
 

 

महाराष्ट्र राज्य भूगोऱ माहहती 

 भशायाष्ट्र शा ळब्द, भयाठी बाषऴक रोकाांची बभूी, प्राकृत बाऴचे्मा जुन्मा प्रकायातीर 
भशायाष्ट्रीमातनू आरा आशे.  

 काशी रोक माव 'दांडकर्णमय' मा वभानाथी 'भशाकाांतया' (भशान जांगर) मा ळब्दाचा भ्रष्ट्टाचाय 
भानतात. याजस्थान आणण भध्म प्रदेळानांतय भशायाष्ट्र शे बायतातीर ततवये भोठे याज्म आशे.  

 शे षेत्र 7०7,7१. कक.भी. षेत्राच्मा उत्तयेव भध्म प्रदेळ, ऩलेूव छत्तीवगड, दक्षषणऩलूय तरेाांगणा, 
दक्षषणेव कनायटक आणण दक्षषण-ऩश्चचभ गोला माांच्मा वीभेलय आशे.  

 गजुयात याज्म लामव्मेकड ेआशे, दादया आणण नगय शलरेी मा कें द्रळासवत प्रदेळाच्मा वीभे 
दयम्मान वँडषलच आशे.  

 भशायाष्ट्राची ककनायऩट्टी २० कक.भी. आशे. अयफी वभदु्राने भशायाष्ट्राचा ऩश्चचभ ककनायऩट्टी 
फनषलरा आशे. भशायाष्ट्रात दोन भोठ्मा भदत षलबागाांचा वभालेळ आशे.  

 ऩठाय डके्कन टेफररँड आणण कोकण ककनायऩट्टीलयीर एक बाग आशे 

ऱँडस्केऩ 

 भुांफईच्मा फांदयातनू अयफी वभदु्राच्मा आसा घेऊन द्लीऩकल्ऩ बायताच्मा उत्तयेकडीर भध्मबागी 
श्स्थत भशायाष्ट्राची भऱू बगूबयळास्त्राद्लाये अांभरफजालणी कयर्णमात अद्बतु ळायीरयक एकरूऩता 
आशे.  

 याज्मातीर प्रभ ु ळायीरयक लशसळष्ट्ट्म म्शणजे ्माचे ऩठाय लशसळष्ट्ट्म; भशायाष्ट्राचा ककनायी 
भशदानाचा ऩश्चचभ बाग, ऩश्चचभेच्मा लेगाने लाढरले्मा रयभाांनी वह्माद्री येंज तमाय केरी आणण 
ततचे उताय शऱूलायऩणे ऩलेूकड ेल दक्षषण ऩलेूकड े ारी उतयरे.  

 प्रभ ु नद्मा आणण ्माांच्मा भखु्म उऩनद्माांनी भखु्म ऩठाय कोयरे आशेत ल ती नदीच्मा ऩात्रात 
फदर करुन अशभदनगय, फरुडाणा आणण मलतभाऱ ऩठाय मावायख्मा उच्च उांचलटाभध्मे 
अडथऱा आणत आशेत. 

 वह्माद्री येंज शी भशायाष्ट्राची ळायीरयक कणा आशे. वयावयी 1000 भीटय उांचीलय लाढत आशे. त े
ऩश्चचभेव कोकणात अगदी उांच कड्मात ऩडतात. ऩलूय ददळनेे, डोंगयाऱ प्रदेळ भालऱ म्शणून 
ऩठायाच्मा ऩातऱीलय जाणार् मा वांरमणभणकारीन बागात ऩाऊर ठेलत.े सळ यालय ऩठायालयीर 
ऩठायाची भासरका 1564 वह्माद्री येंजच ेएक षलसळष्ट्ट लशसळष्ट्ट्म आशे. 

 कोकण, अयफी वभदु्र आणण वह्माद्री ऩलयतयाांगाच्मा भध्मबागी आशे. शा वागयी ककनायऩट्टी 
आशे. जयी फशुतके २०० भी ऩेषा कभी अवरे तयी, तो वाधा देळ अवर्णमाऩावनू  ऩू दयू आशे. 
अ्मांत षलश्च्छन्न आणण तटुरेरे कोकण अरुां द, उब-ेफाजूांनी द कभी रॅटयाइट ऩठायाभध्मे 
फदरत.े 



 

 

 उत्तयेकडीर वीभेलयीर वातऩयेु, टेकड्मा आणण ऩलेूकडीर वीभा बाभयागड-चचयोरी-गाम ुयी 
ऩरयवयाभऱेु वशज शारचारी यो ता मेर्णमाजोग्मा ळायीरयक अडथऱे तनभायण शोतात, ऩयांत ुशे 
याज्मातीर नशवचगयक भमायदा म्शणून काभ कयत ेआणण रातयू श्जल्ह्मात अनेक बकूां ऩ चारषलत 
आशे. 

भूशास्र आणि स्थऱाकृतत 

 भुांफई ल ऩलेूकडीर वीभा लगऱता, भशायाष्ट्र याज्म एक नीयव गणलेळ, वऩाट-अव्लर आकाळये ा 
प्रस्ततु कयत.े याज्माचा शा बगूोर ्माच्मा बगूबीम यचनेचा ऩरयणाभ आशे.  

 कोल्शाऩयू आणण सवांधुदगुय बागातीर ऩलेूकडीर षलदबायचा बाग लगऱता शे याज्म षेत्र डके्कन 
रॅप्ववाठी व्मालशारयकदृष्ट्ट्मा वश-ऩरयष्ट्कृत आशे.  

 वाधायणऩणे 10 त े1000 दळरष लऴाांऩलूी, भावेभायीतनू फेसवक राला फाशेय ऩडर्णमाभऱेु भोठ्मा 
बागात षशततज फेड अवरले्मा फेवाल्ट तमाय झारा.  

 ्माांच्मा यचना आणण वांयचनेत सबन्नतभेऱेु भोठ्मा प्रभाणात, चाांगल्मा-जोडरेल्मा स्टीर-या ाडी 
श्क्रप चेशमाांना लेसवक्मरुय अभामगडारॉइड राला आणण या  थयाांच्मा स्रक्चयर फेंचवश 
फदरता आरे आशे, मा वलय गोष्ट्टी षऩयासभड-आकायाच्मा टेकड्माांना आणण रेमणस्ट-स्तयाचे ऩठाय 
ककां ला भेवाव मोगदान देतात.  

 उष्ट्णकदटफांधीम शलाभान अांतगयत ऩथृ्ली सळल्ऩकरा अधय ळषु्ट्क ऩरयश्स्थतीत ब-ूलशसळष्ट्ट्मे 
झऩाट्माने ऩरयबाषऴत करून, आणण ऩार्णमाच्मा श्स्थतीत टेकड्माांच्मा गोरबोलती गोर केरे. 
कृष्ट्णा, बीभा, गोदालयी, ताऩी-ऩणूाय आणण लधाय-लशनगांगा नदी प्रणाल्माांनी केरेल्मा वभदु्री 
कायलाईभऱेु देळाच्मा व्माऩक,  ुल्मा नदी  ो o् मात आण ी वशाय्म झारे आशे आणण 
ऩठायाच्मा भध्मबागी फदरनू वह्माद्रीच्मा ऩाठीचा कणा फनतो.  

 माउरट कोकणातीर डोंगयाऱ  ोये, वाधायणऩणे १०० ककभी राांफीच,े गदीचे प्रलाश म्शणून तटूुन 
ऩडतात, जे वभदु्राच्मा  ोल्माांभध्मे भोठ्मा वभदु्राने बयरेल्मा वभदु्राच्मा  ोल्माांभध्मे लाशतात.  

 मासळलाम प्राभखु्माने यॉक फॅवाल्ट उद्बलणायी इतय  डक जवे की - रेटयाईट्व ककनामायलयीर 
आद्रय आणण उष्ट्णकदटफांधीम प्रदेळात आढऱतात.  

 कोकण नद्माांच्मा तऱघय बागात गॅ्रनाइट, गॅ्रनाइट चगनीव, क्लाटयझाइट, कॉ ांग्रॉभयेट्व आढऱतात. 
नाांदेड शा आण ी एक प्रदेळ आशे श्जथे गरुाफी गॅ्रनाइट्व आढऱतात.  

 भशायाष्ट्रात  तनज द्रल वाठे आशेत. नागऩयू षलबागातीर काभती शी गोंदलानाच्मा कोऱळाच्मा 
ठेलीांवाठी प्रसवद्ध आशे. 

हवामान 

 याज्मात उष्ट्णदेळीम भान्वनूचे लातालयण आशे; भाचयऩावनू उन्शाचा तडा ा देणाया उन्शाऱा (40 

त े48 अांळ वेश्ल्वअव) जूनच्मा वरुूलातीव ऩालवाळ्मारा सभऱतो.  
 ऑक्टोफयच्मा अषप्रम वांकरमणमेनांतय भान्वनूच्मा शांगाभातीर वभदृ्ध दशयलऱीचा थय कामभ याशतो, 
ऩयांत ुउन्शाऱा ऩयत मेताच धुऱीत, लाांझ तऩककयी यांगात फदरतो.  



 

 

 ऩश्चचभ वभदु्र-ढगाांभधून शांगाभी ऩाऊव जोयदाय आणण वह्माद्रीच्मा गदीलय .०० वभेी ऩेषा 
जास्त ऩाऊव ऩडतो.  

 लायाच्मा कडरेा कोकणातशी भवुऱधाय ऩाऊव ऩडत आशे, उत्तयेकड ेघवयत आशे. वह्माद्रीच्मा 
ऩलेूव, ऩाऊव कभी शोत जातो आणण तो कभीतकभी 70 वें.भी. ऩश्चचभ ऩठाय श्जल्ह्मात, 

वोराऩयू-अशभदनगय कोयड्मा झोनच्मा भध्मबागी आशे.  
 नांतय शांगाभात, ऩलूय ददळनेे भयाठलाडा आणण षलदबायत ऩाऊव थोड्मा प्रभाणात लाढतो. 
भशायाष्ट्रात जूनरा ऩाऊव ऩडतो. 

ऩालवाळ्माच ेअ्मांत स्ऩांददत चरयत्र, ऩालवाच ेशलाभान आणण राांफ कोयड ेब्रेक, ऩूय, तवेच दषु्ट्काऱ 
माांवश रशान ग्राभीण षेत्रातीर अथयव्मलस्थेच्मा अस्लस्थतेत शे फयेच लाढते. 

संसाधने 

 याज्म षते्राच्मा केलऱ 17% षेत्र ेअवरेरे लनषते्र ऩलेूकडीर प्रदेळ आणण वह्माद्री ऩरयषेत्रात 
व्माऩरेरे आशे तय ओऩन स्रमणफ जांगर शे ऩठायाचे दठऩके आशे. ऐततशासवक बतूकाऱात 
भशायाष्ट्राने भशाकां ठाचे प्रतततनचध्ल केरे अवत ेतय आज ्मातीर थोडवेे सळल्रक आशे; 

लनस्ऩतीांचा आच्छाददत बाग षल ुयरा गेरा आशे. 

 भशायाष्ट्राच्मा भाती उलयरयत फेवाल्टभधून प्राप्त झारेल्मा अलळऴे आशेत. अधय-कोयड्मा 
ऩठायाभध्मे, येगयु (काळ्मा-काऩवू भाती) चचकणभाती आशे, रोशाने वभदृ्ध आशे, ऩयांत ुनामरोजन 
आणण वेंदद्रम ऩदाथायत कभकुलत आशे; शे ओराला-प्रततयोधक आशे.  

 नदीच्मा  ो वश श्जथे ऩनुलयवन केरे गेरे आशे, ्मा कारी भाती  ोर आणण जड आशेत, यब्फी 
षऩकाांना अचधक अनकूुर आशेत. आण ी दयू, चुन्माच्मा अचधक चाांगल्मा सभश्रणावश भोयॅन्ड 
भाती आदळय  यीऩ झोन फनलतात.  

 उच्च ऩठायाच्मा बागात ऩाथय [ळब्दर ेन तऩावा] भाती अवतात, ज्मात जास्त येल अवतात. 
ऩालवाळ्माच्मा कोकणात आणण वह्माद्रीच्मा येंजभध्मे, ्माच फेवाल्ट्व जांगराच्मा वांयषणा ारी 
उ्ऩाददत लीट-रार रॅटराईट्वरा जन्भ देतात, ऩयांत ुलनस्ऩती काढून टाकल्मालय वशजऩणे 
तनजांतकुीकयण केरेल्मा लाकायभध्मे ऩडून जातात. भशायाष्ट्रातीर भाती उथऱ आणण काशी 
प्रभाणात गयीफ आशे. 

 ऩलूय षलदबय, दक्षषणेकडीर कोल्शाऩयू आणण सवांधदुगुय ऩरयवयातीर फेवाल्टच्मा षेत्राच्मा ऩरीकड े
भशायाष्ट्राचे  तनज लाशणाये झोन आशेत. चांद्रऩयू, गडचचयोरी, बांडाया आणण नागऩयू श्जल्शे भखु्म 
 तनज ऩट्टा फनलतात, कोऱवा आणण भॅगनीज शे  तनज आणण रोश  तनज आणण चुन डी 
म्शणून वांबाव्म वांऩत्ती आशे. य्नाचगयी ककना l् माभध्मे इसरभेनाइटचे वाठा वाठा आशे. 

संरक्षऺत ऺेर 

 2017 of ऩमांत बायतात 7 आणण भशायाष्ट्रात १ अबमायर्णम आशेत. भशायाष्ट्रातीर लन्मजील 
अबमायर्णमे, याष्ट्रीम उद्माने आणण प्रोजके्ट व्माघ्र प्रकल्ऩ शे मा प्रदेळातीर वभदृ्ध जशल-



 

 

षलषलधतचेे जतन कयर्णमाच्मा उद्देळाने तमाय कयर्णमात आरे आशेत. २०१ of ऩमांत, बायताकड े
१०3 याष्ट्रीम उद्माने आशेत, ्माऩशकी वशा भशायाष्ट्रात आशेत. भशायाष्ट्रात व्माघ्र प्रकल्ऩ अवनू 
भशायाष्ट्रात project प्रकल्ऩ लाघ आशेत. ताडोफा-अांधायी, भेऱघाट, नागाश्जया, वह्माद्री, फोय आणण 
ऩेंच. भशायाष्ट्राची लने आणण लन्मजीलांऩशकी एक भोठी टक्केलायी ऩश्चचभ घाट ककां ला ऩश्चचभ 
भशायाष्ट्र आणण ऩलूय षलदबायत आशे. 

 षलदबायच्मा ऩलूय बागात गोंददमा जलऱीर नलेगाल याष्ट्रीम उद्मानात ऩषी, शरयण, अस्लर आणण 
बफफट्माांचा लाव आशे. 

 षलदबायतीर गोंददमा श्जल्ह्मातीर बांडाया लनषलबागातीर ततयोया ऩरयवयाभध्मे नागणझया 
लन्मजील अबमायर्णम आशे. अबमायर्णमात ्माच्मा शद्दीत रशान वयोलय अवरेल्मा डोंगयाांचा 
वभालेळ आशे. शे तराल लऴयबय लन्मजीलाांना ऩार्णमाचे स्त्रोत देर्णमाची शभी देतात आणण 
रँडस्केऩचे वौंदमय लाढलतात. 

 षलदबायतीर चांद्रऩयूजलऱ व्माघ्र प्रकल्ऩातीर ताडोफा अांधायी व्माघ्र प्रकल्ऩ. त ेचांद्रऩयूऩावनू 40 

कक.भी. अांतयालय आशे. 
 नागऩयू श्जल्ह्मातीर ऩेंच नॅळनर ऩाकय  भध्म प्रदेळातशी ऩवयरेरे आशे. शे आता व्माघ्र 
प्रकल्ऩात शे्रणीवधुारयत केरे गेरे आशे. 

 फोय लन्मजील अबमायर्णम ऩलूय षलदबायच्मा लधाय श्जल्ह्मात आशे. इतय लन्म प्रार्णमाांवश भोठ्मा 
वांख्मेने लाघाांभऱेु, फोय लन्मजील अबमायर्णम ळावनाने षलळऴे व्माघ्र प्रदेळ घोषऴत केरे आशे. 
२०१२ भध्मे भशायाष्ट्राचा. 

 वाांगरी श्जल्ह्मात श्स्थत चाांदोरी याष्ट्रीम उद्मानात षलषलध प्रकायची लनस्ऩती आणण लनस्ऩती 
आशेत. उद्मानच्मा वबोलती प्राचचतगड ककल्रा आणण चाांदोरी धयण ल तनवगययम्म ऩार्णमाचे 
धफधफे आढऱू ळकतात. 

 गऱुगाऱ याष्ट्रीम उद्मान, तवेच भेऱघाट व्माघ्र प्रकल्ऩ म्शणून ओऱ रे जात,े अभयालती 
श्जल्ह्मात आशे. त ेअभयालतीऩावनू km० ककभी अांतयालय आशे. 

 फोरयलरी याष्ट्रीम उद्मान म्शणून ओऱ रे जाणाये वांजम गाांधी याष्ट्रीम उद्मान भुांफई मेथे आशे 
आणण ळशयाच्मा शद्दीत जगातीर वलायत भोठे याष्ट्रीम उद्मान आशे. 

 वाांगरीऩावनू 30 कक.भी. अांतयालय लन्मजील अबमायर्णम वागयेचलय लन्मजील अबमायर्णम आशे. 
बगलान सळल आणण ऩयेुचलय भांददयातीर जशन भांददयाांची प्राचीन भांददये आकऴयण आशे. 

 वोराऩयू श्जल्ह्मात लवरेरे भारधोक अबमायर्णम. ्माचा काशी बाग अशभदनगय श्जल्ह्मात 
आशे. अबमायर्णम ग्रेट इांडडमन फस्टाडयवाठी आशे. 

 तानवा लन्मजील अबमायर्णम, ठाणे श्जल्ह्मात आणण तानवा आणण लशतयणा नदीच्मा काठालय. 
तानवा, भोडकवागय ल  ारच्मा लशतयणा शी प्रभ ु धयण अबमायर्णमात आशेत. जीलजांतूांभध्मे 
बफफट्मा, बुांकणाया शयीण, शाइना, फ्राइांग चगरशयी आणण लन्म डुक्कय माांचा वभालेळ आशे. 
अबमायर्णम-तानवा, लशतयणा,  डी आणण ऩयऱी मेथ ेचाय लनऩरयषेत्र आशेत. लन्मजील षलबाग 
भखु्मारम ठाणे मेथे आशे. 



 

 

 ठाणे  ाडी फ्रेसभ ांगो अबमायर्णम भध्मे  ाडीच्मा ऩश्चचभेरा 6 शेक्टय भॅंग्रोव्श कव्शय वभाषलष्ट्ट 
आशे (भरुुांड, षलरमणोऱी, बाांडुऩ, काांजूयभागय आणण भांडरा बागात तवेच  ारच्मा षते्राचा 5 शेक्टय 
षेत्राचा बाग अधयलट वभदु्राच्मा बयतीदयम्मान उघडकीव आरा आशे. शे षते्र शजायो रोक 
लाऩयतात. उच्च वभदु्राच्मा बयती दयम्मान षलश्राांतीवाठी फ्रेसभ ांगो. ऑगस्ट, २०१9 योजी 
भशायाष्ट्र वयकायच्मा लन षलबागाने ठाणे  ाडी फ्रेसभ ांगो अबमायर्णम म्शणून 1,691 शेक्टय 
(116..91ककभी २) षते्र घोषऴत केरे. अबमायर्णम षलळऴेत: मेणार् मा फ्रसेभ ांगोच्मा लस्तीच्मा 
वांयषणावाठी घोषऴत केरे गेरे आशे. शजायो भध्मे  ाडी. 

 बीभाळांकय लन्मजील अबमायर्णम. शे ऩश्चचभ घाटात लवरेरे आशे आणण भाराफाय जामांट 
चगरशयीवाठी प्रसवद्ध आशे. भशायाष्ट्रातीर ठाणे, यामगड आणण ऩणेु श्जल्ह्मात शे अबमायर्णम 
आशे. 

 


