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ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നേി - ഗംഗ
2008 നവംബർ 4 ന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമപ്ന്ത്ി മൻമമാഹൻ സിംഗ് ഗംഗാ നദിയെ ഇന്ത്യെുയെ മദശീെ
നദിൊെി പ്രഖ്യാരിച്ചു. അന്നുമുതൽ, ഗംഗ നദി ഇന്ത്യെുയെ മദശീെ ചിഹ്നങ്ങളുയെ ഭാഗമാണ്.

എന്ത്ുട ൊണ്ടൊണ് ഗംഗടയ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ നേിയൊയി പ്രഖ്യൊരിച്ചത്?
ഗംഗാ ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്യെ (ജിഎരി) ലക്ഷയങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനാെി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമപ്ന്ത്ി
2008ൽ ഗംഗയെ മദശീെ നദിൊെി പ്രഖ്യാരിച്ചു. ഇന്ത്യെിയല ഏറ്റവും രുണയ നദിൊെും വിശുദ്ധ
നദിൊെും ഗംഗയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നേി & ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലൊൻ (GAP)
1986-ൽ ഇന്ത്യെുയെ മുൻ പ്രധാനമപ്ന്ത്ി രാജീവ് ഗാന്ധിൊണ് ഗംഗാ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആദയം
ആരംഭിച്ചത്. ഗംഗാ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഘട്ടം-1ൽ തായെ രെെുന്ന ൈാരയങ്ങൾ ഉൾയപ്പെുന്നു:












നദിെുയെ മലിനീൈരണം തെൊൻ
നദീജലത്തിന്യെ ഗുണനിലവാരം 'ബാത്ത് ക്ലാസ് സ്റ്റാൻമേർേ്' ആെി രുനഃസ്ഥാരിക്കാൻ
ജലത്തിന്യെ ഗുണനിലവാരം യമച്ചയപ്പെുത്തുന്നതിന്
ക ിക്കാനും
ഗാർഹിൈ മലിനജലം തെൊനും വെിതിരിച്ചുവിൊനും സംസ്ര
വയാവസാെിൈ മാലിനയങ്ങൾ നദിെിൽ ൈലരുന്നത് തെൊൻ
മനാൺ-മരാെിന്െ് മലിനീൈരണം നദിെിമലക്ക് അനാവശയമാെി പ്രമവശിക്കുന്നത്
തെൊൻ
നദിെുയെ ശുദ്ധതെും വൃത്തിെും നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഗമവഷണവും വിൈസനവും
മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുൈ
ക ണ സാമേതിൈവിദയെുയെ വിൈസനം
രുതിെ മലിനജല സംസ്ര
മലിനീൈരണം വിജെൈരമാെി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മൃദുവാെ യഷൽേ് ആമൈയള
രുനരധിവസിപ്പിക്കുൈ
ഊർജ ഉൽപ്പാദനത്തിനാെി മീമേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗംഗയെ െിമസാഴ്സ് െിക്കവെി
ഓര്ഷനാെി ഉരമൊഗിക്കുൈ
ഗംഗാ നദിെുയെ മറ്റ് മരാഷൈ നദിൈളിലും സമാനമാെ പ്രവർത്തന രദ്ധതിൈൾ
ഏർയപ്പെുത്താൻ
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GAP ഘട്ടം I-െുയെ ചില പ്രധാന വസ്ുത തൈൾ ചുവയെെുള്ള രട്ടിൈെിൽ നൽൈിെിരിക്കുന്നു:
ഗംഗൊ ആക്ഷൻ പ്ലൊൻ ഒന്ൊം
ഘട്ടം എദപൊഴൊണ്
ആരംഭിച്ചത്?

1985 ജൂണിലാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്

ഗംഗൊ ആക്ഷൻ പ്ലൊൻ ദേസ്1ൽ എപ്ത രട്ടണങ്ങൾ
ഉൾടപെുത്തിയിട്ടുണ്ട്

25 രട്ടണങ്ങൾ (ക്ലാസ് I) ഉൾയപ്പെുത്തി. ഈ രട്ടണങ്ങൾ
ഉൾയപ്പെുന്നു:

ഗംഗൊ ആക്ഷൻ പ്ലൊൻ ഘട്ടം-II





ഉത്തർപ്രമദശിയല ആെ് രട്ടണങ്ങൾ
ബീഹാെിയല നാല് രട്ടണങ്ങൾ
രശ്ചിമ ബംഗാളിയല 15 രട്ടണങ്ങൾ



ഉത്തരാഖ്ണ്ഡ്, െുരി, ബിഹാർ, ജാർഖ്ണ്ഡ്, രശ്ചിമ
ബംഗാൾ, േൽഹി, ഹരിൊന എന്നിവ ഉൾയപ്പെുന്ന
ഏെ് സംസ്ഥാനങ്ങയള ഉൾയക്കാള്ളുന്ന ജിഎരിെുയെ
രണ്ാം ഘട്ടം 1993-ൽ ആരംഭിച്ചു.
രണ്ാം ഘട്ടത്തിൽ, ഈ മരാഷൈനദിൈൾയക്കല്ാം
ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇമത രരിരാെിെുയെ
ൈീെിലാണ് മദശീെ നദീസംരക്ഷണ രദ്ധതി രണ്ാം
ഘട്ടമാെി ആരംഭിച്ചത്.
അതിൽ ഗംഗെുയെ മരാഷൈനദിൈൾ ഉൾയപ്പെുന്നു െമുന, മഹാനന്ദ, മഗാമതി, ദാമമാദർ.





ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നേിയും, ഗംഗടയ ശുദ്ധീ രിക്കൊനുള്ള ദേശീയ മിഷനും
മദശീെ ഗംഗാ നദീതെ അമതാെിറ്റിെുയെ (NGRBA) നിർവഹണ വിഭാഗമാണ് നാഷണൽ മിഷൻ
മ ാർ ക്ലീൻ ഗംഗ (NMCG). ഗമവണിംഗ് ൈൗൺസിലും എക്ിസ ൈയൂട്ടീവ് ൈമ്മിറ്റിെും
എൻഎംസിജിെുയെ രണ്് തലങ്ങളാണ്.
Note: NGRBA രിരിച്ചുവിെു യും ഗംഗ നേിയുടെ രുനരുജ്ജീവനത്തിനും
സംരക്ഷണത്തിനും രരിരൊലനത്തിനും ദവണ്ടിയുള്ള ദേശീയ ൗൺസിൽ (ദേശീയ
ഗംഗ ൗൺസിൽ എന്റിയടപെുന്ു) 2016-ൽ രൂരീ രിച്ചു.
തുെന്ന യപ്േെിനുൈൾ വെി ഒെുൈുന്ന മലിനജലയത്ത തെസ്സയപ്പെുത്തൽ, വെിതിരിച്ചുവിെൽ,
ശുദ്ധീൈരിക്കൽ എന്നിവ ഉൾയപ്പയെെുള്ള മലിനീൈരണം ൈുെെ്ക്കുന്നതിനുള്ള
ഇെയരെലുൈളിൽ NMCG പ്ശദ്ധ മൈപ്ന്ദീൈരിക്കുന്നു. ബമൊയമേിമെഷൻ, ആര്റ്റ് ഇൻ-സിറ്റു പ്െീറ്റ്
യമന്െ,് രെനിെെിംഗ് യെൈ്മനാളജി, സീമവജ് പ്െീറ്റ്യമന്െ് പ്ലാന്െുൈൾ (എസ്െിരി), മലിനജല
സംസ്ൈരണ പ്ലാന്െുൈൾ (ഇെിരി) എന്നിവെിലൂയെ മലിനീൈരണം ൈുെെ്ക്കാൻ ഇത്
ലക്ഷയമിെുന്നു.
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ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നേി - ഗംഗടയക്കുറിച്ചുള്ള രസ രമൊയ വസ്ുത ത ൾ
ഇന്ത്യെുയെ മദശീെ നദിയെക്കുെിച്ചുള്ള രസൈരവും പ്രസക്തവുമാെ ചില വസ്ുത തൈൾ ചുവയെ
രരാമർശിക്കുന്നു:

ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നേി
ഇന്ത്യെുയെ മദശീെ നദിൊെ ഗംഗ ഇന്ത്യെിലൂയെെും ബംഗ്ലാമദശിലൂയെെും
ഒെുൈുന്നു.
നദി ഹിമാലെത്തിലൂയെെും ഗംഗാ സമതലങ്ങളിലൂയെെും ഒെുൈി ബംഗാൾ
ഉൾക്കെലിൽ രതിക്കുന്നു
ഇന്ത്യൻ രാരമ്പരയത്തിലും സംസ്ൈാരത്തിലും ഗംഗയെ ഗംഗാമദവിൊെി
ചിപ്തീൈരിച്ചിരിക്കുന്നു
രാരങ്ങൾ യരാെുക്കാൻ ഗംഗാനദിെിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ്
വിശവാസം.
ഗംഗാ നദിെുയെ വിസ്ൃത തിെിൽ നിരവധി രുണയസ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥിതിയചയ്യുന്നു:







ഗംമഗാപ്തി
ഹരിദവാർ
പ്രൊപ്ഗാജ്
വാരണാസി
ൈാളി ഘട്ട്

താെ്ലൻേിയല 'മലാെ് പ്ൈാമത്താങ്' എന്ന സൊമീസ് ഉത്സവത്തിൽ
ഗംഗാമദവിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചുയൈാണ്് യമെുൈുതിരിൈൾ ജലത്തിലൂയെ ഒെുക്കി
വിെുന്നു.
ഹിന്ദുക്കൾ ഗംഗാ നദിയെ എല്ാ നദിൈളിലും വച്ച് ഏറ്റവും രവിപ്തമാെി
ൈണക്കാക്കുന്നു
നാല് മവദങ്ങളിൽ ഒന്നാെ ഋമഗവദത്തിലും ഗംഗയെ രരാമർശിക്കുന്നു
ത ിൈളും ഗംഗാ നദിെിൽ തങ്ങളുയെ ആവാസ
വിവിധ ഇെജന്ത്ുക്കളും സസ്ന
വയവസ്ഥ ൈയണ്ത്തുന്നു:



ഘരിൊൽ
ഇന്ത്യെുയെ മദശീെ ജലജീവി - ഗംഗാ നദി മോൾ

ിൻ
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ഭാഗീരേി നദി എന്ന മരരിൽ ഗംമഗാപ്തി ഹിമാനിെിൽ നിന്നാണ് ഗംഗ നദി
ആരംഭിക്കുന്നത്.
ഗംഗാ നദിെുയെ അഞ്ച് സംഗമസ്ഥാനങ്ങൾ രവിപ്തമാെി ൈണക്കാക്കയപ്പെുന്നു:






വിഷ്ുണ പ്രൊഗ് - ധൗലിഗംഗ അളൈനന്ദെിൽ മചരുന്നു;
നന്ദപ്രൊഗ് - മന്ദാൈിനി നദി മചരുന്നു
ൈർണപ്രൊഗ് - രിണ്ാർ നദി മചരുന്നു
രുപ്ദപ്രൊഗ് - മന്ദാൈിനി നദി മചരുന്നു
മദവപ്രൊഗ് - ഭാഗീരേി നദിെും അളൈനന്ദ നദിെും ഗംഗ നദിൊെി
മാെുന്നു

ഗംഗ നദിെുയെ ഏറ്റവും വലിെ കൈവെിൊണ് ഗാപ്ഗ നദി
പ്രധാനമാെും പ്ബഹ്മരുപ്ത നദിെുമാെി ഗംഗെുയെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിെഞ്ഞ
പ്രവാഹങ്ങൾ മലാൈത്തിയല ഏറ്റവും വലിെ യേൽറ്റൊെ ഗംഗ യേൽറ്റൊെി
മാെുന്നു.

