागदपत्र, 
हस्तणलणखत कॅटलॉग पाहाण्यास णमळतात. 
 

बांगाल शासनाच्या ताब्यातील णहदुस्थान सरकारचे कागदपत्र : रेव्हेन्यू णडपाटणमेंट णसलेक्ट 
कणमटी, १७५६ ते १८३४, डच रेकॉडणसण १७१०–१८४६ 
 
पंजाब 

 
हल्लीच्या पांआाबचे पुराणिलेख खाते ा.स. १९४७ त अस्स्तत्वात आले. फाळर्ीपूवी अखांड पांआाबचे 

पुराणिलेख खाते लाहोरला ा. स. १९२५ पासून होते. फाळर्ी झा यावर णसमला येथे सणचवालयीन 
कागदपते्र एकत्र आर्ण्यात आली. तदनांतर णआ हा, कणमशनर कायालयातील सवण कागदपते्र व आुनी 
णचते्र, हस्तणलणखते वगैरे सवण ऐणतहाणसक वस्तू एकत्र करण्याचे काम हाती घेण्यात येऊन सवण कागदपते्र व 
ऐणतहाणसक वस्तू पणतयाळा येथील णकल्ला मुबारीक नावाच्या ामारतीत व्यवस्स्थतपरे् माांडण्यात येऊन 
आतन करण्यासाठी सांचालक पुराणिलेख नावाचा पूर्ण वळे अणिकारी नेमला आहे. त्यातील कागदपते्र 
१८५६ पासूनची असून ती बहुतेक ाांग्रआीत आहेत. 
 
उत्तर प्रदेश 

 
या राज्याचा पुराणिलेख णविाग स्वतांत्र असून तो त्याकणरता बाांिले या लखनौ येथील सुस्ज  

ामारतीत आहे. या णविागाची सुरुवात अलाहाबादला ा. स. १७५० मध्ये झाली. तेथील गाांिी मागावरील 
ामारतीत सुरुवातीस सवण कागदपत्र होते. १८५७ च्या बांडापूवीचे व बांडाचे कागदपत्र १८७० च्या आगीत 
िस्मसात झाले. आे काही वाचले त्याांचे वर्णन हँडबुक गव्हनणमेंट रेकॉडणस् ऑफ द. य.ू पी ऑफ आग्रा अडँ 
औांि बाय डी. डी. दावर, यात आहे. बनारस णविागाचे कागदपत्र १७७५ ते १८५९ या काळाचे असून 
बाकीचे सवण कागदपत्र १८०५ पासूनच्या काळाचे आहेत. 
 
वबहार 

 
सणचवालयीन रेकॉडण रूमची स्थापना ा. स.१८६१ मध्ये झाली, पर् मध्यवती अणिलेख 

कायालयाची सुरुवात ा. स. १९५४ मध्ये झाली. सणचवालयाच्या ामारतीचा काही िाग ऐणतहाणसक 
अणिलेखाांनी व्यापला असून त्याांची माांडर्ी लोखांडी णशड्ाांवर केलेली आहे. णआ हा व णविागाच्या मुख्य 
आागी ा. स. १७७१ ते १८५९ पयंतचे पुराणिलेख राखून ठेवलेले आहेत. मात्र सणचवालयीन पुराणिलेख 
णविागात ा. स. १८५९ ते १९४६ या काळातील सवण खात्याांचे पुराणिलेख आतन केलेले आहेत. ह्या 
कागदपत्राांचे हँडबकु अद्याप तयार नाही. सांशोिकाांस हव े ते कागदपत्र णमळण्यासाठी हस्तणलणखत 
ाांडेस्क्सस पाहावयास सापडतात. 
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ओवरसा 
 

ओणरसा प्राांत ा. स. १९३७ मध्ये अस्स्तत्वात आला. मध्यवती पुराणिलेखा णविागाची स्थापना 
िवुनेश्वर येथे ा. स. १९४८ मध्ये झाली. पुराणिलेख णविागाचा मुख्य, क्युरटेर ओणरसा रेकॉडण ऑणफस या 
नावाने ओळखला आातो. कटक, बाळासोर, साांबळपूर, ओणरसा आदी णविागाांच्या व णआ ह्याांच्या णठकार्ी 
असलेली ऐणतहाणसक कागदपते्र एकत्र आर्ली. ती ा. स. १८०६ पासूनची आहेत. हँडबकु तयार 
करावयाचे आहे. 
 
आसाम 

 
हा प्राांत ा. स. १९२१ मध्ये अस्स्तत्वात आला. या राज्याचे आुने अणिलेख नाहीत म्हटले तरी 

चालेल. ा. स. १८३२ मध्ये लागले या आगीत व १८९७ च्या िकूां पात आुने कागदपत्र नाहीसे झाले. 
 

आसाममिील सध्या अस्स्तत्वात असले या कागदाांची सुरुवात ा. स. १९२० पासून होते. स. 
१८२३ ते १९५० चे कहदसरकारचे खालील कागदपत्र आहेत: (१) णमक्स रेकॉडणस्, (२) मणर्पूर एआन्सी 
रेकॉडणसण, (३) खासी स्टेट, (४) ्ायबल एणरया, (५) आसाम रायफल, (६) णमसेलेणनअस. सांशोिकाांस 
सवण प्रकारच्या सवलती णद या आातात. 
 
आंध्र प्रदेश 

 
हैद्राबादचे रेकॉडण ऑणफस हे आता आांध्र प्रदेशाचा पुराणिलेख णविाग होय. यास तार नाक्यावर 

स्वतांत्र िव्य ामारत असून ती आिुणनक शास्त्राप्रमारे् बाांिलेली आहे. यात मराठी, ाांग्रआी, फारसी व उदूण 
कागदाांचा िरर्ा आहे. सध्या ह्या कायांलयात सुमारे ४ लाख कागदपते्र असावीत. शहाआहान बादशहाच्या 
कारणकदीपासून ते दुसऱ्या बहादूरशहाच्या शवेटच्या वषांपयंतची कागदपते्र आहेत. 
 

कागद अनेक प्रकारचे आहेत. दप्तर-ा-णदवानी याणविागातील अणिलेख १७२० पासूनचे आहेत. 
मराठी कागदपते्र १७७२ पासूनची असून ाांग्रआी रेकॉडणस्ची सुरुवात ा.स. १९३० पासून होते. सवण 
अणिलेखाांचे हँडबुक तयार आहे व ते सांशोिकाांस मागणदशणक ठरले आहे. 
 
कनाटक 

 
ह्या राज्याच्या पुराणिलेख णविागाची स्थापना १९५८ मध्ये करण्यात आली. या णविागाकडे म्हैसूर, 

पूवण कनाटकातील लहानमोठ्ा पाळेगाराांकडील कागदपते्र याांचा िरर्ा आहे. सवण णठकार्ची ऐणतहाणसक 
कागदपते्र सणचवालयीन ामारतीत एकत्र आर्ण्याचे काम चालू असून येथील अणिलेखाांची सुरुवात ा. स. 
१८३४ पासून होते. 
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केरळ 

 
ा.स. १९६२ पासून पुराणिलेख कायालय अस्स्तत्वात आहे. मुख्य खाते णत्रवेंद्रम येथे असून तीन 

प्रादेणशक कायालये णत्रवेंद्रम, एरनाकुलम् आणर् कोणझकोडे या णठकार्ी आहेत. याांतील कागदपत्राांची 
सुरुवात ा. स. १७४२ पासून होते. ह्यातील रेव्हीन्यू रेकॉडणस् बाांबूवर णलणहलेले असून त्याांची सांख्या सुमारे 
१३००० आहे. आमीनमहसूल व आमीन–वाद याांची मुख्यतः माणहती देत असलेले हे अणिलेख ताणमळ आणर् 
म याळी या िाषाांत णलणहलेले आढळतात. ते चटईसारखे गुांडाळून राखून ठेवण्यात आले आहेत. 
सांशोिकाांस सवण अणिलेख उपलब्ि आहेत. 
 
मधयप्रदेश 

 
या राज्याची राआिानी िोपाळ येथे मध्यवती पुराणिलेख णविागाची स्थापना ा. स. १९५४ मध्ये 

झाली. मध्यप्रदेशची स्थापना झा यानांतर मध्यप्रदेशाांत अांतिूणत होर्ारी ाांदूर, ग्वा हेर, देवास, रतलाम, 
िार, आावरा, वढवानी आदी सांस्थानाांची कागदपते्र ह्या कायालयाांत णनरांतर राखण्यासाठी आर्ण्याांत 
आली. ही सवण कागदपते्र ओ ड पॅलेसच्या हवाबाटा तलावाच्या काठावर उभ्या असले या अनेक स्वतांत्र 
ामारतींत ठेवण्यात आली असून ाथे खातेप्रमुखाांचे कायालय आहे. सवांत आास्त कागद ा.स. १८३६ चे 
असून, होम, आमी, कायदा, न्याय, अथण, शतेी, णशक्षर्, आदी सवण खात्याांची कागदपते्र ‘बस्त्याांत’ गुांडाळून 
ठेवलेली आढळतात. या ामारतीत एकां दर बस्ते ३३,०००, १६,१६००० फायली आणर् रणआस्टसण आहेत. 
सांशोिनासाठी सवण सोयी उपलब्ि आहेत. िोपाळ येथे कें द्रसरकारचे णविागीय अणिलेखागारसुद्धा आहे. 
 

णशवाय णदल्ली कें द्रशाणसत प्रदेश, हरयार्ा, णसक्कीम, मणर्पूर, गोवा या णठकार्ी अणिलेखागारे 
आहेत. 
 
राजस्थान 

 
णबकानेर येथे या राज्याचे अणिलेखागार असून त्याची प्रादेणशक कायालये कोटा बुांदी, आयपूर येथे 

कायास्न्वत आहेत. णबकानेर येथील अणिलेखागारात राआपुतान्यातील लहानथोर सांस्थानाांचे सुमारे १ कोटी 
अणिलेख असावते. फमान, सनद, णवज्ञानसणरता, अआणदस्त, सवात आुना ऐणतहाणसक अखबरात अशा 
प्रकाराांचा समावशे आहे. ा. स. १६२१ पासूनचे णदल्ली बादशहाचे अणिलेख आहेत. हे सवण फारसी, उदूण, व 
थोडे ाांग्रआीमध्ये आहेत. अणिलेख ठेवण्यासाठी िली मोठी स्वतांत्र ामारत असून सांशोिकाांस, सवण 
प्रकारच्या सोयी उपलब्ि करून देण्यात येतात. 
 
जम्ब्मू–काश्मीर 

 
ह्या राज्याचा पुराणिलेख णविाग स्वतांत्र असून त्याचे मुख्य कायालय श्रीनगरला असून प्रादेणशक 

कायालय आम्मू येथे आहे. यात फारसी, काणश्मरी आणर् ाांस्ग्लश या िाषाांतील अणिलेखाांचा िरर्ा असून 
फारसी अणिलेख ा.स. १७२४ पासून आहेत. ह्या अणिलेखाांचे छापील ाांडेक्स असून सांशोिकाांस णदले 
आातात. गुआरात, हरयाना या राज्याांची स्थापना १९६० नांतर झालेली असूनही त्याांनी आपले पुराणिलेख 
णविाग स्थाणपलेले आहेत. दोन्ही राज्याांना सांचालक, पुराणिलेख णविाग नावाचे पणह या श्ररे्ीचे खातेप्रमुख 
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असून त्याांनी राज्याांतील णनरांतर राखावयाचे अणिलेख सांशोिकाांच्या सोयीसाठी एकत्र आर्ण्याचे प्रयत्न 
चालणवलेले आहेत. 
 
 

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ 
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