
• कोयना धरण  

प्रलाश- कोमना नदी 

•स्थान -कोमनानगय , ऩाटण, वाताया जिल्श,भशायाष्ट्र  

•वयावयी लार्ऴिक ऩाऊव- ५००० मभ.भी.  

•राांफी -८०७.७२ भी  

•उांची -१०३.०२ भी  

•फाांधकाभ वुरू -१९५४-१९६७  

•ओमरताखारीर षेत्रपऱ १२१०० शेक्टय  

•िराळमाची भाहशती ननमभित िराळम मळलवागय िराळम  

•षभता- २७९७.४ दळरष घन कोमना धयण शे कोमना नदीलय अवरेरे भशायाष्ट्रातीर वलाांत 
भोठे धयण आशे.  

•धयणाची भाहशती-  

फाांधण्माचा प्रकाय : यफर कााँक्रीट  

उांची : १०३.०२ भी (भशायाष्ट्रात वलाित िास्त)  

राांफी : ८०७.७२ भी दयलािे प्रकाय : S - आकाय  

राांफी : ८८.७१ भी.  

वलोच्च र्लवगि : ५४६५ घनभीटय / वेकां द  

वांख्मा ल आकाय : ६, (१२.५० X ७.६२ भी)  

ऩाणीवाठा षभता : २७९७.४ दळरष घनभीटय  

लाऩयण्मामोग्म षभता : २६७७.६ दळरष घनभीटय  

ओमरताखारीर षेत्र :१२१०० शेक्टय  



ओमरताखारीर गालाांची वांख्मा :९८ लीि उत्ऩादन [वांऩादन]  

टप्ऩा १:  

िरप्रऩाताची उांची : ४७५ भी. िास्तीतिास्त र्लवगि : १६४  

क्मूभेक्व ननमभिती षभता :२६० भेगा लटॅ र्लद्मुत  

िननत्र : ४ X ६५भेगा लटॅ [वांऩादन]  

टप्ऩा २:  

िरप्रऩाताची उांची : ४९० भी.  

िास्तीतिास्त र्लवगि : १६४ क्मूभेक्व ननमभिती  

षभता :३०० भेगा लटॅ  

र्लद्मुत िननत्र : ४ X ७५ भेगा लटॅ  

[वांऩादन] टप्ऩा ४:  

िरप्रऩाताची उांची : ४९६ भी.  

िास्तीतिास्त र्लवगि : २६०  

क्मूभेक्व ननमभिती षभता :१००० भेगा लटॅ  

र्लद्मुत िननत्र : ४ X २५०भेगा लटॅ  

दयलािे प्रकाय : S - आकाय राांफी : ८८.७१ भी.  

वलोच्च र्लवगि : ५४६५ घनभीटय / वेकां द  

वांख्मा ल आकाय : ६, (१२.५० X ७.६२ भी)  

शिवसागर जऱािय 

•कोमना धयणाचा िराळम (ऩाणी वाठा) शा मळलवागय मा नालाने ओऱखरा िातो. शा 
िराळम त्माच्मा ननवगिवांऩन्न ऩरयवयाकरयता ऩरयचचत आशे. िराळमाच्मा दवुऱ्मा टोकारा 



ताऩोऱा नालाच ेगाल आशे. नतथे कोमना, वोऱळी आणण काांदोटा मा नद्माांचा वांगभ आशे. त्मा 
ऩरयवयात फोहटांग ल इतय ऩमिटन वुर्लधा उऩरब्ध आशेत. िराळमाच्मा काठाने कोमना 
अबमायण्म आशे.  

ऩाणीवाठा- षभता : २७९७.४ दळरष घनभीटय  

लाऩयण्मामोग्म षभता : २६७७.६ दळरष घनभीटय  

ओमरताखारीर षेत्र : १२१०० शेक्टय  

ओमरताखारीर गाले : ९८  

लीि उत्ऩादन- टप्ऩा १:  

िरप्रऩाताची उांची : ४७५ भी.  

िास्तीतिास्त र्लवगि : १६४ क्मूभेक्व  

ननभीती षभता : २६० भेगा लटॅ  

र्लद्मुत िननत्र : ४ X ६५ भेगा लटॅ  

टप्ऩा २:  

िरप्रऩाताची उांची : ४९० भी.  

िास्तीतिास्त र्लवगि : १६४ क्मूभेक्व  

ननभीती षभता : ३०० भेगा लटॅ  

र्लद्मुत िननत्र : ४ X ७५ भेगा लटॅ  

टप्ऩा ४:  

िरप्रऩाताची उांची : ४९६ भी.  

िास्तीतिास्त र्लवगि : २६० क्मूभेक्व  

ननभीती षभता : १००० भेगा लटॅ  



र्लद्मुत िननत्र : ४ X २५० भेगा लटॅ 

महाराष्ट्र ऩठाराची ननशमिती 

भशायाष्ट्र ऩाठायाची ननमभिती ज्लाराभुखीच्मा उदे्रकातून झारी.70 दळरष लऴािऩूली - भ्रांळभुरक 
उदे्रक झारा ल राव्शायवाच ेवांचमन झारे. अळा प्रकायच्मा अनेक उदे्रकाऩावून भशायाष्ट्र ऩठाय 
तमाय झारे. मा ऩठायालय अजग्निन्म खडक आढऱतात.बुऩषृ्ट्टालय ककां ला कभी खोरीलय 
आढऱणाये 'अमवताश्भ ल कृष्ट्णप्रस्तय' शे दोन प्रकायच ेखडक आढऱतात.भशायाष्ट्र ऩठायालय 
उत्तयेकडून दक्षषणेकड ेऩुढीर खोयी आढऱतात. ताऩी-ऩूणाि खोये गोदालयी खोये प्रणहशता खोये 
बीभा खोये कृष्ट्णा खोये आककि मन खडक : शा अनतप्राचीन खडक ऩूलि र्लदबाि, चांद्रऩुय, बांडाया, 
गडचचयोरी, नाांदेड जिल््माचा ऩूलिबाग आणण मवांधुदगुाितीर काशी तारुक्माांभध्मे आढऱतो. 
ग्राँनाईट, नीव ल मळस्ट प्रकायच्मा खडकाांऩावून फनरेल्मा मा बुस्तयात रोश खननिाांच ेर्लऩुर 
वाठे आशेत. धायलाड खडक : मा शे्रणीच्मा खडकाांभध्मे ग्राँन्िुराईट्व , डोरोभाईट, अभ्रक, 

मवरीभनाईट, शॉनिब्रंड, ळीष्ट्ट, वांगभयलय माांवायखी भौल्मलान खननिे आढऱतात. ऩूलि नागऩुय, 

बांडाया, गोंहदमा, मवांधदुगुि ल कोल्शाऩूय जिल््मातशी धायलाड शे्रणीच ेखडक आढऱतात. ऩुणे, 

नागऩुय, बांडाया, गोंहदमा, मवांधदुगुि ल कोल्शाऩूय जिल््मातशी शा खडक आढऱतो. कडप्ऩा शे्रणीांचा 
खडक : भशायाष्ट्रातीर दक्षषण ल ऩूलि बागात शा खडक आढऱतो. कोल्शाऩूय जिल््मात मा 
शे्रणीतीर खडकात क्लाटिझाईट्व, ळरे ल चनुखडीच ेखडक आशेत. र्लांध्ममन खडक : र्लांध्ममन 
शे्रणीतीर खडक चांद्रऩुय जिल््मातच आढऱतात. शा खडक वुफक फाांधकाभावाठी उऩमुक्त 
अवून दिेदाय ल हटकाऊ अवतो. गोंडलना खडक : अप्ऩय ऩॉमरओझाईक नांतयच्मा कारखांडात 
व्दीऩखांडालय अनेक फदर शोऊ न दख्खनच्मा ऩठायालय स्थाननक ऩातऱीलय शारचारी ननभािण 
झाल्मा. खोऱ् माांच्मा आकायाचा खोरगट बाग ननभािण शोऊन तेथे नद्माांनी आणरेल्मा गाऱाच े
वांचमन झारे. काराांतयाने त्मात प्राणी, लनस्ऩतीच ेअलळऴे ल िांगरे गाडरी गेरी ल त्माच े
दगडी कोऱळात रूऩाांतय झारे. त्मारा 'गोंडलना खडक' अवे म्शणतात. चांद्रऩुय, मलतभाऱ, 

गडचचयोरी ल अभयालती जिल््मात अप्ऩय गोंडलना खडक आढऱतात. 

 


