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இந்தியாவில் உள்ள அணைகள் 
 

அணை பெயர் மாநிலம் நதி  
நஷழஶம் சஶகர் அணை தெலுங்கஶனஶ ஞ்சஸஶ நெஷ 
சசஶசஷயஶ அணை ஆந்ெஷப் பிசெசம் தபன்னர் நெஷ 
ஸ்ரீணசயம் அணை ஆந்ெஷப் பிசெசம் கஷருஷ்ைஶ நெஷ 
சஷங்கூர் அணை தெலுங்கஶனஶ ஞ்சஸஶ நெஷ 
உக்கஷ அணை குஜஶத் ெப்ெஷ நெஷ 
ெசஶய் அணை குஜஶத் சபர்ெஷ நெஷ 
கடனஶ அணை குஜஶத் வஷ நெஷ 

ெந்ெலஶடஶ அணை குஜஶத் பனஶஸ் நெஷ 
பஶண்சடஶ அணை வஷஶச்சய பிசெசம் பஸீ் நெஷ 

பக்ஶ நங்கல் அணை 
வஷஶச்சய பிசெசம் ற்றும் 

பஞ்சஶப் பஶர்டர் 
சட்யஜ் ஆறு 

நஶெ ஜகரி அணை வஷஶச்சய பிசெசம் சட்லுஜ் நெஷ 
சஶஶ அணை வஷஶச்சய பிசெசம் லி நெஷ 

பகயஷவஶர் அணை ஜம்ப ற்றும் கஶஷ்ீர் தசனஶப் நெஷ 
தும்வஶர் நீர்ஷன் அணை ஜம்ப ற்றும் கஶஷ்ீர் சஷந்து நெஷ 
உரி நீர்ட்டில் அணை ஜம்ப ற்றும் கஶஷ்ீர் ஜயீம் ஆறு 

ணத்ன் அணை ஜஶர்கண்ட் பகர் நெஷ 
சண்டில் அணை ஜஶர்கண்ட் ஸ்லர்ைசகஶ நெஷ 
பஞ்தசட் அணை ஜஶர்கண்ட் ெஶசஶெர் நெஷ 

துங்கஶ பத்ஶ அணை கர்நஶடகம் துங்கபத் நெஷ 
யஷங்கநஶெகஷ அணை கர்நஶடகம் சலை நெஷ 
கஶத்ஶ அணை கர்நஶடகம் கஶயஷன்டி ஆறு 

ஆயட்டி அணை கர்நஶடகம் கஷருஷ்ைஶ நெஷ 

சுபஶ அணை கர்நஶடகம் கஶரினஶடி அல்யது 
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கஶரி நெஷ 

கஷருஷ்ைஶ ஶஜஶ சசக அணை கர்நஶடகம் கஶசலரி ஆறு 

வஶங்கஷ அணை கர்நஶடகம் வங்கஷ நெஷ 
நஶஶண்புர் அணை கர்நஶடகம் கஷருஷ்ைஶ நெஷ 
தகஶடசல்யஷ அணை கர்நஶடகம் கஶரி நெஷ 
யம்புறஶ அணை சகரஶ யம்புறஶ நெஷ 
பசீ்சஷ அணை சகரஶ ையஷ ஆறு 

இட்டுகஷ அணை சகரஶ தபரிஶர் நெஷ 
குண்டய அணை சகரஶ குண்டயஶ ஏரி 

பம்பிக்குரம் அணை சகரஶ பம்பிக்குரம் நெஷ 
லஶல்ஶர் அணை சகரஶ லஶல்ஶர் நெஷ 

பல்ணயப்தபரிஶறு அணை சகரஶ தபரிஶர் நெஷ 
தநய்ஶர் அணை சகரஶ தநய்ஶர் நெஷ 

ஶஜ்கஶட் அணை 
உத்ெப்பிசெசம் ற்றும் 

த்ெஷப் பிசெச எல்ணய 
தபட்லஶ நெஷ 

பர்னஶ அணை த்ெஷப் பிசெசம் பர்னஶ நெஷ 
பஶர்கஷ அணை த்ெஷப் பிசெசம் நர்ெஶ நெஷ 
பன்சஶகர் அணை த்ெஷப் பிசெசம் சசஶன் ரிலர் 

கஶந்ெஷ சஶகர் அணை த்ெஷப் பிசெசம் சம்பல் ஆறு 

தல்டிரி அணை கஶஶஷ்டிஶ புர்னஶ நெஷ 
உஜஶனி அணை கஶஶஷ்டிஶ பீஶ ஆறு 

பஶவ்னஶ அணை கஶஶஷ்டிஶ ஶலஶல் நெஷ 
பல்ளஷ அணை கஶஶஷ்டிஶ பயஶ ரிலர் 

தகஶய்னஶ அணை கஶஶஷ்டிஶ தகஶய்னஶ நெஷ 
தஜக்குலஶடி அணை கஶஶஷ்டிஶ சகஶெஶலரி நெஷ 
பஶட்சஶ அணை கஶஶஷ்டிஶ பஶட்சஶ நெஷ 
லில்சன் அணை கஶஶஷ்டிஶ ப்ல நெஷ 
ெஶனஶ அணை கஶஶஷ்டிஶ ெஶனஶ ஆறு 
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பஶன்தளட் அணை கஶஶஷ்டிஶ அம்ப ீஆறு 

பயஶ அணை கஶஶஷ்டிஶ பயஶ நெஷ 
தகஶல்தகஶடி அணை கஶஶஷ்டிஶ லசஷஷ்டி நெஷ 
கஷர்னஶ அணை கஶஶஷ்டிஶ ஜஷஶனஶ நெஷ 

ணலடர்ைஶ அணை கஶஶஷ்டிஶ ணலெர்ைஶ நெஷ 
ஶெஶகரி அணை தெலுங்கஶனஶ சபஶகஶலெஷ நெஷ 

சயஶர் நஶர் அணை தெலுங்கஶனஶ சனரீ் நெஷ 

த்ெஷ ஶசனர் அணை தெலுங்கஶனஶ 

ஶனர் நெஷ ற்றும் 

எஸ்.ஆர்.சஷ தலள்ரம் 

பஶய்வு கஶல்லஶய் 

சல் சனரீ் அணை தெலுங்கஶனஶ 
சனிர் நெஷ ற்றும் 

குட்லீர் நெஷ 
கெஶக்குலஶயஶ அணை கஶஶஷ்டிஶ பத்ெஶ நெஷ 
கங்கபூர் அணை கஶஶஷ்டிஶ சகஶெஶலரி நெஷ 

ஜயப்புத் அணை 
ஆந்ெஷப் பிசெசம் ற்றும் 

ஒடிசஶ பஶர்டர் 
ச்ச்கண்ட் நெஷ 

இட்ஶலெஷ அணை ஒடிசஶ இந்ெஷலிெஷ ஆறு 

வஷஶகுட் அணை ஒடிசஶ கஶநெஷ நெஷ 
ணலணக அணை ெஷழ்நஶடு ணலணக ஆறு 

தபருஞ்சஶனி அணை ெஷழ்நஶடு பயர் நெஷ 
சட்டூர் அணை ெஷழ்நஶடு கஶசலரி ஆறு 

அஶலெஷ அணை ெஷழ்நஶடு அஶலெஷ நெஷ 
ைிபத்ெர் அணை ெஷழ்நஶடு ைிபத்தூர் நெஷ 
சபச்சஷப்பஶணம அணை ெஷழ்நஶடு சகஶணடஶர் நெஷ 

  ரிவஶன் அணை உத்ெஷப்பிசெசம் ரிவஶன் நெஷ 
தடஹ்ரி அணை உத்ெகண்ட் பக்ஶி நெஷ 
டூயஷ கங்கஶ அணை உத்ெகண்ட் டூயஷ கங்கஶ நெஷ 

 


