
प्रमुख भू प्रकार - वारा-: 

षयण प्रक्रिमेत लाया शे अत् मंत भशत्वाला  ेरायर ेशे  लार् मा  ेफशातांळक रामश ळा र लाऱलंी   
प्रदेळात ेढऱून मेते  

लार् मा  ेरामश प्राभा माने ननन, लशन ल वं मन मा प्रराये शोते  लार् मा  ेननन रामश 
प्राभा माने ३ प्रराये शोते  लार् माभाऱे ानायामा काराण क येतक थेी ऩणे ल रून ने माच् मा 
प्रक्रिमेव अऩलशन अवे म् शणतात  अऩरऴशण क्रिमेत लार् मावोफत अवणाये येतक  ेरण नारांलय 
रावरे जाऊन नारां क झकज शोत े तय येतक  ेरण ारभरेांलय ेदऱून वलबाजकत शो माच् मा 
क्रिमेव वन्ननरऴशण अवे वंफोधरे जाते  लार् माच् मा ननन रामाश क तकरताता प्राभा माने लार् मा ा 
लेग, येतकच् मा रणा ंा ेराय, नारां  ेस् लरूपऩ ल शलाभान मालय अलरंफून अवते   

लार् मावोफत ऩाढ रप्रराये गाऱा  ेलशन शोते  लनरंफन क्रिमेत फाय र येतक  ेरण ऩ् ाबागारा न 
स् ऩळश रयता लार् मावोफत लाशून नरेे जातात  लत् ् रलन क्रिमेत येतक  ेरण  डाूप्रभाणे ल्मांच् मा 
अलस् थेत ऩाढे जातात तय रऴशण क्रिमेत भोठ्मा ेराया  ेरण ऩ् ाबागालरूपन रयंगऱत अथला 
रऴशण रयत लाशून नेरे जातात  लार् माभाऱे लनभाशण शोणार् मा बूरूपऩा  ेषयण बूरूपऩ ल वं मन 
बूरूपऩ अवे प्रराय ऩातात   

षयण बूरूपऩ-े  

१) अऩलशन रां ा लार् माभाऱे ानायामा काराण क येतक लाून जाऊन लनभाशण झारेल् मा लथऱ 
न्माव अऩलशन रां ा अवे म् शणतात लदा  जन्ज्त लाऱलंी ातकर रताया शे अऩलशन रां ा  

२) बूछत्र नार जमभनकऩावून अदंाजे १ भकी य लं कलय लार् मावोफतच् मा रणाभाऱे नारां क 
जास् त झकज शोते  ऩियणाभक लं कलय रंूपद ल जमभनकरगत अरंूपद अळा बूछत्रा क लनमभशतक शोते  
लदा  वशाया लाऱलंी ात अनेर बूछत्र नार ेढऱतात   

३) यावलऩगगय  वऩाी  लाऱलंी  प्रदेळात लय ेरेल् मा अमर्त ीे र्मांना यावलऩगगय  अवे 
म् शणतात  त् मां ा लताय वयऱ अवनू राभी ावायना मा यावलऩगगय  फशातांळक ेेनाजी च् मा फनल् मा 
अवतात  लदा  ऑस् रेमरमा लाऱलंी ातकर  ियव यावलऩगगय   

४) ी ोऩणळकरा तारनने ेराीण नार लयच् मा बागात ल भद् ूनार नारच् मा बागात अवणार् मा 
लाऱलंी ातकर स् तंबाव ी ोऩणळकर अवे म् शणतात  राीण ल भऊ नारांच् मा अवंगत षयण 
क्रिमेभाऱे मां क लनमभशतक शोते   



५) ज् मजेून लाऱलंी ात ारभेराव वभांतय अवे षितषलतजवभांतय राीण ल भद् ूनार 
ेढऱतात  राीण नारांना ऩारेल् मा बेगां क झकज शोऊन भोठ्मा ना ा लनभाशण शोतात  
शऱूशऱू त् मां क नोर  लाढून त् मानार र भद् ूनारा क देनकर झकज शोते  मा लिमळ ी मऩूणश 
री र ेणक ना  मा बूरूपऩाव ज् मूजेन अवे म् शणतात  लदा  रल रोयेाो लाऱलंेत लिमळ ी मऩूणश 
ज् मूजेन ेढऱतात  

६) मायदांग मां क य ना ज् मूजेन प्रभाणे  अवते  ऩयंतू ज् मूजेन भधकर भद् ूल राीण 
नारांच् मा ेा मा स् तया लजक त् मा  ेलबे स् तय ेढऱतात   

७) भेवा ल फाट्ीे  भेवा मा स् ऩलनकळ ळ दाच् मा अथश भं र अवा शोतो  लाऱलंी   प्रदेळात राीण 
नारां क पायळक झकज शोत नाश   ऩियणाभक त् माऩावून वयऱ फाजू अवरेल् मा फाट्ट्मां क भेवां क 
लनमभशतक शोते  लदा  ाियझोना लाऱलंी ातकर भं र  फया  राऱ भेवा क झकज शोऊन ेरायाने 
छोट्मा भं  लनभाशण शोतात   

८) लातघ्रा ी  येतकच् मा रऴशण क्रिमेभाऱे दगागोट्मांना ऩिरू लनभाशण शोतात  मा ऩिरूदाय 
दगागोट्माव लातघ्रा ी  अवे म् शणतात  ३ फाजूच् मा लातघ्रा ी ाव त्रिलनरतय २ फाजूच् मा 
लातघ्रा ी ाव  दिलनर अवे म् शणतात   

९) लातखनारी वततच् मा रऴशणक्रिमेभंऱे लाऱलंी ातकर नाराव लछरेे  ऩातात  श  लछरे  रंूपद 
शोऊन लातखनारी लनमभशतक शोते   

१०) शभादा ऩ् ा बागालय र येतक लाशून जाऊन लर्मा ऩारेल् मा नाराऱ ऩ् ाबागाव शभादा 
अवे म् शणतात   

नदी प्रमुख भूरूपे - नदी 

मालालस्था अलस् थेत ऩलशतकम प्रदेळात नद  ा लगभ शोतो  ऩा मां  ेेरायभान रभक अवरे तय  
देनकर तकरता लतायाभाऱे लर्ध लश ननन प्रबालक अवते  मा अलस् थेव ऩाढ र बूरूपऩां क लनमभशतक शोते  

नद  प्रभान बूरूपऩे - 

नद  मालालस्था अलस् थेत ऩलशतकम प्रदेळात नद  ा लगभ शोतो  ऩा मां  ेेरायभान रभक अवरे 
तय  देनकर तकरता लतायाभाऱे लर्ध लश ननन प्रबालक अवते  मा अलस् थेव ऩाढ र बूरूपऩां क लनमभशतक 
शोते   

१) ‘ श ’ ेराया क दय  तकरता लर्ध लश नननाभाऱे तऱबागा क नोर  लाढून ‘ श ’ ेरायाच् मा 
दय  क लनमभशतक शोते   



२) लनदय  ल रऱई अत् मंत तकरता लतायाच् मा फाजू अवरेल् मा अरंूपद दय व लनदय  अवे म् शणतात  
जे शा मा लनदय च् मा फाजंू ा लताय अत् मंत तकरता ल नोर  अतमंत जास् त अवते ते शा त् माव 
रऱई अवे वंफोधरे जाते  लदा  रोरोयलाो नद लय र ेँा रऱई   

३) धालत् मा/धाधालते/धारुतातलाश नद च् मा लतायालय भद्ा ल राीण नारांभाऱे लं वनरऩणा लनभाशण 
शोतो, मारा धालते अवे म् शणतात  अवे अनेर धालते ारत्र मेऊन भशाप्रऩाता ंक लनमभशतक शोते  
लदा  नाईर नद लय र धालते   

४) धफधफा लं  र्मालरूपन जरप्रलाश नार  रोवऱून धफध मां क लनमभशतक शोत े धफध माच् मा 
तऱाळक लनभाशण झारेल् मा वयालयाव प्रऩात रां ा अवे म् शणतात  लदा  जोग धफधफा  ळयालतक 
नद लय र जोग धफध माभाऱे ४० भकी य प्रऩात रां ा लनभाशण झारे ेशे   

५) याजंण नऱगे नद च् मा ऩात्रात नारांच् मा  िाराय नणनाभाऱे लनभाशण झारेल् मा नऱ मांना 
यांजण नऱगे अवे म् शणतात  शे नऱगे गोरार्तकम अवतात  लदा  गोदालय  नद तकर यांजण 
नऱगे   

६) नद   ेअऩशयण दोन प्रलाशादर् मा जरवलबागा क झकज शोऊन ारा प्रलाशा  ेऩाणक दावर् मा 
प्रलाशारा ेलऱ माच् मा क्रिमेव नद  अऩशयण अवे म् शणतात  अऩशयण रयणार् मा क्रिमाळकर 
प्रलाशाव अऩशणरताश प्रलाश तय अऩशयण झारेल् मा प्रलाशाव अऩत त प्रलाश अवे वंफोधरे जाते  
ज् मा काराणक श  अऩशयणा क प्रक्रिमा राून मेते  त् माव अऩशयणां ा रोऩया अवे म् शणतात  
लदा  म् मानभाय भर्ध मे जयालतक नद ने मवी ांग नद  े अऩशयण रेरे ेशे  

 


