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आल्फ्रेड osxuj याोंनी माोंडलेल्या भूखोंड िहनाच्या वसद्ाोंतानुसार उत्तरेला असणाऱ्या 

लाWरेशिया ि दशिणेला असणारा ग ोंडवाना या दोन भूमीच्या दरम्यान टेविस नािाचा समुद्र पसरलेला होता 

भूगभावतील हालचाली उत्तरेकडील ला  ॅ रेवशया ि दविणेकडील गोोंडिाना या भूवम  िळ येऊ लागल्या ि 

टेविसा समुद्राोंचा तळ घड्याोंसारखा िर उचलला  ाऊन यापासून वहमालय या घडीच्या पिवताोंची वनवमवती 

झाली. या वहमालयीन पिवतािर होणाऱ्या भरपूर प वन्य िर्ाविामुळे येिे अनेक नद्ाोंचे उगम झाले. 

या वहमालयात उगम पािणार्या नद्ाोंनी खाली मैदानात येताोंना आपल्यासोबत बराच गाळ िाहून आणला या 

गाळापासून भारतातील उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेशाची वनवमवती झाली. या उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेशाच्या 

दविणेपासून (यमुना नदीच्या दशिणेला असणाऱ्या राजमहाल टेकड्या) भारतीय द्वीपकल्प पठारी 

प्रदेशाला सुरुिात होते. उत्तर भारतीय पठारी प्रदेश ि दविण भारतीय पठारी प्रदेश या दोन प्रादेवशक 
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विभागाचा समािेश होतो. दविण भारतीय पठारी प्रदेशातील एक पठार म्हण े महाराष्ट्र  पठार होय. या 

पठाराची भूमी ही प्राचीन गोोंडिानाची भूमी आहे. 

तसेच भारताच्या पाच प्राकृवतक विभागाोंपैकी पविम वकनारपट्टी चे प्रदेश ि वद्वकल्पीय पठारी प्रदेश या दोन 

प्राकृवतक विभागाोंचा समािेश हा महाराष्ट्र ात होतो. 

महाराष्ट्र  हा प्राकृवतकदृष्ट्या िैविध्यपूणव आहे. पविमेला असणारे कोकण वकनारपट्टी, भारतातील सात पिवत 

प्रणालीपैकी प्रमुख सह्याद्री पिवत ि सातपुडा पिवत या दोन पिवत प्रणाली ि ज्वालामुखीपासून तयार झालेले 

महाराष्ट्र  पठार अशी महाराष्ट्र ाची प्राकृवतक रचना आहे. 

प्राकृवतक रचना अत्योंत महत्त्वपूणव घटक आहे, कारण प्राकृवतक प्रभाि हा त्या भागािरील हिामानािर होतो. 

महाराष्ट्र ातील क कण भागामधे्य सम हवामान आहे तर पूवव पठारावर शवषम हवामान आहे. हिामान 

ि प्राकृवतक रचना या दोघाोंच्या प्रभािाने याच भागातील मृदा तयार होते. ( ास्त पाऊस पडणाऱ्या भागात 

कमी सुपीक, तर कमी पाऊस पडणाऱ्या भागात अवर्क सुपीक  मीन) ज्या भागात  से हिामान ि मृदा 

त्या पद्तीची वपके तेिे घेतली  ातात. कोकणात फळ ि भात वपके तर पठारािर कापूसम्हण ेच एकूणच  

एखाद्ा प्रदेशाची प्राकृवतक रचना ही त्या देशाची िा राज्याची विकासाची वदशा ठरिू शकते. 

प्रस्तरभोंग (Geological Fault) :- भूगभावतील अोंतगवत शक्ती  ेव्हा कवठण खडकाोंनी बनविलेल्या 

भूपृष्ठािर आडव्या परों तु एकमेकाोंविरुद् वकों िा विवत  समाोंतर वदशेने कायव करत असेल तर भूपृष्ठािर ताण 

वनमावण होऊन भूपृष्ठाला घड्या न पडता तडे पडतात. त्यास प्रस्तरभोंग असे म्हणतात. 

उदा:- महाराष्ट्र ातील कोकण वकनारपट्टी 

गट पववत ( Block Mountain) :- कठीण भूपृष्ठािर  र एकाच िेळी दुहेरी प्रस्तरभोंग झाला असेल तर 

काहीिेळा प्रस्तरभोंग बाहेरील भाग स्थिर राहतो ि मर्ला भाग िर उचलला  ातो, तर काही िेळा ि दुहेरी 

प्रस्तरभोंगाच्या मर्ला भाग स्थिर राहतो ि दोन्ही बा ूोंकडील भाग खाली खचतो तेव्हा मर्ला भाग उोंच वदसतो. 

त्यास गट पिवत अििा ठोकळ्याचा पिवत असे म्हणतात. 

उदा:- महाराष्ट्र ातील सह्याद्री पिवत 

अवशिष्ट् पववत :- भूपृष्ठािरील एखादा उोंचिटा मृदू ि कठीण खडकापासून तयार झालेला असेल, अशा 

उोंचियािर होणाऱ्या बाह्य घटकाोंच्या उत्खनन कायावमुळे मृदू खडकाोंची झी  होते ि कठीण खडक 

अस्स्तत्वात राहतात, ते सभोितालच्या खडकाोंपेिा उोंच वदसतात. त्याला अिवशष्ट् पिवत असे म्हणतात. 

उदा :-सातपुडा पिवत, विोंध्य पिवत, अरिली पिवत 

घळई (V Shape Vally) :- नदी पिवतीय प्रदेशातून िाहताना तीव्र उतारािरून िाहते. त्यािेळी वतचा िेग 

प्रचोंड असतो. त्यामुळे नदीचे  तळभागाचे म्हण े अर्ोगामी िरण (शीर्व िरण) हें काठाोंच्या िरणापेिा (पार्श्व 
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िरण)  ास्त असते. म्हण ेच तळ भागाची झी   ास्त होते ि काठािरील बा ू तीव्र उताराची होते 

याला  घळई म्हणतात. 

उदा:- प्रिरा नदीिर रोंर्ा र्बर्ब्याखाली घळई वनमावण झाली आहे. 

घशषवत चबुतरे :- सागरी लाटाोंच्या समुद्रकड्याोंिर सततच्या होणाऱ्या माऱ्यामुळे कड्याच्या पायथ्याच्या 

बा ूला कपार तयार होते ि कालाोंतराने हीकपार खोल होत  ाते ि काही कालािर्ीनोंतर कपारीिरचाकडा 

खाली कोसळतो. त्यामुळे समुद्र कड्याचा भाग मूळथिानापासून मागे सरकतो. ज्या वठकाणी हा कडा कापला 

 ातो तेिे  ी सपाट  ागा वनमावण होते त्यास तरोंग घवर्वत चबुतरा असे म्हणतात. 

उदा महाराष्ट्र ातील रत्नावगरी व ल्फ्ह्यात समुद्रवकनाऱ्यािर अशा प्रकारचे तरोंग घवर्वत चबुतरे आढळतात 

नदीचे ख रे (River Basin) :- प्रमुख नदी वतच्या उपनद्ा त्याच्या साहाय्यक नद्ा ि या सहाय्यक नद्ाोंना 

येऊन वमळणारे असोंख्य लहान मोठे प्रिाह या सिाांनी एकवितररत्या  लवसोंचन केलेला एकूण प्रदेश म्हण े 

मुख्य नदीचे खोरे. 

खाडी (Estuary) :- नदी आपल्या प्रिासाच्या शेिटी ज्या वठकाणी समुद्राला येऊन वमळते तेिे नदीच्या 

मुखामधे्य समुद्राचे पाणी आतपयांत वशरते ि नदीचे गोड पाणी वनमखारे होते. समुद्राचे पाणी नदीच्या मुखामधे्य 

व िपयांत आतमधे्य वशरते वतिपयांतच्या भागाला खाडी असे म्हणतात. 

दोंतुर शकनारा (Irregular Seashore) :-  ेव्हा समुद्र वकनारपट्टी ही एका सरळ रेरे्त न राहता ती 

वठकवठकाणी िक्राकार स्वरूपाची असते त्या िेळेस ती वकनारपट्टी दोंतुर आहे असे म्हटले  ाते. 

उदा:- कोकण वकनारपट्टी 

ररया शकनारा (Riya Seashore):- एखादी समुद्रवकनारपट्टी ही समाोंतर ररत्या नद्ाोंनी  ी वपों ून काढली 

असेल म्हण ेच एखाद्ा समुद्र वकनारपट्टीिर  ेव्हा येऊन वमळणाऱ्या नद्ा सलग ररत्या समाोंतरपणे समुद्रास 

येऊन वमळतात ि ती वकनारपट्टी खणून काढतात त्यािेळेस ती वकनारपट्टी ररया प्रकारची आहे असे म्हणतात. 

उदा. कोकण वकनारपट्टी वकनारपट्टी 

पववत (Mountain) :- सभोितालच्या कमी उोंचीच्या प्रदेशाच्या मानाने उोंच असलेल्या विस्तीणव भूभागास 

वनवित स्वरूपाच्या पाया असतो ि त्याचे डोोंगर-कडे ि दयाव स्पष्ट् आढळतात. अशा भूभागास पिवत असे 

म्हणतात. 

पठार (Pleatue) :- पठारे विसृ्तत गाभ्याचे उोंच प्रदेश सिव असून सिवसार्ारणपणे सभोितालच्या प्रदेशाच्या 

मानाने पठाराची उोंची ही सिावत  ास्त असते, त्यास पठार म्हणतात. 

घाटमाथा :- सह्याद्री पिवतराोंगेच्या मुख्य वशरोर्ारेिर असलेला सपाट पठारी प्रदेश याच घाटमािा असे 

सोंबोर्तात थिावनक भारे्त या सडा असे म्हणतात उदा महाबळेर्श्र, पाचगणी, कास 
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मैदान :- अवतशय मोंद उतार असलेला ि उोंच सखलपणाचा अभाि असलेला कमी उोंचीचा सपाट प्रदेश 

म्हण े मैदान होय. 

भारतीय द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेशाोंपैकी एक असलेल्या दविण भारतीय पठाराचा एक उपविभाग म्हण ेच 

महाराष्ट्र  पठार (दखनचे पठार) महाराष्ट्र  होय.  

परों तु महाराष्ट्र  राज्य हे िेगिेगळ्या प्राकृवतक रचनेमधे्य विभागलेले आहे.  से महाराष्ट्र ाच्या उत्तर भागात पूिव-

पविम पसरलेली सातपुडा पिवतराोंग िसलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र ाच्या पविम वदशेला लागून असणाऱ्या अरबी 

समुद्रामुळे ि पश्वचम भागात उत्तर-दविण पसरलेल्या उोंच पिवत राोंगा सह्याद्रीमुळे ( पविम घाटामुळे) कोकण 

वकनारा (पविम वकनारपट्टी) हा एक प्राकृतीक विभाग आहे. 

सह्याद्रीच्या मुख्य राोंगेतून महाराष्ट्र  पठारािर काही उपराोंगा विस्तारलेल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र ाच्या 

प्राकृवतक रचनेत विविर्ता आढळते. 

 

  

 महाराष्ट्र ाचे प्राकृशतक शवभाग 

महाराष्ट्र ाचे प्राकृवतक दृष्ट्या तीन विभाग पडतात 

1. पशिम शकनारपट्टी (क कण) :- 

भारतीय प्राकृवतक विभाग वकनारपट्टी मैदानी प्रदेशाोंपैकी एक असणारा पविम वकनारपट्टीच्या प्रदेशाचे तीन 

भागाोंत िगीकरण केले  ाते. त्यातील सुरत ते ग वा इिपयांतची वकनारपट्टी ही कोकण वकनारपट्टी म्हणून 

ओळखली  ाते. महाराष्ट्र  दृवष्ट्कोनातून विचार करता कोकण वकनारपट्टीचा विस्तार उत्तरेकडील बोडी 

महाराष्ट्र ाच्या प्राकृवतक सीमा 
 

1) उत्तरेस सातपुडा पिवत, वचखलदरा डोोंगर (गाविलगड टेकड्या), तोरणमाळ चे पठार (अस्तोंभा डोोंगर) 

2) पूिेस वचरोल टेकड्या, आवहरी टेकड्या 

3) दविणेस ताम्रपणी नदी, माों रा डोोंगर, वचकोडी राोंगा 

4) पविमेस अरबी समुद्र 
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तळासरी ते दविणेकडील तेरेखोलच्या खाडीपयांत, तर पूिव-पविम विस्तार हा महाराष्ट्र ाच्या पविमेस असलेल्या 

अरबी समुद्रापासून तर सह्याद्री पिवतापयांत आहे. 

शनशमवती :- 

महाराष्ट्र  पठाराचा पविमेकडील भाग प्रस्तर भोंगामुळे खाली खचल्यामुळे कोकणची अरुों द वकनारपट्टी वनमावण 

झाली आहे. प्रस्तर खाली खचलेल्या भागाच्या पूिेकडे सह्याद्रीचा तीव्र उताराचा कड्यासारखा भाग उभारला 

ि पविमेकडील काही भाग समुद्रात तर काही भाग उोंच सारखा कोकण म्हणून तयार झाला आहे. 

शवस्तार:-  

उत्तरेस पालघर व ल्फ्ह्यातील बोडी तळासरी खाडीपासून (दमणगोंगा नदी खोरे) – दविणेस वसोंरु्दुगव 

व ल्फ्ह्यातील तेरेखोल नदी खाडीपयांत, दविणोत्तर विस्तारलेला वचोंचोळा वनमुळता प्रदेश म्हण े क कण 

शकनारपट्टी होय. उतार पूिेकडून पविमेकडे खूप तीव्र स्वरूपाचा आहे. 

लाोंबी, रों दी,उोंची व िेत्रफळ :- 

पविम वकनारपट्टी ची दविणोत्तर लाोंबी 560 शकमी असून कोकण वकनारपट्टीला लागून असणाऱ्या समुद्र 

वकनारपट्टीची लाोंबी 720 शकल मीटर एिढी आहे. कोकण वकनारपट्टी ही सरळ रेरे्सारखी नसून ती 

वठकवठकाणी िक्राकार आहे. त्यामुळे त्या कोकण वकनारपट्टीस दोंतुर असेही म्हटले  ाते. कोकण 

वकनारपट्टीची रुों दी 30 ते 60 शकमी (सरासरी 44.7 वकमी) असून उल्हास नदीच्या खोऱ्यात सिावत  ास्त 

म्हण े 100 वकमी पयांत (िसई ते हररिोंद्रगड) ती विस्तारलेली आहे.  

कोकण वकनारपट्टी ची सिावत कमी रुों दी वसोंरु्दुगव व ल्फ्ह्यात कुडाळ येिील राोंगणा वकल्ला  िळ 40 

वकलोमीटर आहे. तर सिावत  ास्त ठाणे व ल्फ्ह्यात पोंच्याऐोंशी ते 100 वकलो एिढी आहे. तसेच 

समुद्रसपाटीपासून कोकण वकनारपट्टी ची उोंची 5 मीटरपासून 300 मीटर पयांत एिढी आहे. वकनारपट्टीची 

रुों दी उत्तरेकडून दविणेकडे कमी-कमी होत गेलेली आहे त्यामुळे वकनारपट्टी उत्तरेकडून दविणेकडे 

वनमुळती होत गेली आहे कोकण वकनारपट्टी चे एकूण िेिफळ 30,394 चौ वकलोमीटर आहे. 

कोकण वकनारपट्टीत सिाववर्क समुद्रवकनारा लाभलेला व ल्हा रत्नावगरी आहे ि सिावत कमी समुद्रवकनारा 

लाभलेला व ल्हा ठाणे आहे 

क कण शकनारपट्टीची रचना :- 

कोकण वकनारपट्टीची रचना मैदानी प्रदेशात प्रमाणे नसून नद्ा ि डोोंगरराोंगाोंनी वपों ून काढलेला प्रदेश अशी 

आहे. सह्याद्रीत उगम पािणाऱ्या असोंख्य नद्ा या भागातून पूिेकडून पविमेकडे िाहत  ातात, तर याच 

नद्ाोंच्या दरम्यान सह्याद्रीच्या पविमेकडे गेलेल्या उपराोंगा देखील समुद्रापयांत विस्तारलेल्या आहेत ि 

समुद्राच्या उपराोंगाोंनी कोकणातील नद्ाोंची खोरी िेगळी केलेली आहे. कोकण वकनारपट्टीिर समुद्राला येऊन 
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वमळणाऱ्या असोंख्य नद्ाोंमुळे येिील वकनारपट्टी सलग न राहता खोंवडत झालेली आहे. त्यामुळे कोकण 

वकनारपट्टी ही ररया प्रकारची आहे. 

कोकण वकनारपट्टीिर उत्तरेकडील भागाकडे ताोंबूस-तपवकरी मृदा आढळते तर दविणेकडील वसोंरु्दुगव ि 

रत्नावगरी व ल्फ्ह्यामधे्य लोहयुक्त  ाोंभी मृदा आढळते 

उपभाग :- 

कुों डवलका नदीखोरे यामुळे कोकण वकनारपट्टी दोन भागाोंत विभागली  ाते. 

  

उत्तर कोकण:- समाविष्ट् व ले्ह:- दविण कोकण:- समाविष्ट् व ले्ह:- 

मुोंबई शहर, मुोंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, 

पालघर 
रत्नावगरी ि वसोंरु्दुगव 

  

खलाटी:- 

 पविमेकडील अरबी समुद्र लगतच्या सखल भागास खलाटी असे म्हणतात. या भागाची उोंची 5 ते 15 मीटर 

वकों िा त्यापेिा अवर्क असते. उतार सौम्य आहे. या भागात लहान मैदाने, खाड्या, िाळूचे दाोंडे, खा णे, 

चौपाटी तसेच समुद्रलाटाोंनी तयार केलेली भूरूपे आढळतात. 

  

वलाटी :- 

कोकण वकनारपट्टीचा सह्याद्री पिवताकडील पायथ्यालगतच्या भागाला िलाटी असे म्हणतात. उोंची सरासरी 

200 ते 300 मीटर असते, उतार तीव्र स्वरूपाचा आहे. डोोंगराळ भाग, िेगाने िाहणाऱ्या नद्ा, दऱ्याखोऱ्याोंचा 

भाग हे या भागाचे िैवशष्ट्य साोंगता येईल. 

भूरूपे :- 

कोकण वकनारपट्टीला लागून असणाऱ्या अरबी समुद्रातील सागरी लाटाोंचे कायव सतत चालू असते. त्यामुळे 

या भागात समुद्रकडे, सागरी गुोंफा, चौपाटी, िाळूचे दाोंडे, चबुतरे अशी अनेक भूरूपे तयार झाली 

आहेत.  विशेर्तः रत्नावगरी व ल्फ्ह्यात समुद्रवकनारी अशी तयार झालेली भूरूपे मोठ्या प्रमाणािर पहाियास 

वमळतात. 
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खाडी:- 

नदी आपल्या प्रिासादरम्यान समुद्राला ज्या वठकाणी  ाऊन वमळते त्यावठकाणी नदीचे पाणी समुद्रात  ाऊन 

वमळतेच परों तु त्याच बरोबर समुद्राचे पाणी नदीच्या मुखामधे्य आतपयांत वशरत. समुद्राचे पाणी नदीच्या मुखात 

व िपयांत आतमधे्य वशरते वतिपयांतच्या भागास खाडी असे म्हणतात. भारतातील पविम वकनारपट्टी चे खाडी 

हे िैवशष्ट्य आहे. खाडीचे पाणी वनमखारे असते. 

  

उत्तर क कणातील खाड्या दशिण क कणातील खड्या :- 

पालघर :- डहाणू, दातीिरा, िसई 

ठाणे :- ठाणे व ल्हा 

मुोंबई िहर / उपनगर :- मनोरी, मालाड, माहीम 

रायगड शजल्हा :- र्रमतर, रोहा, पनिेल, रा पुरी, 

बाणकोट 

रत्नाशगरी शजल्हा :- केळशी, दाभोळ,  यगड, भाये, पूणवगड,  ैतापुर, 

वि यदुगव (रत्नावगरी ि वसोंरु्दुगव व ल्फ्ह्याच्या सीमेिर) 

शसोंधुदुगव शजल्हा:- देिगड, आचरा, कलािली, कली, तेरेखोल 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

क कणातील नद्या व त्यावरील खाड्या  

नदी  खाडी  शजल्हा 

िैतरणा दावतिरा पालघर 

उल्हास िसई  पालघर  

पाताळगोंगा  र्रमतर  रायगड  

कुों डवलका  रोह्याची खाडी रायगड  

सावििी  बाणकोट  रायगड  

िावशष्ट्ी  दाभोळ  रत्नावगरी  

शास्त्री   यगड  रत्नावगरी  
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बोंदरे :- 

कोकण वकनारपट्टी ही दोंतुर असल्याने कोकण वकनारपट्टीिर उत्तरेपासून दविणेपयांत असोंख्य नैसवगवक 

बोंदरे वनमावण झाली आहेत. सार्ारणतः 49 बोंदरे या कोकण वकनारपट्टीिर असून मुोंबई हे त्यातील प्रमुख 

बोंदर होय. त्याचबरोबर अवलबाग, मुरूड, श्रीिर्वन, रायगड, रत्नावगरी इत्यादी लहान – मोठी बोंदरे यािर 

आहेत. 

बेटे :- 

कोकण वकनारपट्टीिर नैसवगवकररत्या असोंख्य बेटाोंची वनवमवती झाली असून, मुोंबई हे कोकण वकनारपट्टीिरील 

सिावत मोठे सात बेटाोंचा समूह वमळून तयार झालेले एक बेट आहे. इतर लहान – मोठी बेटे कोकण 

वकनारपट्टीिर साोंगता येतील. कासा,  ोंव रा कुलाबा, खाोंदेरी, उोंदेरी (रायगड), साष्ट्ी, मढ, कुलाबा, छोटा 

कुलाबा, मा गाि, परळ, मावहम (मुोंबई शहर ि मुोंबई उपनगर), कुरटे (वसोंरु्दुगव), अों दीि, घारापुरी 

(एवलफों टा केव्ह ) त्यादी बेटे पविम वकनार्यािर आहेत. 

 चौपाटी (पुळणी) :- 

समुद्राच्या लाटाोंनी वकनारपट्टीिर िाळूच्या वनिेपणाने सोंशवयत केलेला िाळूचा भूभाग पुळण म्हणून 

ओळखला  ातो. त्यालाच चौपाटी असे म्हणतात. वकनारपट्टीच्या  वमनीकडील बा ूस विस्तीणव पुळणी ि 

मऊ मातीचे पटे्ट म्हण ेच कोकणातील चौकटीचा प्रदेश होय. 

उदा:-   ुहू चौपाटी, वगरगाि चौपाटी 

 2) पशिम घाट ( सह्याद्री) :- 

भारतात अस्स्तत्वात असणाऱ्या सात पिवत प्रणाली पैकी एक असणारी पविम घाटाची पिवतराोंग ही 

महाराष्ट्र ाच्या पविमेला उत्तर दविण विस्तारलेली उोंच-सखल ‘डोोंगर राोंग’ होय. सह्याद्री पिवत हा ठोकळा/गट 

पिवत प्रकारच्या पिवत आहे. पृथ्वीची उत्पत्ती नोंतर भूपृष्ठािर वनमावण झालेल्या उोंचियाची पिवत बनले. यािर 

वझ ेच्या वक्रया झाल्या, त्याचाच एक भाग म्हणून ठोकळा / गट असा सह्याद्री पिवत ओळखला  ातो. 

शुक  वि यदुगव रत्नावगरी ि वसोंरु्दुगव सीमेिर  

गड कलािली वसोंरु्दुगव 

कली कली वसोंरु्दुगव 

तेरेखोल तेरेखोल वसोंरु्दुगव 
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शवस्तार :- 

पविम घाटाचा विस्तार उत्तरेस नोंदुरबार व ल्फ्ह्यातील निापुर तालुक्यातील तापी नदी खोऱ्यापासून दविणेस 

कन्याकुमारीपयवतँ आहे. महाराष्ट्र ात पविम घाटाचा विस्तार हा दविणेस कोल्हापूर व ल्फ्ह्यातील चोंदगड पयांत 

आहे. पविम वदशेने वकनारपट्टी खचल्याने सह्याद्री पिवत पविमेस वभोंतीसारखा सरळ वकों िा अवत तीव्र उताराचा 

वदसतो, तर पूिेस सह्याद्रीचा उतार मोंद होत  ातो. 

लाोंबी आशण रों दी :- 

एकूण लाोंबी 1600 वकमी असून महाराष्ट्र ातील लाोंबी 650 वकमी लाोंब इतकी आहे. समुद्रसपाटीपासून पविम 

घाटाची  उोंची 915 – 1220 वमटर एिढी साोंगता येईल. समुद्रवकनार्यापासून सह्याद्रीचे अोंतर 30 – 60 वकमी 

एिढी आहे. सह्याद्री पिवतराोंगेची रुों दी उत्तरेस  ास्त असून, दविणेस कमी वदसून येते. 

सह्याद्री पववताचे वैशिष्ट्ये :- 

सह्याद्री पिवताची बऱ्याच वठकाणी झी  झालेली आहे. त्यामुळे काही वठकाणी उोंची कमी झालेली आहे. तर 

काही वठकाणी बराच भाग उोंच वदसून येतो. काही भागात पिवताच्या उत्तर बऱ्याच वठकाणी कमी आहे. या 

पिवताची पविम बा ू तीव्र उताराची असून पूिव भागाचा उतार अगदी सौम्य प्रकारचा आहे. तर काही वठकाणी 

डोोंगर माथ्यािर सपाटीकरणाचा भाग तयार झालेला आहे. 

उदा:-  महाबळेर्श्र, पाचगणी पररसर सपाट असा टेबल लँड म्हणून ओळखला  ातो.  ैिविविर्तेच्या 

दृवष्ट्कोनातून सह्याद्री पिवतािरील कास पठार (व ल्हा सातारा) महत्वपूणव आहे. 

  

प्रमुख जलशवभाजक:- 

महाराष्ट्र ाचा प्राकृवतक रचनेत सह्याद्रीचे थिान खूप महत्वाचे असून, त्यास महाराष्ट्र ाचा प्राकृवतक रचनेचा 

मापदोंड म्हटला  ातो. महाराष्ट्र ाच्या पविम भागातून उत्तर-दविण गेलेल्या या पिवतराोंगेिर महाराष्ट्र ातील 

बहुसोंख्य प्रमुख नद्ाोंचे उगमथिान आहे. महाराष्ट्र ातील या नद्ाोंची पूिविावहनी ि पविमिावहनी नद्ा अशा 

गटात विभागणी केली  ाते. सह्याद्री पिवतात उगम पािून पठारािरून पूिेकडे िाहत  ाणाऱ्या पूिविावहनी 

नद्ा तर  सह्याद्रीमधे्य उगम पािून कोकण वकनारपट्टी तून पविमेकडे िाहत  ाणाऱ्या पविम िावहनी नद्ा. या 

अिावने त्यास महाराष्ट्र ाचा प्रमुख  लविभा क म्हटला  ातो. 

त्याचबरोबर सह्याद्री पिवत महाराष्ट्र ाच्या पविम सीमेिर अशा रीतीने उभा आहे, की नैऋते्यकडून येणारे मोसमी 

िारे त्याच्याद्वारे अडविले  ाऊन सह्याद्रीचा पविमेकडे अवर्क पाऊस देतात, तर पश्वचम घाट/ सह्याद्री पिवत 

ओलाोंडल्यानोंतर या मौसमी िार्यात कमी पाणी वशल्लक रावहल्याने सह्याद्रीच्या पूिेला पािसाचे प्रमाण कमी 

असते. या अिावने देखील त्यास प्रमुख  लविभा क म्हणतात. 
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घाटमागव :- 

सह्याद्री पिवत कोकण ि पठार याोंच्यादरम्यान असल्याने कोकणातून पठारािर  ाण्याकररता सह्याद्री पिवत 

ओलाोंडून  ािे लागते. याकररता सह्याद्री पिवताची उोंची  ेिे –  ेिे कमी झालेली आहे, त्यावठकाणी घाटमागव 

तयार करण्यात आले आहेत. 

नावशक –  व्हार  वशरघाट  

नावशक – मुोंबई  िळ (कसारा घाट ) 

ठाणे – नगर  माळशे   

कल्याण –  ुन्नर  नाणेघाट  

पनिेल – नारायणगाि (मोंचरमागे) भीमाशोंकरघाट  

महाड – महाबळेर्श्र  पारघाट (रणतुोंडी) 

मुोंबई – पुणे  बोरघाट  

नावशक – रु्ळे लळी ोंगघाट  

महाड – पुणे  िरोंर्ा  

कोल्हापूर – कणकिली  हनुमोंते  

महाड – खेड – दापोली  कशेडीघाट  

कोल्हापूर – रा ापूर  करूळ  

पुणे – सातारा  काि  ि खोंबाटकी  

वचपळूण – कराड  कुों भाली  

पाचगणी – िाई  परसनी  

रत्नावगरी – कोल्हापूर  आोंबाघाट  

सािोंतिाडी – कोल्हापूर  फोोंडाघाट  

रा ापूर – कोल्हापूर  अणुसु्कराघाट  

नावशक -पुणे  चोंदनापरी  

रु्ळे – औरोंगाबाद  औटरम (कन्नड घाट) 

सािोंतिाडी – बेळगाि  आोंबोलीघाट  

पुणे – बारामती (सासिडमागे ) वदिे घाट  
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पुणे – माणगाि  ताम्हणीघाट  

महाबळेर्श्र – पोलादपूर  आोंबेनळीघाट  

  

प्रमुख घाटमागव व महामागव – महाराष्ट्र ातील काही प्रमुख राष्ट्र ीय महामागाववर हे 

घाटमागव आहेत. 

  

माळशे  – एन. एच. 222 

औटरम (कन्नड ) – एन. एच. 211 

कसारा (िळ) – एन. एच. 03 

चोंदनापरी – एन. एच. 50 

बोर – एन. एच. 04 

खोंबाटकी – एन. एच. 04 (खोंडाळा) 

आोंबा – एन. एच. 204 

लळी ोंग घाट – एन. एच. 03 

कशेडी घाट – एन. एच. 17 

  

सह्याद्री पववत उोंची :- 

महाराष्ट्र ातील सह्याद्री पिवताची सरासरी उोंची 900 वमटर आहे. परों तु सह्याद्री पिवत सलग एकसारखा उोंच 

नसून उत्तरेकडे सह्याद्री अवर्क उोंच आहे, तर दविणेकडे सह्यावद्रची उोंची कमी होत  ाते. सह्याद्री पिवतातील 

सिोच्च वशखर कळसुबाई असून ते अहमदनगर ि नावशक व ल्फ्ह्याच्या सीमेिर इगतपुरी िळ आहे. परों तु 

प्रशासकीय दृष्ट्या अहमदनगर व ल्फ्ह्यात असून त्याची उोंची 1646 मीटर इतकी आहे. 

वशखर  उोंची (मीटरमधे्य) व ल्हा  

कळसुबाई  1646 अहमदनगर  

साले्हर  1567 नावशक  

महाबळेर्श्र  1438 सातारा  
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हररिोंद्रगड  1424 अहमदनगर  

सप्तशोंगी  1416 नावशक  

तोरणा  1404 पुणे  

रा गड  1376 पुणे  

िोंबकेर्श्र  1304 नावशक  

वसोंगी  1293 नावशक  

नाणेघाट  1264 अहमदनगर  

तौला  1231 नावशक  

ताम्हणी  1226 पुणे  

गडलगट्टा  967 गडवचरोली  

  

3) महाराष्ट्र  पठार :- 

आल्फ्रेड वेनगर याोंनी माोंडलेल्या भूखोंड- िहनाच्या वसद्ाोंतानुसार महाराष्ट्र ाच्या भूसीमेचा गोोंडिानामधे्य 

समािेश होतो. म्हण ेच ही भूमी अवतप्राचीन सम ले  ाते. भारतातील प्राकृवतक विभागाोंपैकी एक असणाऱ्या 

वद्वकल्पीय पठाराचा भाग म्हण े दखनचे पठार ि त्याचाच एक उपविभाग म्हण े महाराष्ट्र  पठार होय. 

या महाराष्ट्र  पठाराने  महाराष्ट्र ाच्या भूमीपैकी 90 टके्क भूभाग व्यापलेला आहे. पविमेस सह्याद्री पिवतापासून 

ते पूिेस गडवचरोली व ल्फ्ह्यातील वचरोल टेकड्याोंपयांत सुमारे 750 वकमी रूों द, तर उत्तरेस सातपुडा 

पिवतापासून दविणेस वतलादीपयांत सुमारे 700 वकमी लाोंब आहे. महाराष्ट्र  पठाराचे एकूण िेिफळ 276 लाख 

हेक्टर (2.76 लाख चौरस. वकमी) इतके आहे. 

सुमारे 7 कोटी िर्ाांपूिी भारतीय द्वीपकल्पाच्या दविण – पविम भागात झालेल्या ज्वालामुखीच्या भेगी 

उदे्रकातून बाहेर आलेल्या लाव्हा रसाचे िर एकमेकाोंिर साचून (सुमारे 40 िर) या पठाराची वनवमवती झाली 

आहे. 

िराोंच्या या रचनेला ‘डेक्कन टर ॅप’ असेही म्हटले  ाते. महाराष्ट्र  पठारािर असलेल्या लाव्हारसाच्या िराोंची 

 ाडी ही पविमेकडे सह्याद्री पिवताोंमधे्य अवर्क तर पूिेला विदभावकडे कमी होत  ाते. त्यामुळे पठाराची 

उोंचीही पविमेकडून पूिेकडे कमी होत  ाते. म्हण ेच पठाराचा उतार हा पूिेकडे (आगे्नयेकडे) आहे. 

पठारािरून िाहणाऱ्या नद्ाोंनी केलेल्या खणन कायावमुळे महाराष्ट्र  पठारािर अनेक डोोंगरराोंगा ि नद्ाोंची 

खोरी वनमावण झाली. 
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महाराष्ट्र  पठाराचे पविम पठार ि पूिव पठार अशी दोन भागाोंत विभागणी करता येईल. पविम पठार हे सपाट 

नसून नदी ि डोोंगरराोंग याोंनी वपों ून काढलेल्या प्रदेश अशा स्वरुपाची रचना आहे तर पूिव पठार हा मैदानी 

प्रदेश भासािा असा सपाट भाग असून लाोंब – लाोंबपयांत कोणताही भू-उठाि या भागात वदसून येत नाही. 

महाराष्ट्र  पठारावरील ड ोंगरराोंगा 

सातमाळा अशजोंठा ड ोंगरराोंग :- 

सातमाळा अव ोंठा डोोंगरराोंग ही सह्याद्री पिवताची पूिेकडे  ाणारी प्रमुख उपराोंग आहे. सह्याद्री मर्ील 

नावशक व ल्फ्ह्यातील वशखरापासून पूिेकडे यितमाळ व ल्हा पयांत विस्तार आहे. नावशक व ल्फ्ह्यात या राोंगेला 

सातमाळची डोोंगरराोंग म्हणून, तर पुढे औरोंगाबाद व ल्फ्ह्यात अव ोंठ्याची डोोंगरराोंग असे म्हणतात. 

या डोोंगरराोंगेची उोंची पूिेकडे कमी होत  ाते. या डोोंगरराोंगेने उत्तरेकडील तापी या पविम िावहनी ि 

दविणेकडील गोदािरी या पूिविावहनी नद्ाोंची खोरी िेगिेगळी केलेली आहेत. नावशक व ल्फ्ह्यात सातमाळ 

डोोंगर राोंगेिर सप्तशोंगी देिीचे मोंवदर आहे. तर औरोंगाबाद व ल्फ्ह्यातील अव ोंठा डोोंगरराोंगेिर  गातील 

सुप्रवसद् अव ोंठा लेणी ि िेरुळ लेणी आहेत. अव ोंठा डोोंगरराोंगेच्या पूिेला दोन शाखा होतात. दविणेकडील 

नाोंदेड व ल्फ्ह्यातून  ाणारी वनमवल डोोंगरराोंग ि दुसरी उत्तरेला यितमाळ व ल्फ्ह्यातून  ाणारी अव ोंठा 

डोोंगरराोंग. 

पठार प्रदेि :- सातमाळ या डोोंगरराोंगेच्या उत्तर वदशेला मालेगाि पठार आहे. अव ोंठा या डोोंगरराोंगेच्या 

पूिव वदशेला बुलढाणा पठार आहे. 

 हररिोंद्र बालाघाट ड ोंगर राोंगा :- 

सह्याद्री पिवतातील कळसुबाई पासून ही डोोंगर राोंग सुरु होउन पूिेकडे (आगे्नय) उस्मानाबाद, लातूर व ल्हा 

पयांत पसरलेली आहे. अहमदनगर व ल्फ्ह्यात या डोोंगरराोंगेस हररिोंद्रगड असे म्हणतात. तर बीड व ल्फ्ह्यात ही 

डोोंगरराोंग बालाघाट  या नािाने ओळखली  ाते. या डोोंगरराोंगेने उत्तरेकडील पूिविावहनी गोदािरी ि 

दविणेकडील पूिव िावहनी भीमा नदी या दोन नद्ाोंची खोरी िेगिेगळी केलेली आहे. या डोोंगरराोंगाोंिर पुणे 

व ल्फ्ह्यातील वशिनेरी वकल्ला आहे. 

पठारी प्रदेि – हररिोंद्रगड या ड ोंगरराोंगेच्या दशिण शदिेला अहमदनगर पठार आहे. बालाघाट 

ड ोंगर राोंगेच्या पशिमेला बालाघाट पठार आहे. तर  माोंजरा नदीच्या ख ऱ्यात माोंजरा पठार आहे. 

 िोंभू महादेव ड ोंगरराोंग :- 

सह्याद्रीमर्ील महाबळेर्श्रपासून आगे्नयेकडे वनघणारी शोंभू-महादेि डोोंगरराोंग महाराष्ट्र ातील सातारा ि 

साोंगली व ल्फ्ह्याोंतून पुढे कनावटकात प्रिेश करते. या डोोंगर राोंगेिर िसलेल्या वशखरवशोंगणापूर (ता. फलटण, 
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व ल्हा – सातारा) येिे असलेल्या शोंभू महादेिाच्या पविि थिानामुळे या डोोंगर राोंगेस शोंभू महादेि डोोंगर 

राोंग असे म्हणतात. 

  

या डोोंगर राोंगेने उत्तरेकडे असणारी पूिव िावहनी भीमा ि दविणेकडे असणारी पूिव िावहनी कृष्णा या दोन 

नद्ाोंची खोरी िेगिेगळी केलेली आहेत. या डोोंगर राोंगाोंच्या काही उपराोंगा खालील प्रमाणे आहे. 

सातारा व ल्फ्ह्याच्या पूिेस – सीताबाई डोोंगर, तर उत्तर दविण – बामनोली 

सातारा व ल्फ्ह्याच्या दविणेस – आगावशिा  डोोंगर ि पविमेस यितेर्श्र डोोंगर 

या डोोंगरराोंगेिर टेबल लैंड कररता प्रवसद् असलेले पाचगणी ही िोंड हिेचे वठकाण आहे 

  

पठारी प्रदेि :- 

शोंभू महादेि डोोंगर राोंगेच्या पविम वदशेला महाबळेर्श्र ि पाचगणी ही पठारे आहेत. 

शोंभू महादेिाच्या डोोंगर राोंगेच्या मध्यभागात औोंर् चे पठार आहे. 

शोंभू महादेिाचा डोोंगर राोंगेच्या दविणेला  खानापूरचे पठार आहे ि त्यापुढे साोंगली व ल्फ्ह्यात  त चे पठार 

आहे. 

शोंभू महादेि डोोंगर राोंगेच्या उत्तरेला पुणे व ल्फ्ह्यात सासिडचे पठार आहे. 

सातपुडा पिवत:- 

महाराष्ट्र  पठाराच्या उत्तर सीमेिरून पूिव-पविम समाोंतर पसरलेली डोोंगरराोंग म्हण े सातपुडा पिवत होय. या 

पिवतात एकामागे एक अशा सात डोोंगरराोंगा वकों िा सात पुडे 7 िळ्या 600 मीटर उोंचीपयांत चढत  ातात ि 

उत्तरेस  नमवदा नदीकडे एकदम खाली उतरताना वदसतात या राोंगा एकमेकाोंना समाोंतर वदसतात. त्यािरून 

त्यास  सातपुडा (सेव्हन फोल््डस) असे म्हणतात. भारतातील वहमालया खालोखाल विोंध्य सातपुडा हा प्रमुख 

 लोत्सारक पिवत आहे. 

शवस्तार: 

गु रातमर्ील रतनपुर पासून पूिेस मध्यप्रदेशातील अमरकों टक पयांत पसरलेल्या या पिवत – शे्रणीची लाोंबी 

सुमारे 900 वकमी आहे. रुों दी कमाल 160 वकमी इतका आहे. या पिवत शे्रणीचा आकार सिवसार्ारण 

विकोणाकृती असून पाया पूिेस उत्तर-दविण पसरलेल्या मैकल डोोंगरराोंगेचा आहे. तर वशरोभाग पविमेस 

रा वपपला डोोंगरराोंग आहे. महाराष्ट्र ाचा विचार करता या पिवतशे्रणीतील तोरणमाळची डोोंगरराोंग नोंदुरबार, 

रु्ळे ि  ळगाि या व ल्फ्ह्याोंतून पविम-पूिव  ाते तर गाविलगड टेकड्या अमरािती व ल्फ्ह्यातून  ातात. 
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या पिवताची सरासरी उोंची 1000 मीटर आहे. सातपुडा हा चोंद्रकोरीचा आकार आकाराचा असून त्याच्या 

दविण उतार तीव्र आहे, तर उत्तरेकडील उतारा लहान-मोठ्या टेकड्याोंच्या स्वरूपात मोंद होत गेला आहे. 

सातपुडा पववतातील महाराष्ट्र ातील प्रमुख ड ोंगरराोंगा 

  

त रणमाळ ड ोंगरराोंग :- 

ही राोंग नोंदुरबार व ल्फ्ह्याच्या उत्तर भागापासून  ळगाि व ल्फ्ह्यातील चोपडा, यािल, रािेर तालुक्यातून पविम-

पूिव 100 वकमी लाोंब पसरलेली आहे. या डोोंगरराोंगेने उत्तरेकडील पविम िावहनी नदी नमवदा ि दविणेकडील 

पविम िावहनी नदी तापी नदी  या दोन नद्ाोंची खोरी  िेगिेगळी केलेली आहेत. या डोोंगरराोंगेिरील अस्तोंभा 

डोोंगर हे महाराष्ट्र ातील सातपुडा पिवतातील सिोच्च वशखर आहे त्याची उोंची 1325 मी इतकी आहे. या 

डोोंगरराोंगेिर नोंदुरबार व ल्फ्ह्यातील तोरणमाळ तोरणाच्या फुलाोंिरून आलेले नाि हे िोंड हिेचे वठकाण आहे 

ि  ळगाि व ल्फ्ह्यात रािेर तालुक्यात पाल हे िोंड हिेचे वठकाण आहे. 

गाशवलगड ड ोंगर 

अमरािती व ल्फ्ह्यातील िायव्य भागातील र्ारणी, वचखलदरा या तालुक्याोंतून  ाणाऱ्या सातपुडा पिवताच्या 

डोोंगर राोंगा गाविलगडच्या टेकड्या या नािाने ओळखतात. अमरािती व ल्फ्ह्यात सातपुडा पिवताोंची पूिव-

पविम लाोंबी 100 वकमी आहे.  गाविलगड डोोंगर राोंग ही तापी नदी ि पूणाव नदी या दोन नद्ाोंच्या दरम्यान 

आहे. गाविलगड डोोंगरातील सिोच्च वशखर हे िैराट डोोंगर असून त्याची उोंची 1177 मीटर इतकी आहे. या 

डोोंगरराोंगेिर वचखलदरा हे िोंड हिेचे वठकाण आहे. 

  

  

  

 

 

 

 

 सातपुडा पववतातील उोंच शिखरे  

1) अस्तोंभा डोोंगर (तोरणमाळची डोोंगरराोंग) – 1325 मीटर, व ल्हा नोंदुरबार 

2) िैराट डोोंगर (गाविलगडचा डोोंगर) – 1177 मीटर व ल्हा, व ल्हा.:- अमरािती 

3) वचखलदरा (गाविलगडचा डोोंगर) – 1118 मी. व ल्हा:- अमरािती 
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महाराष्ट्र  पठारािरील नद्ाोंची खोरी 

  

तापी-पूणाव ख रे:-   

सातपुडा पिवत ि सातमाळ अव ोंठा डोोंगरराोंगा दरम्यान तापी-पूणाव खोरे पसरलेले आहे. या खोऱ्यातून तापी 

ि पूणव या नद्ा पूिेकडून – पविमेकडे िाहतात. प्रस्तर भोंगामुळे हे खोरे खचदरी स्वरूपाचे आहे. या 

नदीखोऱ्यात  ळगाि, रु्ळे, नोंदुरबार ि नावशक ि विदभावतील बुलढाणा, अकोला, अमरािती या व ल्फ्ह्याोंचा 

समािेश होतो. या नदीखोऱ्याोंचे एकूण िेिफळ ५१,५०४ चौ. वक. मी. इतके आहे. 

ग दावरी ख रे :- 

सातमाळ अव ोंठा डोोंगरराोंग ि हररिोंद्र बालाघाट डोोंगरराोंगेदरम्यान गोदािरी नदीचे मुख्य खोरे विस्तारलेले 

आहे. या नदीखोऱ्याोंचे स्वरूप पविमेकडे अरुों द तर पूिेकडे रुों द आहे. या नदीखोऱ्यात नावशक, अहमदनगर 

ि सोंपूणव मराठिाडयातील व ल्फ्ह्याोंचा समािेश होतो. या नदीखोऱ्याोंचे एकूण िेिफळ विदभावतील प्राणवहता 

नद्ाोंच्या खोऱ्यासह १,५२,५८८ असून महाराष्ट्र ात सिाववर्क िेि गोदािरी खोऱ्याने व्यापलेले आहे. महाराष्ट्र ाच्या 

एकूण िेिफळाच्या ४९ टके्क भाग हा या खोऱ्याने व्यापलेला आहे. 

  

भीमा ख रे :- 

भीमा नदी कृषे्णची उपनदी  री असली, तरी कृषे्णला ती कनावटकात  ाऊन वमळते. तसेच महाराष्ट्र ात भीमेचे 

स्वतोंि अस्स्तत्व असल्याने भीमेचे खोरे स्वतोंि अभ्यासािे लागते.  हररिोंद्र बालाघाट डोोंगरराोंग ि शोंभू 

महादेिाच्या डोोंगरराोंगेदरम्यान भीमा नदीचे खोरे पसरलेले आहे. या खोऱ्याचा आकार आयताकृती असून 

उतार आगे्नयेकडे आहे. 

या खोऱ्यात पुणे, सोलापूर, सातारा व ल्फ्ह्याचा उत्तर भाग, नगर व ल्फ्ह्याचा दविण भाग त्याचबरोबर 

उस्मानाबाद ि बीड व ल्फ्ह्यातील काही भागाचा समािेश होतो. या नदीखोऱ्याचे एकूण िेिफळ ४६,१८४ चौ. 

वक. मी. आहे. 

  

कृष्णा नदीख रे :- 

पविमेला सह्याद्री पिवत ि उत्तर- पूिेला शोंभू महादेिाची डोोंगरराोंग या दरम्यान विकोणी आकारात या 

नदीखोऱ्याचा विस्तार आहे. या नदीखोऱ्यात सातारा व ल्फ्ह्याचा दविण भाग, साोंगली ि कोल्हापूर व ल्फ्ह्याचा 

भाग येतो. या नदीखोऱ्याने महाराष्ट्र ातील एकूण २८,७०० चौ. वक. मी. इतके िेिफळ व्यापले आहे. 
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पूवव पठार रचना 

पेनगोंगा ते इोंद्रािती नदी दरम्यान चा भाग पूिव पठाराचा म्हणून उले्लख होतो. पूिव पठाराची रचना 

पुढीलप्रमाणे वदसून येते. 

आिी पठार:- 

िर्ाव ि कन्हान या नद्ाोंच्या दरम्यान पसरलेला आहे. 

रामटेक टेकड्या:- 

कन्हान नदीच्या पूिेस असणाऱ्या या टेकड्याोंत पेंच ि बािनिडी सारख्या अनेक नद्ाोंचे उगम आहेत. 

नागपूर मैदान :- 

नागपूरच्या सभोिताली कन्हान ि वतच्या उपनद्ाोंनी तयार केलेली मैदाने 

िर्ाव मैदान:- 

िर्ाव नदीच्या खोऱ्यातील उत्तरेकडील िर्ाव यितमाळ ि उत्तर चोंद्रपूर या व ल्फ्ह्याोंत उर्ध्व िर्ाव मैदान तर दविण 

चोंद्रपूर व ल्फ्ह्यात वनम्न िर्ाव मैदान आहे. 

िैनगोंगा मैदान:- 

चोंद्रपूर ि गडवचरोली या व ल्फ्ह्याोंच्या सीमेरेरे्िरून िाहणाऱ्या िैनगोंगा नदीच्या पूिेस ि पविमेस भोंडारा ि 

गोोंवदया व ल्फ्ह्याोंत उर्ध्व िैनगोंगा मैदान, तर चोंद्रपूर, गडवचरोली या व ल्फ्ह्याोंत वनम्न िैनगोंगा मैदान पसरलेले 

आह. 

पूिेकडील टेकड्या :- 

महाराष्ट्र ाचा अवतपूिेकडे पूिव सीमेलगत गोदािरी ि महानदी या नद्ाोंचा  लविभा क म्हणून अनेक टेकड्या 

आहेत. त्यात प्रामुख्याने उत्तरेकडून दविणेकडे गोोंवदया व ल्फ्ह्यात दरकेसा टेकड्या गडवचरोली व ल्फ्ह्यातील 

सुर ागड भामरागड अवहरी टेकड्याोंचा समािेश होतो. 

प्राणवहता खोरे :- 

पैनगोंगा, िर्ाव ि िैनगोंगा या नद्ा वमळून तयार होणारी प्राणवहता नदी गोदािरी नदीची उपनदी आहे. त्यामुळे 

प्राणवहता खोरे हा गोदािरी खोऱ्याच्या उपविभाग आहे. प्राणवहता नदी खोऱ्याचे सोंपूणव पूिव पठार व्यापलेला 

असून विदभावतील सिव व ल्फ्ह्याोंचा यात समािेश होतो. या नदीखोऱ्याचा उतार दविणेकडे आहे. 
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व ल्हा  डोोंगर  

 ळगाि  घोडसगाि, हस्ती, वशरसोली, चाोंदोर  

रु्ळे  र्ानोरा, गाळणा  

नोंदुरबार  अस्तोंभा  

नावशक  साले्हर – मुले्हर, सातमाळ, िणी, माोंगी – तुोंगी, चाोंदिड  

अहमदनगर  कळसुबाई, बाळेर्श्र, हररिोंद्रगड, अदुला  

मुोंबई उपनगर ि व ल्हा  कोने्हरी, खोंबाला, वशिडी, अँटॉप वहल, पाली, मलबार वहल  

ठाणे  तुोंगार  

पुणे  तसूबाई, अोंबाला, ताम्हाणी, वशोंगी , पुरोंदर  

सातारा  
सीताबाई, बामणोली, परळी, आगावशि, म्हस्कोबा, मढोशी, माोंढरदेि, यितेर्श्र, 

शोंभू महादेि  

साोंगली  
कमळभैरि, होनाई, मस्ल्लका ुवन, दोंडोबा, बेलगिाड, आष्ट्ा, आडिा, मुोंचुोंदी, 

शुक्राचायव  

सोलापूर  रामवलोंग, महादेि, बालाघाट, शुक्राचायव  

कोल्हापूर  उत्तर दूर्गोंगा, दविण दूर्गोंगा, पन्हाळा, वचकोडी, दविण सह्याद्री  

औरोंगाबाद  अव ोंठा, चौक्या, सुरपालनाि  

उस्मानाबाद  बालाघाट, नळदुगव, तुळ ापूर  

नाोंदेड  मुदखेड, वनमवळ, सातमाळा, बालाघाट  

परभणी  अव ोंठा ि बालाघाट  

वहोंगोली  वहोंगोली डोोंगर  

लातूर  बालाघाट डोोंगर  

नागपूर  गरमसूर, हादागड, सातपुडा डोोंगर  

भोंडारा  अोंबागड  
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गोोंवदया  निेगाि, प्रतापगड, गायखुरी  

चोंद्रपूर  चाोंदूरगड, पेर ागड  

गडवचरोली  वचवकयाला, वसरकोोंडा, ररयागड, सुर गड, भामरागड  

िर्ाव  रािणदेि, गरमसूर, नाोंदगाि, मालेगाि  

अमरािती  र्ारणी, गाविलगड, वचखलदरा  

िाशीम  अव ोंठा डोोंगर  

यितमाळ  अव ोंठा डोोंगर  

 

https://www.mpsctoday.com/bhamragarh-wildlife-sanctuary/

