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महाराष्ट्राची 'जलप्रणाली' 

कोणत्याही प्रदेशातील मुख्य नदी, ततला तमळणाऱ्या उपनद्या, उपनद्याांना तमळणाऱ्या सहाय्यक नद्या व सहाय्यक नद्याांना 

तमळणारे नाले ओढे या सवव लहान मोठ्या प्रवाहाांचा वाहण्याचा जो तवतशष्ट क्रम असतो त्या प्रवाहाच्या जाळ्याला 'जलप्रणाली' 

असे म्हणतात. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर तवतवध वैतशष्ट्ये आहेत आतण महाराष्टर  चा भौगोतलक प्रदेश सुद्धा याला अपवाद नाही. 

महाराष्टर ाचा प्रदेश हा तवतवधतेने नटलेला आहे.  येथील भौगोतलक वैतशष्टयाांमुळे महाराष्टर ातील नदीप्रणालीला तवतशष्ट आकार 

प्राप्त झाला आहे. महाराष्टर ात तवतवध  प्रकारची जलप्रणाली आढळते: 

1. वृक्षाकार जलप्रणाली: या प्रकारात प्रमुख नदी व ततला तमळणाऱ्या उपनद्या याांचा तवकास वृक्षाच्या मुळाप्रमाणे 

झालेला तदसतो. उदा. गोदावरी, भीमा. 

2. समाांतर जलप्रणाली: एखाद्या प्रदेशात एकाच तदशेने उतार असल्यामुळे या उतारावरून वाहणाऱ्या नद्या एकमेकाांना 

समाांतर असतात. उदा. कोकणातील नद्या . 

3. कें द्रत्यागी जलप्रणाली: या पववतावरून उगम पावणाऱ्या नद्याांचे प्रवाह एका उांच कें द्राकडून  सवव तदशाांना वाहत 

जातात . उदा. महाबळेश्वर येथे उगम पावणाऱ्या नद्या. 

4. अनिनित जलप्रणाली: जेथे लहान मोठे सरोवरे, तलाव असतात तेथे नद्या तवतशष्ट असा प्रवाह तयार करू शकत 

नाहीत. जलप्रणालीचा हा एक नद्याांचा समन्वय नसणारा प्रकार आहे. मुख्यतः  भांडारा आतण गोांतदया तजल्ह्यात आढळून 

येतात. 
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महाराष्ट्र ातील िदीप्रणाली 

सयाद्री पववताला प्रमुख जलतवभाजक मानून महाराष्टर ातील नदीप्रणालीचे दोन तवभाग पडतात:  

     १. पूवव वातहनी नद्या, उदा. गोदावरी, कृष्णा. 

     २. पतिम वातहनी नद्या, उदा. नमवदा, तापी आतण कोकणातील नद्या 

महाराष्ट्र  िदी-बेनसि िकाशा 
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महाराष्ट्र ातील िद्ाांची खोरे 

महाराष्टर ात सयाद्री पववत आतण पठारावरील इतर तनरतनराळ्या पववत राांगामुळे मुख्यतः  नद्याांची ४ खोरे आढळून येतात. 

•    गोदावरी खोरे 

•    कृष्णा आतण भीमा खोरे 

•    तापी-पूणाव खोरे 

•    कोकणातील नदी खोर  

 1. गोदावरीचे खोरे 

 गोदावरी: 
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• गोदावरीचा उगम मध्य भारतात पतिम घाटातील महाराष्टर ातील नातशकजवळील त्र्यांबकेश्वर येथे होतो आतण १,४६५. 

तकमी वाहून तह नदी आांध्र प्रदेशमधे्य  बांगालच्या उपसागरास जाऊन तमळते. ही नदी महाराष्टर ात 668 तकमी वाहते. 

लाांबी, पाणलोट के्षत्र आतण प्रवाह या दृष्टीने गोदावरी ही भारतीय द्वीपकल्पावरील सवावत मोठी नदी आहे. गोदावरीचे 

खोरे सुमारे ३,१२,८१२ चौ.तक.मी.पयंत पसरलेले आहे, ज्यात महाराष्टर ाने 49% (१,५३,७७९ चौ.तक.मी.) व्यापले आहे. 

ही महाराष्टर ाव्यततररक्त, मध्य प्रदेश, कनावटक, ओररसा आतण आांध्र प्रदेश या राज्यातून वाहते. 

• गोदावरीला खालच्या भागात पावसामुळे पुराचा सामना करावा लागतो. राजामुांद्री नांतर गोदावरी तवतवध शाखा मधे्य 

तवभागली जाते. ज्यामुळे मोठा तत्रभुज प्रदेश तयार झाला आहे.  ही नदी 'पतवत्र नदी' म्हणून  मानली जाते. गोदावरीच्या 

आकार व तवशालतेमुळे ततला ‘वृद्ध गांगा तकां वा दतक्षणा गांगा’ असेही सांबोधले जाते. ततला उजव्या तीराने प्रवरा, 

तसांदफणा, दारणा, मुळा, बोर, तबांदुसरा, कुां डतलका आतण डाव्या तीराने कादवा, तशवणा, पूणाव, प्राणतहता, इांद्रावती, या 

उपनद्या तमळतात. गोदावरीचा प्रवाह नातशक, अहमदनगर, औरांगाबाद, जालना, बीड, परभणी, नाांदेड या 

महाराष्टर ातील तजल्ह्यातून जातो. 

गोदावरीच्या महत्वाच्या उपिद्ा 

• माांजरा : या नदीचा उगम बालाघाट डोांगर राांगेत बीड तजल्ह्यातील पाटोद्याजवळ होतो.  तह नदी ७२४ तक.मी. वाहत 

जाऊन कुां डलवाडीजवळ गोदावरीस तमळते. 

• पूणाव : या नदीचा उगम अतजांठा पववत राांगेत होतो.   तह नदी २७४ तक.मी. वाहत जाऊन कां ठेश्वर येथे  गोदावरीस 

तमळते. 

• वधाव : ही नदी सातपुडा पववत राांगेच्या दतक्षण उतारावर उगम पावते. या नदीचा प्रवाह सामान्यतः  दतक्षण उत्तर असून 

ततचा महाराष्टर ातील प्रवाह ४५५ तक.मी. आहे. 

• वैनगांगा : वैनगांगा ही  नदी मैकल पववत राांगेत मध्य प्रदेशातील तशवनी तजल्ह्यात दरकेसा टेकडी जवळ उगम पावते.  तह 

नदी उत्तर-दतक्षण तदशेने ३०० तक.मी. वाहते. 

 2. कृष्णा-भीमा खोरे 

कृष्णा 

•  ही नदी  महाबळेश्वर येथे उगम पावते. ततच्या एकूण प्रवाहाची लाांबी १,४०० तक.मी. आहे. ही नदी  महाराष्टर , कनावटक 

आतण आांध्र प्रदेश या भागातून वाहते. आतण शेवटी बांगालच्या उपसागरास तमळते. या नदीच्या खोऱ्याचे के्षत्रफळ 

२,५८,९४८ चौ.तक.मी. आहे. गांगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रानांतर कृष्णा नदी पाण्याच्या प्रवाहाच्या बाबतीत  चौथ्या क्रमाांकाची 

नदी आहे. ततला कृष्णवेणी असेही म्हणतात. महाराष्टर ात ही नदी २८२ तक.मी. वाहते आतण या नदीचे पाणलोट के्षत्रफळ 

२८,७०० चौ.तक.मी आहे. तह नदी महाराष्टर ातील कोल्हापूर , साांगली आतण सातारा या तजल्ह्यातून वाहते. कृषे्णच्या मुख्य 

उपनद्या म्हणजे कोयना, वारणा, पांचगांगा (कोल्हापूरची जीवनरेखा), दूधगांगा इ. या आहेत. 

 भीमा 

• भीमा नदीचा उगम कजवत जवळ भीमाशांकर डोांगरावर होतो. ही नदी  महाराष्टर  आतण कनावटकमधून ८६१ तक.मी. 

वाहते. भीमा ही कृषे्णची मुख्य उपनदी आहे. या नदीचा प्रवाह महाराष्टर ातून ४५१ तक.मी. वाहतो. या नदीच्या 

खोऱ्याने  ७०,६१४ चौरस तक.मी. के्षत्र व्यापले आहे. महाराष्टर ात भीमा खोऱ्याचे एकूण के्षत्रफळ ४६,१८४ चौ. तक.मी. 

आहे. ही नदी पुणे, अहमदनगर आतण सोलापूर तजल्ह्यातून वाहते. सोलापूर तजल्ह्यातील भीमेच्या काठावर, पांढरपूर हे 
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एक सुप्रतसद्ध पतवत्र तठकाण आहे. येथे ही नदी चांद्रभागा म्हणून ओळखली जाते कारण या तठकाणी ततचा आकार 

चांद्रासारखा झाला आहे.  भीमेच्या डाव्या तकनाऱ्यावरील उपनद्या म्हणजे वेळ, पुष्पावती, घोड, सीना, मीना, कुकडी, 

बोरी, भोगावती आतण  उजव्या तीरावर भामा, इांद्रायणी, पवना, मूळ -मुठा, नीरा, मान उपनद्या येऊन तमळतात. 

 3. तापी-पुणाा खोरे  

तापी 

• मध्य प्रदेशातील बैतूल तजल्ह्यातील सातपुडा पववतराांगातील मुलताईजवळ तह नदी उगम पावते.  अरबी समुद्रास 

तमळण्याअगोदर ही ७२४ तक.मी. वाहते. त्यापैकी महाराष्टर ात या नदीची लाांबी २०८ तक.मी. आहे. तापीचे खोरे ६५,१५० 

चौरस तक.मी. असून ज्यात महाराष्टर ात खोऱ्याचे  के्षत्रफळ ३१,६६० चौरस तक. मी. आहे. ही नदी  द्वीपकल्पातील  पतिम 

वातहनी नद्याांपैकी दुसऱ् या क्रमाांकाची नदी आहे. पुणाव, वेघर, तगरणा, बोरी, पाांझरा या तापीच्या डाव्या तकनाऱ्यावरील 

उपनद्या आहेत, तर उजव्या तकनाऱ्यावरून  बैतूल, अरुणावती, गोमती या नद्या येऊन तमळतात.  ही नदी 

महाराष्टर ातील  अमरावती, जळगाव, धुळे, नांदुरबार तजल्ह्यातून वाहते.  

पुणाा 

• पूणाव नदी ही पतिम वातहनी नदी आहे. ती तापी नदीच्या  मुख्य उपनद्याांपैकी एक आहे. ततचा उगम गातवलगड 

डोांगरावर (मध्य प्रदेश) झाला आहे. . नदीची एकूण लाांबी ३३४ तक.मी. आहे. ही नदी अकोला, बुलढाणा आतण जळगाव 

या  तजल्ह्यातून वाहते. उत्तर महाराष्टर ातील जळगाव तजल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील चाांगदेव गावात पुणाव नदी 

तापीला येऊन तमळते. या नदीच्या  गोमती, पेंढी , काटेपूणाव, मोरना, नळगांगा, नांद, वान इत्यादी उपनद्या आहेत. 

कोकण 

•  सयाद्री टेकड्ाांच्या तशखरावर पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे हा प्रदेश  हांगामी नद्याांनी व्यापला आहे . पूवेकडे 

सयाद्रीची उपस्थथती आतण पतिमेस अरबी समुद्र आतण सयाद्रीच्या पतिमेस तीव्र उतार यामुळे नद्याांची लाांबी लहान 

बनली आहे. कोकणच्या सवव नद्या पववतावरून अततशय वेगाने खाली येताना खोदकाम करत येतात  आतण  अरबी 

समुद्राला जाऊन तमळतात.  

िदी उगम लाांबी वैनशष्ट्ये 

वैतरणा त्रांबकेश्वर १५४ तक.मी. उपनद्या : सूयाव, तानसा 

उल्हास राजमाची टेकड्ा १२२ तक.मी. उपनद्या: काळू, भातसा 

अांबा राजमाची टेकड्ा ७४ तक.मी. 
नदी काठी पाली हे अष्टतवनायकाचे 

तठकाण 

कुां डतलका सुधागड ६५ तक.मी. 
उत्तर आतण दतक्षण कोकण ची सीमा 

तनमावण करते. 
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