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भारतातील महत्त्वाची सरोवरे 
तलावाांचे ववववध प्रकाराांमधे्य वर्गीकरण केले जाऊ शकते: 

भारतातील सरोवराची शे्रणी 

1. र्गोड्या पाण्याचे तलाव 

2. खाऱ्या पाण्याचे तलाव 

3. नैसवर्गिक तलाव 

4. ऑक्सबो तलाव 

5. कृविम तलाव 

6. के्रटर तलाव 

भारतातील शीर्ष 10 सवाषत मोठी तलाव 

सवाित मोठ्या तलावाांची यादी खालील तक्त्यामधे्य नमूद केली आहे: 

सवाषत मोठ्या सरोवराांची यादी (घटते क्रमाने) राज्य/कें द्रशाससत प्रदेश 

वेंबनाड तलाव केरळा 

वचलीका तलाव ओवडशा 

वशवाजी सार्गर तलाव महाराष्ट्र  

इांवदरा सार्गर तलाव मध्य प्रदेश 

प ांर्गॉन्र्ग तलाव लडाख 

पुवलकट तलाव आांध्र प्रदेश 

सरदार सरोवर तलाव रु्गजरात 

नार्गाजुिन सार्गर तलाव तेलां र्गणा 

लोकतक तलाव मवणपूर 

वुलर तलाव जमू्म आवण काश्मीर 

भारतातील महत्त्वाच्या तलावाांची यादी 

भारतातील महत्त्वाच्या तलावाांची यादी खाली वदली आहे. 

भारतातील तलाव राज्य/कें द्रशाससत प्रदेश 

पुवलकट तलाव आांध्र प्रदेश 

कोल्लेरू तलाव आांध्र प्रदेश 

हाफलाांर्ग तलाव आसाम 

दीपोर बील आसाम 

चाांदुबी तलाव आसाम 
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कां वर तलाव वबहार 

हमीरसर तलाव रु्गजरात 

काांकररया तलाव रु्गजरात 

बदखल तलाव हररयाणा 

ब्रह्म सरोवर हररयाणा 

चांद्र ता वहमाचल प्रदेश 

महाराणा प्रताप सार्गर वहमाचल प्रदेश 

दल सरोवर जमू्म काश्मीर 

वुलर तलाव जमू्म काश्मीर 

आर्गरा तलाव कनािटक 

उल्सूर तलाव कनािटक 

कुट्टनाड तलाव केरळ 

सस्थमकोट्टा केरळ 

भोजताल मध्य प्रदेश 

वशवसार्गर महाराष्ट्र  

लोकटक तलाव मवणपूर 

उवमयम तलाव मेघालय 

तम वदल वमझोराम 

वचलीका तलाव ओवडशा 

हररके पांजाब 

काांजली पांजाब 

साांभार तलाव राजस्थान 

त्सोमर्गो तलाव वसक्कीम 

चेंबरमबक्कम तावमळनाडू 

हुसेन सार्गर तेलां र्गणा 

र्गोववांद भल्लभ पांत सार्गर उत्तर प्रदेश 

बेलासार्गर उत्तर प्रदेश 

भीमताल उत्तराखांड 

कालवेली तावमळनाडू 

भारतातील तलाव - उपयोग  

• नैसवर्गिक स ांदयािचे प्रवतक असण्यासोबतच तलावाांचा रवहवाशाांसाठी अनेक उपयोर्ग होऊ शकतो. 

भारतातील सरोवरे खालील गोष्ी ांचा उत्तम स्रोत आहेत: 

1. वसांचन 

2. वपण्याचे पाणी 

3. नेव्हिरे्गशन 

4. उपजीववका 

एमपीएससी सप्रसलम्ससाठी तलावाांबद्दल महत्त्वाची मासहती 
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• वुलर सरोवर हे आवशयातील सवाित मोठ्या र्गोड्या पाण्याच्या तलावाांपैकी एक आहे आवण ते टेक्टोवनक 

वक्रयाकलापाांच्या पररणामी तयार झाले आहे. 

• ओवडशातील वचवलका सरोवर हे भारतातील सवाित मोठे खारट पाण्याचे सरोवर आहे. 

• केरळमधील वेंबनाड सरोवर हे भारतातील सवाित लाांब सरोवर आहे. 

• वसक्कीममधील चोलामू सरोवर हे भारतातील सवाित उांच सरोवर आहे. 

• लोणार सरोवर हे महाराष्ट्र ातील बुलढाणा वजल्ह्यातील लोणार येथे व्हस्थत एक अवधसूवचत राष्ट्र ीय भू-वारसा स्मारक, 

खारट, सोडा तलाव आहे. 
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