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महाराष्ट्र ातील नदीप्रणाली गोदावरी  

भारतात साधारणपणे दोन प्रकारच्या नद्या आहेत, म्हणजे  

• हहमालयात उगम पावणाऱ्या नद्या  

• पठाराच्या नद्या 

 
महाराष्ट्र ाची नदी प्रणाली साधारणपणे 4 प्रकाराांमधे्य हवभागली जाऊ शकते. 

ददशा  नद्या  

पूवव  गोदावरी,भीमा,कृष्णा,कोयना,पांचगांगा,पैनगांगा 

पहिम  तापी, पूणाव, नमवदा, उल्हास, वैतरणा, साहवत्री, वहशष्ठी 

उत्तर  वाघूर, हगरणा, पाांझरा, काटेपूणाव, मोरणा 

दहिण  वधाव, वैनगांगा, प्राणहहता, इांद्रावती 

महाराष्ट्र ातील नदी खोरे 

महाराष्ट्र ातील जलप्रणाली व सह्याद्री पहिम घाटाचा प्रमुख प्रभाव हदसून येतो. 

खाली हदलेल्या सारणी मधे्य महाराष्ट्र ातील नदी खोरे व त्ाांनी व्यापलेले िेत्र दाखवण्यात आलेले आहे. 

The table below shows the river basins in Maharashtra and the areas covered by them 

No नदीखोरे  व्यापलेले के्षते्र (%) 

1 गोदावरी  49.5 

2 भीमा + कृष्णा  22.6 

3 तापी + पूणाव  16.7 

4 कोकणातील नद्या  10.7 
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5 नमवदा  0.5 
 

एकूण व्यापलेले िेते्र  100 

गोदावरी नदीखोरे  

 
• गोदावरी भारतातील प्रमुख नद्याांपैकी एक आहे. या नदीला दहिण गांगा असेही म्हणतात. गोदावरी नदीची लाांबी 1,450 

हकमी (900 मैल) आहे.  

• साधारणपणे आगे्नय हदशेने वाहणारी गोदावरी आांध्र प्रदेशातील राजमुांद्री जवळ बांगालच्या उपसागराला हमळते. 

• राजमुांद्रीपासून 10 हकमी अांतरावर आहण समुद्रात पोहोचण्यापूवी 80 हकमी अांतरावर दोन उपनद्याांमधे्य हवभागली 

जाते.  

• त्ाांना गौतमी नदी आहण वहसष्ठ नदी म्हणतात. 

• गोदावरीतील पाणी हांगामानुसार बदलते. जुलै-ऑक्टोबर या चार महहन्ाांत नदीतून वाहणारे सुमारे 80% पाणी वाहून 

जाते. 

•  पाण्यामुळे गोदावरी महाराष्ट्र  आहण आांध्र प्रदेशची जीवनरेखा मानली जाते. 

•  ही नदी दहिण गांगा म्हणून ओळखली जाते. त्ाचबरोबर नाांदेड शहर गोदावरीची नाभी-स्थान म्हणून ओळखले जाते. 

•  नाहशकच्या कुां भमेळ्यासाठी नाांदेडचा समुद्रहकनारा, उववशी समुद्रहकनारा इत्ादी हठकाणी स्नान करणे खूप महत्वाचे 

आहे. 

The general information about the Godavari river is given in the following table. 

उगम  • ब्रह्महगरी पववत, त्र्यांबकेश्वर, नाहशक हजल्हा 

लाांबी  • एकूण लाांबी : 1450 KM 

• महाराष्ट्र ातील लाांबी : 668 KM 

िेत्रफळ  • एकूण िेत्रफळ : 3,13,389 चौ.हकमी 

• महाराष्ट्र ातील िेत्रफळ: 1,52,588 चौ.हकमी 

राजकीय हवस्तार  • नाहशक, नगर, जालना, बी,ड परभणी, नाांदेड, गडहचरोली हजले्ह 
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भौगोहलक वैहशष्ट्ये • उगमाजवळ अहतशय वेगवान  

• नदीत राांजण, खळगे तयार झालेली आहेत 

• बेसाल्ट  खडकाांमुळे खनन कायव प्रभावी नाही 

• नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात कुां भगतव हनमावण झालेली आहेत 

गोदावरीच्या उपनद्या/Tributaries of Godavari 

 
गोदावरील उत्तरेकडून (डाव्या बाजू) व दहिणेकडून (उजव्या बाजू) येऊन हमळणाऱ्या उपनद्या पासून बनलेली आहे. 

• उत्तरेकडून येणाऱ्या उपनद्या :प्राणहहता, इांद्रावती, हशवना, दहिण पूणव, कादवा ,खाांब इत्ादी 

• दहिणेकडून येणाऱ्या उपनद्या :माांजरा, प्रवरा, हसांदफणा, दारणा, हबांदुसरा इत्ादी 

The table below shows the tributaries coming from the north and the south and their characteristics. 

उत्तरेकडून येणाऱ्या उपनद्या 

No. नदी  वैदशषे्ट्  

1 हशवना   • उगम: सारदगाव, वनी डोांगर राांगाांमधे्य  

• एकूण लाांबी: 74 KM 

• प्रवास: हनफाड, हदांडोरी (फक्त नाहशक हजल्हा पुरताच)  

• पालखेड करांजवन प्रकल्प  

• नाांदुरमध्यमेश्वर अभयारण्य (रामसर स्थळ) 

2 कादवा   • उगम: बोलनाथ गाव ,अहजांठा डोांगर 

• प्रवास: नाहशक, औरांगाबाद हजल्हा  

• लाांबी :  110 KM 

• कन्नड तालुक्यात गडदगड धरण  

• औरांगाबाद मधे्य हशवना येथे प्रकल्प 

3 दहिण पूणाव  • उगम: अहजांठा डोांगर 

• लाांबी: 273 Km 

• प्रवास: औरांगाबाद, बुलढाणा, जालना व परभणी  
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• प्रकल्प : खडकपूणाव, येलदरी, हसदे्धश्वर  

• उपनद्या:  धामणा. खेळणा, अांजना, हगरीजा,जीवनरेखा, कापरा, दुधना 

4 दुधना   • उगम : वेरूळ  डोांगर 

• लाांबी: 175 KM 

• प्रवास:  औरांगाबाद, जालना, परभणी 

• उपनद्या:  कल्याण, कुां डहलका, सुकना,कसुरा इ. 

5 इांद्रावती  • उगम: कालाहांडी ,ओहडशा  

• प्रवास: ओहडसा ,छत्तीसगड, महाराष्ट्र   

• एकूण लाांबी : 535 KM 

• महाराष्ट्र ातील लाांबी : 129 KM 

• नदीवर हचत्रकूट धबधबा 

6 प्राणहहता  • उगम: चपराळा 

• लाांबी : 120 KM 

• वधाव-वैनगांगा चा एकहत्रत प्रवाह म्हणजे प्राणहहता 

ददक्षणेकडून येणाऱ्या उपनद्या 

No नद्या  वैदशषे्ट्  

1 हसांदफणा 

   

• उगम: पाटोदा तालुका, बीड हजल्हा  

• लाांबी: 122 KM 

• माजलगाव प्रकल्प  

• प्रवास: हशरूर कासार, माजलगाव तालुक्यात (बीड फक्त) 

2 दारणा  • उगम: कुलहगरीदुगाव जवळ ,इगतपुरी, हजल्हा नाहशक  

• उपनद्या: वाकी, बालदेवी, कडवा 

• लाांबी: 88 KM 

3  प्रवरा 

  

• उगम: अकोले तालुका. अहमदनगर 

• लाांबी: 208 KM 

• नदीवर भांडारदरा धरण (हवल्सन बांधारा) आहे  

• उपनद्या : मुळा व आढळा  

• प्रवास: अकोले, सांगमनेर, श्रीरामपूर व नेवासा तालुके (फक्त अहमदनगर हजल्हा) 

4 माांजरा 

  

• उगम: पाटोदा तालुका, बीड,बालाघाट डोांगर राांगा 

• लाांबी: 724 KM 

• प्रकल्प: हनजामसागर 

• लातूर हे शहर या नदीकाठी वसलेले आहे. 
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• प्रवास: महाराष्ट्र  ,कनावटक, तेलांगणा 

• उपनद्या: तावरजा, तेरणा, केज, रेना, हलांबा, चौसाळा, धरणी, लेंडी, मन्ाड  

5 हबांदुसरा • हसांदफणा ची उपनदी उजव्या बाजूने 

• उगम: माांजरसुभा गाव, बालाघाट डोांगर  

• या नदीकाठी बीड शहर वसलेले आहे 

• पाली प्रकल्प 

गोदावरी खोऱ्यातील नदी व लाांबी याांची यादी 

The table below gives the rivers of the Godavari river basin and their length in Maharashtra. 

No. नदी महाराष्ट्र ातील लाांबी 

1 माांजरा 724 हकमी (3 राजे्य हमळून) 

2 कादवा 74 हकमी 

3 दारणा 88 हकमी 

4 तावरजा 50 हकमी 

5 गोदावरी 668 हकमी 

6 हसांदफणा 122 हकमी 

7 प्रवरा 208 हकमी 

8 लेंडी 80 हकमी 

9 मन्ाड 225 हकमी 

10 दहिण पूणाव 273 हकमी 

11 मूळा 35 हकमी 

12 हशवना 110 हकमी 

नदी सांगमस्थळे 

The table below gives the tributaries of the river Godavari and their confluence 

No मूळ नदी येऊन दमळणारी नदी सांगम स्थळाचे नाव दिल्हा 

1 गोदावरी माांजरा कुां डलवाडी नाांदेड 
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2 गोदावरी कादवा नाांदूर-मध्यमेश्वर नाहशक 

3 गोदावरी खाम जोगेश्वरी औरांगाबाद 

4 गोदावरी हशवना धारेगाव औरांगाबाद 

5 गोदावरी दारणा सायखेडा नाहशक 

6 गोदावरी द.पूणाव कोठेश्वर परभणी 

7 गोदावरी इांद्रावती सोमनूर गडहचरोली 

8 गोदावरी प्राणहीता नगरम हसरोांचा 

9 गोदावरी प्रवरा टोके अहमदनगर 

10 गोदावरी हसांधफणा पाचेगाव अहमदनगर 

11 प्रवरा मुळा मांजरथ बीड 

12 दुधना दुधना हट्टागाव परभणी 

गोदावरी काठावरील शहरे 

खाली हदलेल्या सारणी मधे्य गोदावरी नदीच्या काठावरील शहरे व हजले्ह याांची यादी देण्यात आलेली आहे. 

The table below lists the towns and districts on the banks of the river Godavari. 

No. नदी काठावरील शहर दिले्ह 

1 गोदावरी गांगापूर नाहशक 

2 गोदावरी जायकवाडी औरांगाबाद 

3 गोदावरी हवषु्णपुरी नाांदेड 

4 गोदावरी बाभळी नाांदेड 

5 माांजरा माांजरा बीड 

6 प्रवरा हनळवांडे अहमदनगर 

7 प्रवरा भांडारदरा अहमदनगर 

8 हशवना अांबाडी औरांगाबाद 

9 हशवना हशवना औरांगाबाद 

10 पूणाव येलदरी हहांगोली 

11 हसांदफणा माजलगाव बीड 
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12 हसांदफणा हसांदफणा बीड 

13 कादवा नाांदूरमध्यमेश्वर नाहशक 

14 पूणाव हसदे्धश्वर परभणी 

15 हगरजा हगरजा औरांगाबाद 

16 मुळा मुळा अहमदनगर 

17 दारणा दारणा नाहशक 

18 वाण वाण बीड 

19 कापरा कापरा परभणी 

20 कुां डहलका कुां डहलका बीड 
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