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ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം 

 ഭൗരിക സ്വിശശഷരകളിൽ ഇന്ത്യക്കത വലിയ വവവിധ്യമുണ്ടത. 

 ഭൂ്രകൃരിയുടെ ഈ വവവിധ്യം വിവിധ് ഭൂഗർഭ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രൂരംടകാണ്ട 

ഇന്ത്യയുടെ വലിയ ഭൂ്രശേശത്തിനതടെ ഫലമാണത, കൂൊടര രുെംശരാെിനതടെ വിവിധ് 

ഭൂമിശാസ്ത്രരരവും ഭൂമിശാസ്ത്രരരവുമായ ്ര്കിയ കാരണം. 

 ശേറ്റത ടെകതശറ്റാണികത സ്ിദ്ധാന്ത്ം അനുസ്രിച്ചത, ഇന്ത്യൻ ഭൂ്രകൃരിയുടെ ഭൗരിക 

സ്വിശശഷരകൾ സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നരിൽ ഉൾടെെുന്ന ്രധ്ാന ്ര്കിയകളാണത 

രകരാെുകളും അഗ്നിരർവ്വര ്രവർത്തനങ്ങളും. ഉോഹരണത്തിനത, രാജ്യത്തിനതടെ 

വെക്കുഭാഗത്തുള്ള ഹിമാലയത്തിനതടെ രൂരീകരണം യുശെഷയൻ ഫലകവുമായി 

ശഗാണ്ടവാന ശേശത്തിനതടെ സ്ംശയാജ്നത്തിനത കാരണമായി. 

 രാജ്യത്തിനതടെ വെക്കൻ ഭാഗത്തത വവവിധ്യമാർന്ന ടകാെുമുെികളും മശനാഹരമായ 

രാഴതവരകളും ആഴശമെിയ മലയിെുക്കുകളുമുള്ള രർവരനിരകളുടെ ഒരു രരമ്പര 

അെങ്ങുന്ന രരുക്കൻ ഭൂ്രകൃരിയുടെ വിശാലമായ വിസ്തീർണ്ണമുണ്ടത. 

 രാജ്യത്തിനതടെ ടരക്കൻ ഭാഗത്തത സ്ഥിരരയുള്ള ശമശഭൂമി അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

 ഈ രണ്ടത ഭൂ്രകൃരികൾക്കിെയിലാണത ശ്ഗറ്റത ശനാർശത്തൺ സ്മരലങ്ങൾ സ്ഥിരി 

ടെയ്യുന്നരത. 

 ഇന്ത്യയുടെ ഭൗരിക സ്വിശശഷരകൾ രാടഴ രെയുന്ന ഫിശസ്ാ്ഗാഫികത 

ഡിവിഷനുകളിൽ രരംരിരിക്കാം: 

1. ഹിമാലയം. 

2. വടക്കൻ സമതലങ്ങൾ. 

3. ഉപദ്വീപിലല പീഠഭൂമി. 

4. ഇന്ത്യൻ മരുഭൂമി. 

5. തീരപ്പദദ്ശങ്ങൾ. 

6. ദ്വീപുകൾ 
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ഹിമാലയം 

 രാജ്യത്തിനതടെ വെക്കൻ അരിർത്തിയായ ഹിമാലയങ്ങൾ ഇളം മെക്കുള്ള 

രർവരങ്ങളാണത. 

 രണ്ടത വരികടള അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണത ഹിമാലയം വിഭജ്ിക്കടെട്ടിരിക്കുന്നരത: ഒന്നത 

ശരഖാംശ വിഭജ്നമാണത, മടറ്റാന്നത രെിഞ്ഞാെത നിന്നത കിഴശക്കാട്ടത. 

 ഹിമാലയത്തിൽ സ്മാന്ത്ര രർവര നിരകൾ അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

 ഹിമാലയം ഒരു കമാനമാണത, ഇരത ഏകശേശം 2400 കിശലാമീറ്റർ േൂരം ഉൾടക്കാള്ളുന്നു, 

വീരി രെിഞ്ഞാെത 400 കിശലാമീറ്റർ മുരൽ കിഴക്കത 150 കിശലാമീറ്റർ വടര 

വയരയാസ്ടെെുന്നു. 

 രെിഞ്ഞാെൻ ഭാഗശത്തക്കാൾ കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉയരത്തിലുള്ള വയരിയാനങ്ങൾ 

കൂെുരലാണത. 

 ശരഖാംശ വയാപ്തിയുടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ, ഹിമാലയത്തിൽ മൂന്നത സ്മാന്ത്ര 

വരമ്പുകൾ അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു: വലിയ ഹിമാലയം അടെങ്കിൽ ആന്ത്രിക 

ഹിമാലയം അടെങ്കിൽ ഹിമാ്േി; ഹിമാെൽ അടെങ്കിൽ കുെവത ഹിമാലയവും രുെം 

അടെങ്കിൽ ശിവാലികത ഹിമാലയവും. 

 ശരാശരി 6000 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടകാെുമുെികൾ അെങ്ങുന്ന ഏറ്റവും 

രുെർച്ചയായ ശ്ശണികളാണത ശ്ഗറ്റർ ഹിമാലയം. 

 മഹത്തായ ഹിമാലയത്തിനതടെ മെക്കുകൾ ്രകൃരിയിൽ അസ്മമാണത. 

 ഈ ഹിമാലയത്തിനതടെ കാമ്പിൽ കരിങ്കെുകൾ അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

 ഈ ശ്ശണികളുടെ ടരാരുവായ േിശ വെക്കുരെിഞ്ഞാെത മുരൽ ടരക്കത കിഴക്കത േിശ 

വടര വെക്കത-രെിഞ്ഞാെത ഭാഗത്താണത; ഡാർജ്ിലിംഗിലും സ്ിക്കിം ഹിമാലയത്തിലും 

കിഴക്കത-രെിഞ്ഞാെത േിശയിലും ടരക്കുരെിഞ്ഞാെത നിന്നത വെക്കത കിഴക്കായി 

അരുണാെൽ ശമഖലയിലും. 

 ഹിമാെൽ അടെങ്കിൽ കുെവത ഹിമാലയം ്രധ്ാനമായും വളടര കം്രസ്ത ടെയ്തരും 

മാറ്റടെട്ടരുമായ രാെകളാണത. 

 ഈ സ്ംവിധ്ാനത്തിനതടെ ഏറ്റവും വേർഘയശമെിയ ശ്ശണി രിർ രാഞ്ചൽ 

ശ്ശണിയാണത. 

 ഈ ശ്ശണിയിൽ കശ്മീരിടല ്രശസ്തമായ രാഴതവര, കൻ്ഗ, കുളു രാഴതവര എന്നിവ 

ഉൾടെെുന്നു. 

 ഹിമാലയത്തിനതടെ ഏറ്റവും രുെം ഭാഗടത്ത ശിവാലിക്സത എന്നത വിളിക്കുന്നു. വെശക്കാട്ടത 

സ്ഥിരിടെയ്യുന്ന ്രധ്ാന ഹിമാലയൻ രർവരനിരകളിൽ നിന്നത നേികൾ ടകാണ്ടുവന്ന 

ഏകീകരിക്കാത്ത അവശിഷ്ടങ്ങളാണത അവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നരത. 

 ഹിമാലയത്തിനും ശിവാലിക്കുകൾക്കുമിെയിൽ സ്ഥിരിടെയ്യുന്ന ശരഖാംശ രാഴതവര 

ഡൺസ്ത എന്നെിയടെെുന്നു. ഉോഹരണം: ടഡൊ ഡൺ, ശകാട്ലി ഡൺ, രട്ലി ഡൺ. 

 ഹിമാലയത്തിടല ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടകാെുമുെി: എവെസ്റ്റത, ശനൊൾ (8848 മീറ്റർ); 

കാഞ്ചൻജ്ംഗ, ഇന്ത്യ (8598 മീറ്റർ); മകലു, ശനൊൾ (8481 മീ) 
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 ആശവാസ്ത്തിനതടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ, ശ്ശണികളുടെ വിനയാസ്വും മറ്റത 

ജ്ിശയാശമാർശഫാളജ്ിക്കൽ സ്വിശശഷരകളും ഹിമാലയടത്ത ഇനിെെയുന്നവയായി 

വിഭജ്ിക്കാം: 

1. വെക്കുരെിഞ്ഞാെൻ അടെങ്കിൽ കശ്മീർ ഹിമാലയം 

2. ഹിമാെലും & ഉത്തരാഖണ്ഡത ഹിമാലയം 

3. ഡാർജ്ിലിംഗും & സ്ിക്കിം ഹിമാലയവും 

4. അരുണാെൽ ഹിമാലയം 

5. കിഴക്കൻ കുന്നുകളും മലകളും 

 

വെക്കുരെിഞ്ഞാെൻ അടെങ്കിൽ കശ്മീർ ഹിമാലയം 

 ്രധ്ാന ശ്ശണികൾ: കാരശക്കാെം, ലഡാക്കത, സ്സ്തകർ, രിർ രഞതജ്ൽ 

 ്രധ്ാനടെട്ട ഹിമാനികൾ: സ്ിയാച്ചിൻ, ബാൾശട്ടാശൊ, ടെശമാ, മുരലായവ 

 അ്രധ്ാനമായ രാസ്ത: ശസ്ാജ്ി ലാ, ബാര ലച്ച ലാ, ബനിഹാൽ, ശൊത്തങ്ങത, മുരലായവ 

 ്രധ്ാനടെട്ട ടകാെുമുെികൾ: നംഗ രർബരത, ടക 2 മുരലായവ 

 കശ്മീർ രാഴതവര: ശ്ഗറ്റർ ഹിമാലയത്തിനും രിർ രഞതജ്ൽ രർവരത്തിനും ഇെയിലാണത. 

 രണുത്ത മരുഭൂമി: വലിയ ഹിമാലയത്തിനും കാരശക്കാെം രർവരത്തിനും ഇെയിൽ. 

 ്രധ്ാന രൊകങ്ങൾ: ോലും വുലാെും ശുദ്ധജ്ല രൊകങ്ങളാണത, അശരസ്മയം 

രാശങ്കാങത ശസ്ാ, ശസാ ശമാെിരി ഉെുടവള്ള രൊകങ്ങളാണത. 

 ഈ ്രശേശത്തിനതടെ ടരശക്ക അറ്റത്തത ഡൺസ്ത എന്നെിയടെെുന്ന ശരഖാംശ 

രാഴതവരകളാണുള്ളരത. ഉോ: ജ്മ്മു ഡൺ, രത്താൻശകാട്ടത ഡൺ രുെങ്ങിയവ. 
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ഹിമാെൽ & ഉത്തരാഖണ്ഡത ഹിമാലയം 

 ്രധ്ാന ശ്ശണികൾ: മഹത്തായ ഹിമാലയം, ശധ്ാലാധ്ർ, ശിവാലിക്സത, നാഗ്തിഭ, 

മുരലായവ 

 ്രധ്ാന നേി സ്ംവിധ്ാനം: സ്ിന്ധുവും ഗംഗയും 

 ്രധ്ാനടെട്ട ഹിൽ ശസ്റ്റഷനുകൾ: ധ്ർമ്മശാല, മുശസ്ാെി, ഷിംല, കസ്ാനി മുരലായവ 

 ്രധ്ാനടെട്ട രാസ്ത: ഷിപ്കി ലാ, ലിരു ശലഖത, മന രാസ്ത രുെങ്ങിയവ. 

 ്രധ്ാനടെട്ട ഹിമാനികൾ: ഗംശഗാ്രി, യമുശനാ്രി, രിണ്ഡാരി മുരലായവ 

 ്രധ്ാന ടകാെുമുെികൾ: നന്ദാ ശേവി, ധ്ൗലഗിരി, മുരലായവ 

 ്രധ്ാനടെട്ട ഡൺസ്ത: ടഡൊ ഡൺ (ഏറ്റവും വലിയരത), ഹരിടക ഡൺ, ശകാട്ട ഡൺ, 

നാലഗഡത ഡൺ, െണ്ഡീഗഡത-കൽക്ക ഡൺ മുരലായവ 

 ഈ ്രശേശം അഞ്ചത ്രയാഗകൾക്കത (നേി സ്ംഗമങ്ങൾ) ്രസ്ിദ്ധമാണത. രൂക്കളുടെ 

രാഴതവരയും ഈ ്രശേശത്താണത സ്ഥിരി ടെയ്യുന്നരത. 

ഡാർജ്ിലിംഗും സ്ിക്കിം ഹിമാലയവും 

 ഇരത രെിഞ്ഞാെത ശനൊൾ ഹിമാലയത്തിനും കിഴക്കത ഭൂട്ടാൻ ഹിമാലയത്തിനും 

ഇെയിലാണത. 

 അരിശവഗം ഒഴുകുന്ന നേികളുടെയും ഉയർന്ന രർവരശിഖരങ്ങളുടെയും 

്രശേശമാണിരത. 

 ്രധ്ാനടെെതെ ടകാെുമുെികൾ: കാഞ്ചൻജ്ംഗ 

 ശരയിലശത്താട്ടങ്ങളുടെ വികസ്നം വർധ്ിെിച്ച ഈ ്രശേശടത്ത ഷിവാലിക്കുകടള 

(അസ്ാന്നിധ്യം) ഡുവാർ രൂരീകരണങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാരിക്കുന്നു. 

 ്രധ്ാനടെട്ട ഹിമാനികൾ: ടസ്മു ശേസ്ിയർ 

 ്രധ്ാനടെട്ട ടകാെുമുെികൾ: നാഥു ലാ, ടജ്ടലരത ലാ 

അരുണാെൽ ഹിമാലയം 

 ഇരത ഭൂട്ടാൻ ഹിമാലയത്തിനും കിഴക്കത േിഫു രാസ്ിനും ഇെയിലാണത 

 ്രധ്ാനടെട്ട ടകാെുമുെികൾ: നാംെ ബർവയും കാങതശരായും 

 ്രധ്ാനടെട്ട നേികൾ: സ്ുബൻ്ശീ, േിഹാംഗത, േിബാങത, ശലാഹിരത 

 ്രധ്ാന ശ്ശണികൾ: മിഷ്മി, അശബാർ, േഫ്ല, മിഹിർ, മുരലായവ 

 ്രധ്ാനടെട്ട രാസ്ത: േിഫു രാസ്ത. 

കിഴക്കൻ മലകളും മലനിരകളും 

 ഹിമാലയൻ രർവര സ്ംവിധ്ാനത്തിനതടെ ഭാഗമാണത ഇവ വെക്കത നിന്നത ടരക്കത 

േിശയിശലക്കത ടരാരുവായ വിനയാസ്ം. 

 രാജ്യത്തിനതടെ കിഴക്കൻ അരിർത്തിയിലുള്ള ഹിമാലയടത്ത രൂർവാഞ്ചൽ എന്നാണത 

വിളിക്കുന്നരത. ഇവ ്രധ്ാനമായും മണൽക്കെുകൾ (അവശിഷ്ട രാെകൾ) 

ശെർന്നരാണത. 

 ്രധ്ാനടെട്ട കുന്നുകൾ: രട്കായത ബം, നാഗാ ഹിൽസ്ത, മണിെൂർ ഹിൽസ്ത, മിശസ്ാ 

ഹിൽസ്ത മുരലായവ. 
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വെക്കുഭാഗടത്ത ടേയിനുകൾ 

 സ്ിന്ധു, ഗംഗ, ്ബഹ്മരു്ര എന്നീ മൂന്നത ്രധ്ാന നേീസ്ംവിധ്ാനങ്ങളുടെ 

ഇെടരെലിലൂടെയാണത വെക്കൻ സ്മരലം രൂരടെട്ടരത. 

 േശലക്ഷക്കണക്കിനത വർഷങ്ങളായി ഹിമാലയത്തിനതടെ രാഴതവരയിൽ കിെക്കുന്ന 

വിശാലമായ രെത്തിൽ അലുവിയത്തിനതടെ നിശക്ഷരം - ഈ സ്മരലമാണത 

അലുവിയൽ മണ്ണിൽ രൂരടെട്ടരത. 

 രാജ്യടത്ത ജ്നസ്ാ്ന്ദരയുള്ളരും കാർഷികരരമായി വളടര 

ഉൽരാേനക്ഷമരയുള്ളരുമായ ഫിശസ്ാ്ഗാഫികത ഡിവിഷനാണിരത. 

 േുരിരാശവാസ് സ്വിശശഷരകളിടല വയരിയാനങ്ങൾ അനുസ്രിച്ചത, വെകതകൻ 

സ്മരലടത്ത നാലത ശമഖലകളായി (വെക്കത നിന്നത ടരക്കത) വിഭജ്ിക്കാം - ഭബർ, ടരരായത, 

ഭംഗർ, ഖേർ. 

 മലടഞ്ചരിവിനതടെ വിള്ളലിൽ ശിവാലികത രാഴതവരയതക്കത സ്മാന്ത്രമായി 8-10 

കിശലാമീറ്റർ േൂരമുള്ള ഇെുങ്ങിയ ടബൽറ്റാണത ഭബർ. രർവരങ്ങളിൽ നിന്നത ഇെങ്ങിയ 

ശശഷം നേി ഒരു ഇെുങ്ങിയ ടബൽറ്റിൽ കെുകൾ നിശക്ഷരിക്കുന്നു. എൊ 

അരുവികളും ഈ ടബൽറ്റിൽ അ്രരയക്ഷമാകുന്നു. 

 ടരരായത ശമഖലയിൽ, ഭബാർ വലയത്തിനതടെ ടരക്കത ഭാഗത്തത അരുവികളും നേികളും 

വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നത നനഞ്ഞരും െരുെുനിലവും െരുെുനിലവും ഉള്ള ഒരു ്രശേശം 

സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഇരത വനയജ്ീവികൾ നിെഞ്ഞ ഇെരൂർന്ന വന്രശേശമാണത. 

 ടരൊയി ്രശേശത്തിനതടെ ടരക്കത ഭാഗത്താണത ഭംഗർ. ഈ ്രശേശം രൂരടെെുന്നരത രഴയ 

അലുവിയമാണത. ഈ ്രശേശടത്ത മണ്ണിൽ കങ്കാർ എന്നത അെിയടെെുന്ന സ്ുഷിര 

നിശക്ഷരങ്ങൾ അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

 രുരിയ അലുവിയം നിശക്ഷരങ്ങളുള്ള ്രശേശം ഖേർ എന്നാണത അെിയടെെുന്നരത. 

മിക്കവാെും എൊ വർഷവും അവ രുരുക്കടെെുകയും വളടര ഫലഭൂയിഷ്ഠവുമാണത, 

അരിനാൽ രീ്വമായ കൃഷിക്കത അനുശയാജ്യമാണത. 

 നേീരെ േവീരുകൾ - നേികളുടെ നിശക്ഷരം കാരണം രൂരംടകാണ്ട േവീരുകളാണത ഇവ, 

്രശരയകിച്ചത രാഴതന്ന ഗരിയിൽ മൃേുവായ െരിവും നേികളുടെ ശവഗര കുെയുന്നരും 

കാരണം. മജ്ുലി - ശലാകത്തിടല ഏറ്റവും വലിയ ജ്നവാസ്മുള്ള നേീ േവീരാണത 

്ബഹ്മരു്രയിൽ 

 ഡിസ്ത്െിബയൂട്ടെികൾ - രാഴതന്ന ശകാഴതസ്ിടല നേികടള ടെളി നിശക്ഷരിക്കുന്നരിനായി 

നിരവധ്ി ൊനലുകളായി വിഭജ്ിച്ചത വിരരണക്കാർ എന്നത വിളിക്കുന്നു. 

 ടോവാബത - രണ്ടത നേികളുടെ സ്ംഗമത്തിനത രിന്നിലുള്ള ്രശേശം. 

 ഇന്ത്യയിലല 

പ്പധാന 

പർവതശിഖരങ്ങൾ 
വിവരണം 

ശഗാഡതവിൻ ഓസ്റ്റിൻ 
രി.ഒ.ടകയിടല കാരശക്കാെം ശ്ശണിയുടെ 

ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടകാെുമുെി 

നംഗ രർബരത ജ്മ്മു കശ്മീർ 

നന്ദാശേവി 
ഉത്തരാഖണ്ഡത, ഇന്ത്യയിടല ഏറ്റവും ഉയരം 

കൂെിയ രണ്ടാമടത്ത രർവരo.  
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കാഞ്ചൻജ്ംഗ 

ശനൊളും സ്ിക്കിമും (B/w െീസ്ത നേി കിഴക്കത & 

രമൂർ നേി രെിഞ്ഞാെത), ഇന്ത്യയിടല ഏറ്റവും 

ഉയരമുള്ള രർവ്വരം & ശലാകത്തിടല 

മൂന്നാമടത്ത ഉയർന്ന രർവ്വരം 

ശനാട്കകത 
ഗാശരാ കുന്നുകളിടല ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലം 

(ശമഘാലയ) 

ഗുരുശിഖർ 
മൗണ്ടത അബു, രാജ്സ്ഥാൻ, ആരവെി 

മലനിരകളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലം 

കുശ്േമുഖത കർണാെക 

ടോഡ്ഡശബട്ട 

രമിഴതനാട്ടിടല ഏറ്റവും ഉയരം കൂെിയ സ്ഥലം, 

ഉേഗമണ്ഡലത്തിനെുത്തത (നീലഗിരി ഹിൽസ്ത) 

രശ്ചിമഘട്ടത്തിടല രണ്ടാമടത്ത ഉയർന്ന 

ടകാെുമുെി ആനമുെിയുടെ ടരാട്ടെുത്താണത 

ആനമുെി 

ശകരളത്തിൽ സ്ഥിരി ടെയ്യുന്ന ഇരത 

രശ്ചിമഘട്ടത്തിടലയും 

േക്ഷിശണന്ത്യയിടലയും ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള 

ടകാെുമുെിയാണത 

അഗസ്തരയമല 
രശ്ചിമഘട്ടത്തിനതടെ അങ്ങത ടരശക്ക അറ്റത്തത 

ശകരളത്തിലും രമിഴ്നാട്ടിലുമായി കിെക്കുന്നു. 

സ്ാഡിൽ രീക്കത 

വെക്കൻ ആൻഡമാനിൽ സ്ഥിരിടെയ്യുന്ന 

ബംഗാൾ ഉൾക്കെലിടല ഏറ്റവും വലിയ 

േവീരസ്മൂഹം 

 മൗണ്ടത ഹാരിയറ്റത 

ആൻഡമാൻ നിശക്കാബാർ 

േവീരസ്മൂഹത്തിടല മൂന്നാമടത്ത ഏറ്റവും 

ഉയർന്ന ടകാെുമുെി, സ്ാഡിൽ ടകാെുമുെി 

(ആൻഡമാനിടല ഏറ്റവും ഉയരം കൂെിയരത ), 

രുള്ളിയർ രർവ്വരം (നിശക്കാബാെിടല 

ഏറ്റവും ഉയരം കൂെിയരത ) 

മശഹ്ന്ദഗിരി 
ഒെീസ്, കിഴക്കൻ മലനിരകളുടെ ഏറ്റവും 

ഉയർന്ന ടകാെുമുെി (NCERT അനുസ്രിച്ചത) 

അർമ ടകാണ്ട ആ്ന്ധാ്രശേശത 
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ഇന്ത്യയിടല ്രധ്ാനടെട്ട രാസ്ുകൾ 

State Pass name Comment 

ജ്മ്മു &കശ്മീർ 
ബനിഹാൽ 

െുരം 
ജ്മ്മു മുരൽ ്ശീനഗർ വടര 

ജ്മ്മു &കശ്മീർ ൊങത-ലാ ലഡാക്കത -െിബറ്റത 

ജ്മ്മു &കശ്മീർ 

രിർ-

രാഞ്ഞാൽ 

െുരം 

ജ്മ്മു കശ്മീർ രാഴതവരയതക്കിെയിൽ 

ജ്മ്മു &കശ്മീർ ശസ്ാജ്ി ലാ 

ഒരു വശത്തത ്ശീനഗെിനും മെുവശത്തത 

കാർഗിലിനും ശലയതക്കും ഇെയിലുള്ള 

്രധ്ാനടെട്ട ശൊഡത ലിങ്കത 

ഹിമാെൽ 

്രശേശത 
ബാര ലച്ച ലാ 

ഹിമാെൽ ്രശേശിടല മന്ദിടയ ജ്മ്മു കശ്മീരിടല 

ശലയുമായി ബന്ധിെിക്കുന്നു 

ഹിമാെൽ 

്രശേശത 

ശൊഹതരാങത 

രാസ്ത 

കുളു, ലാഹൗൾ, സ്പിരി രാഴതവരകൾ എന്നിവ 

രമ്മിലുള്ള ശൊഡത ബന്ധം 

ഹിമാെൽ 

്രശേശത 
ഷിപ്കി ലാ ഹിമാെൽ ്രശേശത -െിബറ്റത 

ഉത്തരാഖണ്ഡത ലിരു ശലഖത 
ഉത്തരാഖണ്ഡത (ഇന്ത്യ), െിബറ്റത (വെന), ശനൊൾ 

അരിർത്തികളുടെ ്രിജ്ംഗതഷൻ 

ഉത്തരാഖണ്ഡത നീരി രാസ്ത ഉത്തരാഖണ്ഡത- െിബറ്റത 

സ്ിക്കിം നാഥു ലാ സ്ിക്കിം - െിബറ്റത 

സ്ിക്കിം ടജ്ടലരത ലാ സ്ിക്കിം-ഭൂട്ടാൻ അരിർത്തി 

അരുണാെൽ 

്രശേശത 
ശബാം ഡി ലാ അരുണാെൽ ്രശേശും ഭൂട്ടാനും 

അരുണാെൽ 

്രശേശത 

േിഹാംഗത 

രാസ്ത 
അരുണാെൽ ്രശേശും  മയാൻമെും. 
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