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राज ी शाहू महाराज यांची

ÔÌãã½ããè Àã½ãã¶ãâª ¦ããè©ãÃ ½ãÀãŸÌãã¡ã ãäÌã²ãã¹ããèŸ, ¶ããâªñ¡ 

तावना: 

  राज ी शाहू महाराज हे कमाल चे दरू ट  असणारे रा

भ व यासाठ  उपयु त ठरतील असे काह  नणय घेतले

बहुसं य लोकांचा यवसाय शेतीच आहे

सं थानचा शेती हाच मु य यवसाय होता

यामुळे शेतक याचंी अव था कमाल ची दयनीय झाल  होती

दर यान युरोपचा दौरा केला

वापराने महाराज भा वत 

होता. आप या सं थानात वाहणा या न या

ज म घेत होता महाकाय क प

मुकाबला केला, हजारो लोकांचे ाण वाचवले

मात कर या या वचाराने यां या मनात घर केले

सं थानात महाराजानंी अपूव असे 

वतं  पाटबंधारे खा याची न मती केल

खा यामाफत येक गावाची 

व हर , लहान-मोठे तलाव यांची तपशीलवार मा हती घेऊन

हाती घे यात आल . नवीन योजना अमलात येत हो या
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राज ी शाहू महाराज यांची  जलनीती

Ôããñßâ‡ãñŠ ÌãÓããÃ ºããºãìÀãÌã  
†½ã.†. ƒãä¦ãÖãÔã,  

ÔÌãã½ããè Àã½ãã¶ãâª ¦ããè©ãÃ ½ãÀãŸÌãã¡ã ãäÌã²ãã¹ããèŸ, ¶ããâªñ¡  
varshasolanke141@gmail.com. 

राज ी शाहू महाराज हे कमाल चे दरू ट  असणारे राजा होते

भ व यासाठ  उपयु त ठरतील असे काह  नणय घेतले. आज या गत काळात ह  

बहुसं य लोकांचा यवसाय शेतीच आहे, शाहू महाराजां या काळात तर

शेती हाच मु य यवसाय होता. पुरेशा सचंन सु वधांचा अभाव

ची अव था कमाल ची दयनीय झाल  होती. शाहू महाराजांनी 

दर यान युरोपचा दौरा केला. नैस गक साधन संप तीचायुरोपातहोत

 झाले. युरोपात फरणा  या राजांना को हापूरचा शेतकर  दसत 

आप या सं थानात वाहणा या न या,त रह कोरडीराहणार   जमीन

ज म घेत होता महाकाय क प, सं थानात पडले या दु काळाचा महाराजांनी समथपणे 

हजारो लोकाचं े ाण वाचवले, वारंवार पडणा या दु काळावर कायमची 

मात कर या या वचाराने यां या मनात घर केले. आ ण1902 

सं थानात महाराजानंी अपूव असे ‘साव क पाठबंधारे धोरण’ जाह र केले

वतं  पाटबंधारे खा याची न मती केल , खास अ धका यांची नेमणूक केल

खा यामाफत येक गावाची पाणी पाहणी कर यात आल . नवीन व हर

व यांची तपशीलवार मा हती घेऊन, यां या दु तीची कामे 

नवीन योजना अमलात येत हो या.  नवीन व हर  आ ण 
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जलनीती 

 

होते. यांनी या काळात 

आज या गत काळात ह  

शाहू महाराजां या काळात तर, को हापूर 

पुरेशा सचंन सु वधांचा अभाव,  अ ान 

शाहू महाराजांनी 1902 या 

चायुरोपातहोत असले याकाटेकोर 

 राजांना को हापूरचा शेतकर  दसत 

जमीन, आ ण मनात 

सं थानात पडले या दु काळाचा महाराजांनी समथपणे 

वारंवार पडणा या दु काळावर कायमची 

1902 म ये आप या 

जाह र केले. सं थानात 

खास अ धका यांची नेमणूक केल , या 

नवीन व हर , जु या 

यां या दु तीची कामे 

नवीन व हर  आ ण 
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तलावां या बांधकामास ाधा य दे यात येऊ लाग

थांबलाच पा हजे, याकडे महाराजांनी कटा ाने ल  दले

 

राधानगर  धरण 

 महाराजांचे जल वषयक

क न, शंकर सताराम गु त यांची पाटबंधारे अ धकार  हणून यांनी नेमणूक केल

1906 म ये सं थानात 11000

पयत 12हजार800झाल . 

व हर  खोद यासाठ  सं थांकडून कज पुरवठा कर यात आला

प रसरात 20 नवीन तलाव बांध यात आले

आल . महाराजां या ट ने हे य न कमी पडत होते

त ड यावे लागत होते. को हापूर िज यातून पंचगंगा

मो या न याबंरोबर काह  छो या डझनभर न या वाहतात
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तलावां या बांधकामास ाधा य दे यात येऊ लागले, पडणा या पावसाचा येक थब 

याकडे महाराजांनी कटा ाने ल  दले. 

महाराजांचे जल वषयकधोरण दरू ट चे होते. यांनी पाटबंधारे खाते नमाण 

शंकर सताराम गु त यांची पाटबंधारे अ धकार  हणून यांनी नेमणूक केल

11000हजार 700 इत या व हर  हो या, 

 शेतक यांना जु या व हर  दु त कर यास आ ण नवीन 

यासाठ  सं थांकडून कज पुरवठा कर यात आला.शहापूर

नवीन तलाव बांध यात आले. तर काह  जु या तलावांची दु ती कर यात 

महाराजां या ट ने हे य न कमी पडत होते, यामुळे शेतक यांना पाणीटंचाईला 

को हापूर िज यातून पंचगंगा, वारणा, 

बरोबर काह  छो या डझनभर न या वाहतात, आ ण या न यांचे वाहून 
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पडणा या पावसाचा येक थब 

 

यांनी पाटबंधारे खाते नमाण 

शंकर सताराम गु त यांची पाटबंधारे अ धकार  हणून यांनी नेमणूक केल . 

 यांची सं या 1920 

शेतक यांना जु या व हर  दु त कर यास आ ण नवीन 

शहापूर, कडी, शरोळ या 

तर काह  जु या तलावांची दु ती कर यात 

यामुळे शेतक यांना पाणीटंचाईला 

 भोगावती यांसार या 

आ ण या न यांचे वाहून 
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समु ाला मळणार  पाणी 

शेतीकडे वळला पा हजे यासाठ  यां या डो यात मोठ  योजना आकार घेत होती

को हापूर सं थानात वाहणा या

यानुसार आधीच यांनी सं थानाचे पाटबंधारे

 

 राधानगर  तालु यात भोगावती नद वर 

फल ुती. हे धरण दरवष  पूण मतेने भरते

आप या को हापूर सं थान चा वचार क न छ पती राज ी शाहू महाराज यांनी 

व श ट जलनीती आखून 

पा याचा न मटला. 

सुफलाम कसा होईल, यासाठ  राधानगर  धरणापासून

टोकापयत अथात नद तील राजापूर गावाजवळील कृ णा नद

बांधला.कृषी े  स म झाल  

वचार होते, यासाठ  यांनी पारंप रक प तीने शेतीबरोबर 
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 महाराजांना आडवायच ेहोते. कुठेतर  वाह

शेतीकडे वळला पा हजे यासाठ  यां या डो यात मोठ  योजना आकार घेत होती

वाहणा या एखा या नद वर मोठे धरण बांधावे असे यांनी ठर वले

यानुसार आधीच यांनी सं थानाचे पाटबंधारे या ट ने सव ण केले होते

राधानगर  तालु यात भोगावती नद वर उभे असलेले राधानगर  धरण ह  याचीच 

हे धरण दरवष  पूण मतेने भरते, आ ण लोकाचंे जीवन समृ  करते

को हापूर सं थान चा वचार क न छ पती राज ी शाहू महाराज यांनी 

व श ट जलनीती आखून राधानगर धरण बांधलेयामुळे को हापूर िज यातील बहुतांशी 

 केवळ धरणन बांधता िज यातील संपूण भाग सुजलाम 

यासाठ  राधानगर  धरणापासून ते महारा  रा या या शेवट या 

टोकापयत अथात नद तील राजापूर गावाजवळील कृ णा नद त को हापूर प तीचा बंधारा 

स म झाल  तरच शेतकर  व पयायाने देश समृ  होईल

यासाठ  यांनी पारंप रक प तीने शेतीबरोबर यां क  प तीची जोड दल
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वाहथांबला पा हजे, तो 

शेतीकडे वळला पा हजे यासाठ  यां या डो यात मोठ  योजना आकार घेत होती. आ ण 

धरण बाधंावे असे यांनी ठर वले, 

या ट ने सव ण केले होते. 

 

राधानगर  धरण ह  याचीच 

आ ण लोकाचंे जीवन समृ  करते. 

को हापूर सं थान चा वचार क न छ पती राज ी शाहू महाराज यांनी 

यामुळे को हापूर िज यातील बहुतांशी 

बांधता िज यातील संपूण भाग सुजलाम 

ते महारा  रा या या शेवट या 

को हापूर प तीचा बंधारा 

रच शेतकर  व पयायाने देश समृ  होईल. असे यांचे 

यां क  प तीची जोड दल . 
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यासाठ  शेतीला 12 माह  पा याची सोय केल  पा हजे

आ ण धरणे नमाण कर याची ट  यां यात होती

सामना करावा लागणार असून आताच जलसंधारणाची कामे केल  पा हजे ह  गो ट 

राज ी शाहू महाराजांनी 100 

बांधून, केवळ को हापूरचा न सोड वला नाह  तर जगाला धरणाचं े मह व पटवून 

दले. 

थोड यात: 

 सन 1896-99 या काळात जे हा संपूण भारतात दु काळ पडला होता

दु काळात संपूण भारतात 

सं थानातील एकह  य ती न हता

जल वषयकधोरणांच.राज ी शाहू महाराज यांची जलनीती

ासंगीकआहेहे वर ल अ यासातून दसून येते

यांनी राधानगर  धरणापासून तर राजापूर 

ठरा वक अतंरावर को हापूर प तीचे बंधारे बांध यामुळे

पा याचा तुटवडा जाणवला

व दरू ट चे रा यकतह  होते

लोका भमुख, व  दरूदश  होते

यामुळे रा यकारभाराचा आदश ते उभा क  शक

केवळ सामािजक सुधारणा पुरते

व सम  गतीसाठ  आव यक असणार  सव े  े यापणा
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माह  पा याची सोय केल  पा हजे, हणून तळी

आ ण धरणे नमाण कर याची ट  यां यात होती. भ व यात दु काळी संकटांचा 

सामना करावा लागणार असून आताच जलसंधारणाची कामे केल  पा हजे ह  गो ट 

100 वषापूव  ओळखल  होती, यामुळे यांनी राधानगर  धरण 

केवळ को हापूरचा न सोड वला नाह  तर जगाला धरणाचं े मह व पटवून 

या काळात जे हा संपूण भारतात दु काळ पडला होता

भारतात 10 लाख लोक मृ युमुखी पडले होते. 

सं थानातील एकह  य ती न हता. हे यश होतं, फ त राज ी शाहू यां या 

राज ी शाहू महाराज यांची जलनीती कती दरू ट ची व 

वर ल अ यासातून दसून येते. राधानगर  धरणासोब

यांनी राधानगर  धरणापासून तर राजापूर बंधा या पयत 32 बंधारे बांधले

ठरा वक अतंरावर को हापूर प तीचे बंधारे बांध यामुळे, या या भागात कधीच 

वला नाह .शाहूमहाराजजसेकत  सुधारक होते

र ट चे रा यकतह  होते. या ना याने यांनी घेतलेले धोरणा मक नणय 

दरूदश  होते. यांनी यांची  आ मकपणे अंमलबजावणी केल

यामुळे रा यकारभाराचा आदश ते उभा क  शकले. याचाच अथ यांनी उभे केलेले काय 

केवळ सामािजक सुधारणा पुरते मया दत न हते, तर समाजा या सवकष

व सम  गतीसाठ  आव यक असणार  सव े  े यापणारे होते. 
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हणून तळी, तलाव, व हर  

भ व यात दु काळी संकटांचा 

सामना करावा लागणार असून आताच जलसंधारणाची कामे केल  पा हजे ह  गो ट 

यामुळे यांनी राधानगर  धरण 

केवळ को हापूरचा न सोड वला नाह  तर जगाला धरणाचं े मह व पटवून 

या काळात जे हा संपूण भारतात दु काळ पडला होता,त हा या 

 पण यात को हापूर 

फ त राज ी शाहू यां या 

कती दरू ट ची व 

सोबतच शाहू महाराज 

बंधारे बांधले.पंचगंगा नद वर 

या या भागात कधीच 

सुधारक होते,तसेच ते गतीशील 

या ना याने यांनी घेतलेले धोरणा मक नणय 

यांनी यांची  आ मकपणे अंमलबजावणी केल . 

याचाच अथ यांनी उभे केलेले काय 

तर समाजा या सवकष, सवसमावेशक 



              Cosmos Multidisciplinary Research E
               Recognized International Peer 

Volume VII,  Issue V  (May 2022)       

संदभ: 

1) दै नकसकाळ,(संपादक य
2)  दै नक त ण भारत
3) पवारगो. मा., लोकरा य

महासंचालनालय, नवीन शासन भवन
4) https://www.agrowon.com/sampadk

agrowon-special-
5) दै नक लोकस ता,(संपादक य
6)  दै नक लोकमत,(संपादक य

Cosmos Multidisciplinary Research E-Journal   Online Available at

Recognized International Peer Reviewed Journal          Impact Factor 4.94    

        

संपादक य), 26 जून, 2017. 
दै नक त ण भारत,4 जुलै, 2020. 

लोकरा यमा सक, स टबर 2018, मा हती व जनसंपक 
नवीन शासन भवन, मुंबई. 

https://www.agrowon.com/sampadkkya/agriculture-news
-article-chatrapati-shahu-maharaj-33227?utm.
संपादक य), 30 ए ल, 2022. 
संपादक य), 26 जून, 2020. 

Online Available at www.cmrj.in 

 ISSN No. 2456-1665 

  Page 58 

मा हती व जनसंपक 

news-marathi-
33227?utm. 


