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ഇന്ത്യൻ നദി സംവിധാനങ്ങൾ 

പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഹിമാെയൻ നദികൾ ഹിമാെയത്തിൽ നിന്നും 

വടക്കൻ സമതെങ്ങളിെൂലട ഒഴുകുന്നു. 

ഹിമാെയൻ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്േധാന നദികൾ ഇവയാണ:് 

 സിന്ധു നദി സംവിധാനം. 

 ഗംഗാ നദി സംവിധാനം. 

 യമുന നദി സംവിധാനം. 

 ബ്രഹ്മപുബ്ര നദി സംവിധാനം. 

ലേനിൻസുൊർ റിവർ സിസ്റ്റത്തിന്ലറ അലെങ്കിൽ ലേനിൻസുൊർ 

ലപ്െയിപനജിന്ലറ പ്േധാന ഉറവിടം േശ്ചിമഘട്ടമാണ്. േശ്ചിമഘട്ടം ഒരു 'ജെ വിഭജനം' 

രൂേീകരിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ നദികൾ കിഴപക്കാട്്ട ബംഗാൾ ഉൾക്കടെിപെപക്കാ 

േടിഞ്ഞാറ ്അറബ ്കടെിപെപക്കാ ഒഴുകുന്നു. പ്േധാനമായും മഴലയ ആപ്രയിക്കുന്ന 

നദികളാണ് ലേനിൻസുൊർ നദികൾ. 

ഉേദവീേിലെ പ്േധാന നദികൾ ഇവയാണ:് 

 മഹാനദി . 

 പഗാദാവരി. 

 കൃഷ്ണ 

 കാപവരി 

േീഠഭൂമിയിൽ കിഴപക്കാട്്ട ഒഴുകുപപാൾ അവരുലട വായിൽ 'ലെൽറ്റ' 

സൃഷ്ടിക്കുപപാൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടെിപെക്്ക ഒഴുകുക; നർമ്മദ തപ്തി-േടിഞ്ഞാപറാട്്ട 

ഒഴുകുന്ന നദികൾ അറബ് കടെിൽ േതിക്കുകയും 'അഴിമുഖങ്ങൾ' സൃഷ്ടിക്കുകയും 

ലചയ്യുന്നു. 

ഹിമാനികളിൽ നിന്നെ, മഴലയ ആപ്രയിക്കുന്ന നദികലെയാണ് ഉേദവീേീയ നദികൾ 

ആപ്രയിക്കുന്നത്. പവനൽക്കാെത്ത് ഈ നദികൾ ഗണയമായി കുറയുകപയാ 

വറ്റുകപയാ ലചയ്യും. 
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ഹിമാെയൻ നദികൾ 

സിന്ധു നദി സംവിധാനം 

ആദയകാെ ഹിന്ദു േുരാണ പ്ഗന്ഥങ്ങളിൽ, സിന്ധു നദി അലെങ്കിൽ ഇൻെസ് 

നദിയുലട േരാമർരം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്്ട. മൻസപരാവർ തടാകത്തിനടുത്തുള്ള 

ടിബറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ നദി വരുന്നത്. ജമ്മു കശ്മീരിൽ, അത് േടിഞ്ഞാപറാട്്ട 

ഇന്ത്യയിപെക്്ക ഒഴുകുന്നു, ഹിമാചൽ പ്േപദര്, േഞ്ചാബ് വഴി ഒഴുകുന്നു, 

ോകിസ്ഥാനിൽ എത്തുന്നു. 

ഇത് േടിഞ്ഞാപറാട്്ട ഒഴുകുന്ന കറാച്ചിക്കടുത്തുള്ള അറബ് കടെിൽ പ്േപവരിക്കുന്നു. 

ോകിസ്താനിലെ ഏറ്റവും വെിയ നദിയും രാജയത്തിന്ലറ പദരീയ നദിയുമാണ് സിന്ധു. 

അതിന്ലറ ഇന്ത്യൻ പോഷകനദികൾ സൻസ്കർ, നുപ്ബ, പഷയാക്ക്, ോകിസ്ഥാനിലെ 

ഹൻസ എന്നിവയാണ.് സത്െജ്, രവി, ബിയാസ്, ലചനാബ്,  ലജെം എന്നിവയാണ് 

േഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനത്തിന്ലറ പേരിെുള്ള മറ്റ് പോഷകനദികൾ. 

 

ഗംഗാ നദി സംവിധാനം 

 ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വെിയ നദീസംവിധാനമാണ ്ഗംഗാ നദി (ഗലഞ്ചസ്). 

ഗംപഗാപ്തിയിലെ ഹിമാനികളിൽ നിന്നാണ് ഇത ്ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അേ്പ്ഗീം ഭാഗീരഥി 

ഗംഗാ നദി രൂേീകരിക്കുന്നതിന് അെക്നന്ദ എന്നറിയലപ്പടുന്ന പദവപ്േയാഗിലെ 

മലറ്റാരു അരുവിയിൽ പചരുന്നു. ഗംഗയ്ക്്ക രണ്്ട കരകളിെും കകവഴികളുണ്്ട; 

യമുനയും േുപ്തനും അതിന്ലറ വെതു കരയിലെ പോഷകനദികളാണ്. 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 

 
 

പഗാമതി, ഘഘാര, ഗന്ധക,് പകാസി എന്നിവയാണ് ഇടത് കരയിലെ ചിെ 

പോഷകനദികൾ. ഉത്തരാഖണ്്ഡ, ഉത്തർപ്േപദര്, ബീഹാർ, േശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നീ 

ഇന്ത്യൻ രാജയങ്ങളിെൂലടയാണ് ഗംഗ ഒഴുകുന്നത.് ഇത ്അവസാനമായി ബംഗാൾ 

ഉൾക്കടെിൽ എത്തുന്നു. 

യമുന നദി സംവിധാനം 

വടപക്ക ഇന്ത്യയിലെ പ്േധാന നദി സംവിധാനമാണ ്യമുന. ഉത്തരാഖണ്്ഡ, 

ഉത്തർപ്േപദര്, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിെൂലട യമപനാപ്തിയിൽ നിന്നാണ് നദി 

ഒഴുകുന്നത.് ഇത് െൽഹി, മഥുര, ആപ്ഗ കടന്ന ്ചപൽ, ലബതവ, ലകൻ നദികൾ 

എന്നിവയുമായി കൂടിപച്ചർന്ന് അവസാനം അെഹബാദ് ഗംഗയിൽ പചരുന്നു. ടൺസ,് 

ചപൽ, ഹിപന്ദാൺ, ലബതവ, ലകൻ എന്നിവയാണ് യമുനയുലട പ്േധാന 

പോഷകനദികൾ. 

പ്ബഹ്മേുപ്ത നദി സംവിധാനം 

ഇന്ത്യയിലെ പ്േധാന നദികളിലൊന്നായ പ്ബഹ്മേുപ്തയുലട ഉത്ഭവം ടിബറ്റിലെ 

ഹിമാെയൻ അങ്സി ഹിമാനിയാണ്. അതിലന സാങ്പോ നദി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 

അരുണാചൽ പ്േപദരിൽ ഇത ്ഇന്ത്യയിപെക്ക ്പ്േപവരിക്കുന്നു, ഇത് ദിഹാംഗ ്നദി 

എന്നറിയലപ്പടുന്നു. 

ദിബാംഗ,് പൊഹിത,് ലകനുെ എന്നീ പോഷകനദികൾ പ്ോഥമിക പ്ബഹ്മേുപ്ത നദി 

രൂേലപ്പടുകയും അസമിെൂലട ഒഴുകുകയും ലചയ്യുന്നു, അതിന്ലറ ഏറ്റവും 

കദർഘയപമറിയ പ്േപദരം ബംഗ്ലാപദരിപെക്്ക കടന്ന ്അവസാനം ബംഗാൾ 

ഉൾക്കടെിൽ േതിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ എൊ നദികളിെും വച്ചു ഏറ്റവും വെിയ 

ജെനിരപ്പ് പ്ബഹ്മേുപ്തയിൊണ്. 
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ഉേദവീേിയ നദികൾ  

മഹാനദി  

കിഴക്കൻ മപധയന്ത്യയിലെ മഹാനദി ഒരു പ്േധാന നദിയാണ്. ഇത ്ഛത്തീസ്ഗെിലെ 

സിഹാവ കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, ഒറീസ സംസ്ഥാനത്തിെൂലട 

(ഒെീഷ) പ്േധാന പകാഴ്സിെൂലട ഒഴുകുന്നു. മപറ്റലതാരു നദിപയക്കാളും ഈ നദി ഇന്ത്യൻ 

ഉേഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കൂടുതൽ ലചളി നിപക്ഷ്േിക്കുന്നു. മഹാനദി സംബാൽേൂർ, 

കട്ടക്്ക, ബാങ്കി നഗരങ്ങളിെൂലട കടന്നുപോകുന്നു. 

പഗാദാവരി 

ഗംഗാനദിക്കുപരഷം പഗാദാവരി നദി ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമലത്ത കദർഘയപമറിയ 

പ്േപദരം ഉൾലക്കാള്ളുന്നു. മഹാരാഷ്പ്ടയിലെ പ്തയംബപകരവറിൽ നിന്നാണ് ഈ നദി 

ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, അതിന്ലറ പോഷകനദികപളാലടാപ്പം (പ്േവര, ഇപ്ന്ദാവതി, മനർ 

സാപ്ബി മുതൊയവ) മഹാരാഷ്പ്ട, ഛത്തീസ്ഗെ്, മധയപ്േപദര,് ഒറീസ (ഒെീഷ), 

ലതെങ്കാന, ആപ്ന്ധപ്േപദര്, കർണാടക, േുതുപച്ചരി എന്നീ രാജയങ്ങളിെൂലട ഒഴുകുന്നു. 

ബംഗാൾ ഉൾക്കടെിൽ. കദർഘയപമറിയ ഗതി കാരണം നദിലയ ദക്ഷ്ിണ ഗംഗ എന്ന് 

നിർവചിക്കുന്നു. 

കൃഷ്ണ നദി 

1300 കിപൊമീറ്റർ നീളമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാമലത്ത ഏറ്റവും വെിയ നദിയാണ് 

കൃഷ്ണ. മഹാരാഷ്പ്ടയിലെ മഹാബപെരവർ പമഖെയിൽ നിന്ന ്ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഇത ്

കർണാടക, ലതെങ്കാന, ആപ്ന്ധാപ്േപദര് എന്നിവിടങ്ങളിെൂലട ഒഴുകി അവസാനം 

ബംഗാൾ ഉൾക്കടെിപെക്്ക ഒഴുകുന്നു. 

കാപവരി നദി 

കാപവരി (കാപവരി) ദക്ഷ്ിപണന്ത്യയിലെ ഒരു പ്േധാന നദിയാണ്, കർണാടകയിലെ 

പകാഗെുവിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. 

പഹമാവതി, ലമായാരി, ഷിംഷ, അർക്കാവതി, പഹാന്നുപഹാൾ, കബനി, ഭവാനി, 

പനായിൽ, അമരാവതി തുടങ്ങിയ നിരവധി പോഷകനദികൾ പചരുപപാൾ കാപവരി 

നദി വികസിക്കുന്നു. 
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നർമ്മദയും തപ്തിയും 

അറബ് കടെിപെക്്ക ഒഴുകുന്ന പ്േധാന നദികൾ നർമ്മദയും തപ്തി നദിയും മാപ്തമാണ.് 

മധയപ്േപദര്, മഹാരാഷ്പ്ട, ഗുജറാത്ത ്രാജയങ്ങളിെൂലട ഒഴുകുന്ന നർമ്മദയുലട 

മുഴുവൻ നീളം 1312 കിപൊമീറ്ററിന് തുെയമാണ്. മധയപ്േപദരിലെ ഷഹപദാളിൽ 

നർമ്മദയുലട ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ ്അമർകണ്ടക്. കിഴക്്ക നിന്ന ്േടിഞ്ഞാപറാട്്ട, നർമ്മദ 

പ്േധാനമായും മധയ ഇന്ത്യയിെൂലട ഒഴുകുകയും അറബിക്കടെിപെക്്ക ഒഴുകുകയും 

ലചയ്യുന്നു. 

മഹാരാഷ്പ്ട, ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിെൂലട ഖംബത്ത ്ഉൾക്കടെിപെക്്ക ഒഴുകുന്ന 

നർമ്മദയുലട ലതക്്ക ഭാഗപത്തക്കുള്ള സമാന്ത്ര ോതയാണ് തപ്തി നദി േിന്ത്ുടരുന്നത്. 

േൂർണ, ഗിർന, േഞ്ചറ് എന്നിവയാണ് അതിന്ലറ മൂന്ന് പ്േധാന പോഷകനദികൾ. 

 

മിക്ക േുരാതന മതങ്ങലളയും പോലെ, നദികളും ഹിന്ദു വിരവാസവും അതിന്ലറ 

േുരാണങ്ങളും േവിപ്തമായി കണക്കാക്കലപ്പടുന്നു. ഗംഗ, യമുന (ഗംഗാ പോഷകനദി), 

പ്ബഹ്മേുപ്ത, മഹാനദി, നർമ്മദ, പഗാദാവരി, തേി, കൃഷ്ണ, കാപവരി എന്നിവയാണ് 

ഇന്ത്യയിലെ ഒൻേത് പ്േധാന നദികൾ. സിന്ധു നദിയുലട ഭാഗങ്ങളിെൂലടയും ഇന്ത്യൻ 

മണ്ണ് ഒഴുകുന്നു. 

ഇന്ത്യൻ നദി സംവിധാനത്തിൽ എട്ട ്പ്േധാനലപ്പട്ട നദികളും അവയുലട വിവിധ 

പോഷകനദികളും ഉൾലപ്പടുന്നു. മിക്ക നദികളും ജെം ബംഗാൾ ഉൾക്കടെിപെക്്ക 

ഒഴുക്കുന്നു; എന്നിരുന്നാെും, ഇന്ത്യയുലട േടിഞ്ഞാറൻ അറ്റത്തും കിഴക്്ക ദിരയിൽ 

അറബ് കടെിപെക്കും ലകാണ്ടുപോകുന്ന നിരവധി നദികളുണ്്ട. 

ആരവെി പപ്രണിയുലട വടക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ, െൊക്ക് ഭാഗങ്ങൾ, തരിരായ താർ 

മരുഭൂമി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉൾനാടൻ ലപ്െയിപനജ് ഉണ്ട്. 
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ഇന്ത്യയിലെ പ്േമുഖ നദികൾ  

Name 
Length of 

River(Km) 
Originates From Area Covered Ends in 

സിന്ധു നദി 3180/ 1114 in India 

കകൊഷ് േർവതത്തിന്ലറ വടക്കൻ 

ചരിവുകളിൽ ടിബറ്റ ്

  

   

ഇന്ത്യയും ോകിസ്ഥാനും 

 അപറബയൻ കടൽ 

ഗംഗ (ഭാഗീരഥി) 2525 ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഗംപഗാപ്തി 
 ഉത്തർപ്േപദര,് ഉത്തരാഖണ്ഡ,് ബീഹാർ, 

േശ്ചിമ ബംഗാൾ 

ബംഗാൾ 

ഉൾക്കടൽ 

യമുന (ജമുന) 1376 ഗർവാളിലെ യമുപനാപ്തി  െൽഹി, ഹരിയാന, യു.േി. 
ബംഗാൾ 

ഉൾക്കടൽ 

പ്ബഹ്മേുപ്ത 916 - in India ആൻസി ഹിമാനി  അസം, അരുണാചൽ പ്േപദര ്
ബംഗാൾ 

ഉൾക്കടൽ 

കാപവരി 765 
കർണാടകയിലെ പകാഗെുവിലെ പ്ബഹ്മഗിരി 

കുന്നുകൾ 
 കർണാടകയും തമിഴ്നാടും 

ബംഗാൾ 

ഉൾക്കടൽ 

പഗാദാവരി (ദക്ഷ്ിണ 

ഗംഗ) 
1465 മഹാരാഷ്പ്ടയിലെ പ്തയംബപകരവർ  ആപ്ന്ധയുലട ലതക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗം ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ 

കൃഷ്ണ 1400 മഹാരാഷ്പ്ടയിലെ മഹാബപെരവർ മഹാരാഷ്പ്ടയും ആപ്ന്ധയും 
ബംഗാൾ 

ഉൾക്കടൽ 
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നർമ്മദ 1312 മധയപ്േപദരിലെ അമർകണ്ടക് മധയപ്േപദരും മഹാരാഷ്പ്ടയും അറബിക്കടൽ 

തപ്തി 724 
ലബതുൽ, മധയപ്േപദര് ജിെയിലെ സത്േുര 

പമഖെ 

   

മധയപ്േപദരും മഹാരാഷ്പ്ടയും 

  

 അറബിക്കടൽ 

മഹാനദി 858 ഛത്തീസ്ഗെിലെ സിഹവ േർവതങ്ങൾ  ജാർഖണ്ഡ,് ഛത്തീസ്ഗെ്, ഒറീസ 
ബംഗാൾ 

ഉൾക്കടൽ 

കവകഗ 258 വരുരനാട് കുന്നുകൾ 

   

തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുര 

 ബംഗാൾ 

ഉൾക്കടൽ 

ലേരിയാർ 244 
തമിഴ്നാട്ടിലെ സുന്ദരമെയിലെ രിവഗിരി 

ലകാടുമുടികൾ. 
 തമിഴ്നാടും പകരളവും 

 ബംഗാൾ 

ഉൾക്കടൽ 
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