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भारतातील व महाराष्ट्र ातील प्रमुख नद्या व त्यावरील धरणे 

भारत, नद्ाांच्या भूमीमधे्य भौगोलिक वैलिष्ट्ाांमुळे मोठ्या प्रमाणात धरणे बाांधण्याची मोठी क्षमता आहे. उत्तरेत लहमािय 

पववत आहे, मध्य भारतात पठार आहेत, लिथे दलक्षण भारतामधे्य देिाच्या सागरी सीमेवर पलिम आलण पूवव घाट आहेत. 

भारताने आधीच अनेक धरणे आलण ििाियाांची प्रचांड सांख्या बाांधिी आहे, अांदािे 4300 आधीच बाांधिेिी मोठी धरणे. 

लिवाय, अनेक प्रकल्प लवचाराधीन आहेत.  

भारतातील धरणे 

धरणाांलवषयी काही महत्त्वाचे मुदे्द तपासा. आधुलनक िगात धरणे समािासाठी किी उपयुक्त आहेत. 

• घरगुती आलण िहराच्या वापरासाठी पुरेसे पाणी देणे, 

• लसांचनासाठी पाणी पुरवठा, 

• अनेक उद्ोगाांसाठी पाण्याची गरि आहे, 

• ििलवद्युत उत्पादन, 

• नदी नेव्हिगेिन - हे वाहतुकीचे सवावत स्वस्त प्रकार आहे. 

• धरण ििाियाांचा वापर मासेमारी आलण नौकालवहार या उदे्दिाांसाठी केिा िातो, त्यामुळे अनेकाांना उपिीलवका 

लमळते. 

• ते नद्ाांच्या प्रवाहावर लनयांत्रण ठेवण्यासाठी उपयुक्त आहेत, पूर पररव्हथथतीत मदत करतात. 

भारतातील महत्त्वाची धरणे 

येथे तुम्ही भारतातीि काही महत्त्वाच्या धरणाांची यादी तपासू िकता. येथे तुम्हािा भारतातीि सवोच्च/ सवावत मोठे, सवावत 

िाांब आलण सवावत िुने धरणाची मालहती लमळते. 

भारतातील महत्त्वाची धरणे 

भारतातील सवावत उांच 

धरण 

लटहरी धरण 

(उत्तराखांड) 

उांची: 260 मीटर लाांबी: 575 मीटर नदी: भागीरथी नदी थथान: उत्तराखांड 

पूणव होण्याचे वषव: 2006 (पलहला टप्पा) 

भारतातील सवावत 

लाांब धरण 

लहराकुड धरण 

(ओलडशा) 

एकूण लाांबी: 25.79 लकमी मुख्य धरणाची लाांबी: 4.8 लकमी नदी: महानदी 

थथान: ओलडशा पूणव होण्याचे वषव: 1953 

भारतातील सवावत िुने 

धरण 

कलनाई धरण 

(तालमळनाडू) नदी: कावेरी थथान: तालमळनाडू पूणवत्वाचे वषव: 100 BC - 100 AD 

भारतातील प्रमुख धरणे 

आम्ही भारतातीि काही महत्त्वाच्या धरणाांचा साराांि लदिा आहे िे लिकिेल्या भारताच्या सामान्य ज्ञानासाठी महत्वाचे 

आहेत. खािीि सारणीतीि महत्त्वाच्या धरणाांची सांपूणव यादी तपासा. 
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भारतातील प्रमुख धरणाांची यादी 

धरणाचे नाव राज्य नदी 

लनिाम सागर धरण तेलां गणा मांलिरा नदी 

सोमलसला धरण आांध्र प्रदेश पेन्नर नदी 

श्रीशैलम धरण आांध्र प्रदेश कृष्णा नदी 

लसांगूर धरण तेलां गणा मांलिरा नदी 

उकाई धरण गुिरात ताप्ती नदी 

धरोई धरण गुिरात साबरमती नदी 

कडणा धरण गुिरात माही नदी 

दांतीवाडा धरण गुिरात बनास नदी 

पाांडोह धरण लहमाचल प्रदेश लबयास नदी 

भाक्रा नाांगल धरण लहमाचल प्रदेश आलण पांिाब सीमा सतलि नदी 

नाथपा झाकरी धरण लहमाचल प्रदेश सतलुि नदी 

चमेरा धरण लहमाचल प्रदेश रावी नदी 

बागलीहार धरण िमू्म आलण काश्मीर लचनाब नदी 

दुमखार िललवद्युत धरण िमू्म आलण काश्मीर लसांधू नदी 

उरी िललवद्युत धरण िमू्म आलण काश्मीर झेलम नदी 

मैथॉन धरण झारखांड बाराकर नदी 

चांलडल धरण झारखांड स्वणवरेखा नदी 

पांचेत धरण झारखांड दामोदर नदी 

तुांगा भद्रा धरण कनावटक तुांगभद्रा नदी 

ललां गानमक्की धरण कनावटक शरावती नदी 

कद्रा धरण कनावटक काललनादी नदी 
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अलमट्टी धरण कनावटक कृष्णा नदी 

सुपा धरण कनावटक कालीनदी लकां वा काली नदी 

कृष्णा रािा सागरा धरण कनावटक कावेरी नदी 

हरांगी धरण कनावटक हरांगी नदी 

नारायणपूर धरण कनावटक कृष्णा नदी 

कोडसल्ली धरण कनावटक काली नदी 

मलमपुझा धरण केरळा मलमपुझा नदी 

पीची धरण केरळा मनाली नदी 

इडुक्की धरण केरळा पेररयार नदी 

कुां डला धरण केरळा कुां डला तलाव 

परां लबकुलम धरण केरळा परां लबकुलम नदी 

वालयार धरण केरळा वालयार नदी 

मुल्लापेररयार धरण केरळा पेररयार नदी 

नेयार धरण केरळा नेयार नदी 

रािघाट धरण 
उत्तर प्रदेश आलण मध्य प्रदेश 

सीमा 
बेतवा नदी 

बारणा धरण मध्य प्रदेश बरना नदी 

बरगी धरण मध्य प्रदेश नमवदा नदी 

बनसागर धरण मध्य प्रदेश सोन नदी 

गाांधी सागर धरण मध्य प्रदेश चांबळ नदी 

येलदरी धरण महाराष्ट्र  पूणाव नदी 

उिनी धरण महाराष्ट्र  भीमा नदी 

पवना धरण महाराष्ट्र  मावळ नदी 
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मुळशी धरण महाराष्ट्र  मुळा नदी 

कोयना धरण महाराष्ट्र  कोयना नदी 

िायकवाडी धरण महाराष्ट्र  गोदावरी नदी 

भातसा धरण महाराष्ट्र  भातसा नदी 

लवल्सन धरण महाराष्ट्र  प्रवरा नदी 

तानसा धरण महाराष्ट्र  तानसा नदी 

पानशेत धरण महाराष्ट्र  आांबी नदी 

मुळा धरण महाराष्ट्र  मुळा नदी 

कोळकेवाडी धरण महाराष्ट्र  वलशष्ट्ी नदी 

लगरणा धरण महाराष्ट्र  लगरणा नदी 

वैतरणा धरण महाराष्ट्र  वैतरणा नदी 

राधानगरी धरण तेलां गणा भोगावती नदी 

लोअर मनैर धरण तेलां गणा मनैर नदी 

मध्य मनैर धरण तेलां गणा 
मनैर नदी आलण SRSP पूर प्रवाह 

कालवा 

अप्पर मनैर धरण तेलां गणा मनैर नदी आलण कुडलेयर नदी 

खडकवासला धरण महाराष्ट्र  मुथा नदी 

गांगापूर धरण महाराष्ट्र  गोदावरी नदी 

िलपूत धरण आांध्र प्रदेश आलण ओलडशा सीमा मच्छकुां ड नदी 

इांद्रावती धरण ओलडशा इांद्रावती नदी 

लहराकुड धरण ओलडशा महानदी नदी 

वैगाई धरण तालमळनाडू वैगाई नदी 

पेरां चनी धरण तालमळनाडू परलयार नदी 
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मेट्टूर धरण तालमळनाडू कावेरी नदी 

गोलवांद बल्लभ पांत सागर धरण / ररहांद 

धरण 
उत्तर प्रदेश ररहांद नदी 

लटहरी धरण उत्तराखांड भागीरथी नदी 

धौली गांगा धरण उत्तराखांड धौली गांगा नदी 

महाराष्ट्र ातील प्रमुख नद्या व त्यावरील धरणे 

धरण नदी जिल्हा 

भांडारदरा प्रवरा अहमदनगर 

िायकवाडी गोदावरी औरांगाबाद 

लसदे्धश्वर दलक्षणपूणाव लहांगोली 

भाटघर(लॉडवन धरण) वेळवांडी(लनरा) पुणे 

मोडकसागर वैतरणा ठाणे 

येलदरी दलक्षणपूणाव लहांगोली 

मुळशी मुळा पुणे 

तोतलाडोह(मेघदूरिला) पेंच नागपुर 

लवरधरण नीरा पुणे 

गांगापूर गोदावरी नालशक 

दारणा दारणा नालशक 

पानशेत अांबी(मुळा) पुणे 

मािलगाव लसांदफणा बीड 

लबांदुसरा लबांदुसरा बीड 

खडकवासा मुठा पुणे 

कोयना(हेळवाक) कोयना सातारा 

राधानगरी भोगावती कोल्हापूर 
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