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10th SOCIAL - భారత దేశం – భౌగోళిక స్వరూపాలు
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భారత దేశం భౌగోళికంగా ఉతత రారథ గోళంలో ఉంది... 80.4’ - 370 6’ ఉతత ర అక్షంశాలు,
భారత దేశానికి 820 300 తూరపు రేఖాంశానిి ప్ాామాణిక రేఖాంశం అంటారప. ఇది మన దేశంలో అలహాబాద్
గ ండా ప్ో త ంది

భారత దేశానికి ప్ాామాణిక కాలానికి ఈ తూరపు రేఖాంశానిి ఆధారంగా తీసుకుంటారప. ఇది గరీన్ విచ్
ప్ాామాణిక కాలానికి 5.30 గంటల మ ందు ఉంట ంది.

గోండాానా భూమిలో భాగంగా భూగరభ నిరాాణాలు, శిలా శథ
ై ల
ి యం, కీమక్షయం, నిక్ేపణం లాంటి పాకీకయ
ి
వలలే
భారత దేశం భూభాగం, నేలలు ఏరుడాాయి.

భారత దేశం యొకక దవాపకలుం అనేది గోండాానా భూభాగంలోనిది.
20కోటే యిేళళ కిత
ీ ం గోండాానా భూభాగం మ కకలుగా విడిప్ో యింది. భారత దేశ దవాప కలు ఫలకం

ఈశానయదిశగా వచ్చి... చాలా పెదదదన
ై యూరేసయ
ి ా ఫలకం అంటే అంగారా భాగానిి ఢీకొటిటంది. దాంత తీవా
ఒత్తత డి వలే లక్షల ఏళళ కీమంలో మ డతపడే పాకిీయ వలే పరాతాలు ఏరుడాాయి. అవే ఇపుటి
•
•

హిమాలయాలు

దవాపకలు పీఠభూమిలో ఉతత ర అంచులు పగిలిప్ో వడం వలే ఓ పెదద లోయ ఏరుడింది. ఈ లోయత
హిమాలయ నదులు, దవాపకలు నదులు మేట వేయడం వలే ఉతత ర మైదనాలు ఏరుడాాయి
భారత దేశానిి ఆరప భౌగోళిక సారూప్ాలుగా వరరీకరించారప అవి:
1. హిమాలయాలు
2. గంగా –సింధు మద
ై ానం
3. దవాపకలు పీఠభూమి
4. తీర ప్ాాంత మద
ై ానాలు
5. ఎడారి ప్ాాంతం
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6. దవవులు
హిమాలయ పరాతాలు ఒక చాపంల లాగా పడమర నుంచ్చ తూరపునకు 2 వే 400 కిలోమీటరే ప్ొ డవున
విసత రించ్చ ఉనాియి

హిమాలయాలు పశిిమ ప్ాాంతంలో 500 కిలో మీటరపే వెడలుు ఉనాియి. మధయ, తూరపు ప్ాాంతాలోే 200
కిలోమీటరే వెడలుుత ఉంటాయి... పశిిమ ప్ాాంతంలో వెడలుు ఎకుకవ
హిమాలయాలోే 3 పరాత శరణ
ీ లు ఉనాియి.
1. హిమాదిా
2. నిమి హిమాలయాలు
3. శివాలిక్ కొండల శరణ
ీ ి
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హిమాదిా శరణ
ీ ి పరాతాల సగట ఎతత
త సమ దా మటట ం నుంచ్చ 6 వేల 100 మీటరే ఎతత
త ఉంట ంది.
హిమాదిక
ా ి ఉతత రాన ఉని పరాత శరీణని
ి ఉనిత హిమాలయాలు లలదా హిమాదిా అని పిలుస్ాతరప
హిమాదిక
ా ి దక్ిణాన ఉని పరాత శరీణిని నిమి హిమాలయాలు అంటారప. ఇకకడ ఒత్తత డికి గ రైన రాళళళ
ఉంటాయి.

నిమి హిమాలయాల ఎతత
త 3700 మీటరే నుంచ్చ 4500 మీటరే మధయ ఉంట ంది.
నిమి హిమాలయాల శరణ
ీ ల
ి ో పిర్ పంజాల్, మహా భారత పరాత శరణ
ీ లు ఉంటాయి
ఇంకా నిమి హిమాలయాలోే పామ ఖమన
ై పాదశ
ే ాలు ఏంటంటే...
1. కశ్మార్
2. హిమాచల్ పాదశ్
ే లోని కంగీ, కులు లోయలు
3. సిమే ా
4. మ స్ో ోరి
5. నెైనిటాల్
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6. రాణి ఖేత్
నిమి హిమాలయ శరణ
ీ ి అనేది వేసవి విడిది ప్ాాంతాలు, సతత హరిత అరణాయలకు పాఖాయత్త గాంచ్చనవి.
హిమాలయాలోే దక్ిణాన ఉని శరణ
ీ ి శివాలిక్ శరణ
ీ ి అంటారప. ఇది 10 నుంచ్చ 50 కిలోమీటరే వెడలుులో
ఉంట ంది

శివాలిక్ శరణ
ీ ల
ి ో పరాతాల ఎతత
త 900 నుంచ్చ 11 వందల మధయ ఉంట ంది.
శివాలిక్ శరణ
ీ ిని జమ ా ప్ాాంతంలో జమ ా కొండలు అంటారప.
అరపణాచల్ పాదశ్
ే లో మిష్ిా కొండలు
అస్ో ంలో కచార్ కొండలు
నిమి హిమాలయాలు, శివాలిక్ శరణ
ీ ల మధయ ఉండే లోయలను స్ాథనికంగా డూన్ అంటారప ఈ డూన్ లకు
మంచ్చ ఉదాహరణలు : డహాా డూన్, కోటిే డూన్, ప్ాటిే డూన్ అంటారప
హిమాలయాలకు తూరపు వెన
ై సరిహదుదగా బాహా పుతా లో ఉంది
అరపణాచల్ పాదశ్
ే లో దిహాంగ్ ( బాహాపుతా నది) లోయ ఉంది.
భారత దేశానికి ఈశానాయ రాష్టాటాలోే ఉని హిమాలయాలు తూరపు సరిహదుదగా కూడా ఉనాియి. వీటినే
పూరాాంచల్ పరాతాలు అంటారప.

ఈ పూరాాంచల్ పరాతాలు అవక్ేప శిలలత , ఇసుకత ఏరుడాాయి...
పూరాాంచల్ పరాతాలను స్ాథనికంగా ప్ాట్ కాయ్ కొండలు, నాగా కొండలు, మణిపురి కొండలు, ఖాసీ
కొండలు, మిజో కొండలు అంటారప.

హిమాలయాలు భారత దేశంలోని శ్మత ష్ణ పరిసథ త
ి తలను పాభావితం చేసత ునాియి. తీవా చలికాలంలో
మధాయసియా నుంచ్చ వచేి చలే టి గాలలను ఇవి అడడాకుంట నాియి
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వేసవిలో వరాాలు, పశిిమ కనుమలు దాటిన తరపవాత ప్ాాంతంలో రపతతపవన తరహా శ్మత ష్ణ సిథత్తకి కూడా
హిమాలయాలల కారణం

మూడడ హిమాలయ నదులు గంగా, సింధు, బాహాపుతాలు... వాటి ఉపనదులు వలే విశాల ఉతత ర మైదానం
ఏరుడింది

దేశంలోని గంగా – సింధూ నదవ మైదానానిి మూడడ భాగాలుగా విభజంచారప
1. పశిిమ భాగం
2. మధయ భాగం

•
•

3. తూరపు భాగం
పశిిమ భాగం హిమాలయాల నుంచ్చ పావహించే సింధూ నది, దాని ఉపనదుల న
ై జీలం, చీనాబ్, రావి,
బియాస్, సటలే జ్ లత ఏరుడింది

సింధూ నది పరివాహక ప్ాాంతం ఎకుకవ భాగం ప్ాకిస్థ ాన్ లో ఉంది. కొంత భాగం మాతామే మన దేశంలోని
పంజాబ్, హరాయనా మద
ై ానాలోే ఉంది. ఇకకడే అంతరేాదులు ఎకుకవగా ఉనాియి. రండడ నదుల మధయ

•

ప్ాాంతానిి అంతరేాది అంటారప

మధయ భాగం గంగా మద
ై ానంగా పాఖాయత్త ప్ొ ందింది. అంటే ఇది ష్తగీ ర్ నది నుంచ్చ తీస్ాత నది దాకా విసత రించ్చ
ఉంది. గంగా మద
ై ానం ఉతత రపాదేశ్, బిహార్ రాష్టాటాల త ప్ాట ... కొంత భాగం హరియానా, జారఖండ్,

•
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పశిిమబంగాల్ లో విసత రించ్చంది

ఈ గంగా, యమ నా నదులత ప్ాట వాటి ఉపనదుల ైన స్ో న్, కోసి లాంటివి ఉనాియి
తూరపు భాగం పాధానంగా అస్ో ంలోని బాహాపుతా లోయలో ఉంది. ఇది బాహా పుతా నది వలలే ఏరుడింది
హిమాలయ నదులు కిందకి పావహించే కీమంలో రాళళళ, గ లకరాళళళ లాంటివి శివాలిక పరాతాల మొదటలే 8
నుంచ్చ 16 కిమీ సనిటి మేఖలగా ఏరుడాాయి. ఈ భూ సారూప్ానిి భాబర్ అంటారప.

ఇకకడ చ్చని నదులు, వాగ లు కింద నుంచ్చ పావహించ్చ... బయటకు వస్ాతయి. వీటిత చ్చతత డి నేలలు
ఏరుడాాయి... దవనేి టలరాయి ప్ాాంతం అంటారప.

ఈ టలరాయి ప్ాాంతంలోనే దటట మైన అడవులు, వివిధ రకాల వనయప్ాాణ లు ఉంటాయి.
భారత దేశ విభజన టలైమ్ లో వలస వచ్చిన వాలుళ ఈ టలరాయి ప్ాాంతంలో అడవులిి నరికి... వయవస్ాయ
భూమ లుగా మారాిరప. దాంత ఈ టలరాయికి దక్ిణంగా మతత టి ఒండడా మటిటత ప్ాాంతాలు ఏరుడాాయి.

భారత దేశానికి మూడడ వెప
ై ులా సమ దాాలు ఉనాియి... అందుకే దవనిి దవాపకలు పీఠభూమి అంటారప.
ఇకకడ పురాతన సఫటికాకార, కఠినమన
ై అగిిశిలలు, రూప్ాంతర శిలలు అంటారప
భారత దేశ పీఠభూమి తూరపునకు వాలి ఉంది.
భాతర దేశ పీఠభూమికి పడమర అంచుగా పడమటి కనుమలు, తూరపున తూరపు కనుమలు ఉనాియి.
దక్ిణాన కనాయకుమారి ఉంది

భారత దవాపకలు పీఠభూమిని రండడ విభజంచారప... మధయ ఉనిత భూమ లిి మాలాా పీఠభూమి అని... ఆ
తరాాత దకకన్ పీఠభూమి అని అంటారప
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గంగా మద
ై ానానికి దక్ిణా, నరాాదా నదికి ఉతత రాన ఉని మధయ ఉనిత భూమ లు పశిిమం వెప
ై ు ఉండే
మాలాా పీఠభూమి, తరపున ఛోటా నాగ్ పూర్ పీఠభూమి మ ఖయమన
ై ది
చోటా నాగపూర్ పీఠభూమిలో ఖనిజా ఎకుకవగా ఉంటాయి...
నరాదా నది దక్ిణాన ఉని త్తాభ జాకార ప్ాాంతానిి దకకన్ పీఠభూమి అంటారప.
స్ాతూురా పరాతాలు దకకన్ పీఠబూమికి ఉతత ర సరిహదుదగా ఉనాియి
మహదేవ్, కైమూర్, మకాల్ శరణ
ీ ిలో కొంత భాగం తూరపు అంచుగా ఉనాియి
దకకన్ పీఠబూమికి పశిిమ కనుమలు పశిిమ సరిహదుదగా... తూరపు కనుమలు తూరపు సరిహదుదగా,
నీలగిరి పరాతాలు అనేవి దక్ిణ సరిహదుదగా ఉనాియి

తూరపు కనుమల కంటే పడమటి కనుమల ఎతత
త ఎకుకవ. అందుకే దకకన్ పీఠభూమి అనేది పడమటి నుంచ్చ
తరపునకు వాలి ఉంది.

పడమటి కనుమలు అవిచ్చిని శరణ
ీ లు... ఇవి 1600 కిలోమీటరే ప్ొ డవున ఉనాియి.
గ డలూరప దగీ ర నీలగిరి పరాతాలు పడమటి కనుమలను కలుస్ాతయి... ఇకకడ వీటి ఎతత
త 2000 మీటరే
దకా ఉంట ంది.

ఈ నీలగిరి పరాతాలోేనే పాఖాయత్త కలిగిన వేసవి విడిది ఉదక మండలం ఉంది... దవనేి ఊటీ అంటారప.
ఈ నీలగిరి పరాతాలోే ఎతత యిన శిఖరం దొ డబటట ... ఇది 2 వేల 637 మీటరే ఎతత
త ఉంది.
తమిళనాడడలోని అనెమ
ై డి, పళని కొండలత ప్ాట కేరళలోని కారా మం కొండలు కూడా పడమటి
కనుమలోేనేవి.

దక్ిణ భారత్ లో అనాిమల ై కొండలోే 2696 మీటరే ఎతత
త ని అనెమ
ై డి ... ఎతత యిన శిఖరంగా చబ తారప.
ఉతత రాన మహానది లోయ నుంచ్చ దక్ిణాన ఉనిట వంటి నీలగిరి పరాతాల దాకా తూరపు కనుమలు
విసత రించ్చ ఉనాియి.

పశిిమ కనుమలోే పుటిటన గోదావరి, కృష్టాణ లాంటి నదులు... పీఠభూమి గ ండా పావహిసత ూ బంగాళాఖాతంలో
కలుస్ాతయి...

తూరపు కనుమల సగట ఎతత
త 900 మీటరే కు మించ్చ ఉండదు...
తూరపు కనుమలోేనే ఎతత యిన పరాతం అరోమ కొండ అనేది... తలంగాణలోని చ్చంతపలిే దగీ ర ఉంది... దవని
ఎతత
త 1680 మీటరపే.

ఇక నలే మల, వెలికొండ, ప్ాలకొండ, శరష్టాచలం లాంటి కొండలనీి కూడా తూరపు కనుమలోేనేవే...
ఈ దవాప కలు పీఠభూమ లోే అగిి పరాత పాకిీయల వలే ఏరుడిన నలే రేగడి నేలలు ఏరుడాాయి.
ఆరావళి పరాతాల వరాచాియ ప్ాాంతంలోనే థార్ ఎడారి ఉంది... అందువలే ఇకకడ వరాప్ాతం తకుకవ...
ఏడాదిలో 100 నుంచ్చ 1500 మిల్లే మీటరే మధయ మాతామే వరాప్ాతం ఉంట ంది...

రాజస్ాథన్ లోని అధిక భాగం ఈ ఎడారిలోనే విసత రించ్చ ఉంది. ఈ ప్ాాంతంలో ఉని ఒకే ఒకక నది... లూని.

కాలువలోని నీరప సమ దాానిి చేరకుండా సరసుోలోేనికే... అంటే అంతసథ ల్లయ పావాహంత ఇవి పావహిస్త ాయి.
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•

దేశంలోనే అతయంత ప్ొ డవ
ై నట వంటి కాలువ... ఇందిరా గాంధవ కాలువ... దాదాపు 650 మీటరపే ఉంట ంది...
ఈ థార్ ఎడారికి ఈ కాలువే నీళళళ అందిస్త ో ంది... దాంత ఎడారి ప్ాాంతంలో కూడా కొనిి హెకటారే భూమిని

•
•

స్ాగ లోకి తచాిరప

పడమటి తీర మద
ై ానం రాణా ఆఫ్ కచ్ దగీ ర మొదల ై కనాయకుమారి దాకా ఉంట ంది. తూరపు తీర మద
ై ానం
కంటే పడమటి తీర మద
ై ానం వెడలుు తకుకవగా ఉంట ంది.
పడమటి తీరమద
ై ానానిి 3 భాగ లగా విభజస్ాతరప
1. కొంకణ్ తీర ప్ాాంతం: ఇది ఉతత ర భాగం – మహారాష్ట ,ా గోవాలోే విసత రించ్చంది
2. కనరా తీర ప్ాాంతం – ఇది మధయ భాగం. కరాిటక తీరం

•
•
•

3. మలబార్ తీర ప్ాాంతం – ఇది దక్ిణ భాగం... ఇదంగా కేరళ రాష్ట ంా లో ఉంది.
బంగాళా ఖాత (తూరపు ) తీర ప్ాాంత మైదానాలు వెడలుుగా ఉండి అధిక ఉపరితలానిి కలిగి ఉంటాయి.
ఒడిశాలోని మహానది నుంచ్చ మొదల ై తమిళనాడడలోని కావేరర డలాట దాకా విసత రించ్చ ఉంది

మహానది, గోదావరి, కృష్టాణ, కావేరర నదులత ఏరుడినట వంటి ఈ తూరపు తీర మైదానం చాలా
స్ారవంతమన
ై ది. అందుకే పంటలు ఎకుకవగా పండడతాయి

ఈ తూరపు తీర ప్ాాంత మద
ై ానాలకు స్ాథనికంగా కొనిి పేరే ప ఉనాియి...
1. ఉతకళ్ తీరం (ఒడిశా )
2. సరాకర్ తీరం (ఆంధాపద
ా ేశ్ )

•
•

3. కోరమండల్ తీరం ( తమిళనాడడ)
ఒడిశాలోని చ్చలాక సరసుో, ఏపీలోని కొలలేరప, పులికాట్ సరసుోలు తీర ప్ాాంత మైదానంలోని మ ఖయమన
ై
భౌగోళిక అంశాలుగా చబ తారప

మన దేశంలో రండడ దవాప సమూహాలు ఉనాియి. బంగాళా ఖాతంలోని అండమాన్, నికోబార్

దవవులు...అరేబియా సమ దామంలోని లక్ష దవాప దవవులు. మయనాార్ కొండలు అరకన్ యోయో నుంచ్చ

మొదల ై సమ దాంలో మ నిగిన పరాతాలోే సమ దాం నుంచ్చ పెక
ై ి వచ్చిన శిఖర ప్ాాంతాలల అండమాన్, నికోబార్
•
•
•
•

దవవులుగా ఏరుడాాయి.

ఈ దవవులోే నార్కండొ , బారన్ దవవులు అనేవి అగిిపరాతాల వలే ఏరుడాాయి
భారత దేశానికి చందిన దక్ిణాది అంచు నికోబార్ దవవిలోని ఇందిరా ప్ాయింట్ దగీ ర ఉంది... అయితే 2004లో
సంభవించ్చన సునామీలో ఇది మ నిగింది.

లక్ష దవాప దవవులు పావాళ భిత్తత కలు... అంటే కోరల్ నుంచ్చ ఏరుడాాయి... వీటి మొతత ం భౌగోళిక విసీత రణం 32
చదరపు కిలోమీటరపే

భారత దేశం ఉతత ర దక్ిణాలు దాదాపుగా 3214 కిలోమీటరపే. తూరపు, పడమరలుగా చూసేత ... 2933 కిమీల
వెడలుున వాయపించ్చ ఉనాియి.

కాంపిటట
ే ివ్ ఎగాామ్ో దృష్టాటా మనం ఈ ల సన్ లో గ రపత పెటట కోవాలిోన అంశాలు ఏంటి ... అంటే
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1) భారత దేశం యొకక భూ సారూపం
2) శ్మత ష్ణ పరిసథ త
ి తలు
3) హిమాలయ పరాతాలు
4) తీర ప్ాాంతాలు
5) ఎడారి ప్ాాంతాలు
6) ఎతత యిన కొండలు
7) దవవులు
8) గంగా సింధూ మద
ై ానం
9) తీరప్ాాంత మద
ై ానాలు
10) దకకన్ పీఠభూమి

ఈ పది అంశాలపెై తపునిసరిగా పటట సంప్ాదించాలి... మీరప టలక్ట్ బ క్ పకకన పెటట కొని... చదవడం

ప్ాారంభించండి... ఈ అంశాలను చూసుకుంటూ... ఒకటికి రండడ స్ారపే చదవండి... మాక్ టలసట ులు రాయండి...
ప్ాాకటస్ టలసట ులు అటలంప్టట చేయండి...

టలన్త స్ో ష్ల్ మొదటి ప్ాఠం భౌగోళిక సారూప్ాలు మ గించే మ ందు ... మనం ఈ ప్ాఠంలో ఉనిట వంటి కొనిి
మ ఖయమైన పాశిలను చూదాదం...

1) భారత దేశ ప్ాామాణిక కాలమాన రేఖ ఏది ?
జ: 820 30’ తూరపు రేఖాంశం

2) హిమాలయల ప్ొ డవు ఎనిి కిలోమీటరపే
జ: 2400 కిలోమీటరపే

3) పిర్ పంజాల్, మహాభారత శరణ
ీ లు ఈ హిమాలయాలోే భాగంగా ఉనాియి
జ: హిమాచల్

4) హిమాలయాలకు తూరపు వెప
ై ున సరిహదుదగా ఈ లోయ ఉంది
జ: బాహాపుతా లోయ

5) శివాలిక్ శరణ
ీ ిని అస్ో ంలో స్ాథనికంగా ఏమని పిలుస్ాతరప
జ: కచార్

6) దవాపకలు పీఠభూమి ఈ వెప
ై ునకు కొదిదగా వాలి ఉంది
జ: తూరపు వెప
ై ునకు

7) నీలగిరి పరాతత పడమటి కనుమలను ఇకకడ కలుస్ాతయి
జ: గ డలూరప

8) థార్ ఎడారి ఈ పరాతాల వరాచాియ ప్ాాంతంలో ఉంది
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జ: ఆరావళి
9) మలబార్ తీరం పాధానంగా ఏ రాష్ట ంా లో విసత రించ్చ ఉంది
జ: కేరళ

10) భారత దేశ దక్ిణ అంచు ఇందిరాప్ాయింట్ ఏ దవవులోే ఉంది
జ: నికోబార్ దవవులు
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