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          भारताची राष्ट्रीय नदी - गंगा नदी (MPSC साठीचे तथ्य) 

भारताचे पंतप्रधान मनमोहन स गं यांनी 4 नोव्हेंबर 2008 रोजी गंगा नदी ही भारताची राष्ट्रीय नदी म्हणून घोषित केली. 
तेव्हापा ून, ते भारताच्या राष्ट्रीय चचनहांचा एक भाग आहे. हा लेख MPSC परीक्षेच्या तीन टप्प्यां ाठी महत्त्वाचा आहे – पूवव, 
मुख्य आणण मुलाखत. 

गंगा ही भारतीय राष्ट्रीय नदी म्हणून का घोषित करण्यात आली? 

गंगा कृती योजना (GAP) ची उद्ददष्ट्टे  ाध्य करण्या ाठी, भारतीय पंतप्रधानांनी 2008 मध्ये गंगा ही राष्ट्रीय नदी म्हणून 
घोषित केली. गंगा ही भारतातील  वावत पषवत्र नदी म्हणून पूजनीय आहे आणण ती पषवत्रता आणण अध्यात्ममकतेचे प्रतीक 
आहे. एमपीए  ी परीक्षे ाठी खाली याबद्दल अचधक वाचा. 

भारताची राष्ट्रीय नदी आणण गंगा कृती योजना (GAP) 

गंगा कृती योजना मूळतः भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1986 मध्ये  ुरू केली होती. गंगा कृती आराखडा 
टप्पा-1 मध्ये  माषवष्ट्ट होते: 

• नदीचे प्रदिूण कमी करण्या ाठी 

• नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता ‘बाच गं क्ला  स्टँडडव’मध्ये पुन चंययत करण्या ाठी 

• पाण्याची गुणवत्ता  ुधारण्या ाठी 

• घरगुती  ांडपाणी रोखण,े वळवणे आणण मयावर प्रक्रिया करण े

• षविारी औद्योचगक कचरा नदीत जाण्यापा ून रोखण्या ाठी 

• नदीमध्ये नॉन-पॉइंट प्रदिूकांच्या अवांयित प्रवेशा  प्रयतबंध करण े

• नदीची शुद्धता आणण स्वच्िता राखण्या ाठी  ंशोधन आणण षवका ाला चालना देण े

• नवीन  ांडपाणी प्रक्रिया तंत्रज्ञानाचा षवका  करणे. 

• प्रदिूण कमी करण्या ाठी मऊ कवच अ लेल्या का वांचे पुनवव न करणे, कारण ते यशस्वीररमया प्रदसशवत केले गेले 
आहे. 

• ऊजाव यनसमवती ाठी सम ेनची यनसमवती करण्या ाठी  ं ाधन पुनप्रावप्ती पयावय म्हणून गंगा वापरणे. 
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• इतर गंगा नदीच्या पट्ट्यांवर अशाच प्रकारच्या कृती योजना लागू करणे. 

GAP फेज I ची काही प्रमुख तथ्ये खालील तक्मयामध्ये ददली आहेत: 

गंगा कृती आराखडा टप्पा-1 

कधी सुरू करण्यात आला? 

हा आराखडा  जून 1985 मध्ये प्रस द्ध करण्यात आला. 

गंगा कृती आराखडा टप्पा-1 

मध्ये ककती शहरांचा समावेश 
करण्यात आला 

25 शहरे (वगव I) मध्ये  माषवष्ट्ट होती. या शहरांमध्ये खालील राज्यातील 
शहरे  माषवष्ट्ट होते: 

• उत्तर प्रदेशातील  हा शहरे 

• बबहारमधील चार शहरे 

• पत्चचम बंगालमधील 15 शहरे 

गंगा कृती आराखडा टप्पा-II • GAP चा टप्पा-II 1993 मध्ये  ुरू करण्यात आला, ज्यामध्ये उत्तराखंड, UP, 

बबहार, झारखंड, पत्चचम बगंाल, ददल्ली आणण हररयाणा या  ात राज्यांचा 
 मावेश आहे. 

• द ुऱ्या टप्प्यात, या  वव उपनद्यां ाठी गंगा कृती आराखडा तयार 
करण्यात आला. राष्ट्रीय नदी  ंवधवन योजना याच कायविमांतगवत द ुऱ्या 
टप्प्या ाठी  ुरू करण्यात आली. 

• मयात गंगचे्या उपनद्या - यमुना, महानंदा, गोमती, दामोदर यांचा  मावेश 
होता. 

भारताची राष्ट्रीय नदी आणण स्वच्छ गगंा राष्ट्रीय ममशन 

नॅशनल समशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) ही राष्ट्रीय गगंा नदी खोरे प्राचधकरण (NGRBA) ची अंमलबजावणी शाखा आहे. 
प्रशा कीय पररिद आणण कायवकारी  समती हे NMCG च ेदोन स्तर आहेत. 

टीप: NGRBA षवसर्जित करण्यात आली आहे आणण गंगा नदीच्या पुनजीवन, संरक्षण आणण व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय 
पररिद (राष्ट्रीय गंगा पररिद म्हणून सदंमभित) 2016 मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे. 
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एनएम ीजी प्रदिूण कमी करण्याच्या हस्तक्षेपांवर लक्ष कें दित करते ज्यात अड ळा आणणे, वळवण ेआणण उघड्या 
नाल्यांमधून वाहणाऱ्या  ांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे  माषवष्ट्ट आहे. बायोररमेडडएशन, योग्य इन- ीटू उपचार, अग्रणी 
तंत्रज्ञान,  ांडपाणी प्रक्रिया  ंयंत्र (STP) आणण  ांडपाणी प्रक्रिया  ंयंत्रे (ETP) द्वारे प्रदिूण कमी करणे हे मयाच ेउद्ददष्ट्ट 
आहे. 

भारताच्या राष्ट्रीय नदीबद्दल मनोरंजक तथ्ये - गंगा नदी/गगंा नदी 

खालील तक्मयामध्ये भारताच्या राष्ट्रीय नदीबद्दल काही मनोरंजक आणण  ंबंचधत तथ्यांचा उल्लेख आहे: 

 

भारताची राष्ट्रीय नदी – MPSC साठी तथ्ये 

भारताची राष्ट्रीय नदी गंगा भारत आणण बांगलादेशमधून वाहत े

ही नदी दहमालयातून, गंगचे्या मैदानातून वाहते आणण बंगालच्या उप ागरात जाते 

भारतीय परंपरा आणण  ंस्कृतीत, गंगा नदीला देवी गगंा म्हणून ओळखले जात े

पापमुक्ती ाठी गंगा नदीत स्नान करावे लागते, अशी श्रद्धा आहे. ते मोक्षाचे पढेु मागविमण करते, अ े 
भारतीय  ंस्कृतीत मानले जाते 

गंगा नदीच्या क्रकनारी अनके पषवत्र स् ाने आहेत: 

• गंगोत्री 

• हररद्वार 

• प्रयागराज 

• वाराण ी 

• काली घाट 
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 ायलंडच्या ‘लॉय िा ॉनग’ नावाच्या  यामी  णामध्ये गंगा देवीची प्रा वना करण्या ाठी जलमागावत 
मेणबत्त्या तरंगण्याची परंपरा  माषवष्ट्ट आहे. 

दहदं ूगंगा नदीला  वव नद्यांमध्ये पषवत्र मानतात 

ऋग्वेद या चार वेदापंैकी या एका वेदात गंगेचा उल्लखे आहे. 

षवषवध  रपटणारे प्राणी आणण  स्तन प्राणी गंगा नदीत मयांचे यनवा स् ान शोधतात: 

• घारील 

• भारताचा राष्ट्रीय जलचर प्राणी - गंगा नदी डॉत्ल्फन 

भागीर ी नदीच्या नावाने गंगोत्री नदी दहमनदीपा ून  ुरू होत.े 

गंगा नदीचे पाच  ंगम पषवत्र मानले जातात आणण ते आहेत: 

1. षवष्ट्णपु्रयाग – धौलीगंगा अलकनंदाला समळते. 
2. नंदप्रयाग - मंदाक्रकनी नदी समळते 
3. कणवप्रयाग - षपडंर नदी जोडत े

4. रुिप्रयाग - मंदाक्रकनी नदी समळते 
5. देवप्रयाग - भागीर ी नदी आणण अलकनंदा नदी गंगा नदी बनत े

घागरा नदी ही गंगा नदीची  वावत मोठी उपनदी आहे 

टीप: नदीच्या आकारमानाच्या  ंदभावत ते  वावत मोठे आहे 

ब्रह्मपुत्रा नदी ह गगंेच्या गाळाने भरलेल्या प्रवाहाने गंगा डेल्टा तयार होतो जो जगातील  वावत मोठा डेल्टा 
आहे. 
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