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भारतातील पश्चिम आणि पूर्व घाट 

भारतातील दख्खनचे पठार हे मुख्य भूभागाांपैकी एक आहे आणि भारताच्या भौततकशास्त्रीय विभागाांपैकी एक म्हिून त्याचा 
अभ्यास केला जातो. याच्या पश्चचमेला पश्चचम घाट आणि पूिेला पूिव घाट आहे. हे घाट MPSC परीक्षेच्या भूगोलाच्या 
अभ्यासक्रमात महत्त्िाचा भाग बनितात. तर पश्चचम घाट सह्याद्री नािाच्या अखांड पिवत राांगा आहेत; पूिव घाट या खांडडत 
पिवत राांगा आहेत. हा लेख MPSC साठी दोन्ही बद्दलच्या महत्त्िाच्या तथयाांसह पश्चचम घाट विरुद्ध पूिव घाट याांच्यातील 
फरकाचा उल्लखे करेल. 

MPSC साठी पश्चिम घाट आणि पूर्व घाट बद्दल संबंधित तथ्ये 

एमपीएससीसाठी पश्चचम घाटाविषयीची महत्त्िाची तथये खालील तक्तत्यामध्ये नमूद केली आहेत: 

पश्चिम घाट 

1. पश्चचम घाटाांची िेगिेगळी स्त्थातनक नािे आहेत: 

   • महाराष्ट्रातील सह्याद्री 

   • कनावटक आणि ताममळनाडूमधील तनलगगरी टेकड्या 

   • केरळमधील अनीमलाई हहल्स आणि िेलचीच्या टेकड्या 

2. पश्चचम घाट ही पिवताांची उांच आणि अखांड शे्रिी आहे 

3. पश्चचम घाटाची सरासरी उांची सुमारे 1,500 मीटर आहे 

4. पश्चचम घाट हा विविध द्िीपकल्पीय नद्याांचा उगम आहे 

MPSC साठी पिूव घाटाविषयी महत्िाची तथये खालील तक्तत्यामध्ये हदली आहेत: 

पूर्व घाट 
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1. पिूव घाट हा खांडडत आणि कमी उांचीच्या पिवतराांगा असलेला घाट आहे. 

2. कृष्ट्िा, कािेरी, महानदी, गोदािरी याांसारख्या नद्या पूिेकडील घाटाांची झीज करतात. 

3. जािडी टेकड्या, पालकोंडा पिवतराांगा, नल्लमला टेकड्या, महेंद्रगगरी टेकड्या पूिव घाटातील काही महत्त्िाच्या 
डोंगराळ टेकड्या बनितात. 

 

पश्चिम घाट आणि पूर्व घाट यांच्यातील फरक 

पश्चिम घाट 

• पश्चचम घाट भारताच्या काही भागात सह्याद्री म्हिूनही ओळखला जातो. 

• ते भारताच्या पश्चचम ककनाऱ्याला समाांतर धाितात. 

• ते कोित्याही मोठ्या खांडामशिाय सतत चालू असल्याने, त्याांच्यामधून जािे खूप कठीि आहे. सध्याच्या 
काळात प्रगत िाहतूक तांरज्ञानामुळे ही अडचि कमी झाली असली, तरी जुन्या काळी घाट पार करून विरुद्ध 
बाजूने जािे हे तनश्चचतच मोठे काम होते. 

• तथावप, पश्चचम घाटात भोर घाट, पाल घाट आणि थळ घाट याांसारखे पास आहेत, ज्यामुळे ते सतत चालू 
असूनही पश्चचम घाटातून प्रिास करिे शक्तय होते. 

• जरी बहुतेक द्िीपकल्पीय नद्या बांगालच्या उपसागरात िाहून जातात, त्याांचे मूळ हठकाि पश्चचम घाट आहे. 

• तुांगभद्रा, कृष्ट्िा, गोदािरी या महत्त्िाच्या नद्याांचा उगमस्त्थान पश्चचम घाटात आहे. 

• हे लक्षात घेतले पाहहजे की भारताच्या पश्चचम सीमेिर मान्सूनच्या पािसाच्या वितरिात भारताचे पश्चचम 
घाट खूप महत्त्िाची भूममका बजाितात. 

• यामुळे ओरोग्राकफक पाऊस पडतो. ज्यामुळे पिवताांच्या िाऱ्याच्या बाजूने भरपूर पाऊस पडतो, तथावप, िळिाची 
बाजू कोरडी राहते. 
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• पश्चचम घाटातही सदाहररत जांगले आहेत, तथावप, तेथे घेतले जािारे मुख्य पीक कॉफी आहे. 

• अनैमुडी हे द्िीपकल्पीय पठाराचे सिोच्च मशखर आहे आणि ते पश्चचम घाटाच्या अनैमलाई टेकड्याांिर आहे. 

• पश्चचम घाटातील सिोच्च मशखर अनैमुडी आहे आणि त्याची उांची 2695 मीटर ककां िा 8842 फूट आहे. हे 
दक्षक्षि भारतातील एव्हरेस्त्ट म्हिून ओळखले जाते. अनैमुडी नािाचा अनुिाद हत्तीचे डोके असा होतो. हे केरळच्या 
एनावकुलम आणि इडुक्तकी श्जल्ह्याच्या सीमेिर आहे. 

 

पूर्व घाट 

• पूिेकडील घाट भारताच्या पूिव ककनारपट्टीच्या मैदानाला समाांतर धाितात. 

• पश्चचम घाटाच्या विपरीत, ते तनसगावत विभक्तत आहेत आणि बांगालच्या उपसागरात िाहून जािाऱ्या नद्याांद्िारे 
त्याांचे विच्छेदन केले जाते. िर चचाव केल्याप्रमािे, यातील बहुतेक नद्याांचा उगम पश्चचम घाटात आहे. 

• हे लक्षात घेतले पाहहजे की पूिेकडील घाटाांची उांची पश्चचम घाटापेक्षा कमी आहे. 

पूिव घाटातील सिोच्च मशखर श्जांधागड मशखर (1690 मीटर) आहे. याला अरमा कोंडा ककां िा सीताम्मा कोंडा 
असेही म्हितात. 

• दोन्ही घाटातील सिोच्च मशखराांच्या उांचीच्या पातळीतील फरकाचीही तुलना करता येईल. पूिव घाटातील 
श्जांदाघराची लाांबी 1690 मीटर आहे. यािरून दोन्ही घाटातील डोंगराांच्या उांचीच्या पातळीतील तफाितीची योग्य 
कल्पना येते. 

• पूिव घाटात उत्पाहदत होिारे मुख्य पीक ताांदळू आहे, जे या प्रदेशात राहिाऱ्या लोकाांचे मुख्य अन्न देखील 
आहे. 

भारतािे भौततकशास्त्रीय वर्भाग 

भारत हा एक समदृ्ध आणि िैविध्यपूिव देश असल्याने त्याच्या भूस्त्िरूपातही िैविध्य आहे. भारताचा भूभाग 
विविध भौततक विभागाांमध्ये विभागला जाऊ शकतो जसे की: 

1. ग्रेट हहमालय 
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2. उत्तरेकडील मैदाने 

3. भारतीय िाळिांट 

4. द्िीपकल्पीय पठार 

5. ककनारी मैदाने 

6. बेट गट 
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