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ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം 

ഉപദ്വീപിയ പീഠഭൂമി  

 ഗ ാണ്ടതവാന ഗദ്ശം രകർന്നരും ഒഴുകിഗപാകുന്നരുമാണത ടപനിൻസ്ുലാർ പീഠഭൂമിക്കത 

രൂപം നൽകിയരത. ഇന്ത്യയിടല ഏറ്റവും പഴക്കഗമറിയരും സ്ഥിരരയുള്ളരുമായ 

ഭൂ്പഗദ്ശങ്ങളിൽ ഒന്നാണിരത. 

 പഴയ ്കിസ്റ്റലിൻ, അഗ്നി, രൂപാന്ത്ര പാറകൾ അെങ്ങിയ ഒരു ഗമശയാണത ഇരത. 

 വെക്കുപെിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹി വരമ്ും കിഴക്കത രാജ്മഹൽ കുന്നുകളും പെിഞ്ഞാറത  ിർ 

നിരകളും ടരക്കത ഏലം കുന്നുകളും വടര നീളമുള്ള ്കമരഹിരമായ 

്രിഗകാണമാണിരത. 

 ഇരിനതടറ ്പധാന ഫിസ്ിഗയാ് ാഫികത സ്വിഗശഷരകൾ - ഗലാക്കത പർവരങ്ങൾ, 

വിള്ളൽ രാഴതവരകൾ, സ്പർസ്ത, നഗ്നമായ പാറടക്കട്ടുകൾ, ഹഗമാക്കി കുന്നുകളുടെ 

പരമ്ര, കവാർെതസസ്റ്റത സഡക്കുകൾ ഗപാലുള്ള മരിൽ എന്നിവ ജല 

സ്ംഭരണത്തിനായി ്പകൃരിദ്ത്ത സസ്റ്റുകൾ വാഗ്ദാനം ടെയ്യുന്നു. 

 ്കസ്റ്റൽ രകരാറുകൾക്കും ഒെിവുകൾക്കുടമാപം ഉയർച്ചയുടെയും 

മുങ്ങിഗപാകുന്നരിനതടറയും ആവർത്തിച്ചുള്ള ഘട്ടങ്ങൾക്കത അരത വിഗധയമായിട്ടുണ്ടത. 

 ദ്ുരിരാശവാസ് സ്വിഗശഷരകളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ, ഉപദ്വീപിടല പീഠഭൂമി മൂന്നത 

വിശാലമായ ് ൂപുകളായി രിരിച്ചിരിക്കുന്നു -  

o ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി. 

o ഡെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ്സ.് 

o വരക്കുകിഴക്കൻ പീഠഭൂമി. 

ടഡക്കാൻ പീഠഭൂമി 

 നർമദ് നദ്ിയുടെ ടരക്കത ഭാ ത്തുള്ള ഒരു ്രിഗകാണാകൃരിയിലുള്ള ഭൂ്പഗദ്ശമാണത 

ടഡക്കാൻ പീഠഭൂമി. 

 പെിഞ്ഞാറത പശ്ചിമഘട്ടം, കിഴക്കത കിഴക്കൻ മലനിരകൾ, വെക്കത, വെക്കത-കിഴക്കത 

ഭാ ങ്ങളിൽ സ്രതപുര, സമക്കൽ, മഹാഗദ്വത മലനിരകൾ എന്നിവയാണത 

അരിർത്തികൾ. 

 കാർബി-ആംഗ്ാം ത പീഠഭൂമി, ഗനാർത്തത കച്ചാർ ഹിൽസ്ത എന്നീ ഗപരുകളിൽ 

അറിയടപെുന്ന വെക്കുകിഴക്കൻ ഭാ ത്തും ഉപദ്വീപിടല പീഠഭൂമിയുടെ ഒരു 

വിപുലീകരണം കാണാം. 

 ടഡക്കാൻ പീഠഭൂമി പെിഞ്ഞാറത ഉയരത്തിലും കിഴഗക്കാട്ടത മൃദ്ുവായും െരിഞ്ഞു 

കിെക്കുന്നു. 

 പെിഞ്ഞാറൻ, കിഴക്കൻ മലനിരകൾ ടഡക്കാൻ പീഠഭൂമിയുടെ ്പധാന 

സ്വിഗശഷരകളാണത, ഈ രണ്ടത ഗ്ശണികൾ രമിലുള്ള രാരരമയം ഇനിപറയുന്ന 

പട്ടികയിൽ സ്ൂെിപിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 

 
 

S. NO. പശ്ചിമ ഘട്ട മലനിരകൾ  പൂർവ്വ ഘട്ട മലനിരകൾ  

1. 

അവ രുെർച്ചയായരിനാൽ 

പാസ്ുകളിലൂടെ മാ്രഗമ 

കെക്കാൻ കഴിയൂ. 

അവ നിരന്ത്രമല്ലാത്തരും 

്കമരഹിരവുമാണത 

2. ശരാശരി ഉയരം – (900 – 1600)m ശരാശരി ഉയരം – 600 m 

3. 
വെക്കത നിന്നത ടരഗക്കാട്ടത ഉയരം 

വർദ്ധിക്കുന്നു 

ഉയരത്തിനത ടപാരുവായ പാഗറ്റൺ 

ഇല്ല 

4. 

്പധാനടപട്ട കുന്നുകൾ - 

നീല ിരി, ആസനമല, ഏലം, 

ബാബുബുദ്ാൻ, രുെങ്ങിയവ. 

്പധാനടപട്ട കുന്നുകൾ - ജാവെി, 

പാൽടകാണ്ട, നല്ലമല, 

മഗഹ്ര ിരി, മുരലായവ. 

5. 

്പധാനടപട്ട ടകാെുമുെികൾ - 

ആനമുെി (ഏറ്റവും ഉയർന്നരത), 

ഗദ്ാഡാ ഗബട്ട (ഊട്ടി), 

ടകാസെക്കനാൽ രുെങ്ങിയവ. 

്പധാനടപട്ട ടകാെുമുെികൾ - 

മഗഹ്ര ിരി (ഏറ്റവും ഉയർന്നരത) 

രുെങ്ങിയവ. 

6. 

ഉപദ്വീപിടല മിക്ക നദ്ികളും 

ഇവിടെ ഉത്ഭവിക്കുകയും 

പെിഞ്ഞാഗറാട്ടത ഒഴുകുന്നരും 

കിഴഗക്കാട്ടത ഒഴുകുന്നരുമായ 

നദ്ികൾക്കിെയിൽ ജല 

വിഭജനമായി വർത്തിക്കുന്നു. 

ബം ാൾ ഉൾക്കെലിഗലക്കത 

ഒഴുകുന്ന മഹാനദ്ി, ഗ ാദ്ാവരി, 

കൃഷ്ണ, കാഗവരി രുെങ്ങിയ 

്പധാന നദ്ികളാൽ അവ 

വിഭജിക്കടപെുന്നു. 

ടസ്ൻ്െൽ സഹലാൻഡ്സത 

 നർമദ് നദ്ിയുടെ വെക്കത മാൽവ പീഠഭൂമിയുടെ ഒരു ്പധാന ഭാ വും, വിന്ധ്യൻ 

പർവരവും ടരക്കത ഭാ വും വെക്കത-പെിഞ്ഞാറത അറവാലികളും ഉൾടക്കാള്ളുന്ന 

ഉപദ്വീപിനതടറ ഒരു ഭാ മാണത ടസ്ൻ്െൽ സഹലാൻഡ്സത. 

 ടസ്ൻ്െൽ സഹലാൻഡ്സത പെിഞ്ഞാറത വീരിയും കിഴക്കത ഇെുങ്ങിയരുമാണത. 

 ബുഗണ്ടൽഖണ്ഡത, ബാ ൽഖണ്ഡത, ഗൊട്ടാനാഗ്പൂ ർ രുെങ്ങിയ പീഠഭൂമികൾ 

മധയഗമഖലയുടെ കിഴക്കൻ വിപുലീകരണമാണത. 

 ടപാരുവായ ഉയരം 700-1000 മീറ്റർ വടരയാണത, വെക്കത, വെക്കത-കിഴക്കത 

ദ്ിശകളിഗലക്കുള്ള െരിവുകൾ. 

 ഈ ്പഗദ്ശം അരിനതടറ ഭൂമിശാസ്ത്ര െരി്രത്തിൽ രൂപാന്ത്ര ്പ്കിയകൾക്കത 

വിഗധയമായിട്ടുണ്ടത, മാർബിൾ, ഗേറ്റത, ഗ്നീസ്ത മുരലായ രൂപാന്ത്ര പാറകളുടെ 

സ്ാന്നിധയം ടകാണ്ടത ഇരത സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയും. 

 ഈ ഗമഖലയിടല മിക്ക ഗ്ശണികളും അവശിഷ്ട പർവരങ്ങളുടെ ഉദ്ാഹരണങ്ങളാണത, 

അവ നിരസ്ിക്കടപെുകയും നിരന്ത്രമായ ഗ്ശണികൾ രൂപടപെുകയും ടെയ്യുന്നു. 

(ഉദ്ാഹരണം: സ്രതപുര ഗറഞ്ചത). 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 

 
 

 

വെക്കത-കിഴക്കൻ പീഠഭൂമി 

 ഇരത ്പധാന ഉപദ്വീപിടല പീഠഭൂമിയുടെ ഒരു വിപുലീകരണമാണത, ഹിമാലയൻ 

ഉത്ഭവത്തിനതടറ സ്മയത്തത ഇന്ത്യൻ ഫലകത്തിനതടറ വെക്കത-കിഴക്കത ദ്ിശയിലുള്ള 

്പഭാവം മൂലം ഇരുവശത്തും ഒരു വലിയ ടരറ്റത സ്ൃഷ്ടിക്കടപെുകയും പിന്നീെത 

നിറയുകയും ടെയ്തുടവന്നത വിശവസ്ിക്കടപെുന്നു. നദ്ികളുടെ നിഗേപ 

്പവർത്തനങ്ങളാൽ. 

 ഈ ്പഗദ്ശം ഗമഘാലയ പീഠഭൂമി, കാർബി ആംഗ്ാം ത പീഠഭൂമി രുെങ്ങി നിരവധി 

പീഠഭൂമികൾ ഉൾടക്കാള്ളുന്നു. 

 ഈ പീഠഭൂമി ധാരു വിഭവങ്ങളാൽ സ്മ്ന്നമാണത, ടരക്കത-പെിഞ്ഞാറൻ മൺസ്ൂണിൽ 

നിന്നത പരമാവധി മഴ ലഭിക്കുന്നു. 

 ്പധാനടപട്ട കുന്നുകൾ - ഖാസ്ി,  ാഗരാ, ടജയിന്ത്ിയ, മുരലായവ. 

ഇന്ത്യൻ മരുഭൂമി 

 ഗ് റ്റത ഇന്ത്യൻ മരുഭൂമി രാജയത്തിനതടറ വെക്കുപെിഞ്ഞാറൻ ഗമഖലയിലാണത. 

 ഈ ്പഗദ്ശത്തത ്പരിവർഷം 15 ടസ്നതറിമീറ്ററിൽ രാടഴ കുറഞ്ഞ മഴ ലഭിക്കുന്നു, 

അരിനാൽ സ്സ്യജാലങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയതക്കത കാരണമാകുന്നു - 

അരിനാൽ ഈ മരുഭൂമി ്പഗദ്ശം എന്നും അറിയടപെുന്നു 

 ്പധാന മരുഭൂമി സ്വിഗശഷരകൾ - മഷതറൂം ഗറാക്ക്സത, ഷിഫതറ്റിം ത ഡയൂൺസ്ത, ഒയാസ്ിസ്ത. 

 ഗരഖാംശ മൺപാ്രങ്ങളും ബാർച്ചനുകളും നിറഞ്ഞ ഒരു ഭൂ്പകൃരിയുടെ 

ഭൂമിയാണിരത. 

 ഈ ്പഗദ്ശടത്ത മിക്ക നദ്ികളും േണികമാണത. ഉദ്ാഹരണം: ആർ. ലുനി 

 കുറഞ്ഞ മഴയും ബാഷ്പീകരണവും അരിടന ജലദ്ൗർലഭയമുള്ള ്പഗദ്ശമാക്കി മാറ്റുന്നു. 

 മരുഭൂമിടയ രണ്ടത ഗമഖലകളായി രിരിക്കാം: വെക്കൻ ഭാ ം സ്ിന്ധ്ിഗലക്കും ടരക്കൻ 

ഭാ ം റാൻ ഓഫത കച്ചിഗലക്കും. 

രീര്പഗദ്ശങ്ങൾ 

 ടപനിൻസ്ുലാർ പീഠഭൂമി 3 വശങ്ങളിൽ സ്മു്ദ്ജലത്താൽ മൂെടപട്ടിരിക്കുന്നു: ഇന്ത്യൻ 

മഹാസ്മു്ദ്ം ടരക്കത; കിഴക്കത ബം ാൾ ഉൾക്കെലും പെിഞ്ഞാറത അറബിക്കെലും. 

 രാജയടത്ത രീര്പഗദ്ശത്തിനതടറ വയാപ്തി ്പധാന ഭൂ്പഗദ്ശത്തത 6100 കിഗലാമീറ്ററും 

രാജയത്തിനതടറ മുഴുവൻ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ രീരത്തത (ദ്വീപുകൾ ഉൾടപടെ) 7517 

കിഗലാമീറ്ററുമാണത. 

 സ്ഥലത്തിനതടറയും സ്ജീവ ജിഗയാഗമാർഗഫാളജിക്കൽ ്പ്കിയകളുടെയും 

അെിസ്ഥാനത്തിൽ, അരിടന വിശാലമായി രണ്ടായി രിരിക്കാം: പെിഞ്ഞാറൻ 

രീര്പഗദ്ശങ്ങളും കിഴക്കൻ രീര്പഗദ്ശങ്ങളും. 

S. NO. പശ്ചിമ തീര െമതലങ്ങൾ  പൂർവ്വ തീര െമതലങ്ങൾ 
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      1.        

മുങ്ങിഗപായ 

രീര്പഗദ്ശത്തിനതടറ ഒരു 

ഉദ്ാഹരണമാണിരത 

ഉയർന്നുവരുന്ന രീരഗദ്ശ 

സ്മരലത്തിനതടറ 

ഉദ്ാഹരണമാണിരത 

      2.        
പശ്ചിമ രീര്പഗദ്ശം 

ഇെുങ്ങിയരാണത 

പൂർവ്വ (കിഴക്കൻ) രീര്പഗദ്ശം 

വിശാലമാണത 

3. 

അവ കത്തിയവാർ രീരം, 

ടകാങ്കൺ രീരം, ഗ ാവൻ 

രീരം, മലബാർ രീരം 

എന്നിങ്ങടന രരം 

രിരിച്ചിരിക്കുന്നു 

പൂർവ്വ രീര സ്മരലങ്ങൾ വെക്കത 

വെക്കൻ സ്ിർക്കാർ എന്നും, 

ടരക്കത ഗകാഗറാമാൻഡൽ രീരം 

എന്നിങ്ങടന രരം 

രിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

4. 
ഇരിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദ്ികൾ 

ഒരു ടഡൽറ്റയും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല 

നന്നായി രൂപടപട്ട ടഡൽറ്റകൾ 

ഇവിടെ കാണാം ഉദ്ാ. കൃഷ്ണ - 

ഗ ാദ്ാവരി ടഡൽറ്റ 

5. 

രുറമുഖങ്ങളുടെ 

വികസ്നത്തിനത സ്വാഭാവിക 

സ്ാഹെരയങ്ങൾ നൽകുന്നു. 

ഉദ്ാഹരണം - JNPT, മുംസബ. 

ഈ രീര്പഗദ്ശടത്ത മിക്ക 

രുറമുഖങ്ങളും കൃ്രിമ 

സ്വഭാവമുള്ളരാണത. ഉദ്ാഹരണം - 

ടെസന്ന രുറമുഖം 

ദ്വീപുകൾ 

 രാജയത്തിനതടറ ്പധാന ഭൂ്പഗദ്ശത്തുള്ള വിശാലമായ ഭൗരിക സ്വിഗശഷരകൾക്കത 

പുറഗമ, ഉപദ്വീപിടല പീഠഭൂമിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി രണ്ടത ്പധാന ദ്വീപത 

് ൂപുകളുണ്ടത. 

 ദ്വീപത ് ൂപുകൾ മത്സ്യബന്ധ്നത്തിനും രുറമുഖ ്പവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി സസ്റ്റത 

നൽകുന്നു. 

 ആൻഡമാൻ, നിഗക്കാബാർ, ലേദ്വീപത എന്നിവിെങ്ങളിൽ 4000 -ലധികം ദ്വീപുകൾ 

ഉണ്ടത. 

ആൻഡമാൻ & നിഗക്കാബാർ ദ്വീപുകൾ 

 ആൻഡമാൻ നിഗക്കാബാർ ദ്വീപുകൾ ബം ാൾ ഉൾക്കെലിൽ സ്ഥിരിടെയ്യുന്ന വെക്കത-

ടരക്കത ഭാ ത്തുള്ള ദ്വീപുകളുടെ ശൃംഖലയാണത. 

 ഈ ദ്വീപത ് ൂപത വലുപമുള്ളരും കൂെുരൽ എണ്ണം ഉള്ളരും െിരറിക്കിെക്കുന്നരുമാണത. 

 ഈ ദ്വീപുകൾ അന്ത്ർവാഹിനി പർവരനിരകളുടെ ഉയർന്ന ഭാ മാണത. 

 ദ്വീപുകളുടെ മുഴുവൻ ് ൂപും രണ്ടായി രിരിച്ചിരിക്കുന്നു: വെക്കത ആൻഡമാൻ, ടരക്കത 

നിഗക്കാബാർ. ഈ രണ്ടത ദ്വീപുകളും പത്തത ഡി് ി ൊനൽ ടകാണ്ടത 

ഗവർരിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 നിരവധി ടെറിയ ദ്വീപുകൾ അഗ്നിപർവ്വര ഉത്ഭവമാണത, ഇന്ത്യയിടല സ്ജീവമായ 

അഗ്നിപർവ്വരം ബാരൻ ദ്വീപത മാ്രമാണത. 

 ടരക്കൻ ആൻഡമാനും ടെറിയ ആൻഡമാനും ഇെയിലാണത ഡങ്കൻ പാര. 

 ്പധാനടപട്ട ടകാെുമുെികൾ: സ്ാഡിൽ 

പീക്കത, ഗനാർത്തത ആൻഡമാൻ (738 മീറ്റർ); 
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മൗണ്ടത ഡയാഗവാഗളാ, മധയ ആൻഡമാൻ (515 മീറ്റർ); മൗണ്ടത ടകാഗയാബത, സ്ൗത്തത 

ആൻഡമാൻ (460 മീറ്റർ); മൗണ്ടത രുയിലർ, ഗ് റ്റത നിഗക്കാബാർ (642 മീറ്റർ) 

 രീര്പഗദ്ശത്തത െില പവിഴ നിഗേപങ്ങളും മഗനാഹരമായ ബീച്ചുകളും ഉണ്ടത. 

ഭൂമധയഗരഖഗയാെത അെുത്തായരിനാൽ സ്ംവഹന മഴയും മധയഗരഖാ സ്സ്യജാലങ്ങളും 

അനുഭവടപെുന്നു. 

 പത്്ത െിട്രി ചാനൽ- ടെറിയ ആൻഡമാനും കാർ നിഗക്കാബാറും രമിൽ 

 െങ്കൻ പാസ്സേജ് - വലിയ ആൻഡമാനും ടെറിയ ആൻഡമാനും രമിൽ 

ലേദ്വീപത ദ്വീപുകൾ 

 മലബാർ രീരത്തിനെുത്തത അറബിക്കെലിലാണത ലേദ്വീപത ദ്വീപുകൾ സ്ഥിരി 

ടെയ്യുന്നരത. 

 ഈ ദ്വീപസ്മൂഹം ്പധാനമായും പവിഴപുറ്റുകളാണത. 

 ലേദ്വീപത ദ്വീപുകളുടെ ഭരണ ആസ്ഥാനമാണത കവരത്തി ദ്വീപത. 

 ഈ ് ൂപിടല ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണത മിനിഗക്കായത. 

 ഈ ദ്വീപത കൂട്ടത്തിൽ ടകാെുങ്കാറ്റത ബീച്ചുകൾ അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അരിൽ 

ഏകീകരിക്കാത്ത കല്ലുകൾ, ഷിം ിളുകൾ, കല്ലുകൾ, പാറകൾ എന്നിവ ഉൾടപെുന്നു. 

 ഒൻപത ്െിട്രി ചാനൽ- ലേദ്വീപിൽ നിന്നത മിനിഗക്കായിടയ ഗവർരിരിക്കുന്നു 

 എട്ട ്െിട്രി ചാനൽ- ലേദ്വീപത ് ൂപിടന മാലിദ്വീപിൽ നിന്നത ഗവർരിരിക്കുന്നു. 

മറ്റത ദ്വീപുകൾ 

 നയൂമൂർ ദ്വീപ-്  ം യുടെ രീരത്തത ബം ാൾ ഉൾക്കെലിൽ സ്ഥിരിടെയ്യുന്നു. 

 പാമ്പൻ ദ്വീപ-് ്ശീലങ്കയതക്കും ഇന്ത്യയതക്കുമിെയിൽ  ൾഫത ഓഫത മന്നാറിൽ 

സ്ഥിരിടെയ്യുന്നു. 
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