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ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമ, കിഴക്കൻ ഘട്ടങ്ങൾ 

ഇന്ത്യയിലെ ലെക്കാൻ പീഠഭൂമി പ്പധാന ഭൂപ്പദേശങ്ങളിലൊന്നാണ,് ഇത ്ഇന്ത്യയുലെ 

ഭൗതികശാസ്്പ്ത വിഭാഗങ്ങളിലൊന്നായി പഠിക്കലെെുന്നു. പെിഞ്ഞാറ ്പശ്ചിമഘട്ട മെനിരകളുും 

കിഴക്്ക കിഴക്കൻ ഘട്ടവുമാണ ്ഇതിന്ലറ അതിർത്തി. ദകരള പിഎസ്്സ്ി പരീക്ഷകളുലെ 

ഭൂമിശാസ്്പ്ത സ്ിെബസ്ിൽ ഈ ഘട്ടങ്ങൾ ഒരു പ്പധാന വിഭാഗമാണ.് പശ്ചിമഘട്ടും സ്ഹ്യാപ്േി 

എന്നറിയലെെുന്ന തുെർച്ചയായ പർവതനിരകളാണ;് കിഴക്കൻ ഘട്ടങ്ങൾ എന്നത ്

തുെർച്ചയുള്ള  പർവതനിരകളല്ല.. 

ദകരള പിഎസ്്സ്ി പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള പ്പധാന വസ്തു തകൾലക്കാെും പശ്ചിമഘട്ടവുും 

കിഴക്കൻഘട്ടവുും തമ്മിെുള്ള വയതയാസ്ും ഈ ദെഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കുും. 

പശ്ചിമഘട്ടടെയുും കിഴക്കൻഘട്ടടെയുും കുറിച്ചുള്ള 

പ്പസക്തമായ വസ്തു തകൾ 

ദകരള പിഎസ്്സ്ി പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള പശ്ചിമഘട്ടലത്തക്കുറിച്ചുള്ള പ്പധാന വസ്തു തകൾ 

ചുവലെയുള്ള പട്ടികയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു: 

പശ്ചിമഘട്ടും  

1. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന ്വയതയസ്ത പ്പാദേശിക ദപരുകളുണ്ട:് 

 മഹ്ാരാഷ്്പ്െയിലെ സ്ഹ്യാപ്േി 

 കർണാെകത്തിെുും തമിഴന്ാട്ടിെുമുള്ള നീെഗിരി കുന്നുകൾ 

 ദകരളത്തിലെ ആനമലെ കുന്നുകളുും ഏെക്കാ കുന്നുകളുും 

2. പശ്ചിമഘട്ടും ഉയർന്നതുും തുെർച്ചയായതുമായ പർവതനിരയാണ ്

3. പശ്ചിമഘട്ടത്തിനല്റ ശരാശരി ഉയരും ഏകദേശും 1,500 മീറ്ററാണ് 

4. വിവിധ ലപനിൻസ്ുെർ നേികളുലെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ ്പശ്ചിമഘട്ടും 

 

െിങ്്ക ലചയ്ത ദെഖനത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ടലത്തക്കുറിച്ച ്വിശേമായി വായിക്കുക. 

 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT
https://byjusexamprep.com/western-ghats-in-malayalam-i


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

ദകരള പിഎസ്്സ്ിക്്ക ദവണ്ടിയുള്ള കിഴക്കൻ ഘട്ടങ്ങലളക്കുറിച്ചുള്ള പ്പധാന വസ്തു തകൾ 

ചുവലെയുള്ള പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു: 

കിഴക്കൻ ഘട്ടങ്ങൾ 

1. കിഴക്കൻ ഘട്ടും തുെർച്ചയായതുും ഉയരും കുറഞ്ഞതുമായ പർവതനിരകളാണ ്

2. കൃഷ്ണ, കാദവരി, മഹ്ാനേി, ദഗാോവരി തുെങ്ങിയ നേികൾ കിഴക്കൻ ഘട്ടങ്ങലള 

നശിെിക്കുന്നു 

3. ജാവാേി കുന്നുകൾ, പാൽലക്കാണ്ട പർവതനിരകൾ, നല്ലമെ കുന്നുകൾ, 

മദഹ്പ്രഗിരി കുന്നുകൾ എന്നിവ കിഴക്കൻഘട്ടത്തിലെ പ്പധാന പർവതനിരകളാണ്. 

പശ്ചിമഘട്ടവുും കിഴക്കൻഘട്ടവുും തമ്മിലുള്ള വയതയാസും 

പശ്ചിമഘട്ടും 

 ഇന്ത്യയുലെ ചിെ ഭാഗങ്ങളിൽ പശ്ചിമഘട്ടും സഹ്യാപ്രി എന്നുും അറിയലെെുന്നു. 

 അവ ഇന്ത്യയുലെ പെിഞ്ഞാറൻ തീരത്തിന് സ്മാന്ത്രമായി ഒഴുകുന്നു. 

 വെിയ തെസ്സങ്ങളില്ലാലത അവ തുെർച്ചയായി നിൽക്കുന്നതിനാൽ അവയിെൂലെ 

കെന്നുദപാകാൻ വളലര ബുദ്ധിമുട്ടാണ.് നൂതന ഗതാഗത സ്ാദങ്കതികവിേയ കാരണും ഈ 

ബുദ്ധിമുട്ട ് ഇന്നലത്ത കാെത്ത ്കുറഞ്ഞിട്ടുലണ്ടങ്കിെുും, പഴയ കാെത്ത,് ഘട്ടുകൾ കെന്ന ്

എതിർവശദത്തക്്ക കയറുക എന്നത ്തീർച്ചയായുും വെിയ േൗതയമായിരുന്നു. 

 എന്നിരുന്നാെുും, പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് ദഭാർ ഘട്ട,് പാൽ ഘട്ട,് താൽ ഘട്ട ്തുെങ്ങിയ ചുരങ്ങൾ 

ഉണ്ട,് അവ തുെർച്ചയായുള്ളതാലണങ്കിെുും പശ്ചിമഘട്ടത്തിെൂലെയുള്ള യാപ്ത 

സ്ാധയമാക്കുന്നു. 

 ഉപേവീപിലെ നേികളിൽ ഭൂരിഭാഗവുും ബുംഗാൾ ഉൾക്കെെിൽ പതിക്കുന്നുലണ്ടങ്കിെുും 

അവയുലെ ഉത്ഭവസ്ഥാനും പശ്ചിമഘട്ടമാണ.് 

 തുുംഗഭപ്േ, കൃഷ്ണ, ദഗാോവരി തുെങ്ങിയ പ്പധാന നേികളുലെ ഉത്ഭവസ്ഥാനും 

പശ്ചിമഘട്ടത്തിൊണ.് 

 ഇന്ത്യയുലെ പെിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിലെ മൺസ്ൂൺ മഴയുലെ വിതരണത്തിൽ 

ഇന്ത്യയുലെ പശ്ചിമഘട്ടങ്ങൾ വളലര പ്പധാനലെട്ട പങ്്ക വഹ്ിക്കുന്നു എന്നത ്

പ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ്. 

 ഇത ് ഒദറാപ്ഗാഫിക ് മഴയ്ക്്ക കാരണമാകുന്നു, അതിനാൽ പർവതങ്ങളുലെ കാറ്റിന്ലറ 

ഭാഗത്ത ്ധാരാളും മഴ െഭിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാെുും, ലെവാർെ ്വശും വരണ്ടതായി തുെരുന്നു. 

 പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിതയഹ്രിത വനങ്ങളുും അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാെുും, 

അവിലെ വളരുന്ന പ്പധാന വിള കാെിയാണ്. 

 ലപനിൻസ്ുൊർ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവുും ഉയരും കൂെിയ ലകാെുമുെിയാണ ്ആനമുെി, 

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ആനമലെ മെനിരകളിൊണ ്ഇത ്സ്ഥിതി ലചയ്യുന്നത.് 
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 പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവുും ഉയരും കൂെിയ ലകാെുമുെിയാണ ്ആനമുെി, അതിന്ലറ ഉയരും 

2695 മീറ്റർ അലല്ലങ്കിൽ 8842 അെിയാണ.് േക്ഷിദണന്ത്യയിലെ എവറസ്്റ്റ എന്നാണ ്ഇത ്

അറിയലെെുന്നത.് ആനമുെി എന്ന ദപര ്ആനയുലെ തെ എന്നാണ ്വിവർത്തനും 

ലചയ്യുന്നത.് ദകരളത്തിലെ എറണാകുളത്തിന്ലറയുും ഇെുക്കി ജില്ലയുലെയുും 

അതിർത്തിയിൊണ ്ഇത ്സ്ഥിതി ലചയ്യുന്നത.് 

കിഴക്കൻ ഘട്ടങ്ങൾ 

 കിഴക്കൻ ഘട്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യയുലെ കിഴക്കൻ തീര സ്മതെങ്ങൾക്ക ് സ്മാന്ത്രമായി 

കെന്നുദപാകുന്നു. 

 പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന ്വയതയസ്തമായി, അവ പ്പകൃതിയിൽ തുെർച്ചയില്ലാത്തതുും ബുംഗാൾ 

ഉൾക്കെെിദെക്്ക ഒഴുകുന്ന നേികളാൽ വിഘെിെിക്കലെെുന്നതുമാണ.് മുകളിൽ ചർച്ച 

ലചയ്തതുദപാലെ, ഈ നേികളിൽ ഭൂരിഭാഗവുും പശ്ചിമഘട്ടത്തിൊണ ്ഉത്ഭവിക്കുന്നത.് 

 കിഴക്കൻ ഘട്ടങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടദത്തക്കാൾ ഉയരത്തിൽ താഴന്്നതാണ ് എന്നത ്

പ്ശദ്ധിദക്കണ്ടതാണ.് 

 കിഴക്കൻഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവുും ഉയരും കൂെിയ ലകാെുമുെി ജിന്ധഗെ ലകാെുമുെിയാണ ്(1690 

മീറ്റർ). ഇത ്അർമ്മ ലകാണ്ട അലല്ലങ്കിൽ സ്ീതമ്മ ലകാണ്ട എന്നുും അറിയലെെുന്നു. 

 രണ്ട ്ഘട്ടങ്ങളിലെയുും ഏറ്റവുും ഉയർന്ന ലകാെുമുെികളുലെ ഉയരത്തിെുള്ള വയതയാസ്വുും 

താരതമയും ലചയ്യാും. കിഴക്കൻ ഘട്ടത്തിലെ ജിരഘരയ്ക്്ക 1690 മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട.് രണ്ട ്

ഘട്ടങ്ങളിലെയുും കുന്നുകളുലെ ഉയരത്തിെുള്ള വയതയാസ്ങ്ങലളക്കുറിച്ച ് ഇത ് നമുക്്ക 

നയായമായ ആശയും നൽകുന്നു. 

 കിഴക്കൻ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉത്പാേിെിക്കുന്ന പ്പധാന വിള ലനല്ലാണ,് ഇത് ഈ പ്പദേശത്ത ്

താമസ്ിക്കുന്നവരുലെ പ്പധാന ഭക്ഷണും കൂെിയാണ.് 

ഇന്ത്യയുടെ ഫിസിയയാപ്രാഫിക ്ഡിവിഷനുകൾ 

ഇന്ത്യ സ്മ്പന്നവുും ലവവിധയപൂർണ്ണവുമായ രാജയമായതിനാൽ അതിന്ലറ ഭൂപ്പകൃതിയിെുും 

ലവവിധയമുണ്ട.് ഇന്ത്യയുലെ ഭൂപ്പദേശലത്ത വിവിധ ഫിസ്ിദയാപ്ഗാഫിക ്വിഭാഗങ്ങളായി 

തിരിക്കാും: 

1. മഹ്ത്തായ ഹ്ിമാെയും 

2. വെക്കൻ സ്മതെങ്ങൾ 

3. ഇന്ത്യൻ മരുഭൂമി 

4. ലപനിൻസ്ുൊർ പീഠഭൂമി 

5. തീരദേശ സ്മതെങ്ങൾ 

6. േവീപ ്പ്ഗൂെുകൾ 
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