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भारतातील प्रमुख नदी प्रणाली 

भारतातील नदी प्रणाली चे खालील प्रकारात विभाजन करता येते. 

हिमालयीन नदी प्रणाली/Himalayan River systems 

1. व िंधू नदी प्रणाली 

2. ब्रह्मपुत्रा नदी व्यिस्था 

3. गिंगा नदी प्रणाली 

द्वीपकल्प नदी प्रणाली/Peninsular River Systems 

1. गोदािरी नदी प्रणाली 

2. कृष्णा नदी प्रणाली 

3. कािेरी नदी प्रणाली 

4. महानदी नदी प्रणाली 

पहिम प्रवािी द्वीपकल्प नदी प्रणाली/West Flowing Peninsular River Systems 

1. नममदा नदी प्रणाली 

2. तापी नदी व्यिस्था 

 

Source: mapsofIndia 
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भारतातील प्रमुख नद्या व त्ाांच्या उपनद्या/ Rivers and their tributaries in India 

खाली वदलेल्या  ारणी मधे्य भारतातील प्रमुख नद्या ि त्ािंच्या विविध उपनद्या यािंविषयी मावहती देण्यात आलेली आहे. 

The table below provides information about the major rivers in India and their various tributaries 

नदी उपनद्या 

व िंधू झेलम, वचनाब, रबी/रिी, वबया   तलज 

झेलम वकशनगिंगा 

रिी बुधील, नाय वकिं िा धोना,  ेऊल, उझ 

गिंगा रामगिंगा, गोमती, घाघघर, गिंडक, को ी, महानिंदा, यमुना, पुत्र, दामोदर 

यमुना चिंबळ, व िंध, बेतिा, केन, टन, शारदा 

चिंबळ बना , काळी व िंध, वशप्रा, पाबमती, मेज 

ब्रह्मपुत्र/ 

वदहािंग/त्ािंगपो 
वदबािंग, लोवहत, धनव री,  ुबनव री, मान , वटस्ता 

महानदी व िनाथ, ह देि, जोिंक, मािंड, इब, ओिंग, तेलु 

दामोदर बाराकर, कोनार 

नममदा कोलार, दुधी, वहरण, भुखी, तिा 

तापी पूणाम, वगरणा, पािंझरा, बोरी, अनेर 

गोदािरी/ 

िृद्ध गिंगा 
इिंद्रािती, मिंवजरा, वबिंदु ार,  रबरी, पैनगिंगा, प्राणवहता 

कृष्णा तुिंगभद्रा, घटप्रभा, भीमा, िेदिती, कोयना, िारणा, वदिंडी, मु ी, दूधगिंगा 

कािेरी/कािेरी/ 

दविण गिंगा 
कावबनी, हेमािती, व मशा, अकामिती, लक्ष्मणतीथम, नोयाल, अमरािती 
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भारतातील नदी प्रणाली सामान्य माहिती/ River Systems in India 

The following table gives general information about important rivers. 

नाव 
लाांबी 

(हकमी) 
के्षत्रफळ उगम शेवट लाभलेली हिकाणे 

व िंधू 

3180/ 

1114 in 

India 

3,21,289 

चौ.वक.मी. 

वतबेट मधे्य कैला  पिमताच्या 

उत्तर उतारािर 
अरबी  मुद्र 

भारत आवण 

पावकस्तान 

गिंगा (भागीरथी) 2525 
1.08 दशलि 

चौ. 
उत्तराखिंडमधील गिंगोत्री 

बिंगालचा 

उप ागर 

उत्तर प्रदेश, 

उत्तराखिंड, वबहार, 

पविम बिंगाल 

यमुना (जमुना) 1376 
366223 

चौ.वक.मी. 
गढिाल मधे्य यमुनोत्री 

बिंगालचा 

उप ागर 

वदल्ली, हररयाणा 

आवण यूपी 

ब्रह्मपुत्रा 
916 - in 

India 

194413 

चौ.वक.मी. - 

भारतात 

वतब्बतमधील अिंग ी वहमनदी 
बिंगालचा 

उप ागर 

आ ाम, अरुणाचल 

प्रदेश 

कािेरी (दविण गिंगा 

वकिं िा दविणेची गिंगा) 
765 

81155 

चौ.वक.मी. 

कोगाडू, कनामटकातील 

ब्रह्मवगरी डोिंगर 

बिंगालचा 

उप ागर 

कनामटक आवण 

तावमळनाडू 

गोदािरी 1465 
3,12,812 

चौ.वक.मी. 
महाराष्ट्र ातील त्र्यिंबकेश्वर 

बिंगालचा 

उप ागर 

आिंध्र प्रदेशचा दविण-

पूिम भाग 

कृष्णा 1400 
258948 

चौ.वक.मी. 
महाराष्ट्र ातील महाबळेश्वर 

बिंगालचा 

उप ागर 

महाराष्ट्र  आवण आिंध्र 

प्रदेश 

नममदा 1312 
98,796 

चौ.वक.मी. 
मध्य प्रदेशातील अमरकिं टक अरबी  मुद्र 

मध्य प्रदेश आवण 

महाराष्ट्र  

तप्ती 724 
65,300 

चौ.वक.मी. 

 ातपुरा रेंजमधील मध्य 

प्रदेशातील बैतूल वजल्हा 
अरबी  मुद्र 

मध्य प्रदेश आवण 

महाराष्ट्र  
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महानदी 858 
1,41,600 

चौ.वक.मी. 
छत्ती गडचे व हािा पिमत 

बिंगालचा 

उप ागर 

झारखिंड, छत्ती गड, 

ओरर ा 

पेररयार 244 
5,398 

चौ.वक.मी. 

 ुिंदरवगरी, तावमळनाडूचे 

वशिवगरी वशखर. 

बिंगालचा 

उप ागर 

तावमळनाडू आवण 

केरळ 

थमीराबरानी 185 
4,400 

चौ.वक.मी. 

पविम घाटातील पोथीगाई 

टेकड्ािंचे अगस्तीयाकूम ड 

वशखर, 

मन्नारची 

खाडी 
तावमळनाडू 

हसांधू नदी प्रणाली/Indus River System 

 

• व िंधू नदीचा उगम वतबेटमधील मान रोिर तलािाजिळील कैलाश रािंगेच्या उत्तर उतारािर होतो. 

• नदीचा बहुतेक भाग शेजारच्या पावकस्तानमधून जातो, 1960 च्या व िंधू जल कराराच्या वनयमानु ार, भारत या 

नदीतील केिळ 20 टके्क पाणी िापरू शकतो. 

• व िंधू 3,249 वकलोमीटर (2,019 मैल) लािंब आहे. 

• व िंधू नदी प्रणालीतील प्रमुख नद्या (त्ािंच्या लािंबीच्या क्रमाने) आहेत: 

•  तलज,वचनाब,झेलम,रिी,वबया ,श्योक,झािंस्कर,गलिान  

ब्रह्मपुत्रा नदी व्यवस्था/Brahmaputra River System 
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• ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली (3848 वकमी) जगातील  िामत लािंब नद्यािंपैकी एक आहे. ती वतबेटमधील यारलुिंग त्ािंगपो नदी, 

भारतातील ब्रह्मपुत्रा, लोवहत, व यािंग आवण वदहािंग आवण बािंगलादेशातील जमुना म्हणून ओळखली जाते. 

• ब्रह्मपुत्रा नदीचा उगम वतबेटमधील वहमालयीन तलाि मान रोिरमधून बिंगालच्या उप ागरामधे्य होतो. हे वतबेट मधे्य 

पूिेकडे िाहते आवण भारतात दविण, दविण-पविम आवण  ुमारे 2900 वकमी अिंतर पार करते त्ापैकी 1,700 वकमी 

वतबेट मधे्य आहे, 900 वकमी भारतात आहे आवण 300 वकमी बािंगलादेश मधे्य आहे. 

• ब्रह्मपुत्रा नदीच्या प्रमुख उपनद्या 

• उत्तर वकनाऱ्यािरील उपनद्या 

• वजआधल, ुबिंव री,व यािंग,कामेंग (आ ाममधील वजयाभराली), धनव री (उत्तर),पुथीमारी, पागलडीया, मान ,   

चिंपामती,  रलभिंगा, एआय, िंकोश 

• दविण वकनारपट्टीच्या उपनद्या 

• नोआ देवहिंग,द बुरीदेवहिंग,देबािंग,वदखो,धनव री (ए ),द कोवपली,वदगारू,दुधनाई,कृष्णाई 

गांगा नदी प्रणाली/ Ganga River System 

 

• गिंगा गिंगोत्री वहमनदीतून भागीरथी म्हणून उगम पािते. 

• गढिाल विभागातील देिप्रयागला पोहचण्यापूिी मिंदावकनी, वपिंदर, धौलीगिंगा आवण वबशेंगिंगा नद्या अलकनिंदामधे्य 

आवण भेवलिंग नाली भागीरथीमधे्य विलीन होतात. 

• वपिंडर नदी पूिम वत्रशूलमधून उगिते आवण निंदा देिी करण प्रयाग येथे अलकनिंदाशी एकरूप होतात. मिंदावकनी 

रुद्रप्रयाग येथे भेटते. 

• भागीरथी आवण अलकनिंदा या दोन्ी िंचे पाणी देिप्रयाग येथे गिंगेच्या नािाने िाहते. 

पांच प्रयागची सांकल्पना 

1. विषु्णप्रयाग: वजथे अलकनिंदा नदी धौली गिंगा नदीला वमळते 

2. निंदप्रयाग: वजथे अलकनिंदा नदी निंदावकनी नदीला वमळते 

3. कणमप्रयाग: वजथे अलकनिंदा नदी वपिंडर नदीला वमळते 

4. रुद्रप्रयाग: वजथे अलकनिंदा नदी मिंदावकनी नदीला वमळते 

5. देिप्रयाग: वजथे अलकनिंदा नदी भागीरथी -गिंगा नदीला वमळते 
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• गिंगाच्या प्रमुख उपनद्या म्हणजे यमुना, दामोदर,  प्त को ी, राम गिंगा, गोमती, घाघरा आवण पुत्र. नदी त्ाच्या 

स्त्रोतापा ून 2525 वकलोमीटरचा प्रिा  केल्यानिंतर बिंगालच्या उप ागराला वमळते. 

यमुना नदी प्रणाली/ Yamuna River System 

 

• यमुना नदी ही गिंगा नदीची  िामत मोठी उपनदी आहे. 

• उत्तराखिंडमधील बिंदरपूिंच वशखरािर यमुनोत्री वहमनदीतून उगम पािते. 

• नदीला जोडणाऱ्या मुख्य उपनद्यािंमधे्य व न, वहिंडन, बेतिा केन आवण चिंबल यािंचा  मािेश आहे. 

• टन्स यमुनेची  िामत मोठी उपनदी आहे. 

• नदीचे पाणलोट वदल्ली, वहमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हररयाणा, राजस्थान आवण मध्य प्रदेश या राज्ािंपयंत विस्तारलेले 

आहे. 

नममदा नदी प्रणाली/ Narmada River System 

 

• नममदा ही मध्य भारतातील एक नदी आहे. 

• ही मध्य प्रदेश राज्ातील अमरकिं टक टेकडीच्या वशखरािर उगिते. 

• यात उत्तर भारत आवण दविण भारत यािंच्यातील पारिंपाररक  ीमािंची रूपरेषा आहे. 

• ही द्वीपकल्प भारतातील प्रमुख नद्यािंपैकी एक आहे. केिळ नममदा, तापी आवण माही नद्या पूिेकडून पविमेकडे 

िाहतात. 

• ही नदी मध्य प्रदेश, गुजरात आवण महाराष्ट्र  राज्ािंतून िाहते. 

• ते गुजरातच्या भरूच वजल्ह्यातील अरबी  मुद्रात िाहते. 
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तापी नदी प्रणाली/ Tapi River System 

 

• ही एक मध्य भारतीय नदी आहे. ही द्वीपकल्प भारतातील  िामत महत्वाच्या नद्यािंपैकी एक आहे जी पूिेकडून 

पविमेकडे िाहते. 

• हे दविण मध्य प्रदेश राज्ाच्या पूिम  ातपुरा पिमतरािंगामधे्य उगम पािते. 

• तापी नदीचे खोरे मुख्यतः  महाराष्ट्र  राज्ातील पूिम आवण उत्तर वजल्ह्यािंमधे्य आहे. 

• नदी मध्य प्रदेश आवण गुजरातचे काही वजले्ह देखील व्यापते. 

• तापी नदीच्या प्रमुख उपनद्या िाघूर नदी, अनेर नदी, वगरणा नदी, पूणाम नदी, पािंझरा नदी आवण बोरी नदी आहेत. 

गोदावरी नदी प्रणाली/ Godavari River System 

 

• गोदािरी नदी भारतातील दु -या क्रमािंकाची नदी आहे ज्ामधे्य तपवकरी पाणी आहे. 

• या नदीला बऱ्याचदा दविण (दविण) गिंगा वकिं िा िृद्ध (जुनी) गिंगा अ े  िंबोधले जाते. 

• ही एक हिंगामी नदी आहे 

• ही नदी महाराष्ट्र ातील नावशकजिळील त्र्यिंबकेश्वर येथून उगम पािते. 
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• हे दविण-मध्य भारतात मध्य प्रदेश, तेलिंगणा, आिंध्र प्रदेश आवण ओरर ा या राज्ािंमधून िाहते आवण बिंगालच्या 

उप ागरात िाहते. 

• राजमुिंद्री येथे नदी  ुपीक डेल्टा बनिते. 

• या नदीच्या काठािर नावशक (MH), भद्राचलम (TS) आवण त्र्यिंबक अशी अनेक तीथमस्थळे आहेत. त्ाच्या काही 

उपनद्यािंमधे्य प्राणवहता, इिंद्रािती नदी, वबिंदु ार,  बरी आवण मिंवजरा यािंचा  मािेश आहे. 

• आवशयातील  िामत मोठा रेले्व-कम-रस्ता पूल जो कोवू्वर आवण राजमुिंद्रीला जोडतो तो गोदािरी नदीिर आहे. 

कृष्णा नदी प्रणाली/ Krishna River System 

 

• कृष्णा ही भारतातील  िामत लािंब नद्यािंपैकी एक आहे, जी महाराष्ट्र ातील महाबळेश्वरमधून उगम पािते. 

• हे  ािंगलीतून िाहते आवण बिंगालच्या उप ागरात  मुद्राला िाहते. 

• ही नदी महाराष्ट्र , कनामटक, तेलिंगणा आवण आिंध्र प्रदेश या राज्ािंतून िाहते. 

• तुिंगभद्रा नदी ही मुख्य उपनदी आहे जी स्वतः  पविम घाटात उगम पािलेल्या तुिंगा आवण भद्रा नद्यािंनी बनलेली आहे. 

• दुधगिंगा नद्या, कोयना, भीमा, मल्लप्रभा, वदिंडी, घटप्रभा, िारणा, येरला आवण मु ी या इतर काही उपनद्या आहेत. 

कावेरी नदी प्रणाली/ Cauvery River System 

 

• कािेरीला दविण गिंगा अ ेही म्हणतात. 

• वतचा उगम पविम घाटात अ लेल्या तालकिेरी येथून झाला आहे. 

• कनामटकातील कोडागु वजल्ह्यातील हे एक प्रव द्ध तीथमिेत्र आवण पयमटन स्थळ आहे. 

• नदीचे मुख्यालय कनामटक राज्ाच्या पविम घाट रािंगेमधे्य आहे, आवण कनामटकातून तावमळनाडू मागे आहे. 
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• नदी बिंगालच्या उप ागरात िाहते. नदी शेती ाठी व िंचनाला आधार देते आवण दविण भारतातील प्राचीन राजे् आवण 

आधुवनक शहरािंना आधार देण्याचे  ाधन मानले जाते. 

• नदीला अकामिती, वशमशा, हेमािती, कवपला, वशमशा, होनू्नहोले, अमरािती, लक्ष्मण कवबनी, लोकापािनी, भिानी, 

नोय्याल आवण तीथम नािाच्या अनेक उपनद्या आहेत. 

मिानदी नदी प्रणाली/ Mahanadi River System 

 

• महानदी मध्य भारताच्या  ातपुरा पिमतरािंगापा ून उगम पािते आवण ती पूिम भारतातील एक नदी आहे. 

• हे बिंगालच्या उप ागराला पूिेला िाहते. महाराष्ट्र , छत्ती गड, झारखिंड आवण ओरर ा या राज्ािंतील नदी िाहते. 

•  िामत मोठे धरण, वहराकुड धरण नदीिर बािंधले गेले आहे. 
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