भशायाष्ट्रात

जिल्शे 36

जिल्शा ऩरयऴद 34
भशानगयऩालरका 27
नगय ऩरयऴद 241
नगयऩंचामत 128
कटक भंडऱे 7
षेत्रपऱाच्मा दृष्ट्टीने अशभदनगय वलाात भोठा जिल्शा
षेत्रपऱाच्मा दृष्ट्टीने भंफई ळशय शा वलाात रशान जिल्शा.
कोयना धरण
•प्रलाश- कोमना नदी
•स्थान -कोमनानगय , ऩाटण, वाताया जिल्श,भशायाष्ट्र
•वयावयी लार्ऴाक ऩाऊव- ५००० लभ.भी.
•रांफी -८०७.७२ भी
•उं ची -१०३.०२ भी
•फांधकाभ वरू -१९५४-१९६७
•ओलरताखारीर षेत्रपऱ १२१०० शे क्टय
•िराळमाची भाहशती ननलभात िराळम लळलवागय िराळम
•षभता- २७९७.४ दळरष घन कोमना धयण शे कोमना नदीलय अवरेरे भशायाष्ट्रातीर वलाांत
भोठे धयण आशे
•धयणाची भाहशती-

फांधण्माचा प्रकाय : यफर कााँक्रीट उं ची : १०३.०२ भी

(भशायाष्ट्रात वलाात िास्त) रांफी : ८०७.७२ भी
दयलािे प्रकाय : S - आकाय रांफी : ८८.७१ भी.
वलोच्च र्लवगा : ५४६५ घनभीटय / वेकंद
वंख्मा ल आकाय : ६, (१२.५० X ७.६२ भी)
ऩाणीवाठा षभता : २७९७.४ दळरष घनभीटय
लाऩयण्मामोग्म षभता : २६७७.६ दळरष घनभीटय
ओलरताखारीर षेत्र :१२१०० शे क्टय
ओलरताखारीर गालांची वंख्मा :९८ लीि उत्ऩादन [वंऩादन]
टप्ऩा १: िरप्रऩाताची उं ची : ४७५ भी. िास्तीतिास्त
र्लवगा : १६४ क्मूभेक्व ननलभाती षभता :२६० भेगा लॅट
र्लद्मत िननत्र : ४ X ६५भेगा लॅट [वंऩादन]
टप्ऩा २: िरप्रऩाताची उं ची : ४९० भी. िास्तीतिास्त
र्लवगा : १६४ क्मूभेक्व ननलभाती षभता :३०० भेगा लॅट
र्लद्मत िननत्र : ४ X ७५ भेगा लॅट [वंऩादन]
टप्ऩा ४:
िरप्रऩाताची उं ची : ४९६ भी.
िास्तीतिास्त र्लवगा : २६० क्मूभेक्व ननलभाती षभता :१००० भेगा लॅट
र्लद्मत िननत्र : ४ X २५०भेगा लॅट
दयलािे प्रकाय : S - आकाय रांफी : ८८.७१ भी.
वलोच्च र्लवगा : ५४६५ घनभीटय / वेकंद

वंख्मा ल आकाय : ६, (१२.५० X ७.६२ भी)
•शिवसागर जऱािय
कोमना धयणाचा िराळम (ऩाणी वाठा) शा लळलवागय मा नालाने ओऱखरा िातो. शा िराळम
त्माच्मा ननवगावंऩन्न ऩरयवयाकरयता ऩरयचचत आशे . िराळमाच्मा दवऱ्मा टोकारा ताऩोऱा
नालाचे गाल आशे . नतथे कोमना, वोऱळी आणण कांदोटा मा नद्मांचा वंगभ आशे . त्मा ऩरयवयात
फोहटंग ल इतय ऩमाटन वर्लधा उऩरब्ध आशे त. िराळमाच्मा काठाने कोमना अबमायण्म आशे .
ऩाणीवाठा- षभता : २७९७.४ दळरष घनभीटय
लाऩयण्मामोग्म षभता : २६७७.६ दळरष घनभीटय
ओलरताखारीर षेत्र : १२१०० शे क्टय
ओलरताखारीर गाले : ९८
लीि उत्ऩादन- टप्ऩा १: िरप्रऩाताची उं ची : ४७५ भी. िास्तीतिास्त
र्लवगा : १६४ क्मूभेक्व ननभीती षभता : २६० भेगा लॅट
र्लद्मत िननत्र : ४ X ६५ भेगा लॅट
टप्ऩा २: िरप्रऩाताची उं ची : ४९० भी. िास्तीतिास्त
र्लवगा : १६४ क्मूभेक्व ननभीती षभता : ३०० भेगा लॅट
र्लद्मत िननत्र : ४ X ७५ भेगा लॅट
टप्ऩा ४: िरप्रऩाताची उं ची : ४९६ भी. िास्तीतिास्त
र्लवगा : २६० क्मूभेक्व ननभीती षभता : १००० भेगा लॅट
र्लद्मत िननत्र : ४ X २५० भेगा लॅट
ऩंचगंगा नदी उगमप्रमाग वंगभ, चचखरी, कयलीय तारका,कोल्शाऩूय.

भख- नलृ वंशलाडी (कृष्ट्णा नदी)
रांफी- ८०.७ कक.भी. दे ळ- भशायाष्ट्र उ
ऩनद्मा- कावायी , कं बी , तऱळी , बोगालती मा नदीव लभऱते- कृष्ट्णा नदी
ऩंचगंगा नदी ऩजचचभ भशायाष्ट्रातून िाणायी भशत्त्लाची नदी आशे . ऩाच उऩनद्मांच्मा
वंगभाऩावून तमाय झाल्माच्मा दं तकथेनवाय ऩंचगंगा अवे नाल ऩडरे आशे .

स्रोत-ऩंचगंगा नदी कोल्शाऩूय ळशयाच्मा वीभेलरून लाशते, ती प्रमाग वंगभालरून ( चचखरी गाल,
कयलीय तारका ) ती वरू शोते. कं बी, कावायी, तऱळी, आणण बोगालती नद्मांच्मा प्रलाशातन
ू ती
तमाय शोते.

स्थाननक दं तकथेनवाय गप्त वयस्लती नदीशी ऩंचगंगेरा लभऱते. मावंगभानंतय नदी
कोल्शाऩूयच्मा उत्तये लय एक गाऱाचे ऩठाय तमाय कयते आणण ऩूलेकडे लाशत िाते
प्रवाहकोल्शाऩयातून वरू झारेरी ऩंचगंगानदी िलऱिलऱ ५० ककभी ऩूलेकडे इचरकयं िीकडून लाशत
िाऊन कृष्ट्णा नदीरा करूंदलाड मेथे लभऱते.

मा प्रलाशारा शातकणंगरे मेथे आऱता टे कडीलरून कफनयिलऱ आणखी एक भशत्त्लाचा प्रलाश
लभऱतो.

