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   2.1]  नदीप्रणाली आण हवामान

        २.1.1] हमालयीन नद्या [नदीप्रणाली]

                       सधंू नदी-

                       गंगा नदी-

                       ब्रम्हपुत्रा नदी-

         2.1.2] द्वीपकल्पीय नद्या [नदीप्रणाली]
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                       पूवर्णवाहनी नद्या
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१.१] हमालयीन नद्या / नदीप्रणाली
  हमालयीन प्रदेशामधून पुढील 
तीन प्रमुख नदीप्रणाली नमार्णण 
होतात.

१.१.१] सधंू नदीप्रणाली

१.१.२] गंगा नदीप्रणाली

१.१.३] ब्रह्मपुत्रा नदीप्रणाली



१.१.१] सधंू नदीप्रणाली-
● उत्तर भारतातील महत्त्वाच्या नद्यांपैकी सधंू 

ही एक  महत्त्वाची नदी आहे.
●  तबेटमध्ये ५००० मी.उंचीवरील कैलास पवर्णत 

रांगातील हमनदी पासून मानसरोवराजवळ 
सधंू नदी उगम पावते. 

●  हमनदी आग्नेयेकडून वायव्येकड ेवाहत 
जात.े याच दशनेे जम्म ूआण काश्मीर 
राज्यात ती सुमारे ७०९ कलोमीटर वाहून 
पाकस्तान मध्ये शरत.े भारतामधील नदीचे 
पाणलोट क्षेत्र १ लाख १७  हजार ७४४ चौरस 
कलोमीटर आहे.

●  जम्म ूआण काश्मीरमध्ये शोक,शगर,आण 
गलगट या नद्या येऊन मळतात.

●  भारतामध्ये सधंू नदी फक्त पवर्णतमय 
प्रदेशातून वाहत असल्यामुळे त्याच्या 
वाहतुकीसाठी कंवा जलसचंनासाठी उपयोग 
होत नाही. 

सधंू नदी



सधंू नदीच्या पुढील पाच उपनद्या महत्त्वाच्या आहेत-

 १] झलेम नदी
 झलेम नदी जम्म ूआण काश्मीर राज्यात उगम पावते. काश्मीरच्या खोऱ्यातून आण वूलर सरोवरातून 
वाहत जाऊन पाकस्तान मध्ये सधंू नदीला जाऊन मळत.े भारतात ती सुमा रे४०० कलोमीटर अंतरा पयर्यंत 
वाहते.
२]  चनाब नदी
 चंद्रा आण भागा या दोन नद्यांच्या संगमानंतरच्या प्रवाहाला चनाब या नावाने ओळखले जात.े ह नदी 
जम्म ूआण काश्मीर मधून वाहते. सुमारे१८००  कलोमीटर भारतातील अंतर पार करून सधंू नदीला 
मळण्यासाठी पाकस्तानमध्ये शरत.े
 ३] रावी नदी 
हमाचल प्रदेशातील कुलू पवर्णतरांगात रावी नदी उगम पावते. भारतातील तची लांबी सुमारे ७२५क.मी.आहे
 ४]बयास नदी
 कुलू पवर्णतरांगात उगम पावून 470 कलोमीटर अंतरापयर्यंत वाहून हरके येथे ये सतलज नदीला मळत.े
 ५] सतलज नदी
 सधंू नदीची सतलज ही सवार्णत महत्त्वाची उपनदी आहे. मानसरोवराजवळ तबेटमध्ये उगम पावते. 
जगप्रसद्ध भाक्रा-नांगल धरण याच नदीवर बांधले आहे. 



१.१.२] गंगा नदीप्रणाली-
● गंगा नदीचा उगम उत्तराखंडाच्या पिश्चम 

कुमाऊ भागात उत्तर काशी िजल्ह्यातील 
७१०० मीटर उंचीच्या गंगोत्री या क्षेत्रापासून 
सुमारे २९ कलोमीटर गोमुख येथे गंगोत्री 
हमनदी च्या टोकाशी हमगुहेतून होतो.

●  गंगा नदीच्या दोन मुख्य नद्या आहेत.
अलकनंदा आण भागीरथी.       गंगा नदी 
ही देवप्रयाग या हमालयातील ठकाणी 
एकत्र येणाऱ्या अलकनंदा व भागीरथी 
यांचा संयुक्त प्रवाह होय. अलकनंदा नदी 
तबेट व गडवाल सीमेवर ७८०० मीटर 
उंचीवर तर भागीरथी नदी गंगोत्री शखर 
जवळ ६६०० मीटर उंचीवर उगम पावते. 



    गंगा नदी- 
● गंगा नदी प्रणाली मध्ये महत्त्वाचे गंगा नदी असून तला अनेक उपनद्या मळतात. गंगा नदी 

प्रणाली उत्तरेकड ेहमालय पवर्णताचा मध्यभाग आण दक्षणेकड ेभारतीय द्वीपकल्प पठाराचा उत्तर 
भाग यांच्या दरम्यान आहे. प्रामुख्याने त्याला गंगा मैदान असेही संबोधले जाते

● . गंगा नदी प्रणालीची एकूण क्षेत्र भारतीय सर हद्दीमध्ये आठ लाख 61 हजार 404 चौरस 
कलोमीटर आहे. देशाच्या एकूण भौगोलक क्षेत्रफळापैकी 26.3 टक्के क्षेत्र गंगानदी प्रणालीने 
व्यापलेले आहे.तर गंगा नदीची लांबी 25 25 कलोमीटर इतकी आहे.भारतात गंगा नदी ही पवत्र 
नदी म्हणून ओळखली जाते. जगामधील वस्तीणर्ण त्रभूज प्रदेश [सुंदरबन] गंगा नदीच्या मुखाशी 
आहे.

● गंगेमध्ये उत्तरेकडून येणाऱ् या प्रमुख उपनद्या यमुना, राम गंगा, कनार्णली (सरयू), ताप्ती, गंडक, 
कोसी आण काकशी आण दक्षणेच्या पठारामधून येणाऱ्या प्रमुख नद्या म्हणजे चंबळ, सोन, 
बेतवा, केन, इ. 

● हमालयातील बंदरपुच्छ टेकडीच्या पायथ्याशी यमुनोत्री हमखंडातून उगम होणारी यमुना ही गंगेची 
सवार्णत महत्वाची उपनदी आहे हमालयच्या वरच्या भागात आण नंतर लघु हमालयात, गरी आहे 
आण आसन नद्या आढळतात. चंबळ, बेतवा, शारदा आण केन ही यमुनेच्या उपनद्या आहेत.



गंगा नदीच्या उपनद्या खालीलप्रमाणे-
१] यमुना नदी 
ही गंगेची सवार्णत महत्त्वाची उपनदी आहे. तचा उगम यमनोत्री येथील हमनदीपासून झालेला आहे. हे 
स्थान गंगेच्या उगमापासून पिश्चमेस जवळच आहे. तथेून यमुना दक्षणेकड ेवाहते, डहेराडून जवळ उत्तर 
प्रदेशात येत.े पुढे गंगेला त ेसमांतर वाहत जाऊन अलाहाबादला गंगेला मळते. 
यमुनेच्या प्रवाहाची लांबी १३७६ क.मी.असून तच्या खोऱ्याचे क्षेत्रफळ ३ लाख ६६ हजार २२३  चौरस 
कलोमीटर आहे. या नदीवर डहेराडून जवळ एक जलवद्युत कें द्र आहे. भारताची राजधानी दल्ली, मथुरा, 
वृंदावन,ही या नदीवरील प्रसद्ध शहरे आहेत. तसेच चंबल,बेरवा, व केन या यमुना नदीच्या उपनद्या 
आहेत.
 २]घागरा नदी
 ही गंगेची एक प्रमुख उपनदी आहे. तचा उगम मध्य हमालयाच्या हमाच्छादत भागात झाला आहे. 
उगमानंतर ती आग्नेय दशलेा गंगेला छपरापयर्यंत समांतर वाहते तथेेच ती गंगेला मळते. या नदीची लांबी 
१०८० कलोमीटर असून तच्या खोऱ्याचे क्षेत्रफळ १ लाख २७ हजार ९५० चौरस कलोमीटर आहे या 
नदीचा उपयोग जलसचंनासाठी केला जातो .



३] सोन नदी 
ही नदी पाटण्याजवळ गंगेला मळते. या नदीच्या प्रवाहाची लांबी ७८० कलोमीटर व खोऱ्याचे क्षेत्रफळ ७१ 
हजार ७०९ चौरस कलोमीटर आहे. या नदीवर उत्तर प्रदेशातील मझार्णपूर िजल्ह्यात ‘रहांद’  बहुउद्देशीय 
प्रकल्प आहे
४] गंडक नदी
 या नदीचा उगम ७ हजार ६०० मीटर उंचीवर हमालयात झाला आहे. तच्या प्रवाहाची लांबी 435 
कलोमीटर आहे व क्षेत्रफळ 48 हजार 500 चौरस कलोमीटर आहे.
 ५] कोशी नदी 
या नदीचा उगम तबेटच्या पठारावर झालेला आहे. भागलपूर जवळ गंगेला येऊन मळते. या नदीला 
‘बहारचे अश्रू’ असे म्हणतात. या नदीची लांबी ७३० कलोमीटर आहे तर क्षेत्रफळ ८६ हजार ९०० चौरस 
कलोमीटर आहे.
६] दामोदर नदी 
या नदीचा उगम छोटा नागपूरच्या पठारावर १३६६ मीटर उंचीवर झाला आहे. या नदीची लांबी ५४१ 
कलोमीटर आहे व त्याचे क्षेत्रफळ २५ हजार ८२० चौरस कलोमीटर इतके आहे.या नदीवर ”दामोदर व्हॅली 
कॉपर्पोरेशन” ही बहुउद्देशीय योजना कायार्णिवत केली आहे.



१.१.३] ब्रह्मपुत्रा नदी
● तबेटमध्ये मानसरोवराच्या पूवर्वेकड ेकैलासजवळ असलेल्या सुमारे 5 हजार 100 मीटर 

उंचीवरील ‘चेमयांगउंग’ या हमनदीतून ब्रह्मपुत्रा नदीचा उगम झाला आहे. 
● तबेटमध्ये या नदीला सोंगऱ्या नावाने ओळखले जात.े ही नदी पूवर्वेकड ेवाहत जाऊन 

सुम्हारे 1600 कलोमीटर चा प्रवास करून भारतात अरुणाचल प्रदेशात प्रवेश करत.े पुढे 
आसाम खोऱ्यातील सुम्हारे 720 कलोमीटर वाहत जात.ेव रंगपूर िजल्ह्यातून दक्षणेकड े
240 कलोमीटर वाहत जाऊन गंगेसह बंगालच्या उपसागराला जाऊन मळत.े 

● आसाम मध्ये या नदीला डीहांग असे नाव आहे. तर बांगलादेश मध्ये ब्रह्मपुत्रलेा यमुना 
असे नाव आहे. तर गंगा - ब्रह्मपुत्रा यांच्या संयुक्त प्रवाहाला पद्मा असे नाव आहे. 

● ब्रह्मपुत्रा ची एकूण लांबी 2900 कलोमीटर इतकी आहे तर भारतात या नदीच्या प्रवाहाची 
लांबी 885 कलोमीटर इतकी आहे. तच ेएकूण पाणलोट क्षेत्र सुमारे 6 लाख चौरस 
कलोमीटर असून त्यापैकी भारतात 2 लाख 40 हजार चौरस कलोमीटर आहे.

●  तसेच सेसारी,लुहीत, धनश्री, तस्ता, दसांग,  मानस, इत्यादी ब्रह्मपुत्रचे्या उपनद्या 
आहेत. 



१.२] द्वीपकल्पीय नद्या    
● द्वीपकल्पीय नद्यांना भारतीय 

पठारावरील नद्या असेही म्हणतात.
●  नमर्णदा, तापी, महानदी, गोदावरी, 

कृष्णा, व कावेरी या भारतीय 
पठारावरील नद्या आहेत.

●  सातपुडा आण पिश्चम घाट हे 
पठारावरील प्रमुख जलवभाजक आहे.

●  भारतीय द्वीपकल्पीय नद्यांचे 
प्रमुख दोन गट पाडले जातात.

 १.२.१] पिश्चम वाहनी नद्या
 १.२.२] पूवर्णवाहनी नद्या



१.२.१]पिश्चम वाहनी नद्या
दख्खनच्या पठाराच्या ववध भागातून नद्या उगम 

पावून त्या पिश्चमेकड ेवाहत जाऊन अरबी समुद्राला 
मळतात त्या नद्यांना पिश्चम वाहनी नद्या 
म्हणतात.

  या नद्यांमध्ये नमर्णदा, तापी, साबरमती, वैतरणा, 
तानसा, उल्हास,  गड सावत्री, काजळी, तरेेखोलची, 
काली, इत्यादी नद्यांचा समावेश होतो. 
 काही महत्त्वाच्या पिश्चम वाहनी नद्या पुढील प्रमाणे 
आहेत 

1. नमर्णदा नदी
2. तापी नदी
3. साबरमती नदी
4. लुणी नदी



१] नमर्णदा नदी
 नमर्णदा नदी ही मध्य प्रदेशातील अमरकंटक पठारावर उगम पावते. ती स्वतः वकसत केलेल्या दरीतून न वाहता 
प्रस्तर भंगामुळे नमार्णण झालेल्या खचदरीतून वाहते. वधं्य व सातपुडा पवर्णत शे्रणीच्या दरम्यान ही खचदरी आहे. 
नमर्णदा नदीचे पाणलोट क्षेत्र 95 हजार चौरस कलोमीटर आहे. तर तची लांबी1300  कलोमीटर कती आहे. नमर्णदा 
नदीच्या उपनद्यांनी सुद्धा खोल दऱ्या नमार्णण केल्या आहेत. तर नमर्णदेच्या पात्रात अनेक ठकाणी धावत्या व धबधबे 
आहेत . जबलपुर जवळच्या भेडाघाट येथील धुव्वाधार हा महत्वाचा धबधबा आहे. 
 २] तापी नदी
 नमर्णदा नदीनंतरची ही दसुरी लांब पिश्चम वाहनी नदी आहे. या नदीची लांबी 724 कलोमीटर असून तच्या खोऱ्याचे 
क्षेत्रफळ 64 हजार 740 चौरस कलोमीटर आहे. या नदीचा उगम मध्य प्रदेशातील बेतुल िजल्ह्यातील डोंगररांगांमध्ये 
762 मीटर उंचीवर झालेला आहे. पूणार्ण नदी ही महत्त्वाची उपनदी आहे. पूणार्ण नदी भुसावळ जवळ तापीला मळत.े
३] साबरमती नदी
राजस्थानमधील उदयपूर िजल्ह्यातील जाईसमुद्रा येथे उगम पावते. त्याची लांबी 416 कलोमीटर असून गुजरात मध्ये 
अरबी समुद्राला मळत.े तचे पाणलोट क्षेत्र 56 हजार 610 चौरस कलोमीटर आहे.
४] लुणी 
राजस्थानच्या वाळवंटी प्रदेशातील ही महत्त्वाची नदी आहे. अरवली पवर्णतात अजमेर िजल्ह्यातील अनासागर येथे उगम 
पावते .त्याची लांबी 450 कलोमीटर आहे व पाणलोट क्षेत्र 37 हजार 250 चौरस कलोमीटर आहे.



१.२.२] पूवर्ण वाहनी नद्या
दख्खनच्या पठारावरील सह्याद्री पवर्णत, सातपुडा पवर्णत, छोटा नागपूरचे पठार, व इतर डोंगररांगांमधून ज्या 
नद्या उगम पावतात, व बंगालच्या उपसागराला जाऊन मळतात त्या नद्यांना  पूवर्णवाहनी नद्या म्हणतात.
 काही महत्त्वाच्या पूवर्णवाहनी नद्या पुढीलप्रमाणे.
 १] गोदावरी नदी
 भारतातील गंगा नदी नंतर गोदावरी नदीची लांबी सवार्णत जास्त आहे. भारतीय पठारावरील नद्यात या नदीचा 
प्रथम क्रमांक लागतो. तचा उगम नाशकजवळ त्र्यंबकेश्वर येथे होतो. या स्थानाची उंची समुद्रसपाटीपासून 1 
हजार 67 मीटर इतकी आहे तर या नदीच्या प्रवाहाची लांबी 1465 कलोमीटर असून या नदीचे क्षेत्रफळ 
3,13,301 चौरस कलोमीटर आहे. या नदीच्या मांजरा, पैनगंगा,वैनगंगा, प्राणहता, इंद्रावती, वधार्ण, इत्यादी 
उपनद्या आहेत. या नदीवर महाराष्ट्रातील जायकवाडी जलवद्युत प्रकल्प आहेत.
 २] महानदी
 मध्य पूवर्ण भारतातील प्रमुख नदी असून तची लागली 858 कलोमीटर असून खोऱ्याचे क्षेत्रफळ एक लाख 32 
हजार नव्वद चौरस कलोमीटर आहे रामपूर िजल्ह्यातील ची हवा टेकड्यांवर 442 मीटर उंचीवर होतो या 
नदीपात्रात अनेक धावत ेआहेत+ तसेच या नदीने आपला त्रभुज प्रदेश नमार्णण केला आहे या नदीवर महानदी 
बहुउद्देशीय योजना पूणर्ण करण्यात आली असून त्यानुसार हराकूड पक्चर पुरा येथे धरणे बांधण्यात आली 
आहेत



३] कृष्णा नदी
 कृष्णा नदी सह्याद्री मधील महाबळेश्वर येथे उगम पावते. हे स्थान अरबी समुद्रापासून केवळ 65 
कलोमीटर पूवर्वेस आहे.ही नदी आग्नेय दशलेा वाहत जाते व महाराष्ट्र, कनार्णटक ,आण आंध्र प्रदेश या 
राज्यांतून वाहत जाऊन दवी बेटाजवळ आंध्र प्रदेशच्या कनाऱ्यावर बंगालच्या उपसागराला मळते. या 
नदीच्या मुखाशी वस्ततृ असा त्रभुज प्रदेश नमार्णण झालेला आहे. या नदीची लांबी 1300 कलोमीटर तर 
कृष्णा खोऱ्याचे क्षेत्रफळ सुमारे 2 लाख 59 हजार चौरस कलोमीटर आहे. याशवाय कोयना ,वारणा, 
पंचगंगा, भीमा, दधूगंगा, घटप्रथा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, या प्रमुख उपनद्या आहेत.
 ४] कावेरी नदी
 कावेरी नदी ही दक्षण भारतातील महत्त्वाची नदी आहे. ब्रह्मगरी टेकड्यांच्या भागात कूगर्ण िजल्ह्यात 
समुद्रसपाटीपासून 1341 मटर उंचीवर कावेरी नदी उगम पावते. पूवर्वेकड े805 कलोमीटर वाहत जाऊन 
तामळनाडूत ती बंगालच्या उपसागराला मळते.तच्या खोऱ्याचे क्षेत्रफळ 80 हजार 299 चौरस 
कलोमीटर आहे या नदीच्या हेमावती, लोकमावती,अकार्णवती, तसेच कामनी, सुवणर्णवाती, भवानी, व 
अमरावती, या उपनद्या आहेत.



     THANK YOU


