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ગજુયાતની મખુ્મનદીઓ 

ક્રભ નદીનુું નાભ રુંફાઇ ઉદ્દગભ સ્થાન 

૧ આજી  ૧૦૨ કક.ભી.  રોધધકા ગાભ ાસેથી સયધાયા ટેકયીઓથી નીકી કચ્છના અખાતને ભે છે.  

 યાજકોટ અને જાભનગય જજલ્રાની ભહત્લની નદી છે.  

 આજી ડેભ યાજકોટ ાસે આલેરો છે. યાજકોટ ળહયેને ીલાનુું ાણી રુૂ ાડે 
છે.  

૨ અંબફકા  ૧૩૬ કક.ભી. 
(ગજુયાતભાું 
૫૪ કક.ભી) 

 સાતુાયાની લાસુંદાની ટેકયીઓભાુંથી નીકી અયફ સાગયને ભે છે.  

 ડાુંગ અને નલસાયી જજલ્રાની ભહત્લની નદી છે.  

 આ નદી ય ગીયા નાભનો ધોધ આલેરો છે.  
૩ ઔયુંગા  

(દબિણ 
ગજુયાત) 

૯૭ કક.ભી.  ધયભયુ નજીક બેયલી ગાભ ાસેથી નીકી અયફ સાગયને ભે છે.લરસાડ 
નજીક ખુંબાતના અખાતને ભે છે.  

 લરસાડ જજલ્રાની ભહત્લની નદી છે. લરસાડ ળહયે  ઔયુંગા નદીને કકનાયે 
લસેલુું ળહયે છે.  

૪ ફનાસ  
(ઉત્તય 

ગજુયાત) 

૨૬૬ કક.ભી.  અયલલ્રીની ટેકયીઓભાુંથી નીકી અયફ સાગયને ભે છે.  

 ફનાસ નદીનુું પ્રાચીન નાભ ણાાળા છે.  

 ફનાસ નદીના નાભ યથી ફનાસકાુંઠા જજલ્રાનુું નાભ ડ્ુું છે.  

૫ બાદય  ૧૯૪ કક.ભી.  જસદણ  નજીક આણુંદયથી નીકી નલી ફુંદય ાસે અયફ સાગયને ભે 
છે. 

૬ નભાદા  
(દબિણ 
ગજુયાત) 

૧૨૮૯કક.ભી. 
(ગજુયાતભાું 
૧૫૮ કક.ભી) 

 ભૈકરલાતના અભયકુંટક (ભધ્મપ્રદેળ) ટેકયીઓભાુંથી નીકી બરૂચ નજીક 
ખુંબાતના અખાત ને ભે છે. પ્રાચીન નાભ યેલા છે.  

 ભધ્મપ્રદેળથી હકુભેશ્વયાસેથી ગજુયાતભાું પ્રલેળ કયે છે.નભાદા નદી 
ભધ્મપ્રદેળ, ભહાયાષ્ટ્ર અને ગજુયાતના નભાદા અને બરૂચ જજલ્રાભાુંથી સાય 
થામ છે.  

 નભાદાનો ગજુયાતભાું પ્રલેળ હાપેશ્વય (છોટાઉદેયુ જજલ્રાભાુંથી) થામ છે. તેની 
આગ નલાગાભ ાસે સયદાય સયોલય આલેરો છે.  

 સયદાય સયોલય ફુંધ નજીક ‘ સાધફેુટ’ ખાતે સયદાય ટેરનુું 182 ભીટય 
ઊંચાઈ ય’ સ્ટેચ્ય ુઓપ યધુનટી’ આલેલુું છે.  

 આ નદી ય સયુાણેશ્વયનો ધોધ આલેરો છે.  

૭ સાફયભતી  
(ભધ્મ 

ગજુયાત) 

418  કક.ભી. 
(ગજુયાતભાું 
321 કક.ભી) 

 યાજસ્થાનની અયલલ્રીણી ટેકયીઓભાું આલેરા લેકયીમા ાસેના  ઢેફય 
સયોલય નીકી લડગાભ ાસે ખુંબાતના અખાતને ભે છે. જે ધલસ્તાય ‘ 
કોારીની ખાડી’ તયીકે ઓખામ છે.  

 સૌથી લધ ુજજલ્રાભાુંથી સાય થતી એકભાત્ર નદી છે. અને ગજુયાતની સૌથી 
રાુંફી નદી છે.  
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 સાફયભતી નદી ગજુયાતભાું સાફયકાુંઠા જજલ્રાભાુંથી પ્રલેળી અનકુ્રભે 
સાફયકાુંઠા, ફનાસકાુંઠા,ભહસેાણા,ખેડા, અભદાલાદ, ગાુંધીનગય અને 
આણુંદભાુંથી સાય થામ છે.  

૮ રૂેણ 
(ઉત્તય 

ગજુયાત) 

૭૫ કક.ભી   તાયુંગાની ટૂુંગા લાતની ટેકયીઓભાુંથી નીકે છે.  કચ્છના યણભાું સભાઈ 
જામ છે.  

 રૂેણ નદી ભહસેાણા અને ાટણ જજલ્રાભાુંથી સાય થામ છે.   

૯ ળેત્રજુમ ૨૨૭ કક.ભી.  અભયેરી જજલ્રાની સૌથી ભોટી નદી છે.  

 ગીયના જ ુંગરભાું આલેરી ચાુંચાઇ ટેકયીભાુંથી નીકી ધાયી ગાભ અયફી 
સ્મદૂ્રને ભી જામ છે.  

 ખોકડમાય જરાળમ મોજના આ નદી ઉય ફુંધ ફાુંધલાભાું આલેર છે.  

૧૦ સયસ્લતી  
(ઉત્તય 

ગજુયાત) 

૩૬૦ કક.ભી  ગીય જ ુંગર કોટેશ્વય ડુુંગયભાુંથી નીકી કચ્છના યણભાું સભાઈ જામ છે.  

 સયસ્લતી નદી ફનાસકાુંઠા અને ાટણ જજલ્રાભાુંથી સાય થામ છે.  

 સયસ્લતી નદીને ‘ કુુંલાકયકા’ નદી ણ કહલેાભાું આલે છે. સૌથી પ્રાચીન નદી 
ભાનલાભાું આલે છે.  

૧૧ તાી  
(દબિણ 
ગજુયાત)  

૭૨૪ કક.ભી. 
(ગજુયાતભાું 
૨૨૪ કક.ભી) 

 ફેતરુ (ભધ્મપ્રદેળ) સયોલયથી  નીકી તાી હયણપા નાભના સ્થેથી 
ગજુયાતભાું પ્રલેળે છે. અને સયુત નજીક ડુભસ ાસે ખુંબાતના અખાતને ભે 
છે.તાી કામભી લહતેી નદી છે.   

 ભધ્મપ્રદેળ, ભહાયાષ્ટ્ર અને ગજુયાતભાું તાી અને સયુત જજલ્રાભાુંથી સાય 
થામ છે.  

 તાી નદી ય ઉકાઈ અને કાકયાાય  મોજનાઓ આલેરી છે.  

 નભાદા અને ભહી  ઉયાુંત તાી ત્રીજી નદી ભોટી નદી છે જે લૂાથી ધિભ 
કદળાભાું લહ ેછે. તેને સમૂાતુ્રી તયીકે ણ ઓખામ છે.  

૧૨ સકુબાદય ૧૧૨કક.ભી.  સકુબાદય નદી ચોટીરા નજીક ભદાલા ડુુંગયભાુંથી નીકી ધોરેયા નજીક 
ખુંબાતના અખાતને ભે છે. 

 સકુબાદયએ સાફયભતીની ઉનદી છે . લૌઠા ખાતે સાફયભતી નદીભાું ભી 
જામ છે.  

 સકુબાદય નદીના કકનાયે ધુંધકુા અને યાણયુ ળહયે આલેરા છે.  

૧૩ ણૂાા ૮૦ કક.ભી.  સહમાકદ્ર લાતભાાભાું ીરદહાડ નજીકથી નીકી નલસાયી નજીક 
અયફસાગયને ભે છે.  

 સયુત અને નલસાયી જજલ્રાની ભહત્લની નદી છે.  

 ણૂાા નદીને ‘ મોળીણી’ ણ કહલેાભાું આલે છે.  

૧૪ બોગાલો  ૧૦૧ કક.ભી.  સયેુન્દ્દ્રનગય જીલ્રાના ચોટીરાના નલા ગાભ ાસેના ડુુંગયોભાુંથી નીકી 
લઢલાણ ાસેથી સાય થઇ ન સયોલયને ભે છે.  

 આ નદી ય ‘ નામકા’ અને ‘ ધોીધજા’ નાભના ફુંધ ફાુંધલાભાું આવ્મા છે.  

૧૫ ભીંઢોા ૧૩૫ કક.ભી.   
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૧૬ લાત્રક  
(ભધ્મ 

ગજુયાત) 

૧૭૮કક.ભી.  અયલલ્રી બગકયભાા( ડુુંગયયુની ટેકયીઓભાુંથી)ઓભાુંથી નીકી ારા ગાભ 
ાસે સાફયભતી નદીને ભે છે.  

 આ નદીની સહામક નદીઓ ભેશ્વો, એરૂ, ભાઝભ અને ળેઢી છે.  

 નદીનુું પ્રાચીન નાભ લાત્રાગ્નન  અને લેદલતી છે.  

 આ નદીને કકનાયે સપુ્રધસદ્ધ ઉત્કુંઠેશ્વય ભહાદેલનુું ભુંકદય આલેલુું છે )  

૧૭ બ્રાહ્મણી ૭૫ કક.ભી.  ભોયફીના ધોબમા ગાભ ાસેથી નીકી કચ્છના નાના યણને ભે છે.  

૧૮ કહયણ  ૪૦ કક.ભી  ગીયના જ ુંગરભાું આલેર સાસણટેકયીઓભાુંથી નીકે છે. તારારા ાસે 
ધલરીન થઈ જામ છે.  

૧૯ હાથભતી 
(ભધ્મ 

ગજુયાત) 

  હાથભતી અયલલ્રી લાતભાાભાુંથી નીકી સાફયભતી નદીભાું સભાઈ જામ 
છે. સાફયભતીની ઉનદી છે 

 આ નદી અયલલ્રી અને સાફયકાુંઠા જજલ્રાભાુંથી સાય થામ છે.  

 આ નદીને ‘ કકયાત કન્દ્મા’ તયીકે ણ ઓખલાભાું આલે છે.  

 આ નદીને કકનાયે બબરોડા અને કહિંભતનગય ળહયે લસેરા છે. આ નદીની 
સહામક નદી ગહુાઈ છે.  

૨૦ ઢાઢય  ૧૪૨ કક.ભી  ાલાગઢના ડુુંગયોભાુંથી નીકી ખુંબાતના અખાતને ભે છે.  

 ધલશ્વાધભત્રી નદીની સહામક નદી છે.  
૨૧ ભચ્ુ ૧૩૦ કક.ભી  ભચ્ુ નદી જસદણ તાલકુાનાું દહીસયાલ ગાુંન ાસેથી નીકી કચ્છના નાના 

યણભાું સભાઈ જામ છે.  

 ભોયફી, સયેુન્દ્દ્રનગય અને યાજકોટ જજલ્રાની ભહત્લની નદી છે.  

૨૨ નાગભતી  ૫૦ કક.ભી  કચ્છ જજલ્રાના બાયયા ગાભ નજીકથી નીકે છે.  

 ગુંજોડ જરાળમ મોજના હઠે ફુંધ ફાુંધલાભાું આલેર છે.  

૨૩ ભખૂી  ૨૮ કક.ભી.  કચ્છ જજલ્રાના અંગીમા ગાભ ાસેથી નીકે છે.  

૨૪ બોગાલો     

૨૫ દભણગુંગા  ૧૩૧.૩૦ 
કક.ભી 

 ધિભ ઘાટભાુંથી નીકી અયફી સમદુ્રને ભે છે.  

 લાી ળહયેને ીલાનુું ાણી રુૂ ાડે છે.   

૨૬ ભહી ૫૮૦ કક.ભી  ભધ્મપ્રદેળના ધભિંડા ગાભભાુંથી નીકી યાજસ્થાનના લાગડ ધલસ્તાયભાું થઈને 
ગજુયાતભાું પ્રલેળે છે. અને અયફી સમદુ્રભાું બી જામ છે.  

 આણુંદ જજલ્રાની ભહત્લની નદી છે. ભહી નદીના નાભ યથી ભહીસાગય 
જજલ્રાનુું નાભ ડ્ુું છે. આ નદી ય કડાણા , લણાક્ફોયી અને ફાુંસલાયા ફુંધ 
આલેરા છે.   

૨૭ કુંકાલટી  ૪૦ કક.ભી  બીભયુ ગાભ ાસેથી નીકી કચ્છના અખાતને ભે છે.  

૨૮ ઘેરો  ૧૧૮ કક.ભી  કરજય ગાભ ાસેથી જસદણની ટેકયીઓભાુંથી નીકી અયફી સમદુ્રને ભે છે.  

૨૯ કયજણ    સયુત જજલ્રાના ઉભયાડા તાલકુાનાું જ ુંગરોભાુંથી નીકી ફયકારગાભ ાસે 
નભાદાને ભે છે.  
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૩૦ ષુ્ટ્ાલતી  

(ઉત્તય 
ગજુયાત) 

  આ નદીનુું ઉદ્દગ્ભ સ્થાન ઊંઝા તાલકુાભાું છે. તે ફેચયાજી તાલકુાભાું રૂેણ 
નદી સાથે જોડામ છે.  

 આ નદીના કીનાયેફ સમૂાભુંકદયભાું ઉત્તયાધા ભહોત્સલ ઉજલામ છે.  
૩૧ ફનાસ  ૨૭૦ કક.ભી.   યાજસ્થાનના ઉદેયુ ટેકયીઓભાના ધળહોયી જીલ્રાના ધસયલણના હાડભાુંથી 

નીકી કચ્છના યણભાું સભાઈ જામ છે.  
 આ નદી ફનાસકાુંઠા અને ાટણ જજલ્રાભાુંથી સાય થામ છે.  

  ફનાસ નદીનુું જૂનુું નાભ ણાાળા છે.  

 ગજુયાતની રાુંફાભાું રાુંફી નદી અને સૌથી  ભોટી કુુંલાકયકા નદી છે.  
૩૨ ધલશ્વાધભત્રી    ધલશ્વાધભત્રી નદી  ાલાગઢના ડુુંગયોભાુંથી નીકી ઢાઢય નદીને ભી 

ખુંબાતના અખાતને ભે છે.  

 આ નદીને કકનાયે લડોદયા અને ુંચભહાર ળહયે લસેરા છે.  

 આ નદીભાું ભગયોનઈુ સુંખ્મા લધ ુહોલાથી ગજુયાતભાું અને દેળભાું  ‘ 
ભગયોની નદી’ તયીકે ઓખામ છે.  

33 ઢાઢય  ૧૪૨ કક.ભી    આ નદીનુું ઉદ્દગભ સ્થાન છોટાઉદેયુની ટેકયીઓભાુંથી નીકી જ ુંબસુય નજીક 
ખુંબાતના અખાતને ભે છે.  

 ઉનદીઓભાું ધલશ્વાધભત્રી, જ ુંબનુદી, દેલ અને સમૂાનદી છે.  
૩૪ બાદય  ૨૬૦ કક.ભી   બાદય નદી જસદણણી લૂાભાું ભદાલા (યાજકોટ)ડુુંગયભાુંથી નીકી 

અયફસાગયને ભે છે. 
 ઓઝત, ઉફેણ, ઉતાલી,પોપર, ભોજ અને મનુ્દ્સય તેની સહામક નદીઓ છે.  

 આ નદીને કકનાયે જેતયુ, જસદણ, ધોયાજી, ઉરેટા અને કુધતમાણા ળહયે 
લસેરા છે.  

 સૌયાષ્ટ્રણી રાુંફાભાું રાુંફી અને ભોટી નદી છે. ગજુયાતભાું જ નીકતી અને 
ગજુયાતભાું જ લહતેી સૌથી રાુંફી નદી છે.  

 


