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भारताचा प्राकृततक भूगोल
भारतीय मुख्य भूभाग 8 ° 4 ′ उत्तर आणि 37 ° 6 ′ उत्तर लाां बी (अक्ाां श) पयंत पसरलेला आहे . आणि रांदीमध्ये 68 ° 7 ′ पूर्व
आणि 97 ° 25 ′ पूर्व दरम्यान (रे खाां श). यामुळे उत्तर-दणक्ि णर्स्तार 3214 णिमी आणि पूर्व-पणिम णर्स्तार 2933 णिमी आहे .
भारत हा भौणति र्ैणर्ध्य असलेला दे श आहे . िाही भागात उां च पर्वत णशखरे आहे त तर िाहीांमध्ये नद्ाां नी बनलेली सपाट
मैदाने आहे त. भौणति र्ैणशष्ट्ाां च्या आधारार्र भारताला खालील सहा णर्भागाां मध्ये णर्भागले जाऊ शिते:
1. उत्तरे िडील पर्वतीय प्रदे श
2. उत्तरे िडील मैदानी प्रदे श
3. भारतीय द्वीपिल्पीय पठारी प्रदे श
4. भारतीय णिनारी मैदाने प्रदे श
5. भारतीय बेटे
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तिमालय
•

णहमालय हा एि तरि पर्वत आहे त जो दे शाच्या उत्तर सीमा बनर्तो.

•

णहमालय दोन रे षाां च्या आधारे णर्भागलेला आहे : एि रे खाां शाचा णर्भाग आणि दु सरा पणिमेिडून पूर्ेिडे .

•

णहमालयात समाां तर पर्वत राां गाच्या माणलिाां चा समार्ेश आहे .

•

णहमालय एि िमान बनर्तो, जे सुमारे 2400 णिमी अांतर व्यापते आणि रांदी पणिम मध्ये 400 णिमी ते पू र्व मध्ये
150 णिमी पयंत बदलते.

•

णहमालयातील सर्ोच्च णशखर: एव्हरे स्ट, नेपाळ (8848 मी); िाां चनजांगा, भारत (8598 मी); मिालू, नेपाळ (8481 मी)

रे खाां शाच्या मयाव देच्या आधारार्र, णहमालयात तीन समाां तर िडा आहे त:
1. ग्रेटर णहमालय णिांर्ा णहमाद्री
2. णहमाचांल णिांर्ा लेसर णहमालय
3. बाह्य णिांर्ा णशर्ाणलि णहमालय

•
ग्रेटर णहमालय णिांर्ा णहमाद्री

•
•
•

णहमाचां ल णिांर्ा लेसर णहमालय

•

तिमालयात तीन समाांतर कडा
ग्रेटर णहमालय ही सर्ाव त अखांड पर्वतराां गा आहे ज्यामध्ये सर्ाव त उां च णशखर
आहे त ज्याची सरासरी उां ची 6000 मीटर आहे .
णहमालयातील या भागाचा मुख्य भाग असलेली सर्व प्रमुख णहमालयीन णशखरे
ग्रॅनाइटने बनलेली आहे त.
बारमाही बर्ाव च्छाणदत, आणि अनेि णहमनद्ा या श्रेिीतून उतरतात
माउां ट एव्हरे स्ट, िामेट, िाां चनजांगा, नांगा परबत, अन्नपूिाव या प्रमुख श्रेिीांचा
समार्ेश आहे .
उां ची 3,700 ते 4,500 मीटर दरम्यान बदलते आणि सरासरी रांदी 50 णिमी
आहे
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•
•
•
बाह्य णिांर्ा णशर्ाणलि णहमालय
•

पीर पांजाल श्रेिी सर्ाव त लाां ब आणि सर्ाव त महत्वाची श्रेिी आहे , तसेच धौला
धार आणि महाभारत श्रेिी दे खील प्रमुख आहे त
िाश्मीरची प्रणसद्ध खोरे आणि णहमाचल प्रदे शातील िाां गडा आणि िुल्लू खोरे
याां चा समार्ेश आहे (बहुते ि णहल स्टे शन या श्रेिीत आहे त)
उां ची 900 ते 1100 णिमी दरम्यान बदलते आणि रांदी 10 ते 50 णिमी पयंत
बदलते .
णहमाचल आणि णशर्ाणलिाां च्या दरम्यान असलेल्या रे खाां शाच्या दऱ्यानाां ‘डु न’
म्हितात. दे हराडु न, िोटलीडु न आणि पाटलीडु न

तिमालय वगीकरण : भौगोतलक वै तिष्ट्ये
पर्वत राां गाां चे सांरेखन आणि इतर भौगोणलि र्ैणशष्ट्े णहमालय खालीलप्रमािे णर्भागली जाऊ शितात.
1. उत्तर-पणिम णिांर्ा िाश्मीर णहमालय
2. णहमाचल आणि उत्तराखांड णहमालय
3. दाणजवणलांग आणि णसक्कीम णहमालय
4. अरिाचल णहमालय
5. पूर्ेिडील डोांगर आणि पर्वत

तिमालय वगीकरण : भौगोतलक वैतिष्ट्ये
• महत्वाच्या श्रेिी: िारािोरम, लडाख, जास्कर आणि पीर पांजाल
• महत्वाचे णहमनदी: णसयाचीन, बाल्टोरो, रे मो इ.
उत्तर-पणिम णिांर्ा िाश्मीर णहमालय
• महत्वाची खखांडी: झोजी ला, बारा लाचा ला, बणनहाल, रोहताां ग इ.
• महत्वाची णशखरे : नांगा परबत, िे २, इ.
• िाश्मीर खोरे : ग्रेटर णहमालय आणि पीर पांजाल रें ज दरम्यान आहे .
• थांड र्ाळर्ांट: ग्रेटर णहमालय आणि िारािोरम रें ज दरम्यान.
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•

णहमाचल आणि उत्तराखांड णहमालय

•
•
•
•
•
•
•
•

दाणजवणलांग आणि णसक्कीम णहमालय

•
•
•

अरिाचल णहमालय

•
•
•
•
•
•
•
•

पूर्व णहल्स आणि पर्वत

•
•

महत्वाची सरोर्रे : डाळ आणि र्ुलर हे गोड्या पाण्यातील तलार्
आहे त, तर पँगोांग त्सो आणि त्सो मोरीरी हे खारे पाण्याचे तलार्
आहे त.
महत्त्वपूिव श्रेिी: महान णहमालय, धौलाधार, णशर्ाणलि, नागणटभा इ.
महत्वाची नदी व्यर्स्था: णसांधू आणि गांगा
महत्वाची णहल स्टे शन: धमवशाळा, मसूरी, णशमला, िाओसनी इ.,
महत्वाची खखांडी: णशपिी ला, णलपु लेख, माना पास इ.
महत्वाचे णहमनदी: गांगोत्री, यमुनोत्री, णपांडारी इ.
महत्वाची णशखरे : नांदा दे र्ी, धौलाणगरी इ.
हा प्रदे श पाच प्रयाग (नदी सां गम) साठी ओळखला जातो. या प्रदे शात
र्ुलाां ची व्हॅ ली दे खील र्सलेली आहे .
हे पणिमेस नेपाळ णहमालय आणि पूर्ेला भूतान णहमालय याां च्यामध्ये
आहे .
हा र्ेगाने र्ाहिाऱ्या नद्ा आणि उां च पर्वतणशखराां चा प्रदे श आहे .
महत्वाची णशखरे : िाां चनजांगा
डु अर र्ॉमेशन्स या प्रदे शातील णशर्ाणलिाां ची (अनुपखस्थत) जागा
घेतात ज्यामुळे चहाच्या बागाां चा णर्िास र्ाढला.
महत्वाचे णहमनदी: झेमू ग्लेणशयर
महत्वाची णशखरे : नाथू ला आणि जेलेप ला
हे भूतान णहमालय आणि पू र्ेिडील णदर्ू खखांड दरम्यान आहे
महत्वाची णशखरे : नामचा बरर्ा आणि िाां ग्तो
महत्त्वाच्या नद्ा: सु बन्स्री, णदहाां ग, णदबाां ग आणि लोणहत
महत्वाच्या श्रेिी: णमश्मी, अबोर, डर्ला, णमहीर इ.
महत्वाची खखांडी: णदर्ू पास
हे णहमालय पर्वत प्रिालीचा भाग आहे त जे उत्तर ते दणक्ि णदशेने
त्ाां चे सामान्य सांरेखन आहे त.
दे शाच्या पूर्व सीमेर्रील णहमालयाला पूर्ां चल म्हितात. हे प्रामुख्याने
र्ाळू चे खडे (गाळाचे खडि) बनलेले असतात.
महत्वाच्या टे िड्या: पत्काई, नागा , मणिपूर, णमझो टे िड्या इ.
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पू वेकडून पतिमे कडे तिमालयीन प्रदे ि

•
•
पांजाब णहमालय
•
•
•
िुमाऊां णहमालय

•
•
•
•
•
•

नेपाळ णहमालय
•

आसाम णहमालय

•
•
•
•
•

पूवेकडून पतिमेकडे तिमालयीन प्रदे ि
हा भाग णसांधू आणि सतलज दरम्यान आहे - 560 णिमी
पणिमेिडून पूर्ेिडे याला िाश्मीर णहमालय आणि णहमाचल णहमालय असेही म्हितात;
अनुक्रमे.
िारािोरम, लडाख, पीर पां जाल, झास्कर आणि धौला धार या णर्भागातील मुख्य श्रेिी
आहे त.
हा भाग सतलज आणि िाली नद्ाां च्या दरम्यान आहे - 320 णिमी
त्ाच्या पणिम भागाला गढर्ाल णहमालय म्हितात तर पू र्व भाग िुमाऊां णहमालय म्हिून
ओळखला जातो
पांजाब णहमालयाच्या तु लनेत सामान्य उां ची जास्त आहे
नांदा दे र्ी, िामेत, णत्रसूल, बद्रीनाथ, िेदामठ, गांगोत्री ही महत्त्वाची णशखरे आहे त.
गांगा आणि यमुनासारख्या पणर्त्र नद्ाां चे रोत िुमाऊां णहमालयात आहे त
नैनीताल आणि भीमताल हे महत्त्वाचे तलार् आहे त
हा भाग िाली आणि णटस्ता नद्ाां च्या दरम्यान आहे - 800 णिमी
हा णहमालयातील सर्ाव त उां च भाग आहे आणि शाश्वत बर्ाव च्या अनेि णशखराां नी मुिुट
घातला आहे
महत्त्वाच्या णशखराां मध्ये माउां ट एव्हरे स्ट, िाां चनजांगा, ल्होत्से, मिालू, धौला णगरी आणि
अन्नपूिाव याां चा समार्ेश आहे .
िाठमाां डू हे या भागातील एि प्रणसद्ध खोरे आहे
हा भाग णटस्ता आणि णदहाां ग नद्ाां च्या दरम्यान आहे - 750 णिमी
नेपाळ णहमालयाच्या उां चीपे क्ा खूप िमी उां ची आहे
दणक्िेिडील उतार खूप उां च आहे त परां तु उत्तर उतार सौम्य आहे त
नामचा बरर्ा, िुला िाां गरी आणि चोमो लहरी ही या प्रदे शातील महत्त्वाची णशखरे आहे त

