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बागलाण तालुक्यातील केळझर व हरणबारी  जलप्रकल्ाांची शेती ववकासातील भुवमका 

 

प्रा.उमेश मोहन ्ाटोळे 

सहाय्यक प्राध्या्क, भूगोल ववभाग . 

कममवीर आबासाहेब तथा ना.म.सोनवणे कला वावणज्य व ववज्ञान महाववद्यालय सटाणा. वज.नावशक 

 

साराांश :- 

जलससचन म्हणजे शेतीस , जवमनीस वा एखाद्या ओसाड स्थळास , भूप्रदेशास कृविमररत्या ्ाणी्ुरवठा करण्याचे 

ववज्ञान होय. जेथे ्ावसाचे प्रमाण कमी असते वा नगन्य असते तेथे अशी व्यवस्था करण्यात येते , ज्याद्वारे तेथे कृषीचा ववकास 

होऊ शकेल.  प्राकृवतक, आर्थथक, सामावजक, व आर्थथक घटकाबरोबरच जलससचनप्रकल्, नद्या,कालवे  याचा प्रभाव त्या 

क्षेिातील व्क ्द्धतीवर  मोठ्या प्रमाणात ्डलेला ददसून येतो. जलससचन ह्या साधनामुळे मागील काही वषामत मोठ्या 

प्रमाणात वाढ ददसून आली आह.े भारतातील एकूण ४५० वजलह्या्ैकी बागायत क्षेि असलेलया ४४ वजलह्यामधून देशाच्या 

अन्नधान्याचे  उत््ादना्ैकी ५०% उत््ादन होते.या ४४ वजलह्या्ैकी जास्त ससचन क्षेि असणाऱ्या १४ वजलह्यात देशाच्या २५ 

% अन्नधान्याचे उत््ादन वमळते यावरून शेतीसाठी जलससचनाचे महत्व लक्षात येते. 

प्रस्तुत शोधवनबांधात बागलाण तालुक्यातील केळझर जलप्रकल् व हरणबारी जलप्रकल्ाच्या सध्यवस्थवतचा  आढावा 

घेवून त्या प्रकल्ाची तेथील कृषी ववकासातील  भूवमकाांचा अभ्यास केलेला आह े. 

 

प्रस्तावना :-  

वनसगामतील अनेक साधन सां्त्ती्ैकी जल ही एक 

सजीवाांसाठी एक महत्वाची साधन सां्त्ती आहे  .मा नवी 

हस्तक्षे्ामुळे व वनसगामच्या लहरी्णामुळे त्याांचे प्रमाण 

सातत्याने कमी होताांना ददसून येत आहे  .मानवाच्या सां्ूणम 

आर्थथक प्रदिया व कृषी  ववकास हा नैसर्थगक  जलसां्त्तीवर 

असून त्याचे महत्व मानवाला समजून आलेले आह े  .त्यासाठी 

हललीच्या काळात जलससचन प्रकल्ाची बाांधणी करून भूजल 

्ातळी वाढवण्यासाठी धरणे  , कालवे याांची बाांधणी करून 

वेळोवेळी जल आवतमनाच्या स्वरु्ात तेथील ्ाणलोट 

क्षेिाचा कृषीववकासासाठी  केला जात आह े

 प्रस्तुत शोध वनबांधात बागलाण तालुक्यातील ता्ी 

नदी खो -यातील मोसम नदीवरील हरणबारी जलप्रकल् व 

आराम नदीवरील केळझर जलप्रकल् याांच्या 

जालाससचानाचा वा्र करून तेथील ्ाणलोट क्षेिाचा कृषी ,

व्क ्द्धतीचा अभ्यास करून काही वनष्कषम काढण्याचा 

प्रयत्न केललेा आह.े 

 

अभ्यास क्षेि- 

बागलाण हा ता लुका नावशक वजलह्या च्या उत्तरेस 

असून तो आददवासी तालुका म्हणून ओळखला जातो.या  

तालुक्याच्या ्विम  ददशेला  गुजरात  राज्य व कळवण 

तालूका, उत्तर  ददशेला  धुळे वजलहा,्ूवेला मालेगाव तालुका 

व दवक्षणेला देवळा तालुका आह.े बागलाण तालुक्याचे एकून  

क्षेिफळ १९९३४,०३हके्टर असून तालुक्यात १७२ गावाांचा 

समावेश होतो.२०११ च्या जनगणनेनुसार  बागलाण 

तालुक्याची लोकसांख्या  ३७४४३५ इतकी आहे . बागलाण 

तालुक्याचे वार्थषक ्जमन्यमान सरासरी ४४८ मी.मी आह ेतर 

आरम व मोस म या प्रमुख नदया आहते.  बागलाण  

तालुक्याच्या ्विमेस सालहरे ्वमतावर आरम  नदीचा उगम 

झाला असून वह नदी ्विमेकडून  ्ूवेकडे वाहत असून वतची 

एकूण लाांबी ३६ दकमी आह.ेबागलाण तालुक्याचा अक्षवृतीय 

ववस्तार २० ०५४’उ ते  २० ० ५२ ’उ व रेखावृतीय ववस्तार 

७४०१२’्ू ते  ७४ ०५६’ ्ू  असा आह.े बागलाण तालुक्याच्या  

्विमेला सह्याद्रीच्या ्वमत राांगा असून  सालहरे ह ेमहाराष्ट्र  

राज्यातील दसुऱ्या िमाांकाचे उांचवशखर बागलाण तालुक्यात  

आह.ेबागलाण तालुक्याचे  ्ूवम- ्विम अांतर  ४४ दक.मी तर 

दवक्षण-उत्तरअांतर ३७ दक.मी आह.े 
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उदिष्ट े.: 

१) हरणबारी व केळझर जलप्रकल्ाचा अभ्यास करण े. 

२) हरणबारी व केळझर जलप्रकल्ाचे बागलाण 

तालुक्यातील कृषी ववकासावर होणारा ्ररणाम 

अभ्यासण.े 

३) हरणबारी व केळझर जलप्रकल्ाच्या बागलाण 

तालुक्यातील ससचन क्षेिाचा अभ्यास करण.े 

 

सामुग्री सांकलन व सांशोधन ्द्धती :-  

 प्रस्तुत सांशोधन वनबांधाचा मावहती स्त्रोत हा 

प्राथवमक आवण दयु्यम ्द्धतीचा असून ही मावहती क्षेि 

भेटी ,मुलाखत या साधनाद्वारे वमळवली असून दयु्यम 

स्वरु्ाची ही मावहती ्ुस्तकीय सांदभम ,गव्हरमेंट गॅझेट 

शासकीय,वनमशासकीय ववभागातील नोंदी , सांदभम ग्रांथातील 

मावहतीचा उ्योग  व इांटरनेटच्या मदतीने प्राप्त करून त्या 

मावहतीवर साांवखकी साधनाचा वा्र करून त्याचे 

प्रकटीकरण केले आह.े 

ववषय वववेचन- 

हरणबारी जल प्रकल् : 

हरणबारी मध्यम प्रकल्ाचे बाांधकाम ता्ी खो -

यातील मोसम नदीवरील नावशक वजलह्यातील सटाणा 

शहरा्ासून ३५ दकमी.अांतराव अांबा्ूर गावाजवळ करण्यात 

आलेले आहे. हरणबारी प्रकल् अांतगमत डावा उजवा सोम्ूर 

व वाघळे कालवा व मोसम नदीवरील १८ बांधारे अांतभूमत 

केले आहते. 

हरणबारी जल प्रकल् : 

 हरणबारी प्रकल्ाचे ्ानलोट क्षेि १२१ .६० 

चौ .दक.मी.आहे.  ्ाण्याची एकूण आवक ५१ .३१ दलघमी 

असून उ्युक्त सााठा ३३ .०२ दलघमी इतका आहे . 

हरणबारी उजवा कालवा ववस्तारीकरण व नुतनीकरण ह े

हरणबारी जलप्रकल्ा  अांतगमत करण्यात आलेले आहे  .

सुधाररत प्रशासकीय मान्येतेनुसार व सुधाररत 

जालावनयोजानानुसार हरणबारी उजवा कालवा १५ 

दक.मी्यंत काढून५७५ हके्टर क्षेिास खरी् व रब्बी 

हांगामात शेतीसाठी ्ाणी्ुरवठा होत आहे  .हरणबारी उजवा 

कालवा १५ दकमी  .वरून २५ दक.मी ्यंत वाढवून १५ 

दक.मी ्यंत कालव्याचे नुतनीकरण व ्ुढील १० 

दकमी.वाढीव कालव्याचा समावेश आहे.त्यासाठी हरणबारी 

उजवा कालव्याची वहनक्षमता मूळ २३ . ०० घ.फू प्रवत सेकां द 

इतकी करण्यात आली आहे . हरणबारी उजवा कालवा 

ववस्तारीकरण व नुतनीकरण २००६ मध्ये करण्यात आले व 

तदनांतर कालवा कायामवन्वत करण्यात आला. 

 

 

हरणबारी प्रकल्ाचे प्रकल्ीय ससचन  

कालवा  क्षेि आवश्यक ्ाणी 

(दलघफू) 

डावा कालवा ७ दक.मी. ४०५ हके्टर  

उजवा कालवा ७ 

दक.मी. 

रब्बी ५७५ 

हके्टर 

२२९.00 

सोम्ूर व वाघाळे  १४१७ हके्टर १८१.00  

मोसमसाळ कालवा 

वाढीव शाखा  

५१८३ हके्टर  ४५४.00 

+१९७.00  

मोसम नदीवरील १८ 

बांधारे  

२१४६ हके्टर  ५९२.00  

एकूण  ९७२६ हेक्टर  १६५३.00  

 ्ा.त. भरणे ३०.00  

 बाष््ीभवन  ११३.00  

 एकूण  १७९६.00  
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तालुका वनहाय  क्षेि  : 

हरणबारी प्रकल  ्

तालुका  ससचन क्षेि 

(हेक्टर) 

व्क क्षेि (हेक्टर) 

मालेगाव ५७९१ ६१२६ 

सटाणा  ३९३५ ६०९९ 

एकूण  ९७२६ १२२२५ 

 

केळझर प्रकल् : 

 ता्ी खो -यात आराम नदीवर नावशक वजलह्यातील 

सटाणा शहरा्ासून ्विमेस ३५ दक.मी अांतरावर  तताणी 

गावाजवळ केळझर मध्यम प्रकल् बाांधण्यात आलेला आह े.

सदर प्रकल् १९८५ ्ासून ससचन व्यवस्थेसाठी वगम झालेला 

आह.े 

सदर प्रकल्ाचे ्ाणलोट क्षेि ५४ .३९ .चौ.दक.मी .

आहे ्ाण्याची एकूण आवक १९ .८२ द .ल.घ.मी.असून 

प्रस्ताववत ्ाणी वा्र १९ .८२ द .ल.घ.मी.इतका 

आहे.धरणाचा एकूण साठा १७ .१० द .ल .घ.मी.असून उ्युक्त 

साठा१६ .२२ द .ल.घ.मी.इतका आहे.  

 

 

केळझर प्रकल्ाचे प्रकल्ीय ससचन  

त्शील क्षेि आवश्यक ्ाणी 

(द.ल.घ.फु.) 

४ बांध-याकररता 

वनकवेल ते मुांजवाड 

२७५ हके्टर ५६.०० 

केळझर कालवा लाभ 

क्षेि 

९४७ हके्टर ३१८.०० 

सटाणा आराई फड ४५७ हके्टर १००.०० 

केळझर जलाशयातून 

उ्सा ससचन 

५८ हके्टर १३.०० 

रब्बी क्षेि एकूण १७७४ हके्टर ४८७.00 

खरी् शाश्वत व 

अशाश्वत क्षेि 

१६२० हके्टर ्ूर ्ाणी 

एकूण ३३९४ हके्टर ४८७.०० 

सटाणा शहरासाठी व्ण्याचे ्ाणी ९६.०० 

एकूण ५८३.०० 

 

 

हांगामवनहाय व्क क्षेि 

अ.ि. प्रकल्ाचे 

नाव 

प्रकल्ीय क्षेि ( हेक्टर मध्ये )  

१ केळझर खरी् रब्बी दहुांगामी एकूण 

८८५ २४४५ ५०९ ५९९३ 
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वनष्कषम : प्राचीन काळा्ासून अनेक जलससचन ्द्धती जगात 

अवस्तत्वात आहते.अनेक शतके वववहरी तलाव व नदया याांचा 

वर खेचणे ककवा कचे्च बांधारेघालून ्ाणी वळवणे या गोष्टीही 

प्राचीन काळा्ासून अवस्तत्वात आहते .प्रस्तुत शोध वनबांधात 

बागलाण तालुक्यातील ता्ी नदी खो -यातील मोसम 

नदीवरील हरणबारी जलप्रकल् व आराम नदीवरील केळझर 

जलप्रकल् याांच्या जलससचनाची भुवमका अवतशय महत्त्वाची 

असुन जलप्रकल्ाांच्या माफम त कालव्याांच्या मदती ने व 

नद्याना आवतमन स्वरु्ात जल ्ुरवठाकरून तेथील ्ाणलोट 

क्षेिससवचत केले जाते. या जलससचनाच्या मदतीने खरी्  व 

रब्बीहांगामात शेतीच्या उत््ादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ 

घडवुन आलेली ददसुन येते. त्याच बरोबर मोसम नदी  वर 

१२छोटे बांधारे बाांधलेले आले त्याांच्या जलससचनाच्या 

मदतीने शेती उत््न्नात वाढ ददसुन येत आहे.  

सांदभम- 

१) डॉ.ववजया साळुांके / अांकुश आहरे – कृषी भूगोल   

२) इांटरनेट 

३) वतममान्ि 

४) ्ाट बांधारे ववभाग ,  बागलाण 

 


