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બાયતની પ્રમખુ નદીઓ 

ક્રભ નદીનુું નાભ ુઈદ્દગભ સ્થાન ક્યા યાજ્મભાુંથી સાય થામ છે ?  કોને ભે છે ? રુંફાુઇ 
(કક.ભી) 

૧ ગુંગા 
(ક િંદુ ધભમભાું 
સૌથી વલત્ર 

નદી) 

ુઈતયાખુંડ યાજ્મના 
ક ભારમની  

ગુંગોત્રી ક ભનદી  

ુઈત્તયાખુંડ, ુઈત્તયપ્રદેળ, બફ ાય ુને વિભ 
ફુંગા 

ગુંગોત્રી ખાતે બાગીયથીના નાભથી 
કેદાયનાથ ખાતે ‘ ભુંદાકકની’ ુને ફદ્રીનાથ 
ખાતે ુરકનુંદા નાભથી ઓખામ છે.છે. 

ગુંગા નદીને ફાગ્રાદેળભાું ‘ દ્મા’ ક લેામ 
છે. ફુંગાની ખાડીભાું ભાલ્ટા  રેા તે 
વલશ્વના સૌથી ભોટા ડેલ્ટાની યચના કયે છે.  

ફુંગાની ખાડીને  2510 

૨ મમનુા ક ભારમ 
લમતભાાભાું 

ુઅલેરા  
મમનુોત્રી નાભના 

સ્થેથી  

ુઈત્તયાખુંડ,  કયમાણા,કદલ્ ી ુને ુઈત્તયપ્રદેળ 

મમનુાને મભની ફ ને ભાનલાભાું ુઅલે છે.  
ુઅ નદીભાું શ્રીકષૃ્ણે કાબરમા નાગને નાથ્મો 

 તો.  
ફાણગુંગા, ફેતલા,ચુંફર  મમનુાની 

ુઈનદી છે.  

 

ુલ્ ાફાદ ળ યે 
નજીક ગુંગા નદીને  
ભી જમ છે. 

1435 

3 વસિંધ ૂ કૈરાસ ભાનસયોલય 
ાસેથી  

જમ્મ ુકાશ્ભીય 

(ુઅ નદી પક્ત જમ્મ ુકાશ્ભીયભાુંથી જ ું સાય 
થામ છે.) 

ુયફ સાગયને  2,880 

790 

(બાયતભાું) 
૪ બ્રહ્મતુ્રા કોગ્્ુુંત્ળો 

 (ભાન સયોલય) 
ુરૂણાચર પ્રદેળ, ુસભ 

ુરૂણાચરભાું પ્રલેળતા તે ‘કદફાુંગ’ નાભે 
ઓખામછે. વતફેટભાું તેને ‘ ત્સાુંગો’ તયીકે 
ઓખામ છે. ફાગ્રાદેળભાું પ્રલેળતા તે 
જમનુા ક લેામ છે. અંતભાું તે દ્મા(ગુંગા)ને 
ભતા ‘ ભેઘના’ ક લેામ છે.  

ગુંગા નદીને  2900 

૫ નભમદા વલધ્માચરના 
ુભયકુંટક 
(ભધ્મપ્રદેળ) 

ભધ્મપ્રદેળ, છતીસગઢ, ભ ાયાષ્ર, ગજુયાત 

 ાુંપેશ્વય સ્થેથી ગજુયાતભાું પ્રલેળ  
સયદાય સયોલય ડેભ ુઅ નદી ય ુઅલેરો 

છે.  

બરૂચ ાસે 
ખુંબાતના 
ુખાતને  

1310 

૬ ઝેરભ  ફની ાર વલસ્તાયના 
લેયીનાગ ાસેથી  

જમ્મ ુકાશ્ભીય,ુંજાફ ુને ક ભાચર પ્રદેળ  બચનાફ નદીને  725 

(બાયતભાું 
400) 

૭ યાલી  ક ભાચરપ્રદેળના 
કુલ્લ ુ ાડીઓભાુંથી  

ક ભાચરપ્રદેળ,જમ્મ ુકાશ્ભીય ુને ુંજાફ બચનાફ નદીને  725 

૮ સતરજ યાક્ષસ  સયોલય 
(વતફેટ) 

ક ભાચરપ્રદેળ, ુંજાફ 

ુઅ નદી ય બાખયાનાગર ફુંધ ુઅલેરો છે.  
ઠાણકોટ નજીક 
ચેનાફને ભે છે.  

1500 
(બાયતભાું) 
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૯ ગોદાલયી વિભ ઘાટની 
લમતભાાભાું  
નાવસકત્ર્મફુંકના 
ડુુંગયભાુંથી  

ભ ાયાષ્ર , આંધ્રપ્રદેળ, ુને તેરુંગાણા  
તેનો ‘ બઢૂી ગુંગા’ કે દબક્ષણ બાયતની ગુંગા’ 
તયીકે ઓખામ છે.  
દ્વીકલ્ીમુઈચ્ચપ્રદેળની સૌથી ભોટી નદી 
છે.  

યાજ મનુ્દયી 
ળ યેની નજીક  

ફુંગાની ખાડીને 

ભે છે.  
  

1450 

૧૦ કાલેયી બ્રહ્મબગયી લમત 

દુગમ જજલ્રો, કણામટક) 
કણામટક, તવભરનાડુ 

ુઅ નદીને ‘ દબક્ષણની ગુંગા’ તયીકે ણ 
ઓખામ છે. ુને ફાયભાસી નદી છે.  
વળલ સમદુ્ર્ભ  ોગેનકેર જધોધ ુઅલેરો છે.  

તાુંજોય ાસે  
ફુંગાની ખાડીને 

800 

૧૧ કષૃ્ણા સહ્યાદ્રી 
લમતભાાભાું 

ુઅલેરા  
ભ ાફેશ્વય નજીક 

જોય ગાભ   

કણામટક, ભ ાયાષ્ર, આંધ્રપ્રદેળ, તેરુંગાણા 
ુઅ નદીને ‘ કષૃ્ણાલેણી’ ના નાભથી ણ 

ઓખલાભાું ુઅલે છે.  
ુઅ નદી વિભથી લૂમ તયપ લ  ેછે.  

ભછરીટ્ટનભ 
ાસે,  

ફુંગાની ખાડીને 

1400 

૧૨ બચનાફ  ક ભાચરપ્રદેળના 
રાહરુ ાસેથી 

ક ભાચરપ્રદેળ, જમ્મ-ુકાશ્ભીય 

વસિંધનુી સૌથી ભોટી સ ામક નદી છે.  

 

સતરજ નદીને  
1180 

૧૩ ગોભતી  ીરીબીત  ુઈત્તયપ્રદેળ ગુંગા નદીને  800 

૧૪ ઘાઘયા  યાક્ષસ  સયોલય 
(વતફેટ) 

ુઈત્તયપ્રદેળ, બફ ાય ગુંગા નદીને  912 

૧૫ ચુંફર  જાનાાલ ડુુંગય 

(ભધ્મપ્રદેળ) 
ભધ્મપ્રદેળ, યાજસ્થાન, ુઈત્તયપ્રદેળ મમનુા નદીને  1040 

૧૬ સોન  લૂમ ભધ્મપ્રદેળના 
ડુુંગયો  

ભધ્મપ્રદેળ ુને ુઈત્તયપ્રદેળ ગુંગા નદીને 760 

૧૭  તાી  ગાવલરગઢની 
ટેકયીઓ ાસેથી  
(ભધ્મપ્રદેળ) 

ભધ્મપ્રદેળ, ભ ાયાષ્ર, ગજુયાત 

 યણપા સ્થેથી ગજુયાતભાું પ્રલેળ 

‘ તપ્તત’  કે ‘ સમૂમતુ્રી’ તયીકે ણ 
ઓખામ છે.  

  

ખુંબાતના 
ુખાતને  

724 

૧૮ ભ ાનદી  વસ ાલ ગાભ નજીક  
(યામયુ જીલ્રો) 

ભ ાયાષ્ર, તેરુંગાણા ુને આંધ્રપ્રદેળ  
ાનભ નદી તેની ુઈનદી છે. 

કડક ાસે 
ફુંગાની ખાડીને  

890 

૧૯ બીભા  બીભાળુંકય ભ ાયાષ્ર, કણામટક કષૃ્ણા નદીને  867 

 
૨૦ સાફયભતી  ુયલલ્રીની 

ટેકયીઓભાું ુઅલેરા 
ઢેફય સયોલય  

ગજુયાત (ગજુયાતની સૌથી રાુંફી નદી) 
સૌથી લધ ુજીલ્રાભાું સાય થતી ગજુયાતભાું 
એકભાત્ર નદી. 

ખુંબાતની ખાડીને  418 

(ગજુયાતભાું 
321) 

૨૧ દાભોદય  ઝાયખુંડના યાુંચી 
ાસેના કુરુગાભ 

નજીકથી  

ઝાયખુંડ, વિભ ફુંગા 

કકમવતૃ યેખાને ફે લાય સાય કયે છે. 
દાભોદય નદી ુગાુઈ “  દુુઃખની નદી” તયીકે 

જાણીતી  તી.  

હગુરી  
ગુંગા નદીને  

625 
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૨૨ તુુંગબદ્રા  કુન્દ્રમેખુ લમત 
બ્રહ્મબગયીની 
 ાડીભાુંથી 

કણામટક,તેરુંગાણા ુને આંધ્રપ્રદેળ  
કણામટકના કુગમ જીલ્રાભાુંથી 

તે ‘ ુંા’ તયીકે ણ ઓખામ છે.   

ગોદાલયી નદીને  
(કુન ુમર ાસે) 

760 

૨૩ કોસી  ગોસાુઇનાથ ચોટી  બફ ાય  
ુઅ નદી ‘ બફ ાયના ળોક’ તયીકે જાણીતી 

છે.ુઅ નદી  

ગુંગા નદીને  730 

૨૪ ભ ીનદી  ભધ્મપ્રદેળના ધાય 
જીલ્રાનુું વભન્ડા ગાભ  

ભ દે સયોલય  

ભધ્મપ્રદેળ, યાજસ્થાન, ગજુયાત 
કકમવતૃ યેખાને ફે લાય સાય કયે છે. 
તે નભમદા ુને તાીની જેભ વિભ કદળાભાું 
લ તેી નદી છે. ડપ તેની ુઈનદી છે.  
ફાુંસલાયા ફુંધ (યાજસ્થાન),કડાણા ફુંધ, 
લણાકફોયીફુંધ (ગજુયાત)  

ખુંબાતના 
ુખાતને 

580 

(બાયતભાું) 

૨૫  ાથભતી  ુયલલ્રીની 
લમતભાા  

ગજુયાત 
ુઅ નદી ‘ કકયાત કન્મા’ તયીકે ણ 
ઓખામ  છે. 

  

૨૬ વલશ્વાવભત્રી  ાલાગઢના ડુુંગયો ુઅ નદીને ‘ ભગયોની નદી’ તયીકે ઓખામ 
છે. 

ખુંબાતના 
ુખાતને 

 

૨૭ બફમાસ  યો તાુંગ નજીક 
વ્માસકુુંડ  

બફમાસ નદીને વ્માસ ુથલા બફાળા નદી 
તયીકે ણ ઓખામ છે. 
ક ભાચરપ્રદેળ ુને ુંજાફ યાજ્મોભાું લ  ેછે  

સતરુજને ભી 
જામ છે.  

470 

૨૮ સયસ્લતી  વસયભૌયની વળલાબરક 
શે્રણી  

ઘગ્ઘયભાું ભળ્મા ફાદ ‘  ાકયા’ ુથલા ‘ 
સતુાય’ ક લેામ છે. 

 175 

૨૯ ફનાસ  યાજસ્થાનના વળયો ી 
જીલ્રાના 
વસયણલાના 
 ાડભાુંથી 
(ુયલલ્રી 
લમતભાા) 

કચ્છના યણભાું સભાુઇ જતી  ોલાથી કુુંલાયી 
નદી તયીકે ઓખામ છે. 
સી ુનદી જભણા કાુંઠાની ુઈનદી છે. 
સકુરી નદી, ફારાયાભ,સકેુત,ફાત્રીમા તથા 
સેલયણ નદી ડાફા કાુંઠાની ાુંચ ુઈનદી છે. 
ફનાસ નદી ય દાુંતીલાડા ફુંધ ુઅલેરો છે. 

કચ્છના નાના 
યણભાું સભાુઇ જામ 

છે.  

266 

30 ઘાઘયા  દબક્ષણ વતફેટના 
ઊંચા લમત 

ક ભારમ ાસેથી  

વતફેટના ઊંચા લમત વળખયો ાસેથી નીકે 
છે જ્માું તેનુું નાભ કયનારી છે. તે 
નેાભાુંથી સાય થામ છે.  
બાયતના ુઈત્તયપ્રદેળ ુને બફ ાય યાજ્મભાું 
લ  ેછે. 
ુઅ નદી ‘ સય્ ુ નદી, સયજુ નદી ુને 
ળાયદા નદી નાભથી ઓખામ છે.  

ફબરમા ુને 
છાયા લચ્ચે ગુંગા 
નદીને ભી જામ 

છે. 

970 

31 બાગીયથી  ક ભારમભાુંથી 
નીકતી ચુંચ ક ભ 

નદી છે.  

ુઈતયાખુંડ યાજ્મભાું ુઅલેર છે.  
બાગીયથી નદી ય તે યી ફુંધ ુઅલેરો છે. 
જે વલશ્વભાું ાુંચભો સૌથી ઉંચો ફુંધ છે.  

દેલપ્રમાગભાું 
ુરકનુંદાભાું તેનો 
સુંગભ થામ છે. 
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32 કોસી  નેાભાું 
ક ભારમભાુંથી 

નીકે  
(વતફેટ,નેા,બાયત

) 

બફ ાયના બીભનગયના ભાગમ દ્વાયા બાયતભાું 
પ્રલેળ કયે છે. 
ુઅ નદી ‘ બફ ાયનો ળા’ તયીકે ઓખામ 
છે. 
ભ ાબાયતભ ુઅ નદીનો કૌવળકી ુને 
ઋગ્લેદભાું “ કૌવળક’ નાભથી ુઈલ્રેખ કયલાભાું 
ુઅવ્મો છે. 

 729 

૩૩  બક્ષપ્રા  ધાય જીલ્રાના ુઈત્તય 
બાગભાુંથી ુઈદ્દબલે  

ભધ્મપ્રદેળભાું લ તેી વલત્ર નદી છે.  
ુઈજ્જૈન ખાતે કુુંબ ભેો ુઅ નદીને કકનાયે 
બયામ છે.  

ભુંદસૌય જીલ્રાભાું 
ચુંફર નદીભાું 
ભી જામ છે. 

196 

33 બફમાસ  વ્માસકુુંડ, 
યો તાુંગાસે  

ક ભાચરપ્રદેળ ુને ુંજાફ 
ુઆન્ન્દયા ગાુંધી ન યે કાઢેરી છે. 
 

સતરજ નદીને 470 

34  ેન્નાય નુંદી દુગમની ટેકયીઓ 
(કણામટક) 

કણામટક, તેરુંગણા ુને આંધ્રપ્રદેળ 
તે ેન્ના  ુને ુઈત્તય વનાકીની તયીકે ણ 
ઓખામ છે,     

નેલ્રોય ાસે 
ફુંગાની ખાડી  

597 

 35                                                                     સલુણમયેખા  છોટાનાગયુનો 
ુઈચ્ચપ્રદેળ યાુંચી 

ઝાયખુંડ ,ઓકડળા ુને વિભ ફુંગા ફુંગાની ખાડી  397 

36 ળયાલતી  અંબયુતીથમ ,વળભોગા  
કણામટક  

કણામટક 
સપુ્રવસધ્ધ જોગનો ધોધ (ગેયસેતાનો ધોધ) 
ુઅ નદી ય ુઅલેરો છે.  

 ોન્નાલય ાસે 
ુઅયફસાગયને 

ભે છે.  

128 

37 ેકયમાય  વળલગીયી ટેકયીઓ  તવભરનાડુું ુને કેય 
કેયની સૌથી રાુંફી નદી  

લેમ્ફાનડ રેક, 
ુયફસાગય  

244 

38 દાભોદય  રાભ, 
છોટાનાગયૂનો 

ુઈચ્ચપ્રદેળ (ઝાયખુંડ) 

ઝાયખુંડ, વિભ ફુંગા 
‘ ફુંગાના ળોક’ તયીકે ઓખામ છે. 
હગુરીની સૌથી ભોટી સ ામક નદી છે.   

હગુરી નદી કુલ્ટા  541 

39 ળાયદા  વભરાભ ગ્રેવળમય  
(ુઈત્તયાખુંડ) 

ઝાયખુંડ, વિભ ફુંગા 
ળરૂુઅતભાું ‘ ગૌયી ગુંગા’ તથા બાયત-
નેાની સીભા ાસે ‘ કારી નદી’ નાભથી 
ઓખામ છે.  

ઘાઘયા નદી, કુલ્ટા  602 

 


