
ભારતની મખુ્ય બહુહતેકુ યોજના 
                                           (Ramesh Rathod) 

 

➢ ભારત જેવા ખેતીપ્રધાન અન ેવરસાદની 
અનનયનિતતા તથા અનનનિતતાવાળા 
દેશિાાં નસિંચાઇના સાધનોનો નવકાસ થવો 
અનનવાયય બાબત છે. 

➢ ભારતિાાં નસિંચાઈના મખુ્ય ત્રણ સાધન 

છે.જેના દ્વારા દેશના લગભગ 33% ભાગ 

(1360 લાખ હકે્ટર) પર નસિંચાઇ થાય છે. 

➢ ભારતિાાં સૌથી વધ ુનસિંચાઇ ધરાવત ુ

રાજ્ય પાંજાબ છે.(કુલ ભનૂિના 94% નસિંચચત 



ભનૂિ) ત્યારબાદ હરરયાણા (83%),ઉતરપ્રદેશ 

(70%) 

➢ ભારતિાાં સૌથી વધ ુનસિંચાઇ કુવા અન ે

ટયબુલાઇન િાધ્યિથી થાય છે. 

➢ દ્વદ્વપકલ્પીય ભારતિાાં તળાવ નસિંચાઇન ુ

પ્રમખુ સાધન છે. 

 

❖        ભાખડા નગંલ પરરયોજના 
 

➢ પાંજાબ,હરરયાણા,રાજસ્થાન, 

રહિાચલપ્રદેશ ની સાંયકુત યોજના છે. 

➢ ભાખડા બાંધ (HP) સતલજ નદી પર 

એવા અનકુુળ સ્થાન પર બનેલો છે.જયા 



નદી ધારાની બન્ને બાજુની પહાડીઓ 

એકબીજાની તદન નજીક આવેલી છે. 

➢ તે ભારતનો સૌથી ઊંચો બાંધ છે. તેની 
ઉંચાઇ 226 િીટર છે.અન ેતેના દ્વારા ગોનવિંદ 

સાગર સરોવરની રચના થઇ.જે ભારતન ુ

સૌથી િોટુ કૃનત્રિ સરોવર (80×3.4 રક.િી) 
છે.જે રહિાચલ પ્રદેશિાાં સ્સ્થત છે. 

➢ આ બાંધથી 1100 રકિી લાાંબી નહરેો,તેની 
3400 રક.િી લાાંબી જળનવતરરકાઓ 

કાઢવાિાાં આવી છે.જેનાથી 14.6 લાખ 

હકેટર જિીનિાાં નસિંચાઇ કરવાિાાં આવે છે. 



➢ ભાખડા બાંધથી 13 રક.િી દૂર પાંજાબિાાં 
િાંગલ બાંધ ન ુનનિાયણ કરવાિાાં આવ્ય ુ

છે.જેનો મખુ્ય ઉદે્દશ જળનવદ્યતુ છે. 

➢ આ યોજના નાણાકીય વ્યવસ્થા કેન્દ્ર 

સરકાર દ્વારા કરવાિાાં આવી છે. 

 

 

❖    દામોદર ઘાટી પરરયોજના 
 

➢ દાિોદર નદી,હુગલી નદીની સહાયક 

નદી છે.પ્રનતવર્ય ભારે પરુ આવત ુહોવાથી 
તેન ે‘બાંગાળનો શોક' પણ કહવેાય છે. 

➢ આ યોજના ય.ુએસ.એ.ની ટેનનસ નદી 
યોજના પરથી પ્રેરરત છે. જેનો મખુ્ય ઉદે્દશ 



પનિિ બાંગાળિાાં આવતાાં પરુ સાિે રક્ષણ 

આપવાનો છે. 

➢ આ પરરયોજનાની સ્થાપના 18 

ફેબ્રઆુરી, 1948ના રોજ થઇ જે અંતગયત 

નતલૈયા,િૈથન, 
કોનાર તથા પાં ચેટ બાંધોન ુનનિાયણ 

કરવાિાાં આવ્ય.ુ 

➢ અંદાજે 5 લાખ ભનૂિ પર નસિંચાઇ અને 
144 િેગાવોટ વીજળી ઉત્પાદન શક્ય બન્દ્ય ુ

છે. 

 

 

❖     ઇન્દદરા ગાધંી નહરે યોજના 
 



 

➢ ઇન્ન્દ્દરા ગાાંધી નહરે યોજના પહલેા 
રાજસ્થાન નહરે પરરયોજના નાિથી 
ઓળખાતી હતી. 
➢ આ નહરે નવશ્વની સૌથી લાાંબી નહરે છે. 

મખુ્ય નહરેની લાંબાઇ 468 રકિી છે.તેનાથી 
ઉત્તર – પનિિ રાજસ્થાનિાાં નસિંચાઇ શકય 

બની છે. 

 

 

❖    નમમદા ખીણ પરરયોજના 
 

➢ આ ભારતની સૌથી િોટી નદી 
પરરયોજના છે. 



➢ નિયદા (ઇન્ન્દ્દરા) સાગર બાંધ અને 
સરદાર સરોવર આ યોજનાના બે પ્રમખુ 

બાંધ છે. 

➢ ઇન્ન્દ્દરા સાગર બાંધ િધ્યપ્રદેશના 
ખાાંડવા જજલ્લાના બાંદગાવ નજીક બાાંધવાિાાં 
આવ્ય ુછે.જેનાથી 1.23 લાખ હકેટર 

જિીનની નસિંચાઇ અન ે300 િેગાવોટ નવદ્યતુ 

ઉત્પાદન થાય છે. 

➢ સરદાર સરોવર બાંધ ભરુચ જજલ્લાનાાં 
નવાગાિ પાસે બનાવવાિાાં આવ્યો છે.તેની 
ઉંચાઇ 137 િીટર છે.આ યોજના પણૂય 
થવાથી 18 લાખ હકેટર ભનૂિ અન ે1450 

િેગાવોટ નવદ્યતુ ઉત્પન્ન થાય છે. 



➢ આ યોજનાથી ગજુરાત,િધ્યપ્રદેશ, 

િહારાષ્ટ્ર અન ેરાજસ્થાનને લાભ થશે. 

 

 

❖         ગડંક પરરયોજના 
 

 

➢ આ  યોજના ભારત (ઉત્તર પ્રદેશ અને 
ચબહાર) તથા નેપાળની સાંયકુત યોજના છે. 

➢ ચબહારિાાં વાલ્લ્િકી નગર પાસે બાંધ 

બનાવવાિાાં આવ્યા છે. 

 

 

 

 

 



❖      રટહરી બધં પરરયોજના 
 

➢ રટહરી બાંધ ન ુનનિાયણ ઉત્તરાખાંડિાાં 
ભાગીરથી અન ેતેની સહાયક નદી 
ચભલગાંણા નદીના સાંગિ સ્થાન પર ચાલી 
રહ્ય ુછે. 

➢ તેની ઉંચાઇ 260 િીટર રાખવાની 
જોગવાઈ છે.આિ તે એનશયાનો સૌથી ઉંચો 
બાંધ બનશ.ેઆ બાંધથી રટહરી શહરે ફરીથી 
નવસ્થાનપત કરવાિાાં આવ્ય ુછે. 

➢ આ બાંધથી નનનિિત સ્વાિી રાિતીથય 
સાગર ભાગીરથી નદીિાાં 45 રકિી અને 
ચભલગાંણા નદીિાાં 25 રકિી સધુી નવસ્તતુ 

થશે. 



 

 

 

 

 

❖      રહરાકુડ પરરયોજના 
 

➢ આ યોજના િહાનદી પર ઓરરસ્સાિાાં 
સાાંતલપરુ પાસે સ્સ્થત છે અન ેઆ યોજના 
અંતગયત િહાનદી પર રહરાકુડ,રટકરાપાડા 
તથા ના રજ બાંધોન ુનનિાયણ કરવાિાાં 
આવ્ય ુછે. 

 

➢ રહરાકુડ બાંધ 14 રકિી લાાંબો છે.જેને 

નવશ્વનો સૌથી લાાંબો બાંધ િાનવાિાાં આવ ેછે. 



 

➢ તેનાથી 7.5 લાખ જિીન અન ે270 

િેગાવોટ નવદ્યતુ ઉત્પાદન થાય છે. 

 

 

 

 

 

 

❖      રરહંદ પરરયોજના 
 

 

➢ આ યોજના ઉત્તર પ્રદેશની સૌથી િોટી 
યોજના છે. જેન ુનનિાયણ સોનભરા જજલ્લાના 



પીપરીયા ગાિિાાં રરહાંદ નદી પર કરવાિાાં 
આવ્ય ુછે 

 

➢ રરહાંદ નદી શોણ નદીની એક સહાયક 

નદી છે. 

 

➢ આ બાંધના જળાશય ન ુનાિ ગોનવિંદ 

વલ્લભ સાગર રાખવાિાાં આવ્ય ુછે. 

 

➢ આ યોજનાની નાણાકીય વ્યવસ્થા કેન્દ્ર 

સરકાર દ્વારા કરવાિાાં આવી છે. 

 

 

❖       ચબંલ પરરયોજના 



 

➢ આ પરરયોજના રાજસ્થાન અન ે

િધ્યપ્રદેશની સાંયકુત યોજના છે. 

 

➢ પ્રથિ ચરણિાાં ગાાંધી સાગર બાંધ ન ુ

કાયય 1960િાાં પણૂય થઇ ગય ુહત.ુતે 

િધ્યપ્રદેશિાાં રાજસ્થાન સરહદ પાસે 
આવેલો છે. 

 

➢ દ્વદ્વનતય ચરણિાાં રાણા પ્રતાપ સાગર 

બાંધ બનાવાયો હતો.તે રાજસ્થાનિાાં કોટા 
પાસે આવેલો છે. 

 

 

 



 

 

 

❖       નાગારુ્ મન પરરયોજના 
 

➢ આ બાંધ ન ુનનિાયણ કૃષ્ટ્ણા નદી પર 

આંધ્રપ્રદેશ (હાલ તેલાંગણા) િાાં નલ્લગોંડા 
પાસે કરવાિાાં આવ્ય ુછે.તેન ુનાિ બૌદ્ધ 

નવદ્વાન નાગાજુ યન સાગર રાખવાિાાં આવ્ય ુ

છે. 

 

➢ તેની જિણી અને ડાબી બાજુની નહરેોના 
નાિ ક્રિશઃ જવાહરલાલ નહરુે અન ેલાલ 

બહાદુર શાસ્ત્રી ના નાિ પરથી રાખવાિાાં 
આવ્યા છે. 



 

➢ તેની દચક્ષણની મખુ્ય પરરયોજના 
કહવેાય છે. 

 

➢ આ બાંધ 92 િીટર ઉચો અને 1450 િીટર 

લાાંબો છે.તેનાથી 9 લાખ હકેટર જિીનિાાં 
નસિંચાઇ અન ે210 િેગાવોટ વીજળી ઉત્પન્ન 

થાય છે. 

 

❖         કોસી પરરયોજના 
 

 

➢ કોસી નદીિાાં આવતા નવનાશકારી પરૂ 

(ચબહારિાાં) ને રોકવાના ઉદે્દશથી 1954િાાં 



ભારત અન ેનેપાળ વચ્ચે સિજૂતી થઇ અન ે

હનિુાનસાગર (નેપાળ) નજીક બાંધ 

બનાવવાિાાં આવ્યો. 
 

➢ ઉપરાાંત નદીના બન્ન ેરકનારા પર 

તટબાંધોન ુનનિાયણ, નસિંચાઇ િાટે નહરેોન ુ

નનિાયણ અન ેજળનવદ્યતુ ઉત્પાદન કરવાનો 
ઉદ્શ્ય રાખવાિા આવ્યો છે. 

 

 

 

 

❖  ઉકાઇ અને કાકરાપાર પરરયોજના 
 



➢  કાકરાપાર બાંધ તાપી નદી પર સરુત 

જજલ્લાિાાં અન ેઉકાઇ બાંધ તાપી નદી પર 

તાપી જજલ્લાિાાં આવેલો છે. 

 

➢ કાકરાપાર બાંધ પાસે અણ ુનવદ્યતુ િથક 

સ્થાપવાિાાં આવ્ય ુછે. 

 

 

❖     મહી પરરયોજના 
 

➢ ગજુરાતિાાં િહી નદી પર કડાણા અન ે

વણાકબોરી બાંધ બનાવવાિાાં આવ્યા છે. 

 



➢ રાજસ્થાનિાાં બાાંસવાડાિાાં જિનાલાલ 

બજાજ બાંધ બનાવાયો છે. 

 

❖    શિવસમદુ્રમ બધં 

 

➢ આ બાંધ ન ુનનિાયણ 1902િાાં કણાયટકિાાં 
કાવેરી નદી પર કરવાિાાં આવ્ય ુહત ુજેનો 
મખુ્ય ઉદે્દશ કોલારની સોનાની ખાણો તથા 
િૈસરુ સહીત નજીકના નગરોિાાં નવજળી 
પરુી પાડવાનો હતો. 
 

 

 

                                                લી.. 
                                       Ramesh Rathod 



                                   Mo.7046218518 

 

 

 

 

 



 


