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  ಭಾರತೀಯ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ
 

ಭಾರತೀಯ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ 
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಥ ೆಈ ಕಥಳಗ್ಥ ಹಥೀಳಲಾಗಿದಥ 

ಭಾರತೀಯ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ ಪ್ರಮುಖ ಉಪ್ನದಿಗಳು 

ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ ಒಟ್ುು ಉದದ ಸಂಗರಹಣಾ 
ಪ್ರದಥೀಶ 
(ಚದರಕಿ.ಮಿ) 

ಎಡದಂಡಥ ಬಲದಂಡಥ 

ಸಂಧೂ 1114 ಕಿ.ಮಿ 
ಭಾರತದಲ್ಲ ಿ
3180 
(ಒಟ್ುು) 

3,21,289 ಝಸಕಾರ,ಸುರು,ಸ್ಥೂೀಅನ,ಝೆಲಮ್, 
ಚಥೀನಾಬ,ರವಿ,ಬೀಸ್,ಸತುಿಜ್ 

ಶಥ್ ಯೀಕ್,ಗಿಲ್ಲೆಟ್,ನುಬ್ಾರ,ಖುರರಂ,ತಥೂೀಚಿ, 
ಗ್ಥೂಮಲ್,ಸಂಗ್ಾರ್,ಕಾಬುಲ 

ಬರಹಮಪ್ುತಾರ 916 ಕಿ.ಮಿ 
(ಭಾರತ) 
2900ಕಿ.ಮಿ 
(ಒಟ್ುು) 

1,94,413 ಶಿಯಾಂಗ/ದಿಬ್ಾಂಗ,ಲಥೂೀಹಿತ್,ಧಾನ್ಸಿರಿ, 
ಬುಹಿಿ ದಿಹಿಂಗ್, ಕಥೂೀಪಿಳಿ 

ಸುಬ್ಾನ್ಸಿರಿ,ಕಾಮಂಗ್,ಮಾನಸ,ಸಂಕಥೂೀಷ್, 
ರಥೈದಕ್,ಜಲಾದಕಾ,ತೀಸ್ಾು 

ಗಂಗ್ಾ 2510 ಕಿ.ಮಿ 8,61,452 ರಾಮಗಂಗ್ಾ, ಗ್ಥೂೀಮಿು, ಗ್ಾಗ್ಾರ, 
ಗಂಧಕ್, ಕಥೂೀಸ, ಮಹಾನಂದಾ 

ಯಮುನಾ, ಸನ್, ತಮಸ್ಾ, ಪ್ುನಪ್ುನ 

ಯಮುನಾ 1376 ಕಿ.ಮಿ 3,66,200 ಹಿಂದಥೂೀನ್, ರಿಂದ್, ಸ್ಥಂಗರ್, ವ್ರುಣಾ ಚಂಬ್ಾಲ್, ಸಂಧ್, ಬ್ಥೀಟ್ಾಾ, ಕಥನ್, ಟ್ನಿ 
ನಮಿದಾ 1312 ಕಿ.ಮಿ 98,796 ಬುರಹನಥೀರ, ಬಂಜಾರ್, ಶಥೀರ್, ಶಕ್ಕರ್ 

ಧುಧೀ, ತವಾ, ಗಂಜಲ 
ತಥಂದಥೂೀನ್ಸ, ಹಿರಾನ್, ಬನಾಿ, ಕಥೂೀಲಾರ 

ಗ್ಥೂೀದಾವ್ರಿ 1465 ಕಿ.ಮಿ 3,12,812 ಇಂದಾರವ್ತ, ಪ್ೂಣಾಿ, ಪ್ಾರನ್ಸಿತಾ, 
ಸಬರಿ 

ಪ್ಾರವ್ರಾ, ಮಂಜಿರಾ ಮನಥೀರ 

ಕ್ೃಷ್ಾಾ 1400ಕಿ.ಮಿ 2,58,948 ಭೀಮಾ, ಮೂಸ, ಮುನಥನೀರು ಘಟ್ಪ್ರಭಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ, ತುಂಗಭದಾರ 
ಕಾವಥೀರಿ 805 ಕಿ.ಮಿ 81,155 ಹರಂಗಿ, ಹಥೀಮಾವ್ತ, ಶಿಂಶಾ, 

ಅಕಾಿವ್ತ 
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಿ, ಕ್ಬಬನ್ಸ, ಸುವ್ಣಾಿವ್ತ, 
ಭವಾನ್ಸ, ನಥೂೀಯಿಲ್, ಅಮರಾವ್ತ 

ಮಹಾನದಿ 851 ಕಿ.ಮಿ 1,41,589 ಸಯೀನಾರ್, ಹಸದಥೀನಥೂೀ, ಮಂಡ್, 
ಇಬ್ 

ಒಂಗ್, ತಥೀಲ್, ಜಥೂೀಂಕ 

 

ಈಗ ಭಾರತದ ನದಿಗಳ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದಥೀಶಗಳ ಬಗ್ಥೆ ವಿವ್ರವಾಗಿ ತಳಿಯೀಣ 
ಬಹಳಷ್ುು ನದಿಗಳು ತಮಮ ನ್ಸೀರನುನ ಬಂಗ್ಾಳ ಕಥೂಲ್ಲಿಗ್ಥ ಒಯುಯತತವಥ. ಕಥಲವಂದು ನದಿಗಳು ದಥೀಶದ ಪ್ಶಿಿಮದ ಕ್ಡಥಗ್ಥ ಹರಿದು ನಂತರ ಅರಬಬ 
ಸಮುದರ ಸ್ಥೀರುತತವಥ. ಲಢಾಕಿನ ಕಥಲವ್ು ಪ್ರದಥೀಶಗಳು, ಅರವ್ಳಿಿ ಘಟ್ುಗಳ ಉತತರ ಭಾಗಗಳು ಮತುತ ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿಯ ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದಥೀಶಗಳು 
ಅಂತರಗಭಿ ಜಲಾನಯನ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆಹಥೂಂದಿದಥ. ಎಲಾಿ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳು ಈ ಮೂರು ಮುಖಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉಗಮವಾಗುತತವಥ. 

• ಹಿಮಾಲಯ ಮತುತ ಕಾರಕಥೂರಂ ಶಥರೀಣಿ 

• ಛಥೂೀಟ್ಾ ನಾಗಪ್ುರ ಪ್ರಸೆಭೂಮಿ ಮತುತ ವಿಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಸತುುರ ಶಥರೀಣಿ 

• ಪ್ಶಿಿಮ ಘಟ್ುಗಳು 
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ಭಾರತದ ಜಲಾನಯನ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಗಿೀೀಕರಣ 

ಸಂಗರಹಣಾ ಪ್ರದಥೀಶದ ಗ್ಾತರದ ಆಧಾರದ ಮೀಲಥ ಜಲಾನಯನ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ
ಭಾಗ ಸಂಗರಹಣಾ ಪ್ರದಥೀಶಗಳ ಗ್ಾತರ ಚದರ ಕಿಮಿಗಳಲ್ಲ ಿ
ಪ್ರಮುಖ ನದಿ 20,000 
ಮಧಯಮ ನದಿ 20,000-2000 
ಚಿಕ್ಕ ನದಿ 2000-ಕಥಳಗ್ಥ 

 
ಉಗಮಸ್ಾನೆದ ಆಧಾರದ ಮೀಲಥ ಜಲಾನಯನ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ

ಸವ್ೀಕಾಲ್ಲಕ ನದಿಗಳು ಕಾಲ್ಲಕ ನದಿಗಳು 
ಹಿಮಾಲಯದ ನದಿಗಳು ಪ್ಯಾಿಯಪ್ರಸೆಭೂಮಿಯ ನದಿಗಳು 
ಸಂಧೂ, ಗಂಗ್ಾ, ಬರಹಮಪ್ುತಾರ ಮತುತ ಅವ್ುಗಳ 
ಉಪ್ನದಿಗಳು 

ಮಹಾನದಿ, ಗ್ಥೂೀದಾವ್ರಿ, ಕ್ೃಷ್ಾಾ, ಕಾವಥೀರಿ, ನಮಿದಾ, 
ತಪಿೀ ಮತುತ ಅವ್ುಗಳ ಉಪ್ನದಿಗಳು 

 
ಜಲಾನಯನದ ವಿಧದ ಆಧಾರದ ಮೀಲಥ ಜಲಾನಯನ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ

ಈ ವ್ಗಿದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನದಿಗಳನುನ ನಾಲುಕ ಗುಂಪ್ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು 
ಸಮುದರಕಥೆ ಸ್ಥೀರುವ್ ನದಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ ಜಲಾನಯನ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಯ ನದಿಗಳು 
ಹಿಮಾಲಯದ ನದಿಗಳು, ಡಥಕ್ಕನ್ ನದಿಗಳು, ಕ್ರಾವ್ಳಿ 
ತೀರದ ಸಮುದರ ಸ್ಥೀರುವ್ ನದಿಗಳು 

ಯಾವಾಗ ನದಿಯು ಸಮುದರ ಸ್ಥೀರದಥ, ನಥಲದಲ್ಲಿಯೀ 
ಬತುತವ್ುದಥೂೀ ಅಂತಹ ಪ್ರದಥೀಶಕಥಕ ಅಂತಗಿಭಿ 
ಜಲಾನಯನವಥನುನತಾತರಥ. ಅಂತಗಿಭಿ ಜಲಾನಯನಗಳು 
ಅಲುಕಾಲ್ಲಕ್ವಾಗಿರುತತವಥ. 

ಸಂಧೂ, ಗಂಗ್ಾ, ಬರಹಮಪ್ುತಾರ ಮತುತ ಅವ್ುಗಳ 
ಉಪ್ನದಿಗಳು 

ಉದಾ: ಅಜಥೇರನಲ್ಲ ಿಹುಟ್ುುವ್ ಲೂನ್ಸ ನದಿಯು ಕ್ಚ್ನ 
ರಾನನಲ್ಲಿ ಸಮುದರ ಸ್ಥೀರದಥ ಬರಿದಾಗುತತದಥ 

 
ಸಮುದರದ ಆಧಾರದ ಮೀಲ್ಲನ ಜಲಾನಯನ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ

ಬಂಗ್ಾಳ ಕಥೊಲ್ಲಿಯ ಜಲಾನಯನ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದರದ ಜಲಾನಯನ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ
ಪ್ೂವಾಿಭಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದು ಬಂಗ್ಾಳ ಕಥೂಲ್ಲ ಿಸ್ಥೀರುವ್ 
ನದಿಗಳು 

ಪ್ಶಿಿಮಾಭಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದು ಅರಬಬೀ ಸಮುದರ ಸ್ಥೀರುವ್ 
ನದಿಗಳು 

ಗಂಗ್ಾ, ಗ್ಥೂೀದಾವ್ರಿ, ಕಾವಥೀರಿ, ಕ್ೃಷ್ಾಾ ನಮಿದಾ, ತಪಿೀ 
 

90 ಪ್ರತಶತ ನದಿಗಳು ಬಂಗ್ಾಳ ಕಥೊಲ್ಲಿಗ್ಥ ಸ್ಥೀರುತತವಥ. ಉಳಿದವ್ು ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದರಕಥೆ ಸ್ಥೀರುತತವಥ ಇಲ್ವಿೀ ಅಂತರ್ಗರ್ೀವಾಗುತತವಥ. 
ಬಂಗ್ಾಳ ಕಥೊಲ್ಲ ಿಜಲಾನಯನ ಅರಬ್ಬ ಸಮುದರ ಜಲಾನಯನ 
ಬಂಗ್ಾಳ ಕಥೂಲ್ಲಿಗ್ಥ ಸ್ಥೀರುವ್ ನದಿಗಳು ಅರಬಬ ಸಮುದರ ಸ್ಥೀರುವ್ ನದಿಗಳು 
ಪ್ೂವಾಿಭಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುತತವಥ ಪ್ಶಿಿಮಾಭಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುತತವಥ 
ದಥೀಶದ ~77 ಪ್ರತಶತ ಜಲಾನಯನವ್ು ಬಂಗ್ಾಳ ಕಥೂಲ್ಲ ಿ
ಸಮುದರದ ಕ್ಡಥಗ್ಥ ಹರಿಯುತತವಥ 

ದಥೀಶದ ~23 ಪ್ರತಶತ ಜಲಾನಯನವ್ು ಅರಬಬ 
ಸಮುದರದ ಕ್ಡಥಗ್ಥ ಹರಿಯುತತವಥ 
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ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಗಳು 
ಹಿಮಾಲ್ಯದ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ

• ಸಿಂಧೂ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ

• ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ

• ಗಿಂಗಾ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ

• ಯಮುನಾ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ
 

ಪ್ರ್ಾೀಯ ಪ್ರಸೆರ್ೊಮಿ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಗಳು 
• ಗಥೂೋದಾವ್ರಿ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ

• ಕೃಷ್ಾಾ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ

• ಕಾವಥೋರಿ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ

• ಮಹಾನದಿ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ

ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಥೆ ಹರಿಯುವ್ ಪ್ರ್ಾೀಯ ಪ್ರಸೆರ್ೊಮಿ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಗಳು 
• ನಮಮದಾ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ

• ತ್ಪತಿ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ

• ಸಬ್ರಮತಿ ನದಿ 

• ಮಾಹಿ ನದಿ 

• ಲುನಿ ನದಿ 

 

ಸಿಂಧೂ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ 
ಸಿಂಧೂ ನದಿಯು ಮಾನಸಸರಥೂೋವ್ರ ಸರಥೂೋವ್ರದ ಬಳಿ ಟಿಬಥಟ್ನ ಕ್ಥೈಲಾಸ ಶಥರೋಣಿಯ ಉತ್ತರದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಿಿಂದ ಉದಭವಿಸುತ್ತದಥ. 
ಇದು ಭಾರತ್ ಮತ್ುು ಪಾಕಿಸ್ಾುನ ಎರಡರಲೂೂ ಹಥಚ್ಚಿನ ಸಿಂಖ್ಥಯಯ ಉಪನದಿಗಳನುು ಹಥೂಿಂದಿದಥ ಮತ್ುು ಜಲಮೂಲದಿಿಂದ ಒಟ್ುು 3180 ಕಿ.ಮಿ 

ಉದದವ್ನುು ಹಥೂಿಂದಿದುದ ಕರಾಚ್ಚ ಬ್ಳಿ ಅರಥೋಬಿಯನ್ ಸಮುದರಕಥೆ ಬಿೋಳುತ್ುದಥ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಿಂದಾಜು 
1114 ಕಿಮೋ ಭಾರತ್ದಲ್ಲೂದಥ. 
ನದಿಯ ಮಾಗಗ: 

• ಇದು ನಿಂಗಾ ಪಬ್ಮತ್ದ ಉತ್ುರದಲ್ಲೂರುವ್ ಅಟಾಕ್ ಬ್ಳಿ 5181ಮೋ ಆಳವಾದ ಮೂಲಕ ಹಿಮಾಲಯವ್ನುು ದಾಟ್ುತ್ುದಥ. 
   ಇದು ಭಾರತ್-ಚ್ಚೋನಾ ಗಡಿಯ ಬ್ಳಿ ಧಾರ್ ನದಿಯು ಇದನುನ ಸ್ಥೀರುತತದಥ. 
• ಲಡಾಖ್ ಶಥರೋಣಿ ಮತ್ುು ಜಮುಮ ಮತ್ುು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲಥೋಹ್ ಜಿಲಥೂಯ ಜಸೆರ್ ಶಥರೋಣಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ದಲ್ಲೂ ಹ್ರಿಯುತ್ುದಥ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಪರದಥೋಶದಲ್ಲೂ,  
    ಇದು ಅನಥೋಕ ಉಪನದಿಗಳಥ ಿಂದಿಗಥ ಸ್ಥೋರುತ್ುದಥ - ಜಸೆರ್, ಶಥ್ ಯೋಕ್, ನುಬ್ಾರ ಮತ್ುು ಹ್ುಿಂಜಾ.   

• ಇದು ಡಾದಿಮಸ್ಾುನ್ ಪರದಥೋಶದ ಚ್ಚಲೂರ್ ಬ್ಳಿ ಆಳವಾದ ಕ್ಣಿವಥಯನುನ ನಂಗ್ಾ ಪ್ಬಿತನ ಹಥೀರ್ ಪಿನ್ ಬ್ಥಂಡ್ ಬ್ಳಿ ಪಾಕಿಸ್ಾುನವ್ನುನ   
   ಪ್ರವಥೀಶಿಸುತತದಥ 
• ಇದು ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ ಕರಾಚ್ಚಯ ಪೂವ್ಮಕಥೆ ಅರಥೋಬಿಯನ್ ಸಮುದರಕಥೆ ಸ್ಥೀರುತತದಥ 
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  ಭಾರತೀಯ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ
 

 

• ಸಿಂಧೂ ನದಿಯು ಪಾಕಿಸ್ಾುನ ಮತ್ುು ಪಿಂಜಾಬ್ಗಥ ನಿೋರಿನ ಪೂರಥೈಕಥಯ ಪರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದಥ 

• ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪಪಿಂದ, ಭಾರತ್ ಮತ್ುು ಪಾಕಿಸ್ಾುನ ನಡುವಿನ ನಿೋರು ಹ್ಿಂಚ್ಚಕಥ ಒಪಪಿಂದವಾಗಿದೂದ, 

1960ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ು. ಇದಕಥಕ ವಿಶವಬ್ಾಯಿಂಕ್್ ದಲಾೂಳತಾ ವ್ಹಿಸತುತ. 
• ಒಪಪಿಂದವ್ು ಭಾರತ್ಕಥೆ 20% ನಿೋರನುು ನಿೋಡುತ್ುದಥ. ಭಾರತ್ವ್ು ಮೂರು ಪೂವ್ಮ ನದಿಗಳ ಮೋಲಥ ಹಿಡಿತ್ ಸ್ಾಧಿಸತ್ು. ಅವ್ುಗಳಥಿಂದರಥ: 

ರವಿ, ಬಿಯಾಸ್, ಸಟಥೂಜ್ 

• ಭಾಕಾರ ನಿಂಗಲ್ ಯೋಜನಥ (ಸಟಥೂಜ್) ಇಿಂದಿರಾ ಗಾಿಂಧಿ ಯೋಜನಥ (ಸಟಥೂಜ್ ಮತ್ುು ಬಿಯಾಸ್), ಪಾಿಂಗ್ ಅಣಥಕಟ್ುು (ಬಿಯಾಸ್), 

ಬ್ಾಗಿೂಹಾರ್ ಯೋಜನಥ (ಚಥನಾಬ), ಥಿಯೆನ್ ಅಣಥಕಟ್ುು (ರವಿ) ಇವ್ು ಕಥಲವ್ು ಪರಮುಖ ಜಲವಿದುಯತ್ ಸಿಂಧೂ ಅಂತರ್ಗಭಿ 

ಜಲಾನಯನ ನದಿವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನಥಗಳು 

• ನಿೋರಿನ ಹ್ಿಂಚ್ಚಕಥಯಲ್ಲೂ ಉದಭವಿಸಬ್ಹ್ುದಾದ ವಿವಾದಗಳನುು ಪರಿಹ್ರಿಸಲು ಪಿಂಚಾಯಿುಯ ಕಾಯಮವಿಧಾನದಥೂಿಂದಿಗಥ 

ಸ್ೌಹಾದಮಯುತ್ವಾಗಿ ಘರ್ಮಣಥಗಳ ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ವಿಶವಸಿಂಸ್ಥೆಯು ಶಾಶವತ್ ಸಿಂಧೂ ಆಯೋಗವ್ನುು ಸ್ಾೆಪಿಸದಥ. 
 
 

ಬರಹಮಪುತ್ರ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ 
ಬರಹಮಪುತ್ರವ್ು ಮಾನಸ ಸರಥೂೋವ್ರದಿಿಂದ ಹುಟ್ುುತ್ತದಥ, ಇದು ಸಿಂಧೂ ಮತ್ುತ ಸಟ್ಥೆಜ್ನ ಮೂಲವ್ೂ ಆಗಿದಥ. 
ಇದು 3848 ಕಿಮೋ ಉದದವಿದುದ, ಸಿಂಧೂ ನದಿಗಿಿಂತ್ ಸವಲಪ ಉದದವಾಗಿದಥ. ಇದರ ಹಥಚ್ಚಿನ ಹರಿವ್ು ಭಾರತ್ದ ಹಥೂರಗಿದಥ. ಇದು 
ಪರಿಮಾಣದ ದೃಷ್ಟುಯಿಿಂದ ಭಾರತ್ದ ಅತಿದಥೂಡಡ ನದಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಿಂದಾಗಿದಥ. ಇದು ವಿಪತ್ುು ಸೃಷ್ಟುಸಲು ಹಥಸರುವಾಸಯಾಗಿದಥ 
ಅಸ್ಾಸಿಂ ಮತ್ುು ಬ್ಾಿಂಗಾೂದಥೋಶ. 

 

ನದಿ ಮಾಗಗ: 

•  ನದಿಯು ತ್ನು ಮೂಲದಿಿಂದ ಟಿಬ್ಥಟ್ನ ಪೂವ್ಮ ದಿಕಿೆನಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು 1,100 ಕಿ.ಮಿನಷ್ುು ಉದದವಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಶಥರೀಣಿಗಳ 
   ಮೂಲಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಮತುತ ಉತತರದಲ್ಲಿ ಕಥೈಲಾಸ ಪ್ವ್ಿತದ ನಡುವಥ ಹರಿಯುತತದಥ. ಟಿಬ್ಥಟ್ನಲ್ಲೂ ತಾಸಿಂಗಥೂಪೋ ಎಿಂದು ಕರಥಯಲಾಗುತ್ುದಥ. ಇದು   
    ಟಿಬ್ಥಟ್ನಲ್ಲೂ ಕಡಿಮ ಪರಮಾಣದ ನಿೋರನುು ಮತ್ುು ಕಡಿಮ   ಹ್ೂಳು ಹಥೂಿಂದಿದಥ.    
•  ಅದು ನಮಾಿ ಬ್ವಾಮವ್ನುು ತ್ಲುಪಿದಾಗ, ಅದರ ಸುತ್ುಲೂ ಯು-ಟ್ನ್ಮ ತಥಗಥದುಕಥೂಂಡು ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದಥೀಶದ ಮೂಲಕ್ ಭಾರತ್ವ್ನುು  
     ಪರವಥೋಶ್ಮಸುತ್ುದಥ 
•   ಇಲ್ಲೂ ಇದನುು ದಿಹ್ಿಂಗ್ ನದಿ ಎಿಂದು ಕರಥಯಲಾಗುತ್ುದಥ. ಇದು ಸುಮಾರು 35 ಕಿ.ಮೋ ಹ್ರಿಯುತ್ುದಥ ಮತ್ುು ಇನಥುರಡು ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಾದ  
    ದಿಬ್ಾಂಗ್ ಮತುತ ಲಥೂೀಹಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥೋರಿಕಥೂಳುುತ್ುದಥ 
•   ಈ ಒಮುಮಖದ ಹ್ಿಂತ್ದಿಿಂದ, ನದಿಯು ತ್ುಿಂಬ್ಾ ವಿಶಾಲವಾಗುತ್ುದಥ ಮತ್ುು ಇದನುು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಎಿಂದು ಕರಥಯಲಾಗುತ್ುದಥ.ಭಾರತ್ದ ಇದು  
     ಅರುಣಾಚಲ ಪರದಥೋಶ ಮತ್ುು ಅಸ್ಾಸಿಂ ರಾಜಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹ್ರಿಯುತ್ುದಥ ಮತ್ುು ಹಲವ್ು ಉಪ್ನದಿಗಳ ಸಿಂಪಕಮ ಹಥೂಿಂದಿದಥ 
•   ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರವ್ು ಅಸ್ಾಸಿಂನಲ್ಲೂ ತ್ನು ಹಥಚ್ಚಿನ ಉದದದ ಹಥಣಥಯಲಪಟ್ುಂತಹ ನಾಲಥಯನುನ ಹಥೂಿಂದಿದಥ. 
•  ಇದು ಬ್ಾಿಂಗಾೂದಥೋಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹಥೂೋದ ನಿಂತ್ರ ಬ್ಿಂಗಾಳ ಕಥೂಲ್ಲೂಗಥ ಹ್ರಿಯುತ್ುದಥ. 
•   ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೂಳು ಶಥೀಕ್ರಣಥಯಾಗುವ್ುದರ ಮೂಲಕ್ ನದಿಯ ದಿಾೀಪ್ದಲ್ಲಿ ಚಾಸ್  ಹುಟ್ುುತತವಥ. ಹ್ೂಳು ನಿಕ್ಥೋಪಗಳ ಮಳಥಗಾಲದಲ್ಲೂ    
     ಹಲವಾರು ಚಾಸ್ಗಳು ಭಾಗಶಃ ಅರ್ವಾ ಸಂಪ್ೂಣಿವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ, ಮೂಲಭೂತ ಸ್ಥೀವಥಗಳ ವಿತರಣಥಯ ಮೀಲಥ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೀರುತತವಥ 
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• ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯು ಅಸ್ಾಸಿಂ ಮತ್ುು ಅದರ ಆಥಿಮಕತಥಯ ಜಿೋವ್ನಾಡಿಯಾಗಿದಥ. 

• ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಮತ್ುು ಅದರ ಉಪನದಿಗಳು ದಥೋಶದ ಸಿಂಪನೂಮಲಗಳ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಮದ 

          ಶಥೋಕಡಾ 30 ಕಿೆಿಂತ್ ಹಥಚುಿ ಒಯುಯತ್ುವಥ 
• ಸ್ಾದಿಯಾದಿಿಂದ ಅಸ್ಾಸಿಂನ ಧುಬಿರವ್ರಥಗಥ ರಾಷ್ಟರೋಯ ಜಲಮಾಗಮ 2 ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಮೋಲಥ ವಾಯಪಿಸದಥ. ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರದ ಸವಥತ್ದಿಿಂದಾಗಿ 

ವ್ರ್ಮಕಥೆ ಒಟ್ುು ಭೂ-ನರ್ುವ್ು 72.5 ರಿಿಂದ 80 ಚದರಕಿಮೋ/ವ್ಷ್ಿದಷ್ುು 1997 ರಿಿಂದ 2007-08 ರ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲೂ  ಇರುತ್ುದಥ. 

• ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರದಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ್ ಸವಥತ್ದ ಅಪಾಯವ್ು ದುಬಿಲ ಪ್ರದಥೀಶಗಳಾದ ಮಜುಲ್ಲ, ಪಲಾಸಬರಿ,     ರಥೂೋಹಥೂೀರಿಯಾ, ಭುರಗಾಿಂವ್ 

ಮತ್ುು ಬ್ಥೂಕುವಾಲ್ ಮುಿಂತಾದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ತೀವ್ರವಾಗಿದಥ 
 

 
ಗಿಂಗಾ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ 
ಗಿಂಗಥಯು ಗಿಂಗಥೂೋತ್ರರಯ ಹಿಮನದಿಯಿಂದ ಭಾಗಿೋರಥಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ುುತ್ತದಥ. 
• ಇದು ಗವಾಮಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ದಥೋವ್ಪರಯಾಗವ್ನುು ತ್ಲುಪುವ್ ಮೊದಲು, ಮಿಂದಾಕಿನಿ, ಪಿಿಂಡಾರ್, ಧೌಲ್ಲಗಿಂಗಾ ಮತ್ುು ಬಿಷ್ಥಗಿಂಗಾ ನದಿಗಳು 

ಅಲಕನಿಂದಾದಲ್ಲೂ ವಿಲ್ಲೋನಗಥೂಳುುತ್ುವಥ ಮತ್ುು ಭಥೋಲ್ಲಿಂಗ್ ಭಾಗಿೋರಥಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿದಾಗುತ್ುವಥ 

• ದಥೋವ್ಪರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿೋರಥಿ ಮತ್ುು ಅಲಕನಿಂದಾ ಎರಡರಿಿಂದಲೂ ನಿೋರು ಗಿಂಗಥಯ ಹಥಸರಿನಲ್ಲೂ ಹ್ರಿಯುತ್ುದಥ 

• ಗಿಂಗಥಯ ಪರಮುಖ ಉಪನದಿಗಳಥಂದರಥ ಯಮುನಾ, ದಾಮೊೋದರ್, ಸಪು ಕಥೂೋಸ, ರಾಮ್ ಗಿಂಗಾ, ಗಥೂೋಮತಿ, ಘಘರಾ ಮತ್ುು ಸನ್. ನದಿಯು 
ತ್ನು ಮೂಲದಿಿಂದ 2525 ಕಿಮೋ ದೂರವ್ನುು ಕರಮಸದ ನಿಂತ್ರ ಬಂಗ್ಾಳಕಥೂಲ್ಲೂಯನುು ಸ್ಥೀರುತ್ುದಥ 

 
 

ಗಿಂಗಾ ನದಿಯ ಹರಿವ್ು: 
• ಇದು ಭಾರತ್ದ ಉತ್ುರಾಖಿಂಡ ರಾಜಯದ ಪಶ್ಮಿಮ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲೂ ಉದಯಿಸುತ್ುದಥ 

• ಇದು ಋಷ್ಟಕಥೋಶದಲ್ಲೂರುವ್ ಪವ್ಮತ್ಗಳಿಿಂದ ಹಥೂರಹಥೂಮಿಮ, ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ುು ಪೂವ್ಮಕಥೆ ಹ್ರಿದು ಗಿಂಗ್ಾಬಯಲನುು ಉತ್ುರ ಭಾರತ್ದ ಹ್ರಿದಾವರದ 

ತಿೋರ್ಥಮಯಾತಾರ ಪಟ್ುಣದಲ್ಲೂ ಪ್ರವಥೀಶಿಸುತತದಥ 

• ಗಿಂಗಾ ನದಿಯು ಚುನಾರ್, ಮಜಾಮಪುರ್, ವಾರಣಾಸ, ಗಾಜಿಪುರ, ಅರಾ, ಪಾಟಾು, ಚಪಾರ, ಹಾಜಿಪುರ್, ಮೊಕಾಮಾ, ಮುಿಂಗಥೋರ್, 

ಸ್ಾಹಿಬ್ಗಿಂಜ್, ರಾಜಮಹ್ಲ್, ಭಾಗಲುಪರ್, ಬ್ಲ್ಲೂಯಾ, ಬ್ಕಸರ್, ಸಮಾರಿಯಾ, ಸುಲುಿಂಗಿಂಜ್, ಮತ್ುು ಫರಕೆ ಪಟ್ುಣಗಳನುು ಹಾದು 

ಹಥೂೋಗುತ್ುದಥ. 

• ಗಿಂಗಾನದಿಯು ಎರಡು ವಿತ್ರಣಾ ನದಿಗಳಾಗಿ ಕವ್ಲಥೂಡಥಯುತ್ುದಥ, “ಹ್ೂಗಿೂ” ಮತ್ುು ಭಾರತ್ದ ಮುಷ್ಟಮದಾಬ್ಾದ್ ಜಿಲಥೂ ಗಿರಿಯದಲ್ಲ ಿ“ಪದಮ” 

ಅದು ಬ್ಿಂಗಾಳ ಕಥೂಲ್ಲಿಯನುನ ಬ್ಾಂಗ್ಾಿದಥೀಶದ ಮೂಲಕ್ ಸ್ಥೀರುತತದಥ 
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• ನದಿಯು ಸರಿಸುಮಾರು 140 ಜಾತಿಯ ಮೋನುಗಳು, 90 ಜಾತಿಯ ಉಭಯಚರಗಳು ಮತ್ುು 
          ಸರಿೋಸೃಪಗಳು ಮತ್ುು ಸಸುನಿಗಳು, ಘಾರಿಯಲ್ ನಿಂತ್ಹ್ ತಿೋವ್ರವಾಗಿ ಅಳಿವಿನಿಂಚ್ಚನಲ್ಲೂರುವ್ ಜಾತಿಗಳನುು  
              ಒಳಗಥೂಿಂಡಿಂತಥ  ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಾಯದ ನದಿ ಡಾಲ್ಲಿನ್ಗಳಿಗ್ಥ ಮನಥಯಾಗಿದಥ. 

• ಗಿಂಗಾ ಬ್ಯಲು ಪರದಥೋಶದಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಟಗಥ ಬ್ಳಸುವ್ ನಿೋರು ಗಿಂಗಾನದಿಯಿಿಂದ ಬ್ರುತ್ುದಥ.ಈ ಪರದಥೋಶದಲ್ಲೂ ಬ್ಥಳಥಯುವ್ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಥಳಥಗಳಲ್ಲೂ 
ಗಥೂೋಧಿ, ಮಸೂರ, ಅಕಿೆ, ಆಲೂಗಡಥಡ, ಕಬ್ುಬ ಮತ್ುು ಎಣಥಾ ಬಿೋಜಗಳು ಸ್ಥೋರಿವಥ. ಸ್ಥಣಬ್ು, ದಿವದಳ ಧಾನಯಗಳು, ಸ್ಾಸವಥ, ಎಳುು ಮತ್ುು 
ಮಣಸನಕಾಯಿಗಳನುು ಸಹ್ ನದಿ ದಡದಲ್ಲೂ ಬ್ಥಳಥಯಲಾಗುತ್ುದಥ 

• ಕಾಳಿ ಮತ್ುು ರಾಮಗಿಂಗಾ ಸ್ಥೋರಿದಿಂತಥ ಗಿಂಗಥಯ ಮುಖಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲೂ 764 ಕಥೈಗಾರಿಕಥಗಳು 
              1123 MLD ನಿೋರನುನ ಬಳಸ ಮತ್ುು 500 MLD ತಾಯಜಯ ನಿೋರನುು ಹಥೂರಹಾಕುತ್ುದಥ. 

• ನದಿಯ ಅನಥೋಕ ವಿಸ್ಾುರಗಳನುು ಸರಕುಗಳನುು ಸ್ಾಗಿಸಲು ಜನರ ಪ್ರಯಾಣಕಥಕ ದಿಕ್ುಕ ಮಾಪ್ನ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬ್ಳಸಲಾಗುತ್ುದಥ ಮತ್ುು 
ರಾಷ್ಟರೋಯ ಜಲಮಾಗಮ 1 (NW-1) ಅರ್ಥವಾ ಗಿಂಗಾ-ಭಾಗಿೋರಥಿ-ಹ್ೂಗಿೂ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆಉತ್ುರ ಪರದಥೋಶದ ಪರಯಾಗ್್ರಾಜ್್ನಿಿಂದ ಪಾಟಾು 
ಮತುತ ಭಾಗಲ್್ಪುರ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಮಿಮ ಬ್ಿಂಗಾಳದ ಹ್ಲ್ಲದಯಾದವ್ರಥಗ್ಥ ಮತುತ  ಬಿಹಾರದ ಭಗಲಪ್ುರದಲ್ಲಿ ಗಂಗ್ಾ ನದಿಗ್ಥ ಅಡಡಲಾಗಿ 

ಚಲ್ಲಸುತತದಥ 
• 'ನಮಾಮ ಗಿಂಗಥ ಕಾಯಮಕರಮ', ಒಿಂದು ಸಿಂಯೋಜಿತ್ ಸಿಂರಕ್ಷಣಾ ಮರ್ನ್ ಆಗಿದಥ, ಇದನುು  ̓ ಫ್ಾಿಗ್ಷಿಪ್ ಪ್ರೀಗ್ಾರಂʼ ಎಂದು ಜೂನ್ 2014 

ರಲ್ಲೂ ಕಥೋಿಂದರ ಸಕಾಮರ ರೂ.20,000 ಕಥೂೋಟಿ ಬ್ಜಥಟ ವಥಚಿದಥೂಿಂದಿಗಥ ಮಾಲ್ಲನಯವ್ನುು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತ್ಗಿಸಿ ನದಿಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಥ ಮತುತ 
ರಾಷ್ಟರೋಯ ನದಿ ಗಂಗ್ಾದ ಪುನಯೌಮವ್ನಗಥೂಳಿಸುವಿಕಥಯ ಅವ್ಳಿ ಉದಥದೀಶವ್ನುನ ಸ್ಾಧಸುವ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅನುಮೊೋದಿಸಲಾಗಿದಥ 

 
 

ಯಮುನಾ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ 
ಯಮುನಾ ನದಿಯು ಉತ್ತರಾಖಿಂಡದ ಬಿಂದರ್ಪ ಿಂಚ್ ಶ್ಚಖರದಲ್ಲರೆುವ್ ಯಮುನಥೂೋತ್ರರ ಹಿಮನದಿಯಿಂದ ಹುಟ್ುುತ್ತದಥ. 
• ಯಮುನಾ ನದಿಯು ಗಿಂಗಾ ನದಿಯ ಅತಿ ದಥೂಡಡ ಉಪನದಿಯಾಗಿದಥ. 
•  ಈ ನದಿಯನುು ಸ್ಥೋರುವ್ ಮುಖಯ ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲೂ ಸನ್, ಹಿಿಂಡನ್, ಬ್ಥಟಾವ ಕಥನ್ ಮತ್ುು ಚಿಂಬ್ಲ್ ಸ್ಥೋರಿವಥ. 
• ಟ್ನ್ಸ ಯಮುನಥಯ ದಥೂಡಡ ಉಪನದಿಯಾಗಿದಥ. 
• ನದಿಯ ಜಲಾನಯನ ಪರದಥೋಶವ್ು ದಥಹ್ಲ್ಲ, ಹಿಮಾಚಲ ಪರದಥೋಶ, ಉತ್ುರ ಪರದಥೋಶ, ಹ್ರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಾೆನ ಮತ್ುು ಮಧಯಪರದಥೋಶ  

   ರಾಜಯಗಳವ್ರಥಗೂ ವಿಸುರಿಸದಥ. 
• ಯಮುನಾ ನದಿಯು ಹ್ರಿಯಾಣ, ಯುಪಿ ಮತ್ುು ದಥಹ್ಲ್ಲಯಲ್ಲಿ  ಉತ್ುರಾಖಿಂಡ ಮತ್ುು ಹಿಮಾಚಲ ಪರದಥೋಶದ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯನುು  
   ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸುತ್ುದಥ. 
 

ನದಿಯ ಹರಿವ್ು: 
• ಯಮುನಥೂೋತಿರ ಹಿಮನದಿಯಲ್ಲೂ ತ್ನು ಮೂಲದಿಿಂದ, ನದಿಯು 200 ಕಿಮೋ ದಕ್ಷಿಣಕಥೆ ಕಥಳಗಿನ ಹಿಮಾಲಯ ಪರದಥೋಶ ಮತ್ುು ಶ್ಮವಾಲ್ಲಕ್ ಶಥರೋಣಿಗಳ  

    ಮೂಲಕ ಹ್ರಿಯುತ್ುದಥ. 
• ಇದು ಇಿಂಡಥೂೋ ಗಿಂಗಾ ಬ್ಯಲು ಪರದಥೋಶವ್ನುು ಒಮಮ ಪರವಥೋಶ್ಮಸದಾಗ ಗಿಂಗಾಗಥ ಬ್ಹ್ುತಥೋಕ ಸಮಾನಾಿಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಾಗುತ್ುದಥ. ಈ ಗಿಂಗಾ –  

    ಯಮುನಾ ದಥೂೋಬ ಪರದಥೋಶವ್ು 69,000 ಚ.ಕಿ.ಮೋ ಪರದಥೋಶದಲ್ಲೂ ಹ್ರಡಿದಥ. 
• ಯಮುನಾ ನಿಂತ್ರ ದಥಹ್ಲ್ಲ, ಮರ್ಥುರಾ, ಆಗಾರ, ಫಿರಥೂೋಜಾಬ್ಾದ್ ಮತ್ುು ಇಟಾವಾವ್ನುು ಹಾದುಹಥೂೋಗುತ್ುದಥ. 
• ಅಲಹಾಬ್ಾದ್ ಬ್ಳಿ, ಸುಮಾರು 855 ಮೈಲುಗಳ (1,376 ಕಿಮೋ) ಹರಿವಿನ ನಿಂತ್ರ, ಯಮುನಾ ಗಿಂಗಥಯನುು ಸ್ಥೋರುತ್ುದಥ. 
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• ಸುಮಾರು 57 ಮಲ್ಲಯನ್ ನಿವಾಸಗಳು ಯಮುನಥಯ ನಿೋರನುು ಅವ್ಲಿಂಬಿಸದಾದರಥ 
• ಯಮುನಾ ಮತ್ುು ಗಿಂಗಥಯ ಸಿಂಗಮ, ತಿರವಥೋಣಿ ಸಿಂಗಮವ್ು 12 ವ್ರ್ಮಗಳಿಗಥೂಮಮ ನಡಥಯುವ್  ಕುಿಂಭಮೀಳಕಥಕ ನಥಲಥಯಾಗಿದಥ. 
• ಯಮುನಾ ನದಿಯ ನಿೋರು "ಹಥಚುಿ" ಕಲುಷ್ಟತ್ವಾಗಿದುದ, "ಆಮೂಯುಕು, ಭಾರ ಲಥೂೋಹ್ಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಹಥಚ್ಚಿನ ಮಾಲ್ಲನಯಕಾರಕಗಳನುು"  

   ಹಥೂಿಂದಿದುದ ಅವ್ುಗಳು ಮಾನವ್ನ ಆರಥೂೋಗಯಕಥಕ ಬ್ಹ್ಳ ಹಾನಿಕರ ಮತ್ುು ಇದನುು ಕೃಷ್ಟಗಥ ನಿೋರಾವ್ರಿ ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ್ಂತಲಿ 
   ಎಂದು ರಾಷ್ಟರೋಯ ಹ್ಸರು ನಾಯಯಮಿಂಡಳಿ ಅಭಿಪಾರಯಪಟಿುದಥ. 4 ವ್ರ್ಮಗಳ ನಿಷ್ಥೋಧದ ನಿಂತ್ರ, ಕಥೂಯುೂ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನುಗಳಲ್ಲಿನ  
   ಲಥೂೀಹಗಳ ಅಂಶವ್ನುನ ನ್ಸರಂತರ ಪ್ರಿೀಶಿೀಲ್ಲಸ, 2019 ರಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಟಗಥ ಅನುಮತಿ ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ು   
• ಯಮುನಾ ಭಾರತ್ದ ರಾಷ್ಟರೋಯ ಜಲಮಾಗಮಗಳಲ್ಲೂ ಒಿಂದಾಗಿದಥ, ಹ್ರಿಯಾಣ, ದಥಹ್ಲ್ಲ ಮತ್ುು ಉತ್ುರ ಪರದಥೋಶದಲ್ಲೂ NW110 ಎಿಂದು  
    ಗುರುತಸಲಾಗಿದಥ. 
 

ನಮಗದಾ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ 
ಇದು ಮಧಯಪರದಥೋಶ ರಾಜಯದ ಅಮರಕಿಂಟ್ಕ್ ಬಥಟ್ುದ ನಮಗದಾ ಕುಿಂಡದಿಿಂದ ಉದಯಸುತ್ತದಥ. 
• ನಮಮದಾ ನದಿಯು ಮಧಯ ಭಾರತ್ದಲ್ಲೂ ನಥಲಥಗಥೂಿಂಡಿದಥ. 
• ಇದು ಉತ್ುರ ಭಾರತ್ ಮತ್ುು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ದ ನಡುವಿನ ಸ್ಾಿಂಪರದಾಯಿಕ ಗಡಿರಥೋಖ್ಥಯನುು ವಿವ್ರಿಸುತ್ುದಥ. 
• ಇದು ಭಾರತ್ದ ಪಯಾಮಯ ಪ್ರಸೆಭೂಮಿಯ ಪರಮುಖ ನದಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಿಂದಾಗಿದಥ. ನಮಮದಾ, ತ್ಪತಿ ಮತ್ುು ಮಾಹಿ ನದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪೂವ್ಮದಿಿಂದ  

    ಪಶ್ಮಿಮಕಥೆ ಹ್ರಿಯುತ್ುವಥ. 
• ನದಿಯು ಮಧಯಪರದಥೋಶ, ಗುಜರಾತ್, ಮತ್ುು ಮಹಾರಾರ್ರ ರಾಜಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹ್ರಿಯುತ್ುದಥ. 
• ಇದು ಗುಜರಾತ್್ನ ಭರೂಚ್ ಜಿಲಥೂಯಲ್ಲೂ ಅರಬಿಬ ಸಮುದರಕಥೆ ಸ್ಥೀರುತತದಥ. 

 
ನದಿಯ ಹರಿವ್ು: 
• ನದಿಯು ಅಮರಕಿಂಟ್ಕ್ ಬ್ಥಟ್ುದ ಶಥರೋಣಿಯಿಿಂದ ಕಪಿಲಧರ ಜಲಪಾತ್ದಲ್ಲೂ ಇಳಿದು ರಾಮನಗರ, ಮಾಿಂಡಾೂ ಮತ್ುು ಜಬ್ಲುಪರದ ಮೂಲಕ್  
  ಹರಿಯುತತದಥ  
• ಜಬ್ಲುಪರದ ಹ್ತಿುರ, ಧುಿಂಧರಾ ಜಲಪಾತ್ದ ನಿಂತ್ರ, ನಮಮದಾ ಮೂರು ಕಿರಿದಾದ ಕಣಿವಥಗಳನುು ಪರವಥೋಶ್ಮಸುತ್ುದಥ ಉತ್ುರದಲ್ಲೂ ವಿಿಂಧಯ ಸ್ಾೆರ್ಪ್ಸಮ  

   ಮತ್ುು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲೂ ಸ್ಾತ್ುಪರ ಶಥರೋಣಿ. 

• ಇದು ಉತ್ುರ ಭಾರತ್ ಮತ್ುು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ದ ನಡುವಿನ ಸ್ಾಿಂಪರದಾಯಿಕ ಗಡಿಯನುು ರೂಪಿಸುತ್ುದಥ. 
• ಇದು ಗಲ್ಿ ಆಫ್ ಕಾಯಂಬ್ಥ ಮೂಲಕ ಅರಥೋಬಿಯನ್ ಸಮುದರ ಸ್ಥೀರುವ್ ಮೊದಲು ಗುಜರಾತ್್ನ ಭರೂಚ್್ನ ಪಶ್ಮಿಮಕಥೆ 30 ಕಿಮೋ (18.6 ಮೈಲ್ಲ)  

    1,312 ಕಿಮೋ ಉದದದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಮಿಮಕಥೆ ಹ್ರಿಯುತತದಥ. 
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• ನಮಮದಾ ಜಲ ವಿವಾದಗಳ ನಾಯಯಮಿಂಡಳಿ (NWDT) ನ್ಸೀರಿನ ಹಂಚಿಕಥಯ ಅಧಿಕಾರದ ಶಥೀಕ್ಡಾವ್ನುನ 
              ಮಧಯಪರದಥೋಶ, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾರ್ರ ಮತ್ುು ರಾಜಸ್ಾನೆದ ನಡುವಥ ನ್ಸೀಡಿದಥ 

• ನಮಮದಥಯ 101 ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲೂ 60 ಬ್ತಿು ಹಥೂೋಗಿವಥ ಅರ್ಥವಾ ಕಾಲಥೂೋಚ್ಚತ್ವಾಗಿವಥ. ನಮಮದಥಯು ವ್ರ್ಮದ ಹ್ಲವ್ು ತಿಿಂಗಳು ಸ್ಾಗರವ್ನುು 
ತ್ಲುಪುವ್ುದಿಲೂ, ಸಮುದರದ ಚಲನಥಯಿಂದ ಲವ್ಣಾಿಂಶ, ಮಣಿಾನ ಅವ್ನತಿ ಮತ್ುು ಕಥೈಗಾರಿಕಥಗಳಿಗಥ ನರ್ುಕಥೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ುದಥ. 

• ನಮಮದಾ ನದಿಯ ಕಥಲವ್ು ಪರಮುಖ ಅಣಥಕಟ್ುುಗಳು: ಸದಾಮರ್ ಸರಥೂೋವ್ರ ಅಣಥಕಟ್ುು, ಇಿಂದಿರಾ ಸ್ಾಗರ್ ಅಣಥಕಟ್ುು, ಬ್ಗಿಮ ಅಣಥಕಟ್ುು, 
ಮಾನ್ ಅಣಥಕಟ್ುು, ಜಥೂೋಬ್ಾಟ ಅಣಥಕಟ್ುು 

•  ನಮಮದಾ ಕಾಲುವಥಗಳ 532 ಕಿಮೋ ಉದದದ ಜಾಲವ್ನುು ಬ್ಳಸ ವಿದುಯತ್ ಉತಾಪದಿಸಲು ಸ್ಥೂೋಲಾರ್         ಫಲಕ್ಗಳನುನ ಸ್ಾೆಪಿಸದ 

“ಕಥನಾಲ್ ಸ್ೌರ ವಿದುಯತ್ ಯೋಜನಥಯು” ಭಾರತ್ದ ಗುಜರಾತ್್ನಲ್ಲೂ ಪಾರರಿಂಭವಾದ ಈ ರಿೀತಯ ಮೊದಲ ಯೋಜನಥಯಾಗಿದಥ 
 

 
 

ತಾಪಿ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ 
ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಮಧಯಪರದಥೋಶ ರಾಜಯದ ಪ ವ್ಗ ಸ್ಾತ್ುುರ ಶಥರೋಣಿಯಲ್ಲ ೆಹುಟ್ುುತ್ತದಥ. 
• ಇದು ಮಧಯ ಭಾರತ್ದ ನದಿಯಾಗಿದಥ. ಇದು ಭಾರತ್ದ ಪಯಾಮಯ ಪ್ರಸೆಭೂಮಿಯ ಪರಮುಖ ನದಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಿಂದಾಗಿದಥ 
   ಪೂವ್ಮದಿಿಂದ ಪಶ್ಮಿಮಕಥೆ ಹರಿಯುತತದಥ 
• ತಾಪಿ ನದಿಯ ಜಲಾನಯನ ಪರದಥೋಶವ್ು ಹಥಚಾಿಗಿ ಮಹಾರಾರ್ರದ ಪೂವ್ಮ ಮತ್ುು ಉತ್ುರ ಜಿಲಥೂಗಳಲ್ಲೂದಥ 
• ನದಿಯು ಮಧಯಪರದಥೋಶ ಮತ್ುು ಗುಜರಾತ್್ನ ಕಥಲವ್ು ಜಿಲಥೂಗಳನುು ಸಹ್ ಒಳಗಥೂಿಂಡಿದಥ. 
• ತಾಪಿ ನದಿಯ ಪರಮುಖ ಉಪನದಿಗಳು ವಾಘೂರ್ ನದಿ, ಅನಥರ್ ನದಿ, ಗಿನಾಮ ನದಿ, ಪೂಣಾಮ ನದಿ, ಪಿಂಜಾರಾ ನದಿ ಮತ್ುು ಬ್ಥೂೋರಿ ನದಿ. 

 

ನದಿಯ ಹರಿವ್ು: 
ತನನ ಮೂಲದಿಿಂದ, ಇದು ಪಶ್ಮಿಮ ದಿಕಿೆನಲ್ಲೂ ಹ್ರಿಯುತ್ುದಥ. ಗಲಫ್ ಆಫ ಕಾಯಂಬ್ಥಯಲ್ಲಿ ಅರಬಬ ಸಮುದರ ಸ್ಥೀರುವ್ ಮೊದಲು ಮಧಯಪರದಥೋಶದ 

ನಿಮಾರ್ ಪರದಥೋಶ, ಪೂವ್ಮ ವಿದಭಮ ಪರದಥೋಶ ಮತ್ುು ಮಹಾರಾರ್ರದ ಖ್ಾಿಂಡಥೋಶ್ದಿಂಧ ಡಥಕೆನ್ ಪರಸೆಭೂಮಯ ವಾಯುವ್ಯ ಮೂಲಥ ಮತ್ುು ದಕ್ಷಿಣ 

ಗುಜರಾತ್ನಂತಹ , ಕಥಲವ್ು ಪರಮುಖ ಐತಿಹಾಸಕ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತತದಥ. 
 
 
• 9ನಥೋ ಅಕಥೂುೋಬ್ರ್ 2020 ರಿಂದು, ತಾಪಿ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಸಮತಿಯು ಭಾರತ್-EU ನಿೋರಿನ ಅಡಿಯ ಪ್ಾಲುದಾರಿಕಥಯಲ್ಲಿ  ಅಭಿವ್ೃದಿಧಪಡಿಸಲಾದ  

    ತಾಪಿ ನದಿಯ ಜಲಾನಯನ ಪರದಥೋಶದ ನ್ಸವ್ಿಹಣಾ ಯೀಜನಥ(ತಾಪಿ RBM ಯೋಜನಥ)ಯನುನ ಅಳವ್ಡಿಸಕಥೂಿಂಡಿದಥ     
• ಪರ್-ತಾಪಿ -ನಮಮದಾ ಲ್ಲಿಂಕ್ ಹಥಚುಿವ್ರಿ ನಿೋರಿನ ಪರದಥೋಶಗಳಾದ ಪಶ್ಮಿಮ ಘಟ್ುಗಳಿಂದ ನಿೋರನುು ನಿೋರಿನ ಕಥೂರತಥಯ ಪರದಥೋಶಗಳಾದ ಸ್ೌರಾರ್ರ 
   ಮತ್ುು ಕಚ್್ಗ್ಥ ವ್ಗಾಮಯಿಸಲು ಪರಸ್ಾುಪಿಸುತ್ುದಥ. ಈ ಲ್ಲಿಂಕ್ ಯೋಜನಥಯು ಉತ್ುರ ಮಹಾರಾರ್ರ ಮತ್ುು ದಕ್ಷಿಣ ಗುಜರಾತ್್ನಲ್ಲೂ ಪರಸ್ಾುಪಿಸಲಾದ  

    ಏಳು ಜಲಾಶಯಗಳನುು ಒಳಗಥೂಿಂಡಿದಥ. 
• ಹ್ತ್ೂುರ್ ಅಣಥಕಟ್ುು (ಮಹಾರಾರ್ರ), ಕಾಕರಪರ್ ವಿೋರ್ (ಗುಜರಾತ್), ಉಕಥೈ ಅಣಥಕಟ್ುು (ಗುಜರಾತ್), ಗಿನಾಮ ಅಣಥಕಟ್ುು (ಮಹಾರಾರ್ರ), ದಹಿಗಮ್  

    ವಿೋರ್ (ಮಹಾರಾರ್ರ) ಇವ್ು ತಾಪಿ ನದಿಯ ಮೋಲ್ಲನ ಕಥಲವ್ು ಪರಮುಖ ಜಲವಿದುಯತ್ ಯೋಜನಥಗಳು 
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ಗಥೂೋದಾವ್ರಿ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ
ಈ ನದಿಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಕ್ ಬಳಿಯ ತ್ರಯಿಂಬಕ್ಥೋಶವರದಿಿಂದ ಹುಟ್ುುತ್ತದಥ. 
• ಭಾರತ್ದಲ್ಲೂ ಎರಡನಥೋ ಅತಿ ಉದದದ ಹ್ರಿವ್ನುನ ಹಥೂಂದಿರುವ್ ಗಥೂೋದಾವ್ರಿ ನದಿಯು ಕಿಂದು ಬ್ಣಾದ ನಿೋರನುು ಹಥೂಿಂದಿದಥ 
• ನದಿಯನುು ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಗಿಂಗಾ ಅರ್ಥವಾ ವ್ೃದ್ಧ (ಹ್ಳಥಯ) ಗಿಂಗಾ ಎಿಂದು ಕರಥಯಲಾಗುತ್ುದಥ. 
• ಇದು ಕಾಲಥೂೋಚ್ಚತ್ ನದಿಯಾಗಿದುದ, ಬ್ಥೋಸಗಥಯಲ್ಲೂ ಒಣಗುತ್ುದಥ ಮತ್ುು ಮಳಥಗಾಲದಲ್ಲೂ ಅಗಲವಾಗುತ್ುದಥ. 
• ಇದು ಮಧಯಪರದಥೋಶ ತಥಲಿಂಗಾಣ, ಆಿಂಧರಪರದಥೋಶ ಮತ್ುು ಒರಿಸ್ಾಸ, ರಾಜಯಗಳ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ-ಮಧಯ ಭಾರತ್ದಾದಯಿಂತ್ ಆಗಥುೋಯಕಥೆ ಹ್ರಿದು  
    ಬ್ಿಂಗಾಳ ಕಥೂಲ್ಲೂಯನುನ ಸ್ಥೀರುತತದಥ 
• ನದಿಯು ರಾಜಮಿಂಡಿರಯಲ್ಲೂ ಫಲವ್ತಾುದ ಡಥಲಾುವ್ನುು ರೂಪಿಸುತ್ುದಥ. 
• ಈ ನದಿಯ ದಡವ್ು ಅನಥೋಕ ಯಾತಾರ ಸೆಳಗಳನುು ಹಥೂಿಂದಿದಥ, ನಾಸಕ್ (MH), ಭದಾರಚಲಿಂ(TS), ಮತ್ುು ತ್ರಯಿಂಬ್ಕ್. ಇದರ ಕಥಲವ್ು ಉಪನದಿಗಳು 
   ಪಾರಣಹಿತ್ (ಪಥನುಗಿಂಗಾ ಮತ್ುು ವಾದಾಮಗಳ ಸಿಂಯೋಜನಥ), ಇಿಂದಾರವ್ತಿ ನದಿ, ಬಿಿಂದುಸ್ಾರ, ಶಬ್ರಿ ಮತ್ುು ಮಿಂಜಿರಾ.     

• ಕಥೂವ್ೂವರು ಮತ್ುು ರಾಜಮಿಂಡಿರಯನುು ಸಿಂಪಕಿಮಸುವ್ ಏಷ್ಾಯದ ಅತಿದಥೂಡಡ ರಥೈಲು-ರಸ್ಥು ಸ್ಥೋತ್ುವಥ ಗಥೂೋದಾವ್ರಿ ನದಿಯ ಮೀಲ್ಲದಥ. 
 

ನದಿಯ ಹರಿವ್ು: 
• ನದಿಯು ತ್ರಯಿಂಬ್ಕ್್ನಿಿಂದ ಹ್ುಟ್ುುತ್ುದಥ ಮತ್ುು ಪೂವ್ಮದಲ್ಲೂ ಡಥಕೆನ್ ಪರಸೆಭೂಮಯಿಂದ ತ್ರಯಿಂಬ್ಕಥೋಶವರ, ನಾಸಕ್, ಕಥೂೋಪಗಾಮಿಂವ್, ಪಥೈಠಾಣ್, 

ನಾಿಂದಥೋಡ್, ರಾಜಮಿಂಡಿರ, ಆದಿಲಾಬ್ಾದ್ ಮತ್ುು ಭದಾರಚಲಿಂ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತತದಥ. 
• ಆಿಂಧರಪರದಥೋಶದ ಪಶ್ಮಿಮ ಗಥೂೋದಾವ್ರಿ ಜಿಲಥೂಯ ನರಸ್ಾಪುರಿಂ ಬ್ಳಿ ಬ್ಿಂಗಾಳ ಕಥೂಲ್ಲೂಗಥ ಗ್ಥೂೀದಾವ್ರಿ ಸ್ಥೀರುತತದಥ. 
 
       •  ಗಥೂೋದಾವ್ರಿಯು ಗಿಂಗಾ ನದಿಯ ನಿಂತ್ರ ಭಾರತ್ದ ಎರಡನಥೋ ಅತಿ ಉದದದ ನದಿಯಾಗಿದಥ ಮತ್ುು ಭಾರತ್ದ ಒಟ್ುು ಭೌಗಥೂೋಳಿಕ  

           ಪರದಥೋಶದ ಸುಮಾರು 10%ನುನ ಆವ್ರಿಸ, ಭಾರತ್ದಲ್ಲೂ ಮೂರನಥೋ ಅತಿದಥೂಡಡ ನದಿಯಾಗಿದಥ   
       •  ನದಿಯ ಜಲಾನಯನ ಪರದಥೋಶವ್ು ಭಾರತ್ದ ಏಳು ರಾಜಯಗಳಲ್ಲೂದಥ. 
       •  ಗಥೂೋದಾವ್ರಿಯು ಅಳಿವಿನಿಂಚ್ಚನಲ್ಲೂರುವ್ ಫಿರಿಂಜ್ಡ ಲ್ಲರ್ಪ್ಡ ಕಾರ್ಪ್ಮ (ಲಾಯಬಿಯ ಫಿಿಂಬಿರಯಾಟ್ಸ್)ಗಥ ನಥಲಥಯಾಗಿದಥ.  
       •  ಗಥೂೋದಾವ್ರಿ ಡಥಲಾುದಲ್ಲೂರುವ್ ಕಥೂೋರಿಿಂಗಾ ಮಾಯಿಂಗಥೂರೋವ್ ಕಾಡುಗಳು ದಥೋಶದಲ್ಲೂ ಎರಡನಥೋ ಅತಿದಥೂಡಡ ಮಾಯಿಂಗಥೂರೋವ್  

           ರಚನಥಯಾಗಿದಥ 
        •  “ರಾಷ್ಟರೋಯ ಜಲಮಾಗಮ4” ಕಾಕಿನಾಡ-ಪಾಿಂಡಿಚಥೋರಿಯನುನ ಕಾಲುವಥಗಳು, ಟಾಯಿಂಕ್ ಮತ್ುು ಗ್ಥೂೀದಾವ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ೃಷ್ಾಾ ನದಿಯ     
         ಮೂಲಕ ಸಿಂಪಕಿಮಸುತ್ುದಥ. 
        •  ಗಿಂಗಾಪುರ ಅಣಥಕಟ್ುು, ಜಯಕಾವಡಿ ಅಣಥಕಟ್ುು, ಘಾಟ್ಘರ್ ಅಣಥಕಟ್ುು, ಶ್ಮರೋರಾಮ್ ಸ್ಾಗರ್ ಅಣಥಕಟ್ುು ಗ್ಥೂೀದಾವ್ರಿ ನದಿಯ ಮೀಲ್ಲನ  
         ಕಥಲವ್ು ಪರಮುಖ ಅಣಥಕಟ್ುುಗಳಾಗಿವಥ. 
 

 

 

ಕೃಷ್ಾಾ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ 
• ಕೃಷ್ಾಾ ಭಾರತ್ದ ಅತಿ ಉದದದ ನದಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಿಂದಾಗಿದಥ, ಇದು ಮಹಾರಾರ್ರದ ಮಹಾಬ್ಲಥೋಶವರದಿಿಂದ ಹ್ುಟ್ುುತ್ುದಥ 
• ಇದು ಸ್ಾಿಂಗಿೂಯ ಮೂಲಕ ಹ್ರಿಯುತ್ುದಥ ಮತ್ುು ಬ್ಿಂಗಾಳ ಕಥೂಲ್ಲೂಯನುನ ಸ್ಥೀರುತತದಥ. 
• ನದಿಯು ಮಹಾರಾರ್ರ, ಕನಾಮಟ್ಕ, ತಥಲಿಂಗಾಣ ಮತ್ುು ಆಿಂಧರ ಪರದಥೋಶ ರಾಜಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹ್ರಿಯುತ್ುದಥ 
• ಪಶ್ಮಿಮ ಘಟ್ುಗಳಲ್ಲೂ ಹ್ುಟ್ುುವ್ ನದಿಗಳಾದ ತ್ುಿಂಗಾ ಮತ್ುು ಭದಾರದಿಿಂದ ರೂಪುಗಥೂಿಂಡ ತ್ುಿಂಗಭದಾರ ನದಿಯು ಮುಖಯ ಉಪನದಿಯಾಗಿದಥ 
• ದೂಧಗಿಂಗಾ ನದಿಗಳು, ಕಥೂಯಾು, ಭಿೋಮಾ, ಮಲಪರಭ, ದಿಿಂಡಿ, ಘಟ್ಪರಭಾ, ವ್ಣಮ, ಯಲಾಮ, ಮತ್ುು 

https://www.oliveboard.in/karnataka-exams/?ref=Cont-pdf-karn


ಭಾರತದ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ
 

10 

 

  ಭಾರತೀಯ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ
 

  ಮುಸ ಇವ್ು ಇತರ ಉಪನದಿಗಳು. 
 
 

       •  ನಿೋರಿನ ಲಭಯತಥಯಿಿಂದಾಗಿ ಕೃಷ್ಾಾ ನದಿಯ 75.6% ವಿಸುೋಣಮದಲ್ಲೂ ಪರಪಿಂಚದಲಥೂೋ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಸೂಕುವಾದ ಜಲಾನಯನ ಪರದಥೋಶವಾಗಿದಥ 
       •  ಕೃಷ್ಾಾ ಜಲಾನಯನ ಪರದಥೋಶವ್ು ದಥೋಶದ ಒಟ್ುು ಭೌಗಥೂೋಳಿಕ ಪರದಥೋಶದ 8% ರಷ್ಟುದಥ 
       •  ಕೃರ್ಾ ಬ್ಿಂಗಾಳಕಥೂಲ್ಲೂಯನುು ಸಿಂಧಿಸುವ್ ಸೆಳದಲ್ಲೂರುವ್ ಕೃಷ್ಾಾ ವ್ನಯಜಿೋವಿ ಅಭಯಾರಣಯ, , 
        ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ದಲ್ಲೂನ ಮಾಯಿಂಗಥೂರೋವ್ ಕಾಡುಗಳ ಕಥೂನಥಯ ಅವ್ಶಥೋರ್ಗಳನುನ ಒಳಗಥೂಿಂಡಿದಥ. 
       •  ಕೃಷ್ಾಾ ಜಲಾನಯನ ಪರದಥೋಶದಲ್ಲೂನ ಕಥಲವ್ು ಪರಮುಖ ಅಣಥಕಟ್ುುಗಳು: 1. ನಾಗಾಜುಮನ ಸ್ಾಗರ್ ಅಣಥಕಟ್ುು 2.  ಶ್ಮರೋಶಥೈಲಿಂ ಅಣಥಕಟ್ುು 
        3.ಭಿೋಮಾ ಅಣಥಕಟ್ುು 4. ಸುಿಂಕಥೋಸುಳ ಬ್ಾಯರಥೋಜ್ 5. ಆಲಮಟಿು ಅಣಥಕಟ್ುು 6. ತ್ುಿಂಗಭದಾರ ಅಣಥಕಟ್ುು 
         
 

ಕ್ಾವಥೋರಿ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ 
ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ುಗಳಲ್ಲರೆುವ್ ತ್ಲಕ್ಾವಥೋರಿಯಿಂದ ಹುಟಿುಕ್ಥೂಿಂಡಿದಥ. 
•  ಕಾವಥೋರಿಯನುು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ದ ಗಿಂಗಾ ''ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ ಕಿ ಗಿಂಗಾ'' ಎಿಂದೂ ಕರಥಯುತಾುರಥ. 
•  ಇದು ಕನಾಮಟ್ಕದ ಕಥೂಡಗು ಜಿಲಥೂಯ ಪರಸದಧ ಯಾತಾರಸೆಳ ಮತ್ುು ಪರವಾಸ ಸೆಳವಾಗಿದಥ. 
•  ನದಿಯ ಹರಿವ್ು ಕನಾಮಟ್ಕ ರಾಜಯದ ಪಶ್ಮಿಮ ಘಟ್ುಗಳ ಶಥರೋಣಿಯ ಮೂಲಕ್ ತಮಿಳುನಾಡಿಗ್ಥ ಹಥೂೀಗುತತದಥ 
•  ಇದರ ಮೋಲಾಭಗದ ಜಲಾನಯನ ಪರದಥೋಶವ್ು ಬ್ಥೋಸಗಥಯಲ್ಲೂ ನಥೈಋತ್ಯ ಮಾನೂಸನ್ ಮತ್ುು ಕಥಳಭಾಗದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದಥೀಶವ್ು ಈಶಾನಯ   
    ಮಾನೂಸನ್ ಹಿಮಮಟ್ುುವ್ ಮೂಲಕ ಚಳಿಗಾಲದ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಮಳಥಯನುನ ಪ್ಡಥಯುತತದಥ.   
•  ಆದದರಿಿಂದ, ಇದು ತ್ುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮ ಹ್ರಿವಿನ ಏರಿಳಿತ್ಗಳನುು ಹಥೂಿಂದಿರುವ್ ಬ್ಹ್ುವಾಷ್ಟಮಕ ನದಿಯಾಗಿದಥ 
   ನಿೋರಾವ್ರಿ ಮತ್ುು ಜಲವಿದುಯತ್ ಉತಾಪದನಥಗಥ ಬ್ಹ್ಳ ಉಪಯುಕುವಾಗಿದಥ. 
•  ನದಿಯು ಅಕಾಮವ್ತಿ, ಶ್ಮಿಂಷ್ಾ, ಹಥೋಮಾವ್ತಿ, ಕಪಿಲಾ, ಹಥೂನುುಹಥೂಳಥ, ಅಮರಾವ್ತಿ, ಲಕ್ಷಮಣ ಕಬಿನಿ, ಲಥೂೋಕಪಾವ್ನಿ, ಭವಾನಿ, ನಥೂಯಯಲ್ ಮತ್ುು   
    ತಿೋರ್ಥಮ ಎಿಂಬ್ ಅನಥೋಕ ಉಪನದಿಗಳನುು ಹಥೂಿಂದಿದಥ. 
•  ಸುಪಿರೋಿಂ ಕಥೂೋಟಮ ತಿೋಪಿಮನ ಪರಕಾರ 

 
 
 
 
 
 
 
ನದಿಯ ಹರಿವ್ು: 
• ತನನ ಮೂಲದಿಿಂದ, ಕಾವಥೋರಿ ನದಿಯು ಡಥಕೆನ್ ಪರಸೆಭೂಮಗಥ ಹ್ರಿಯುತ್ುದಥ ಮತ್ುು 2 ದಿವೋಪಗಳನುು ರೂಪಿಸುತ್ುದಥ 
ಅವ್ುಗಳಥಿಂದರಥ ಶ್ಮರೋರಿಂಗಪಟ್ುಣ ಮತ್ುು ಶ್ಮವ್ನಸಮುದರ. 
• ನದಿಯು ಶ್ಮರೋರಿಂಗಪಟ್ುಣದಿಿಂದ ಹ್ರಿದು ಧಮಮಪುರಿ ಜಿಲಥೂಯ ಮೂಲಕ ತ್ಮಳುನಾಡಿಗಥ ಪರವಥೋಶ್ಮಸ ಈರಥೂೋಡ್, ತಿರುಚ್ಚರಾಪಳಿು, ತ್ಿಂಜಾವ್ೂರಿನಲ್ಲ ಿ
ಹರಿದು ಬ್ಿಂಗಾಳಕಥೂಲ್ಲೂ ಸ್ಥೋರುತತದಥ. 
 
 
 
 
 

ರಾಜಯ ಹಂಚಿರುವ್ ನ್ಸೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 
ಕ್ನಾಿಟ್ಕ್ 284.75 tmvf̧t , 4 tmcft ಬ್ಥಂಗಳೂರಿನದೂ ಹಿಡಿದು 
ತಮಿಳುನಾಡು 404.25 tmcft 
ಕಥೀರಳ 30 tmcft 
ಪ್ುಡುಚಥರಿ 7 tmcft 
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•  ಕಾವಥೋರಿ ಜಲಾನಯನ ಪರದಥೋಶವ್ು ತ್ಮಳುನಾಡು, ಕನಾಮಟ್ಕ, ಕಥೋರಳ ಮತ್ುು ಪುದುಚಥೋರಿ ಪರದಥೋಶ ಮೋಲಥ ವಿಸುರಿಸದಥ 
•  ಕಾವಥೋರಿ ಜಲಾನಯನ ಪರದಥೋಶವ್ು ತ್ಮಳುನಾಡಿನ ಆಹಾರ ಧಾನಯದ 40% ಮತ್ುು ಕನಾಮಟ್ಕದ 26% ಕಥೂಡುಗಥ ನಿೋಡುತ್ುದಥ 
• ಇದು ಉತ್ುಮ ನಿಯಿಂತಿರತ್ ನದಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಿಂದಾಗಿದಥ ಮತ್ುು ಇದರ ನಿೋರಾವ್ರಿ ಮತ್ುು ಶಕಿುಯ 90 ರಿಿಂದ 95 ಪರತಿಶತ್ 

  ಉತಾಪದನಾ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಮವ್ನುು ಈಗಾಗಲಥೋ ಬ್ಳಸಕಥೂಳುಲಾಗಿದಥ. 
• ಕಾವಥೋರಿ ನದಿಯ ಜಲಾನಯನ ಪರದಥೋಶವ್ು ಸುಮಾರು 87,900 ಚದರ ಕಿ.ಮೋ ವ್ರಥಗಥ ವಾಯಪಿಸದಥ ಅಿಂದರಥ ಸುಮಾರು 2.7% 

  ದಥೀಶದ ಒಟ್ುು ಭೌಗಥೂೋಳಿಕತಥ. 
• ಕೃರ್ಾ ರಾಜ ಸ್ಾಗರ ಅಣಥಕಟ್ುು, ಮಟ್ೂುರು ಅಣಥಕಟ್ುು, ಮಾಯನೂರು ಅಣಥಕಟ್ುು ಮತ್ುು ಗಾರಯಿಂಡ್ ಅನಿಕಟ ಇವ್ು 
  ಕಾವಥೋರಿ ಜಲಾನಯನ ಪರದಥೋಶದ ಪರಮುಖ ಅಣಥಕಟ್ುುಗಳು 
 

 

ಮಹಾನದಿ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ 
ಮಹಾನದಿಯು ಮಧಯ ಭಾರತ್ದ ಸ್ಾತ್ುುರ ಶಥರೋಣಿಯಿಂದ ಹುಟಿುಕ್ಥೂಿಂಡಿದಥ 
• ಇದು ಬ್ಿಂಗಾಳ ಕಥೂಲ್ಲೂಗಥ ಪೂವ್ಮಕಥೆ ಹ್ರಿಯುತ್ುದಥ. ಈ ನದಿಯು ಮಹಾರಾರ್ರ, ಛತಿುೋಸ್್ಗಢ, ಜಾಖಮಿಂಡ್ ಮತ್ುು ಒರಿಸ್ಾಸ 
    ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ  ಹ್ರಿಯುತ್ುದಥ. 
• ಅತಿದಥೂಡಡ ಅಣಥಕಟ್ುು, ಹಿರಾಕುಡ್ ಅಣಥಕಟ್ುು, ಮಹಾನದಿಯ ಮೋಲಥ ನಿಮಮಸಲಾಗಿದಥ. 

 
ನದಿಯ ಹರಿವ್ು: 
•  ಇದು ಒಡಿಶಾ, ಛತಿುೋಸ್್ಗಢ ಮತ್ುು ಮಧಯಪರದಥೋಶದ ಮೂಲಕ ಹ್ರಿಯುತ್ುದಥ. 
•  ಇದರ ಅತ್ಯಿಂತ್ ದೂರದ ಹಥಡ್್ವಾಟ್ರ್್ಗಳು ಛತಿುೋಸ್್ಗಢದ ಧಮಾುರಿ ಜಿಲಥೂಯ ಸಹಾವಾ ಪಟ್ುಣದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲೂರುವ್    ಫಸಮಯಾ ಗಾರಮದಿಿಂದ 6  

    ಕಿಲಥೂೋಮೋಟ್ರ್್ಗಳರ್ುು ದೂರದಲ್ಲೂದಥ. 
•  ಮಹಾನದಿಯ ಮೋಲಾಭಗವ್ು ಉತ್ುರಕಥೆ ಅತ್ಯಲಪ ಸರೋಮ ಆಗಿ ಹ್ರಿಯುತ್ುದಥ, ಪೂವ್ಮ ಛತಿುೋಸ್್ಗಢ ಬ್ಯಲಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತಾತ ನಿಂತ್ರ ಸಯೋನಾಥ್  

    ನದಿಯಿಂದಿಗಥ ಸ್ಥೀರಿದ ನಿಂತ್ರ, ಬ್ಲಥೂೋಡಾ ಬ್ಜಾರ್ ಕಥಳಗಥ, ಅದು ಪೂವ್ಮಕಥೆ ತಿರುಗಿ ಒಡಿಶಾವ್ನುು ಪರವಥೋಶ್ಮಸುತ್ುದಥ. ಉತ್ುರ ಮತ್ುು ದಕ್ಷಿಣದ  

    ಬ್ಥಟ್ುಗಳ ಮೂಲಕ ಅದರ ಹ್ರಿವ್ು ವ್ಧಿಮಸುತ್ುದಥ. 
•  ಇದು ಸಪಶ್ಮಮಸುವ್ ವಿವಿಧ ದಡಗಳಥಿಂದರಥ ರಾಯ್ಪುರ್, ಬ್ಥೋತ್ುಲ್, ಬಿಲಾಸ್್ಪುರ್, ಜಾಿಂಜ್್ಗಿ, ಸುವ್ಣಾಮಪುರ್, ಸಿಂಬ್ಲ್್ಪುರ್, ಅಿಂಗುಲ್, ಬ್ೌಧ್,     

    ಕಥೋಿಂದರಪಾರ, ಕಟ್ಕ್, ಸ್ಥೂೋನಥಪುರ್, ಸಿಂಬ್ಲುಪರ್, ಸುಬ್ಲಯ, ಬಿಮಮಹಾರಾಜಪುರ. 

•  ಮಹಾನದಿಯು ಪರದಿೋರ್ಪ್ ಬ್ಳಿ ಹ್ಲವಾರು ಚಾನಲ್್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮುದರವ್ನುು ಜಗತ್್ಸಿಂಗ್್ಪುರದ ಫ್ಾಲಿ್ ಪ್ಾಯಿಂಟಿನಲ್ಲ ಿಪರವಥೋಶ್ಮಸುತ್ುದಥ,    
    ಮಹಾನದಿಯ ಸಿಂಯೋಜಿತ್ ಡಥಲಾು ಹಲವಾರು ನಾಲಥಗಳನುನ ಹಥೂಂದಿದುದ ಮತ್ುು ಅದರಲ್ಲ ಿಬ್ಾರಹ್ಮಣಿ ಭಾರತ್ದಲ್ಲೂಯೆೋ ಅತಿ ದಥೂಡಡದು. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oliveboard.in/karnataka-exams/?ref=Cont-pdf-karn


ಭಾರತದ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ
 

12 

 

  ಭಾರತೀಯ ನದಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥ ೆ
 

 
 
 
 

• ರಾಷ್ಟರೋಯ ಜಲಮಾಗಮ 5 ಬ್ಾರಹ್ಮಣಿ, ಪೂವ್ಮ ಕರಾವ್ಳಿ ಕಾಲುವಥ, ಮಾಟಥೈ ನದಿ ಮತ್ುು ಮಹಾನದಿ ನದಿ ಮುಖಜಭೂಮ ಮೋಲ್ಲನ ವಿಸುರಣಥಯನುು 
   ಬ್ಳಸಕಥೂಿಂಡು ಒರಿಸ್ಾಸವ್ನುು ಪಶ್ಮಿಮ ಬ್ಿಂಗಾಳಕಥೆ ಸಿಂಪಕಿಮಸುತ್ುದಥ.        
• ಮಹಾನದಿ ಡಥಲಾುದಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಟ (ಬ್ಥಳಥ ಉತಾಪದನಥ), ಜಾನುವಾರು ಮತ್ುು ಮೋನುಗಾರಿಕಥ ಕ್ಥೋತ್ರಗಳು ತ್ುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಥಚಾಿಗಿದುದ, ದಥೋಶದ ಉಳಿದ    

    ಭಾಗಗಳಿಗಿಿಂತ್ ದಥೂಡಡದಾಗಿದಥ (15.1% ಮೌಲಯವ್ಧಮನಥ ಬ್ಥಳಥ ಉತಾಪದನಥಗಥ 11.1% ವಿರುದಧ; ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗಥ 11.7% ವಿರುದಧ 5.5% ಮತ್ುು  
    2.6% ವಿರುದಧ 0.8% ಮೋನುಗಾರಿಕಥ) 
• ಮಹಾನದಿ ನದಿಯು ಸುಮಾರು 900 ಕಿಲಥೂೋಮೋಟ್ರ್್ಗಳರ್ುು ದೂರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹ್ರಿಯುತ್ುದಥ ಮತ್ುು ಹಿೀಗ್ಾಗಿ ಭಾರತದ ಇತರ ನದಿಗಳಿಗಿಂತ  

    ಹಥಚುಿ ಹ್ೂಳು ನಿಕ್ಥೋಪಗಥೂಳುುತ್ುದಥ. 
• ಈ ನದಿಯ ಜಲಾನಯನ ಪರದಥೋಶದಲ್ಲೂ, ಕೃಷ್ಟಯೋಗಯ ಪರದಥೋಶ ಸುಮಾರು 80,000 ಚದರ ಕಿಲಥೂೋಮೋಟ್ರ್್ಗಳು, ಇದು ದಥೋಶದ ಸಿಂಸೃತಿಯ  

    ಒಟ್ುು 4% ಪರದಥೋಶ. 

• ಮಹಾನದಿಯು ದಾಖಲಾದ ಇತಿಹಾಸದ ಬ್ಹ್ುಪಾಲು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರವಾಹ್ಗಳಿಗಥ ಕುಖ್ಾಯತ್ವಾಗಿತ್ುು. ಹಿೋಗಾಗಿ, ಇದನುು 'ಒರಿಸ್ಾಸದ ದುುಃಖ'  

    ಎಿಂದು ಕರಥಯಲಾಯಿತ್ು. ಹಿರಾಕುಡ್ ನಿಮಾಮಣ ಅಣಥಕಟ್ುು ಪರಿಸೆತಿಯನುು ಬ್ಹ್ಳವಾಗಿ ಬ್ದಲಾಯಿಸದಥ. ಇಿಂದು ಕಾಲುವಥಗಳು, ಬ್ಾಯರಥೋಜ್್ಗಳು       
    ಮತ್ುು ಚಥಕ್್ಗಳ ಡಾಯಂಗಳ ಸಂಪ್ಕ್ಿ ನದಿಯನುು ನಿಯಿಂತ್ರಣದಲ್ಲೂಡುತ್ುವಥ 
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