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భారతదేశ ద్వీపకల్ప నద్వ వ్యవ్స్థ  

వ్రా్షకాల్ం మాతర మే నీటి పర వాహం కలిగి ఉండటం వ్ల్ల  ద్వీపకల్ప నదుల్ను ‘వ్రా్షధార’ నదులు 

అని పిలుసా్తరు. ఇవి కఠిన శిల్ల్ గండా పర వ్హంచడం వ్ల్ల  స్తధారణ వేగంతో ‘అధోకర మక్షయం’ 

చేసా్తయి. ఈ నదుల్నీీ అంతర్ వ్రి్తత రకానికి చందినవి. ద్వీపకల్ప నదులు నౌకాానాననికి 

అనుకూల్ం కాదు. ఈ నద్వ వ్యవ్స్థ పై జల్పాతాలు అధికంగా ఏరపడతాయి. ద్వీపకల్ప 

నదుల్ను ముఖ్యంగా రండు రకాలుగా వ్రీ్గకర్తసా్తరు. 

 1.తూరుప వైపునకు పర వ్హంచే నదులు 

 2.పశిిమంవైపునకుపర వ్హంచేనదులు  

 తూర్పు వైపునకు ప్ర వహించే నదులు   

గోదావరినది 

 గోదావ్ర్తని.. దకాిణ గంగ, వ్ృదధ  గంగ, ఇండియన్ రైన్ అని కూడా పిలుసా్తరు. ద్వీపకల్ప నదుల్లల  

అతిపదద ది. అంతేకాకుండా దకాిణ భారతదేశ నదుల్లల  అతి పొడవైనది. ఇది పశిిమ 

కనుమల్లల   మహార్షష్రరట  ‘ానసిక్’ జిల్లల ల్లని ‘తర యంబక్’ స్మీపంల్ల బీలే స్రస్సు వ్దద  జనిమంచి, ఆ 

తర్షీత మహార్షష్రరట , తెల్ంగాణ, ఆంధ్ర పర దేశ్ ర్షష్ట్ట ాల్ గండా స్సమారు 1465 కి.మీ పర వ్హంచి 

బంగాళాఖాతంల్ల కలుసా్సంది. గోదావ్ర్త మహార్షష్రరట ల్లని ‘ానందేడ్’ను దాటి అదిల్లబాద్ల్లని 

బాస్ర వ్దద  తెల్ంగాణ ర్షష్రట ాంల్లకి పర వేశిసా్సంది. తెల్ంగాణల్ల ఆదిల్లబాద్, నిజామాబాద్, 

కర్గంనగర్, వ్రంగల్, ఖ్మమం జిల్లల లు, ఏపీల్లని పశిిమ గోదావ్ర్త, తూరుప గోదావ్ర్త జిల్లల ల్ 

గండా పర వ్హసా్సంది. చివ్రగా గోదావ్ర్త 7 పాయలు (శాఖ్లు)గా విడిపోయి బంగాళాఖాతంల్ల 

కలుసా్సంది. గోదావ్ర్త పర ధాన శాఖ్లు.. గౌతమి, వ్శిష్రట , వైనతేయ, తుల్య, భరదాీజ. 

   

 గోదావ్ర్త తెల్ంగాణ ర్షష్రరట ంల్లకి పర వేశించే బాస్ర పార ంతంల్ల స్రస్ీతి ఆల్యం ఉంది. గోదావ్ర్త 

పాయలైన గౌతమి, వ్శిష్రట ల్ మధ్య ఏరపడినదే  ‘కోనసీమ’. గోదావ్ర్తకి అంతర్వీది స్మీపంల్ల 
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నద్వ వ్ంకలు, ఆకు్బౌ స్రస్సులు ఉానీయి. ద్వని పర్తవాహక పార ంతం మహార్షష్రరట , మధ్యపర దేశ్, 

ఛతా్తస్గఢ్, తెల్ంగాణ, ఆంధ్ర పర దేశ్, ఒడిశా ర్షష్ట్ట ాల్లల  విసా్ర్తంచి ఉంది. గోదావ్ర్త దేశంల్ల రండో 

పదద  పర్గవాహక పార ంతానిీ కలిగి ఉంది. 

ఉప్ నదులు: మంజీర్ష, పర వ్ర, కిన్నీరస్తని నదులు కుడివైపు నుంచి, పార ణహత, ఇందార వ్తి, 

శబర్త, సీలేరులు ఎడమవైపు నుంచి గోదావ్ర్తల్ల కలుసా్సానీయి. 

  

కృషా్ణనది 

 ద్వీపకల్ప నదుల్లల  రండో పదద  నది. దకాిణ భారతదేశంల్ల రండో పొడవైన నది. పశిిమ 

కనుమల్లల ని మహాబలేశీర్ (మహార్షష్రట ా) వ్దద  జనిమంచి.. మహార్షష్రరట , కరా్షటక, తెల్ంగాణ, 

ఆంధ్ర పర దేశ్ ర్షష్ట్ట ాల్ గండా పర వ్హసా్త హంస్ల్ద్వవి వ్దద  బంగాళాఖాతంల్ల కలుసా్సంది. ద్వని 

మొతాం పొడవు 1400 కి.మీ. ఇది మహబూబ్నగర్ జిల్లల  మకిల్ మండల్ంల్లని ‘తంగడి’ వ్దద  

తెల్ంగాణల్లకి పర వేశిసా్సంది. ఇది శ్రర శైల్ం స్మీపంల్ల ‘పాతాళగంగ’ గార్జను ఏరపరుసా్సంది. కృషా్ట్ 

నది విజయవాడకు దిగవ్న ఉనీ ‘పులిగడడ ’ వ్దద  రండు పాయలుగా చీలి కంత దూరం 

తర్షీత తిర్తగి కలుసా్సంది. ఆ రండు పాయల్ మధ్య ఉనీ భూభాగానిీ ‘దివిసీమ’ అంటారు. 

 ఉప్ నదులు: తుంగభదర , ఘటపర భ, మల్పర భ, మూసీ, దిండి, భీమ తదితర్షలు. 

  

 కృషా్ట్నదికి గల్ అతిపదద  ఉపనది తుంగభదర . ద్వని పర్గవాహక పార ంతం కరా్షటక, మహార్షష్రరట , 

తెల్ంగాణ, ఆంధ్ర పర దేశ్ ర్షష్ట్ట ాల్లల  విసా్ర్తంచి ఉంది. కృషా్ట్, గోదావ్ర్త నదుల్ మధ్య డెల్లట  పార ంతంల్ల 

కలేల రు (మంచినీటి) స్రస్సు ఉంది. 

  

మహానది 

 ద్వీపకల్ప నదుల్లల  ానలుగో పదద నది. ఛతా్తస్గఢ్ ర్షష్రరట ంల్లని ‘దండకారణయం’ల్ల గల్ ‘శిహావ్’ అనే 

పార ంతం వ్దద  జనిమంచి.. ఛతా్తస్గఢ్, ఒడిశా ర్షష్ట్ట ాల్ గండా స్సమారు 858 కి.మీ.ల్ దూరం 

పర వ్హసా్సంది. ఒడిశాల్లని కటక్కు దిగవ్న ‘ానర్షజ్’ అనే పార ంతంల్ల బంగాళాఖాతంల్ల 
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కలుసా్సంది. మహానది కటక్ జిల్లల ల్ల విశాల్మైన డెల్లట ను ఏరపరుసా్సంది. ఈ డెల్లట ను ఆనుకని 

‘చిల్లా’ అనే ఉపుపనీటి స్రస్సు ఉంది. మహా నదిపై ‘హర్షకుడ్’ ఆనకటట ను నిర్తమంచారరు. 

మహానది, గోదావ్ర్త నదుల్ మధ్య పార ంతానిీ కళంగ పార ంతం అంటారు. 

 ఉప్ నదులు: మండ్, షియోానథ్, లేవ్, ఇబ్, హసీడియో, ఓంగ్, జంక్, టెల్ తదితర్షలు. 

  

కావేరినది 

పశిిమ కనుమల్లల  కరా్షటకల్లని కూర్గ జిల్లల  బర హమగిర్త కండల్లల గల్ ‘తలైకావేర్త’ అనే పార ంతంల్ల 

జనిమసా్సంది. కరా్షటక, తమిళానడు ర్షష్ట్ట ాల్ గండా స్సమారు 805 కి.మీల్ దూరం పర ానణంచి 

తమిళానడుల్లని ‘కావేర్త పటీం వ్దద  బంగాళాఖాతంల్ల కలుసా్సంది. కావేర్త నది దకాిణ కరా్షటక 

పీఠభూమి నుంచి తమిళానడు మైదాానల్లల కి పర వేశించే స్ందరభంల్ల శివ్ స్ముదర ం జల్పాతానిీ 

ఏరపరుసా్సంది. ద్వని పర్గవాహక పార ంతం కరా్షటక, తమిళానడు, కేరళ ర్షష్ట్ట ాల్లల  విసా్ర్తంచి ఉంది. 

కావేర్త నది శ్రర రంగం వ్దద  రండు పాయలుగా చీలిపోయింది. ద్వని ఉతార పాయను కోల్రూన్ అని, 

దకాిణ పాయను కావేర్త అని పిలుసా్తరు. ఈ నది తమిళానడుల్ల పర ధాన డెల్లట ను ఏరపరుసా్సంది. 

కావేర్త నది పర వ్హంచే ముఖ్యమైన జిల్లల  తంజావూరు. 

ఉప్ నదులు: హేరంగి, హేమవ్తి, ల్లకపావ్ని, భవాని, కబిని, స్సవ్రావ్తి, అమర్షవ్తి, 

అరావ్తి, ల్క్షమణత్తరథ , షిర ంశ తదితర్షలు.  

  

పెన్నానది 

ద్వనిీ పిానకిని అని కూడా పిలుసా్తరు. కరా్షటకల్ల ‘కోల్లర్’ జిల్లల ల్లని నందిదురీ కండల్లల  

చనీకేస్ర కండ వ్దద  జనిమంచి, కరా్షటక, ఆంధ్ర పర దేశ్ ర్షష్ట్ట ాల్ గండా దాదాపు 600 కి.మీ 

పర వ్హసా్సంది. న్నల్లల రు జిల్లల ల్లని ఊటుకూరు వ్దద  బంగాళాఖాతంల్ల కలుసా్సంది. ఇది 

అనంతపురం జిల్లల ల్ల ఆంధ్ర పర దేశ్ల్లకి పర వేశిసా్సంది. 

ఉప్ నదులు: జయమంగళ, స్గిలేరు, చయ్యయరు, కుందేరు, చితార వ్తి, పాపాఘ్నీ మొదలైనవి. 
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పానీనది స్ముదర ంల్ల కలిసే చోటుకు దకాిణంగా దాదాపు 100 కి.మీ. దూరంల్ల పులికాట్ 

(ఉపుప నీటి) స్రస్సు ఏరపడింది. ఇది న్నల్లల రు జిల్లల , తమిళానడుల్కు మధ్య ఉంది. ఈ 

స్రస్సు వ్ల్స్ పకాుల్కు నిల్యంగా ఉంది. 

  

తూర్పు వైపునకు ప్ర వహించే ఇతర నదులు  

న్నగావళి:ద్వనిీ ల్లంగల్లయ అని కూడా పిలుసా్తరు. ఒడిశాల్లని ర్షయ్గఢ్ కండల్లల  పుటిట .. 

ఏపీల్లని శ్రర కాకుళంల్లని ‘మోపస్సబందరు’ వ్దద  బంగాళాఖాతంల్ల కలుసా్సంది. 

 ఉప్ నదులు: జంఝావ్తి, స్ీరాముఖి, వేదవ్తి మొదలైనవి. 

  

వ్ంశధార: తూరుప కనుమల్లల  పుటిట , బంగాళాఖాతంల్ల కలిసే నదుల్లల  ఇది పదద ది. ఒడిశా ర్షష్రట ాం 

ల్లని జయపూర్ కండల్లల  జనిమంచి, ఆ ర్షష్రట ాం గండా పర వ్హంచి.. శ్రర కాకుళం జిల్లల ల్లని 

పాతపటీం వ్దద  ఏపీల్లకి పర వేశిసా్సంది. కళంగపటీం వ్దద  బంగాళాఖాతంల్ల కలుసా్సంది. 

  

సువరా రేఖ:  ఇది ఛోటాానగ్పూర్ పీఠభూమిల్ల జారఖ ండ్ ర్షష్రట ాంల్లని ర్షంచీ వ్దద  నగిర ల్ల 

జనిమంచి.. జారఖ ండ్, పశిిమబంగాల్, ఒడిశా ర్షష్ట్ట ాల్ గండా పర వ్హంచి..ఒడిశాల్లని కిరి్షనిాన 

వ్దద  బంగాళాఖాతంల్ల కలుసా్సంది. 

  

తామర పాణి: కేరళల్లని అగసా్యమలై కండల్లల  జనిమంచి, తమిళానడుల్లని గల్ఫ్ ఆఫ్ మానీర్

ల్ల కలుసా్సంది. 

  

బ్రర హ్మణి నది: ఒడిశాల్లని మహానది తర్షీత రండో పొడవైన నది. ఇది జారఖ ండ్ల్లని ల్లహారథ గా 

వ్దద  జనిమంచిన సౌత్ కోయిల్ నది; జారఖ ండ్, ఛతా్తస్గఢ్ స్ర్తహదుద ల్లల  జనిమంచిన స్తంక్ నదుల్ 

కల్యిక వ్ల్ల  ఏరపడింది. ఈ నది ఒడుడ న రూరాల్ల ఉకుా కర్షమగారం ఉంది. 
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ప్శ్చిమిం వైపునకు ప్ర వహించే నదులు  

నరమదా: పశిిమం వైపునకు పర వ్హంచే నదుల్లల  అతి పదద ది. వింధ్య, స్తతుపర్ష పరీతాల్ మధ్య 

పర వ్హసా్సంది. ద్వనిీ పగలుల్లయ నది, మారుుల్ ర్తవ్ర్ అని కూడా పిలుసా్తరు. నరమదా నది 

మధ్యపర దేశ్ల్లని అమర్ కంటక్ వ్దద  జనిమంచి.. మధ్యపర దేశ్, మహార్షష్రట ా, గజర్షత్ల్ గండా 

దాదాపు 1312 కి.మీ. పర వ్ హసా్సంది. గజర్షత్ల్లని గల్ఫ్ ఆఫ్ కంభట్ల్లని బ్రర చ్ లేదా 

బారుచ్ వ్దద  అర్వబిాన స్ముదర ంల్ల కలుసా్సంది. మధ్యపర దేశ్ల్లని జబల్పూర్ వ్దద  ద్వనిపై ఉనీ 

ధువ్న్దార జల్పాతం అతయంత పర సిదిధ  చందింది. నరమదా నదిపైనే ‘మారుుల్’ జల్పాతం కూడా 

ఉంది. ఇది ఆలిానబట్ ద్వవిని ఏరపరుసా్సంది. ద్వని పర్గవాహక పార ంతం అతయధికంగా 

మధ్యపర దేశ్ల్ల ఉంది. ఆ తర్షీతి స్తథ ానల్లల  మహార్షష్రట ా, గజర్షత్లు ఉానీయి. 

ఉప్ నదులు: హరన్, ఓర్స్ంగ్, తావా, వ్ర్తపాన్, ష్ట్ర్, బారీర్, బంజర్, కుంది, ష్రకార్, కోల్ర్ 

మొదలైనవి. 

  

తప్తి: పశిిమం వైపునకు పర వ్హంచే నదుల్లల  రండో పదద  నది. స్తతూపర్ష, అజంతా కండల్ 

మధ్య పర వ్హసా్ంది. మధ్యపర దేశ్ల్లని బతుల్ జిల్లల ల్లని ములా్లయ్ వ్దద  జనిమంచి.. నరమదా 

నదికి స్మాంతరంగా దాదాపు 724 కిల్లమీటరుల  మధ్యపర దేశ్, మహార్షష్రర ్ట, గజర్షత్ల్ 

గండా పర వ్హంచి.. స్తరత్ స్మీపంల్ల ‘ఎష్యయర్గ’ దాీర్ష అర్వబిాన స్ముదర ం కాయంబే సింధు 

శాఖ్ల్ల కలు సా్సంది. ద్వని పర్గవాహక పార ంతం మహార్షష్రట ా (అతయధికంగా), మధ్యపర దేశ్, గజర్షత్ 

ర్షష్ట్ట ాల్లల  విసా్ర్తంచి ఉంది. నరమద, తపతిల్ను కవ్ల్ నదులు అంటారు.  

ఉప్ నదులు: పూర్ణ, బేతుల్, పాటిా, కాపార , గిర్షీ, గంజాల్, పలేర్ మొదలైనవి. 

  

ప్శ్చిమానికి ప్ర వహించే ఇతర నదులు 

శరావతి:కరా్షటక ర్షష్రట ాంల్ల ఉంది. భారతదేశంల్ల ఎతైె జల్పాతం జగ్/జర్సుపాప ద్వనిపైనే 

ఉంది. 

ప్ింబియార్: ఇది కేరళల్ల ఉంది. శబర్తమలై ఈ నది ఒడుడ నే ఉంది. 
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పొనాని: కేరళల్ల అతి పొడవైన నది 

పెరియార్:  కేరళ ర్షష్రరట ంల్ల ఉంది. ఆది శంకర్ష చారరుయల్ జనమస్తథ నమైన ‘కాల్డి’ ఈ నది ఒడుడ నే 

ఉంది. 

ఇడుకిి:  కేరళ ర్షష్రట ాంల్ల ఉంది. 

గోవా ర్షష్రట ాంల్ల పశిిమానికి పర వ్హంచే నదులు: జువార్త, మాండవి, ర్షచోల్. 

కరా్షటక ర్షష్రట ాంల్ల పశిిమానికి పర వ్హంచే నదులు: నేతార వ్తి, తాదిర , కాళ, గంగవ్లిల  

  

దకిిణానికి ప్ర వహించే నదులు  

సబరమతి:  

ఆర్షవ్ళ పరీతాల్లల ని (ర్షజస్తథ న్)‘మేవార్’ పార ంతంల్ల జనిమంచి, జయ స్ముదర  స్రస్సును 

తాకుతూ ఉదయ్పూర్ గండా పర వ్హంచి దకాిణ గజర్షత్ల్లని ‘కంభట్’ సింధు శాఖ్ల్ల 

కలుసా్సంది. ద్వని పుర్షతన పేరు గిర్తకరా్తక. పదమ, గరుడ  పుర్షణాల్లల  ద్వని పర సా్తవ్న ఉంది. 

స్బరమతి పర్గవాహక పార ంతం ర్షజస్తథ న్, గజర్షత్ ర్షష్ట్ట ాల్లల  విసా్ర్తంచింది. 

ఉప్ నదులు: హర్ష, వాకల్, సేది, వేష్ట్ీ, హత్మతి  

  

మహ: మధ్యపర దేశ్ల్లని వింధ్య పరీతాల్ పశిిమ భాగంల్ల స్ర్షద ర్పూర్కు దకాిణాన పుటిట , 

మధ్యపర దేశ్ల్ల ఉతార, వాయవ్యంగా పర వ్హంచి, ర్షజస్తథ న్ల్లకి పర వేశించి, నై్నరుతి వైపునకు తిర్తగి 

గజర్ష త్ల్లని‘ కాంబే’ సింధు శాఖ్ల్ల కలుసా్సంది. ద్వని పర్గవాహక పార ంతం మధ్యపర దేశ్, 

ర్షజస్తథ న్, గజర్షత్ ర్షష్ట్ట ాల్లల  విసా్ర్తంచి ఉంది. ఈ నది ఒడుడ న ఉనీ ముఖ్య నగరం వ్ డోదర. 

ఉప్ నదులు: స్మ్, అానస్, పనమ్ 

  

అింతర్ భూభాగ నదీ వయవసథ   

ర్షజస్తథ న్తోపాటు జమూమకాశ్రమర్ల్లని ల్డఖ్, ఆకాుయ్చిన్ పార ంతాలు భారత్ల్ల అంతర్ 

భూభాగ న దుల్కు పర సిదిధ  చందాయి.  
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స్ముదర ంల్ల కల్వ్కుండా మారీమధ్యంల్లనే ఉపుపనీటి స్రస్సుల్ల (లేదా) ఇస్సక ర్వణువుల్లల  

అంతమైతే వాటిని అంతర్ భూభాగ నదులు అంటారు. ఉదా: ఘగీర్, ల్లనీ, బానీ 

మొదలైనవి. 

  

ఘగగ ర్:  హమాల్ానల్ దిగవ్న పుటిట  ర్షజస్తథ న్ల్లని హనుమాన్ నగర్ పార ంతంల్ల ఇస్సకల్ల 

ఇంకిపోతుంది. 

హర్తానణా, పంజాబ్ ర్షష్ట్ట ాల్కు స్ర్తహదుద గా పర వ్హసా్సంది. 

ఇది అంతర్ భూభాగ నదుల్లల  పదద ది. 

ఉప్ నదులు: మారాండేయ, తంగిర , చైతనయ 

  

లూనీ: ద్వనిీ స్తగరమతి, ల్లానర్త, ల్వ్ణవ్ర్త అని కూడా పిలుసా్తరు. ర్షజస్తథ న్ల్లని ఆర్షవ్ళ 

పరీతాల్లల  అజీమర్కు స్మీపంల్ల ఉనీ అనీస్తగర్ల్ల జనిమంచి ర్షణా ఆఫ్ కచ్ పార ంతంల్ల 

ఇంకిపోతుంది. 

ఇది పుష్రార్ స్రస్సు గండా పర వ్హంచే నది 

ద్వని ఉపనది-బాదని 

  

బ్రనీ: ఇది ఆర్షవ్ళ పరీతాల్లల  పుటిట  ‘ర్షణా ఆఫ్ కచ్’ పార ంతంల్ల ఇంకిపోతుంది. ఇది స్తంబారు 

స్రస్సుల్లకలుసా్సంది. 

  

వైగై నది తమిళానడు ర్షష్రట ాంల్ల ఉంది. 
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