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अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास 

 ��तावना��तावना��तावना��तावना :-  

आज महारा!ात 4500 धरणे असून 

#यातील 5 धरणे रा!ीय $%ीने मह#वाची 

आहेत. 160 धरणे वग& 1 'हणजे मोठ) 

व मह#वाची आहेत. इतर धरणे 

पावससाळयानंतर 8 म-ह.यीत कोरड0 

होतात. सोलापूर �ज
�ातील उजनी धरण 

हे वग& 1 मधील रा!ीय $%ीने मह#वाचे 

धरण आहे. हा �क
प जलिसंचन हे 

उ-1% समोर ठेऊन कै. यशवंतराव 

च5हाण यां6या �ेरणेने कृ8णेची उपनद0 व 

सोलापूर �ज
�ाची �जवनदायी भीमा 

नद0वर उजनी येथे पूण&त: सोलापूर 

�ज
�ा6या ह-1त बांध<यात आले. हे 

धरण बांधत असताना द8ुकाळ0 सोलापूर 

�ज
�ातील बहुतांशी जिमन जल 

िसंचनाखाली येईल याचा @वचार केला. 

सोलापूर �ज
�ात पावसाचे �माण कमी, 

#यामुळे कोरडवाहू शेतीची शाAती 

नस
याने कायम �वBपी पाणी 

पुरवCयाचा �D सोड@व<यासाठ) उजनी 

धरणाचे िनयोजन केले आहे. 

 

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास EेFEेFEेFEेF :- 

सदर संशोधनासाठ) सोलापूर �ज
�ातील 

वरदान ठरलेले उजनी हे धरण 

( यशवंतसागर) िनवडले आहे. याचे 

�थान सोलापूर व पूणे �ज
�ा6या माढा 

व इंदापूर तालुHया6या सरहद0वर आहे. 

या धरणाला िनवडलेले �थान भौगोिलक 

$%या अितशय सुर�Eत असे आहे. हे 

धरण  18 o4'24" उIर अEवIृ  तर 

75007'75" पूव& रेखावIृावर आहे.  

 

�ा�ा�ा�ा. डॉडॉडॉडॉ. आवटेआवटेआवटेआवटे एसएसएसएस. जेजेजेजे. 

भूगोल @वभाग �मुख वालचदं कॉलेज ऑफ आट&स ् ॲ�ड 

साय.स, सोलापूर, महारा!.  

 ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö:-  

अवष&ण ह0 नैसिग&क आपIी असून ती पज&.याशी िनग-डत असते. 

हवामान व जलचQ यां6या @बघाड हो<यात द8ुकाळाचा मोठा वाटा 

असतो. Sया �देशात जंगलाचा अभाव, जंगलतोड, मोसमी वाTयाची 

अिन�Uतता इ#याद0 कारणांमुळे द8ुकाळाची ��थती िनमा&ण होते. 

भारतातील एकूण EेFा6या 16 टHके EेF अवष&ण �वण आहे. #या 

मVये ओसाड �देशाचा समावशे होतो. प�Uम महारा!ातील 11 टHके 

EेF अवष&ण �वण आहे. सोलापूर हा �ज
हा हा यामVये समा@व% 

होतो. या पया&वरणीय आपIीचा पर0णाम हा �ज
हा आािथ&क $%ीने 

मागे राह0ला. #यावर कायम �वBपी उपाय 'हणून माढा तालुHयात 

उजनी येथे भीमा नद0वर धरण बांधले. या धरणा6या कEेमVये सहा 

तालुके समा@व% होतात. #यामुळे हे धरण या पर0सरातील एक वरदान 

ठरत आहे. येथे उजनी धरणापूवX पाच साखर कारखाने होते. आता 

35 कारखाने �थापन झाले. 
 

²Öß•Ö¿Ö²¤ü:- जलचQ - अवष&ण - आपIी - वरदान - कारखाने.  
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या धरणाचे भौगोिलक EेFफळ 180.33 चौ. -क. मी असुन समुZ सपाट0पासून 550 मीटर उंचीवर आहे. 

 

नकाशानकाशानकाशानकाशा नंनंनंनं. 1 

 
 

अ�यासाचाअ�यासाचाअ�यासाचाअ�यासाचा उ1ेशउ1ेशउ1ेशउ1ेश :- ��तुत शोध िनबंध िलह0<याचा मु[य उ1ेश 'हणजे द8ुकाळ0 �ज
�ातील या धरणाचे मह#व 

#याचे आिथ&क @वकासावर0ल पर0णाम याची पाहणी करणे. वा�तव िचF काय आहे हे पाहणे. हे धरण एक वरदान 

आहे हे -कती स#य आहे हे पाहणे.  

अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास पVदतीपVदतीपVदतीपVदती :- ��तुत शोध िनबंध िलह0<यासाठ) -\तीयक �वBपाची आकडेवार0 वापरलेली आहे. उजनी धरणाचा 

अहवाल, सोलापूर सां�[यक] मा-हती 2010-11 ^ंथालयातील पु�तके, वत&मानपFातील िनबंध यांचा उपयोग केला 

आहे. ह0 मा-हती @व@वध नकाशे, आलेख या\ारे दाख@वली आहे. 

@व_ेषण@व_ेषण@व_ेषण@व_ेषण :-उजनी धरण हे महारा!ातील मह#वा6या धरणापैक] एक आहे. याची मुहूत&मेढ कै. यशवंतराव च5हाण 

त#कालीन मु[यमंFी असताना झालेली आहे. द8ुकाळ0 या �ज
�साठ) कायमचा पाणी �D िमट@व<यासाठ) हे धरण 

उभारल े आहे. या मVये पाणी बुड0त EेF 30,800 हेHटर आहे. या धरणाचा मु[य कालवा डावीकडे असून #याचे 

दोन उपफाटे संगम येथुन डावा व उजवा कालवा नावांनी ओळखले जातात. उजवा कालवा 126 -क. मी तर डावा 

कालवा 133 -क. मी. आहे. डा5या काल5यावर 96000 हेHटर EेF तर उज5या काल5यावर 51800 हेक्अर EेF 

ओिलताखाली येईल असे उ-1% ठेवले. परंतु गे
या 25 वषा&चा अहवाल आकडे पा-हले असता हे EेF अपे�Eत 

ओिलताखली आले नाह0. डावा कालवा 71524 हेHटर व उजवा कालवा 15158 हेHटर 'हणजेच या धरणाचा 

58.64% एवढाच िसंचनाचा हेतू सफल झाला आहे. याचे मह#वाचे कारण 'हणजे या लाभ EेFात ऊसासार[या 
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अितपाणी लागणाTया @पकांची लागवड मोठया �माणात झा
याने हे EेF कमी -दसत आहे. हा �ज
हा द8ुकाळ0 

'हणून ओळखला जात असला तर0 महारा!ातीलच न5हे तर भारतातील एकमेव �ज
हा आहे जेथे सवा&त जा�त साखर 

कारखाने आहेत. कारण हे नकद0 भरवशाचे @पक अस
याने उजनीतील जलिसंचनाचे EेF इतर कमी पा<याची @पके 

वाढ नाह0 #यास पाणी पुरत नाह0 हे स#य उघड झाले.  

सम�यासम�यासम�यासम�या :-  हे धरण बांधत असताना �ारंिभक खच& 42.58 कोट0 Bपये होता. हे धरण वेळेत पूण& झाले नाह0 

#यामुळे �क
पावर 1400 कोट0 Bपये खच& झाले. अजून काह0 कामे होणे बाक] आहेत. या धरणाची " यशवंतसागर 

" जलाशयाची  साठवण Eमता 117 ट0. एम. सी. एवढ0 आहे. महारा!ातील हे सवा&त मोठे धरण आहे. #यातील 

उपयु` साठा 53 ट0. एम. सी. असून मतृ साठा 64 ट0. एम. सी.  एवढा आहे. या धरणातून 10-12 ट0. एम. सी.  

पा<याचा वापर @बगर िसंचन ( उaोग) या साठ) केला जातो तर 39 ट0. एम. सी.  आठमाह0 िसंचनासाठ) होतो. या 

धरणाचे पाणी पंढरपूर, माळिशरस, मोहोळ, माढा या �मुख तालुHयाला िमळते परंतु इतर तालुके माF या 

पा<यापासून वंिचत आहेत. या मVये मंगळवेढा, द�Eण सोलापूर, उIर सोलापूर व अHकलकोट या तालुHयाला पाणी 

कमी िमळते.  

 उजनी धरण हे या �ज
�ाचे वरदान असले तर0 तेवढेच धोकादायक ह0 आहे. पुर िनयंFण, पाणी �दषुण या 

सम�या येथे -दसतात. 28 जुलै 2005 रोजी मोठा पुर आला #यावेळ0 या धरणाने धोHयाची पातळ0 ओलांडली. 

#यामुळे �चंड पाणी नद0 पाFात सोडाव े लागले. #यामुळे भीमेकाठची अनेक गाव े जलमय झाली. पुराचा तडाखा 

बसला. #याच वेळ0 वीर धरणातील सोडलेले पाणी संगम जवळ भीमेत िमळाले व मेाठ) पुर स$bय ��थती िनमा&ण 

झाली. उजनी6या वर0ल धरणातून पा<याचा मोठा @वसग& सोड
याने दर तासाला 1 टHके एवढा @वसग& वेगाने उजनीत 

पाणी वाढून मोठ) सम�या िनमा&ण झाली. #यामुळे हे धरण अनेक वेळा सम�या 'हणूनह0 ओळखले जाते. कारण या 

वेळ0 �ज
�ाला 225 कोट0 Bपयांचा फटका बसला. 

 1956 मVये भीमा नद0त दcड येथुन 4 लाख 50 हजार HयुसेHस पाणी @वसगा&ची सवा&त मोठ) नdद आहे. 

#या वेळ0 उजनी धरण नसताना सुVदा पंढरपूर शहरास मोठा महापुर आला व तेवढा मोठा पूर पु.हा आला नाह0. 

1983 मVये उजनी पूण& झा
या नंतर एवढाच @वसग& 1956 एवढा आलेला होता पण हे पाणी कौश
याचा वापर 

कBन हळु हळु पाFात सोड
याने पंढरपूर शहराला तेवढा तडाखा बसला नाह0. येथून पुढे तेवढा बसणार नाह0 असा 

अंदाज आहे. कारण हा @वसग& आणीबाणी6यावेळ0 मु[य नद0 पाFात तसेच उजवा, डावा कालवा, सीना माढा 

काल5यातून के
याने हे संकट कमी होत आहे. 

फायदेफायदेफायदेफायदे :- उजनी धरणाचे फायदे हे तोeया पेEा जा�त आहेत. ते 'हणजे कृषी, औaोिगक नागर0 @वकासासाठ) बारा 

म-हने पाणी िमळू लागले. #यामुळे शेतीवर आधार0त अनेक उaोग िनमा&ण झाले #यातून रोजगार ^ामीण भागाची 
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आिथ&क �गती झाली. या पा<याचा उपयोग कBन बारामती एम. आय. ड0. सी., िचंचोळ0, एम. आय. ड0. सी., 

सोलापूर एम. आय. ड0. सी., िसतारमॉस कागद �क
प तसेच सव& साखर कारखा.यांना पाणी पुरवठा केला जातो. 

न�जक6या काळात मराठवाgयाला या धरणाचे पाणी राखून ठेवले आहे. #यामुळे लातूर, उ�मानाबाद या �ज
�ांना 

याचा फायदा होईल.  
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