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భారతదేశ హిమాలయ నదీ వ్యవ్స్థ  

నదీ వ్యవ్స్థ  వ్లల  వ్యవ్సాయంతో పాటు, పారిశా్రమిక, రవాణా రంగాల పరంగా భారతదేశం ఎంతో 

లబి్ధ పందుతోంది. నదీ వ్యవ్స్థ  ద్వారానే వ్యవ్సాయ రంగానికి అవ్స్రమైన ఒండ్రు  మటి్ట నేలలు, 

డెలి్టలు స్మకూరుతున్నాయి. దేశంలోని నదులను హిమాలయ, దీాపకలప నదులుగా 

విభజంచవ్చ్చు. వీట్టతో పాటు అంతర్ భూభాగ నదులు కూడా భారతదేశంలో ఉన్నాయి. 

హిమాలయ నదీ వ్యవ్స్థ  (లేదా) జీవ్ నదీ వ్యవ్స్థ  

ఈ నదులు స్ంవ్తసరం పడవున్న నీట్ట పు వాహం కలిగంటాయి. కాబటి్ట వీట్టని జీవ్ నదులు 

అంటారు.  

వీట్టలో కొనిా పూరా వ్రిిత రకానికి చందినవి. అంటే ఆయా నదులు హిమాలయాలు 

ఆవిరభవించక మందే ఆ పాు ంతంలో జనిమంచాయి.  

మరికొనిా నదులు అంతరవ్రిిత రకానికి చందినవి. అంటే ఆ నదులు హిమాలయాల 

ఆవిరాభవ్ంతరాాత జనిమంచాయి. ఇవి దీాపకలప నదులతో పోలిుతే తక్కువ్ వ్యసు 

కలిగంటాయి.  

 

హిమాలయ నదీ వ్యవ్స్థ లో ప్ర ధానంగా మూడు నదీ వ్యవ్స్థ లున్నాయి. అవి.. 

1) సంధు నదీ వ్యవ్స్థ  

2) బు హమపుతర  నదీ వ్యవ్స్థ  

3) గంగా నదీ వ్యవ్స్థ  

 

సంధు నదీ వ్యవ్స్థ  

సంధు నది ట్టబెట్లోని మానస్ స్రోవ్రం దగగ ర ఉనా ‘గరిాంగ్ చూ/బొఖార్ చూ’ నుంచి 

పాు రంభమవుతుంది. ట్టబెట్లో దీనిా ‘లంగ్ చన్ కంబాబ్’ (లేద్వ) ‘సంగి కంభమ్’ అని 
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పిలుసాారు. ట్టబెట్, జమ్మమకశ్మమర్, పాకిసాాన్ల మీదుగా పు వ్హించి చివ్రక్క పాకిసాాన్లోని కరాచీ 

స్మీపంలో అరేబ్ధయా స్మదు ంలో కలుసాుంది. 

 దీని మొతాం పడవు 2,880 కి.మీ. కాగా భారతదేశంలో 709 కి.మీ. పు వ్హిసాుంది. 

 సంధు పరీవాహక పాు ంతం 3,21,000 చ.కి.మీ. 

 సంధు నది లడఖ్, జసాుర్ పరాత శా్రణుల మధ్య గండా పు వ్హించి తలబల వ్దద  

మైద్వనంలోకి పు వేశిసాుంది. 

సంధు క్కడి ఉపనదులు (పరాతీయ ఉపనదులు) 

షోక్, గిలిగ ట్, జష్ుర్, ద్వు స్, గరిాంగ్, హంజా, తోచి, కాబూల్ మొదలైనవి. 

సంధు ఎడమ ఉపనదులు (మైద్వన ఉపనదులు) 

 జీలం, చీన్నబ్, రావి, బ్ధయాస్, స్ట్లల జ్ తదితరాలు. 

 అరేబ్ధయా స్మదు ంలో కలిసే నదులోల  అతి పెదద ది, పడవైనది సంధు నది. 

 ఇది భారతదేశంలో కేవ్లం జమ్మమకశ్మమర్ రాషి్రం గండా మాతర మే పు వ్హిసాుంది. 

జీలం: దీని పాు చీన న్నమం ‘వితసా్’. జమ్మమకశ్మమర్లోని ‘పిర్పంజాల్’లో ఉనా వరిన్నగ్ వ్దద  

జనిమసాుంది. ఈ నది వ్లల  శా్మనగర్ వ్దద  ఊల్టర్ స్రసుస ఏరపడింది. జమ్మమకశ్మమర్లో కొంత 

దూరం భారత్, పాక్ స్రిహదుద గా ఉంటుంది. ట్టర మమ వ్దద  చీన్నబ్లో కలుసాుంది. 

చీన్నబ్: దీని పాు చీన న్నమం ‘అసుని’. హిమాచల్పు దేశ్లోని బారాల్టపాుల్ట కనుమ వ్దద  

జనిమసాుంది. చందు , భాగ అనే రండ్ర చినా నదుల కలయికతో ఏరపడ్రతుంది. ఇది అకూార్ 

వ్దద  మైద్వన పాు ంతంలోకి పు వేశించి పంచ్న్నడ్ వ్దద  స్ట్లల జ్ నదిలో కలుసాుంది. ఇది సంధు నది 

ఉపనదులోల  అతయధిక నీట్టని తీసుక్కవ్సాుంది. 

రావి: పాు చీన న్నమం పరూష్నా. దీనిా ఐరావ్తి నది, ల్టహోర్ నది అని కూడా పిలుసాారు. 

క్కలు కొండలోల ని రోహ్తంగ్ కనుమ వ్దద  జనిమసాుంది. రంగాపూర్ వ్దద  చీన్నబ్ నదిలో కలుసాుంది. 

బియాస్: పాు చీన న్నమాలు విపస్, అరిగ కియా. క్కలు లోయలోని రోహ్తంగ్ కనుమ వ్దద  గల 

బ్ధయాస్క్కండ్ వ్దద  జనిమంచి, దౌల్టధార్ శా్రణిని చీలుసా్త కాంగాా లోయ గండా పు వ్హించి 

కపురిల వ్దద  స్ట్లల జ్ నదిలో కలుసాుంది. ఇది పూరిిగా భారతదేశంలో మాతర మే (కశ్మమర్) 
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పు వ్హిసాుంది. 

స్టె్లజ్: పాు చీన న్నమం శతుదిు . ఇది 4,630 మీ. ఎతాులో సంధూ నది జనమసాథ న్ననికి స్మీపాన, 

మానస్ స్రోవ్రానికి దగగ రోల ని రాకాస స్రసుస వ్దద  జనిమంచి, ష్నష్నుల కనుమ గండా భారత్లోకి 

పు వేశించి మిథాన్కోట్ వ్దద  అనిా ఉపనదులను కలుపుకొని సంధూ నదిలో కలుసాుంది. 

 సంధూ ఉపనదులోల  పడవైనది స్ట్లల జ్ (1450 కి.మీ.) 

 స్ట్లల జ్ నది మైద్వనంలోకి పు వేశించేపాు ంతం- రూపానగర్ 

 భారతదేశంలో స్ట్లల జ్ నది పడవు 1050 కి.మీ. 

 1960 సెపిెంబర్ 19న జరిగిన Indus water Treaty పు కారం సంధు, జీలం, చీన్నబ్ 

నదులోల ని నీట్టని భారతదేశం వాడ్రక్కంటుంది. 

 భారత్లో జీలం నది ఒడ్రు న శా్మనగర్, స్ట్లల జ్ నది ఒడ్రు న లుథియాన్న, ఫిరోజ్పూర్ నగరాలు 

ఉన్నాయి. 

 

బ్ర హ్మపుత్ర  నదీ వ్యవ్స్థ  

 ట్టబెట్లోని మానస్ స్రోవ్రం వ్దద  గల ‘ష్మ్యంగ్ డమ్’ అనే హిమానీ నదం వ్దద  

బు హమపుతర  నది జనిమంచి, తూరుప దిశగా.. పు ధానంగా చైన్నలోని ట్టబెట్, భారత్, 

బంగాల దేశ్లో సుమారు 2990 కి.మీ. దూరం పుయాణి సాుంది. బంగాల దేశ్లో గంగానదితో 

కలిస చివ్రగా బంగాళాఖాతంలో కలుసాుంది. 

 బు హమపుతర  ట్టబెట్ను ద్వట్ట భారత్లో అరుణాచల్పు దేశ్లోని న్నమాుబరాా వ్దద  ‘యూ’ 

ఆకారంలో తిరిగి జద్వలో పు వేశిసాుంది. అనంతరం అసంలోని సాదియా మైద్వన పాు ంతం 

గండా సుమారు 885 కి.మీ. భారత్లో పు వ్హిసాుంది. 

 ఈ నది పు యాణించే మారగ ంలో దీనిా వివిధ్ పాు ంతాలోల  వివిధ్ పేరల తో పిలుసాారు. ట్టబెట్లో 

తాసంగ్ పో అని, అరుణాచల్పు దేశ్లో దిహంగ్, సయాంగ్ అని,అసంలో సైెడాంగ్, ఉతార 

బంగాల దేశ్లో పద్వమ నది (గంగానది)ని కలవ్క మందు జమన అని, దకిిణ బంగాల దేశ్లో 

(పద్వమ నదిని కలిసన తరాాత) మేఘన అనే పేరల తో పిలుసాారు. 
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 అసంలోని ఎరా నేలల మీదుగా పు వ్హించడం వ్లల  దీనిా ఎరా నది అని కూడా పిలుసాారు. 

 పు పంచంలోని అతి పెదద  సుందర్బనస్ డెలి్ట... బు హమపుతర , గంగా నదుల కలయిక వ్లల  

ఏరపడింది. 

 భారతదేశంలో గల ఏకైక నదీ ఆధారిత దీవి మాజులీ (అసం) ఈ నది వ్లేల  ఏరపడింది. 

 బహమరపుతర  నదిని అసం దు:ఖద్వయని అని పిలుసాారు. 

ఉప్ నదులు: ధ్న్సరి, స్బన్సరి, స్ంకోష్, రైడాక్, అమొచ్చ, మనస్, భరేలి, లోహిత్, సురమ, 

తీసాా, గంగాధ్ర్, బేల్సరి, దిబ్రు , డిక్కు, దిబాంగ్, లోహిత్ మొదలైనవి. 

గమనిక: తీసాా నది ట్టబెట్లోని చితమ స్రసుస వ్దద  జనిమసాుంది. తీసాా 1887 వ్రక్క గంగా 

నది ఉపనదిగా ఉండేది. కానీ 1887లో వ్చిున భూకంపం వ్లల  దీని పు వాహ దిశ మారి 

బు హమపుతర క్క ఉపనదిగా మారింది. 

బు హమపుతర  నదికి వ్చేు వ్రదలతో అధికంగా నషి్పోతునా రాషి్రం అసం. 

 

గంగా నదీ వ్యవ్స్థ  

అలక్నంద నది దేవ్ పు యాగ వ్ద్ద భగీరథితో కలిసన తరాాత గంగా నదిగా పిలుసాారు. అలక్

నంద ‘అలు’ అనే హిమానీ నదం వ్దద , భగీరథి... గంగోతిర  అనే హిమానీ నదం వ్దద  

జనిమంచాయి. 

 అలక్నంద, పిండార్ నదులు కలిసే పు దేశం కరణ్పు యాగ. అలక్నంద, మంద్వకిని కలిసే 

పు దేశం రుదు పు యాగ. 

 గంగా, యమన, స్రస్ాతి నదులు కలిసే పు దేశం (తిర వేణి స్ంగమం) ఉతారపు దేశ్లోని 

పు యాగ (లేద్వ) అలహబాద్. 

 గంగానది హరిద్వార్ వ్దద  మైద్వనంలోకి పు వేశించి.. ఉతారాఖండ్, ఉతారపు దేశ్, బ్ధహర్, 

పశిుమబెంగాల్ రాషి్ట్రల మీదుగా పు వ్హించి బెంగాల్లో రండ్ర పు ధాన శ్రఖలుగా 

చీలుతుంది. దీనిలో ఒక శ్రఖ పద్వమనదిగా బంగాల దేశ్లోకి పు వేశించి, బు హమపుతర తో కలిస 
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పు పంచంలోనే అతి పెదద  డెలి్టను ఏరపరుసాుంది. మరో శ్రఖ హగీల  నదిగా పశిుమ బెంగాల్ 

గండా పు వ్హిసాుంది. 

 గంగానది భారతదేశంలో ఎక్కువ్ దూరం ఉతారపు దేశ్లో (1450 కి.మీ.) పు వ్హిసాుంది. దీని 

మొతాం పడవు 2525 కి.మీ. కాగా భారత్లో దీని పడవు సుమారు 2415 కి.మీ. ఇది 

భారతదేశంలో అతి పడవైన నది, అతి తరుణ నది. దేశంలో ని వైశ్రలయంలో 4వ్ వ్ంతు 

ఆకామించి, అతిపెదద  నదీ పరీవాహక పాు ంతానిా కలి గి ఉంది. దీనికి గల మరో పేరు 

జాహావి. 

 

గంగా ఎడమ వైపు ఉప్నదులు: రామ్ గంగా, గోమతి, ఘగా, గండక్, కోస తదితర 

హిమాలయ నదులు ఎడమవైపు నుంచి గంగా నదిలో కలుసాాయి. 

  

గంగా కుడివైపు ఉప్నదులు: యమన, చంబల్, సణ్, బెటాా, కన్, ద్వమోదర్, టానస్ 

మొదలైన దీాపకలప నదులు క్కడివైపు నుంచి గంగా నదిలో కలుసాాయి.  

  

గండక్ : నేపాల్లోని ఎవ్రసి్్, ధ్వ్ళగిరి శిఖరాల మధ్య గల సహతు కనుమ వ్దద   సుమారు 

7000 మీ. ఎతాులో జనిమంచింది. అందువ్లల  దీనిా భారతదేశంలో ఎతై్త పాు ంతాలోల  పు వ్హిసాునా 

నదిగా పరిగణిసాారు. గండక్ నదిని నేపాల్లో సాలిగాామి, బ్ధహర్లో న్నరాయణి అని పిలుసాారు. 

ఇది పటాా వ్దద  గంగానదిలో కలుసాుంది. 

  

కోసీ: దీనిా స్ంస్ుృతంలో కౌశికి అంటారు. కోసకి బ్ధహర్ దు:ఖద్వయని అని పేరుంది. కోస నది 

నేపాల్, ట్టబెట్, సకిుం స్రిహదుద లోల  గల గోసాయ్ న్నధీ వ్దద  జనిమంచి, కాంచన్గంగా పరాత 

శిఖరానిా తాక్కతూ కోసీచాతర  మైద్వన పాు ంతంలో పు వేశిసాుంది. బ్ధహర్లో గంగానదిలో 

కలుసాుంది. దీని ఉప నదులు అరుణ్, స్న్కోస, దుద్కోస తదితరాలు.  
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గాగాా: కరాాలి అని కూడా పిలుసాారు. నేపాల్లోని గరామాంధీత శిఖరం వ్దద  జనిమంచి, బ్ధహర్

లోని ధాపాు  వ్దద  గంగానదిలో కలుసాుంది. దీని ఉపనది శ్రరద్వ. చౌక, కాళి అని కూడా శ్రరద్వ 

నదిని పిలుసాారు.  

  

యమున్న: యమనోతిర  అనే హిమానీ నదం వ్దద  జనిమంచి, మససరి కొండలను ద్వట్ట 

తజేవాల్ట అనే పాు ంతంలో మైద్వనంలోకి పు వేశిసాుంది. అలహబాద్ వ్దద  గంగా నదిలో కలుసాుంది. 

దీని పడవు 1376 కి.మీ. 

యమన్న నది ఒడ్రు న మధుర, ఆగాా, ఢిలీల  నగరాలున్నాయి. ఇది గంగానది ఉపనదులోల  అతి 

పెదద ది. దీని ఉప నదులు చంబల్, బెటాా, కన్, కాల్సధి. 

  

చంబ్ల్: మధ్యపు దేశ్లోని జన్పావో కొండలోల ని మౌ అనే పు దేశంలో జనిమంచి, మధ్యపు దేశ్, 

రాజసాథ న్, ఉతారపు దేశ్ రాషి్ట్రల గండా పు వ్హిసాుంది. ఉతారపు దేశ్లోని ఇటావా జల్టల లో 

యమన్న నదిలో కలుసాుంది. దీని పడవు 960 కి.మీ. ఆరావ్ళి పరాతాలోల  బన్నస్ నది దీనిలో 

కలుసాుంది. 

  

బెట్వా:  నేతార వ్తి నది అని కూడా పిలుసాారు. ఇది మధ్యపు దేశ్లోని భోపాల్ స్మీపంలో జనిమంచి 

సాంచి, గాాలియర్, ఝానీసల గండా పు వ్హించి హమీర్ పూర్ వ్దద  యమన్న నదిలో 

కలుసాుంది. 

  

కెన్: కైమ్మర్ కొండలోల  జనిమంచి బ్రందేల్ఖండ్ పీఠభూమి గండా పు వ్హించి బాండ వ్దద  

యమన్న నదిలో కలుసాుంది. దీనిా కరాావ్తి నది అని కూడా పిలుసాారు. 

  

సోన్: మధ్యపు దేశ్లోని అమర్ కంటక్ పీఠభూమిలో జనిమంచి, నరమద్వ నదికి వ్యతిరేకంగా 

మధ్యపు దేశ్, జారఖ ండ్, బ్ధహర్ రాషి్ట్రల గండా పు వ్హించి పటాా వ్దద  గంగా నదిలో కలుసాుంది. 

www.R
ec

ru
itm

en
tto

pp
er

.co
m

http://www.recruitmenttopper.com/telangana-charitra/
http://www.recruitmenttopper.com/ssc-cgl-previous-papers-pdf-download/
http://www.recruitmenttopper.com/tspsc-group-2-syallabus-study-material-in-telugu/
http://www.recruitmenttopper.com/


 

Telangana History in Telugu   SSC CGL Previous Papers  TSPSC Group II Study Material  

 దీని  ఉపనదులు : మహనంద్వ, గోవ్త్, రిహండ్, కనహ ర్ తదితరాలు. దీనిా సువ్రా నది అని 

కూడా పిలుసాారు.  

  

దామోదర్: జారఖ ండ్లోని ఛోటాన్నగ్పూర్ పీఠభూమిలోని టోరీ అనే పాు ంతంలో జనిమంచి, పశిుమ 

బెంగాల్లోని కోల్కతాక్క దిగవ్న హగీల  నదిలో కలుసాుంది. దీనిా బెంగాల్ దు:ఖద్వయని అని 

కూడా పిలుసాారు. బరాకర్, కోన్నర్, గరి, జమనై దీని ఉపనదులు. 

  

ట్వనస్:  కైమ్మర్ పరాతాలోల ని గోమచి శిఖరాలోల ని మైహర్ వ్దద  జనిమంచి, అలహబాద్ 

నగరానికి దిగవ్న సరస వ్దద  గంగానదిలో కలుసాుంది. దీనికి గల మరో పేరు తామస్. 

  

మహానంద: పశిుమ బెంగాల్ డారిిలింగ్లోని మహలీద రామ్ కొండలోల  పుటి్ట, బెంగాల్లోని 

మహనంద శ్రంక్కుయరీ నుంచి పు వ్హించి సలిగరి, జల్పాయ్గరి జల్టల ల మీదుగా బంగాల దేశ్లో 

పద్వమనదిలో కలుసాుంది. 

  

దేశంలోని 77 శ్రతం నదులు బంగాళాఖాతంలో, 23 శ్రతం నదులు అరేబ్ధయా స్మదు ంలో 

కలుసాున్నాయి. దేశంలోని మొతాం నీట్ట పరిమాణంలో 90 శ్రతం నీరు బంగాళాఖాతంలో 

కలుసాుంటే, 10 శ్రతం నీరు అరేబ్ధయా స్మదు ంలో కలుసాంది. జాతీయ నదుల పరిరక్షణ 

పు ణాళికలో పు సాుతం 38 నదులను చేరాురు. భారతదేశంలోని నదీ పరీవాహక పాు ంతం 

ఆధారంగా కేఎల్ రావు... నదీ వ్యవ్స్థ ను మ్మడ్ర భాగాలుగా విభజంచారు. అవి.. 

  

భారీ నీటి పారుదల వ్యవ్స్థ  

సుమారు 10,000 చ.కి.మీ కంటే ఎక్కువ్ విసాీరాంలో ఇది ఉంటుంది. దేశంలో 14 పెదద  

నదులతో 85 శ్రతానిా ఈ వ్యవ్స్థ  ఆకామించింది. 
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 మధ్య త్రహా నీటి పారుదల వ్యవ్స్థ  

 సుమారు 2,000 చ.కి.మీ నుంచి 10,000 చ.కి.మీ. విసాీరాం వ్రక్క ఉంటుంది. ఇది 44 

నదులతో దేశంలో 7 శ్రతానిా ఆకామిసాుంది. 

  

 చినా త్రహా నీటి పారుదల వ్యవ్స్థ  

 2000 చ.కి.మీ. కంటే తక్కువ్ విసాీరాంలో ఉంటుంది. చినా చినా వాగలు, వ్ంకలతో కలిపి 

8 శ్రతానిా ఈ వ్యవ్స్థ  ఆకామిసాుంది. 
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