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அகு 1 

இத்ிதொ 

அலணவிண், ிடத்டொ்ண் ண்றுண் படிகொலண்பு 

 

இத்ிதொ:  

 இத்ிதொ ்நவி் உகி் ஏனொபது பித ொொகவுண் ஆசித கஞ்டத்ி் 

இஞ்ொபது பித ொொகவுண் உந்நது.  

 இத்ிதொவி் ி்்பு 32,87,263 ச.கி.ப ஆகுண். இது புவிபே் பணொடட் ்நவி் 2.4 

சடவீடணொகுண். 

 

இத்ிதொவி் ிண் ண்றுண் ீ ்எ்லகந்: 

 இத்ிதொ 15200 கி.ப, ி எ்லகலநக் பகொஞ்டுந்நது.  

 தண்கி் ொகிஸ்டொனுனுண், ப தண்கி் ஆ்கொிஸ்டொனுனுண், பகக்ி் சீொ, 

தொநண், பூொனுண், கினக்கி் பங்கொந தடசண் ண்றுண் பதொ்ண ் ொடுகளுனுண் ி 

எ்லகலந் கி்த்ு பகொந்கிது. 

 தணலுண் இத்ிதொ அதிகச்ணொக பங்கொந தடசடத்ு் 4156 கி.ப ீநபந்ந ி 

எ்லலதயுண், குறுகித எ்லதொக ஆ்கொிஸ்டொனு் 106 கி.ப ி எ்லலதயுண் 

பகொஞ்டுந்நது. 

 இத்ிதொ, பட்கி் இத்ித் பயங்கொலுண், கினகக்ி் பங்கொந விிகுொபொலுண், 

தண்தக அபிகக்ொலுண் சூன்ட்ு சுணொ ் 6100 கி.ப ீநபந்ந ீஞ் க்கல் 

குதிலத பெ்று க்கங்கநி் பகொஞ்டுந்நது. 

 இத்ித க்கலபே் பணொடட் ீநண் ண்றுண் தீவுக் கூ்ங்கலநயுண் தசட்த்ு 7516.6 கி.ப. 

ஆகுண். இத்ிதொலபயுண் இங்லகலதயுண் பிிகக்ுண் குறுகித ஆனண் க் குதி ொக ்

ீச்த்ி ஆகுண். 

 

இத்ிதொவுண் உகபண்: 

 இத்ிதொவி் அலணவிண் கினக்கு ண்றுண் தண்கு ஆசிதொவி்கு ணடத்ிபேலுண், ஆசிதொவி் 

பட்குதிபேலுண் அலணத்ுந்நது.  

 இத்ித் பயங்க் பழி்ொலட, தண்கிலுந்ந ஐதொ்பித ொடுகலநயுண், கினக்கொசித 

ொடுகலநயுண் இலஞடத்ு இத்ிதொவி்கு அலணவி பகக்ிதடத்ுபடல்ட அநிகக்ிது.  

 இத்ிதொவி் தண்கு க்கல தண்கு ஆசிதொ, ஆ்பிிக்கொ ண்றுண் ஐதொ்பித 

ொடுகலந இலஞக்குண் ொணொகவுண், கினகக்ுக் க்கல பட்கினகக்ு ண்றுண் 

கினகக்ொசித ொடுகளு் பயங்கித படொப்ு பகொந்நவுண் உடவி புிகிது. 

 

இத்ிதொ – துலஞகக்ஞ்ண்: 

 ொகிஸ்டொ், பதொ்ண,் பங்கொநதடசண், தொநண், பூொ் ண்றுண் இங்லக ஆகித 

ொடுகளு் இலஞத்ு இத்ிதொ ய துலஞகக்ஞ்ண் எ அலனகக்்டுகிது.  

 இத்லக ிஅலண்பு, கொில, இத்லகட ் டொபண், கிணங்கந் ண்றுண் ணிட 

பநங்கந் தொ்ப்றி் ய கஞ்டத்ி் கொஞ்கூடித தபறுொடுகலநக ்

பகொஞ்டுந்நடொ் இத்ிதொ ய துலஞகக்ஞ்ண் எ அலனக்க்டுகிது. 

 

அலணவிபண் ்நவுண்: 
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 இத்ிதொ 8°4' ப அச்ண் பட் 37°6' ப அச்ண் பலபேலுண் 68°7 கினகக்ு தீக்க்ண் பட் 97°25' 

கினகக்ு தீக்க்ண் பலபேலுண் வியுந்நது. 

 அச் தீக்்க ப்டி இத்ிதொ பழுலணயுண் பகினகக்ு அலகத்கொநடத்ி் 

அலணத்ுந்நது. 

 

இத்ித தி் தண்: 

 தண்கி் உந்ந குொட ் பட் கினகக்ி் உந்ந அயஞொசச் பிதடசடண் பல இத்ிதொ 

ஏடட்ொன 30 தீக்க் தகொடுகலநக ்பகொஞ்டுந்நது.  

 புவிதொது ட் அசச்ி் சுன்று 24 ணஞி தடத்ி் 360 தீக்்க தகொடுகலநக் ககக்ிது.  

 1° தீக்்க தகொல் ககக் எடுடத்ுக் பகொந்ளுண் தண் 4 ிபண் ஆகுண்.  

 

 எதப இத்ிதொவி் தண்தக உந்ந குொட ் ணொிடத்ி்குண் (68° 7கி) கினக்தக உந்ந 

அயஞொசச்பிதடச ணொிடத்ி்குண் (97° 25') இலதத உந்ந தீக்க்தகொடு 29°18' ஆகுண்.  
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 இட் இஞ்டு குதிகளுக்குண் உந்ந ட த தபறுொடு 29.18 x 4 ிபங்கந் =1ணஞி 57 

ிபண் 12 விொடிகந் ஆகுண். (தடொொதணொக இஞ்டு ணஞி தண்) 

 இத்ிதொவி் கினகக்ிலுந்ந அயஞொசச் பிதடசடத்ி் தண்கிலுந்ந குொடல்டக ்

கொட்ிலுண் இஞ்டு ணஞி தண் ப்டொகதப சூித் உடதணொகிது.  

 இட் த தபறுொல் டவி்்ட்கொக, இத்ிதொவி் ணடத்ித தீக்்கதலகதொ 82° 30' 

கினகக்ு தீக்க்தலகபே் டதண், இத்ித தி்தணொக எடுடத்ுகப்கொந்ந்டுகிது.  

 இடத்ீக்்கதலக பச்ொபூ ் (அகொொட)் பழிதொக பச்கிது. இத்ித தி் தணொது 

கீ்ீவீச ்சொசி தடல்ட வி 5 ணஞி 30 ிபண் ப்டொக உந்நது. 

 இத்ிதொவி் பட்தகொடி குதிதொ ப்பு பிகப்ணலித் எ்று அலனகக்்் இத்ிொ 

பல 6° 45' ப அச்டத்ி் அட்ணொ் ிதகொ ்தீவுக் கூ்டத்ி் அலணத்ுந்நது.  

 இத்ித ி்குதிபே் பட்தகொடி குணி பலதொகுண். பபல இத்ிொ தகொ் 

எவுண் அலனக்க்டுகிது. இது ண்ப கொஷ்பி் அலணத்ுந்நது. 

 இத்ிதொ, பகத்க கொஷ்பிலுந்ந இத்ிொதகொ் பட் பட்தக க்ிதொகுணி பல 3214 

கி.ப ீநடல்டயுண், தண்தக குொடத்ிலுந்ந ொ் ஆ் கச் ் பட் கினக்தக அயஞொசச் 

பிதடசண் பல 2933 கி.ப ீநடல்டயுண் பகொஞ்டுந்நது.  

 23°30' ப அச்ணொ ககதலக இத்ிதொவி் லணதணொக அலணத்ு பட்குதி பப் 

ணஞ்ணொகவுண், பகுதி பட பப் ணஞ்ணொகவுண், இய பயண் குதிகநொக 

பிிக்கிது. 

 இத்ிதொ 28 ணொிங்கநொகவுண் 9 யூித் பிதடசங்கநொகவுண் ிப்ொக பசதிக்கொக 

பிிக்க்ட்ுந்நது. 

 

இத்ிதொவி் பகக்ித இத்லகதலண்பு பிிவுகந்:  

 இத்ிதொவி் இத்லக அலண்ல 6 பயண் பிிவுகநொக பிிக்கொண்.  

1. இணதணலகந்  

2. பித இத்ித ப சணபபநிகந்  

3. தீக் பீபூபகந்  

4. இத்ித் ொலபண்  

5. க்கலச ்சணபபநிகந் 

6. தீவுகந்  

 

1. இணதணலகந்: 

 இணதணலகந் (பக்கு ணலகந்) உகி் இநலணதொ ண்றுண் பக உதணொ ணலட ்

படொக்ந் ஆகுண். ஏபி் இண்ணலகந் சி ப்லித் ஆஞ்டுகளுகக்ு ப்ொட்ொ் 

உயபொகிதலப.  

 தணலுண் புவிதணதொட்ு திதகக் விலசகந் கொஞணொக புவி தணதொடு ணடிக்க்ட்ு, 

ணடி்பு ணலகநொக உயபொகி.  

 தண்கி் சித்ு ந்நடட்ொக்கிலியத்ு கினகத்க பிண்ணபுடத்ிொ ந்நடட்ொக்கு பல சுணொ ்

2500 கி.ப ீநடத்ி்கு ீஞ்டு வியுந்நது.  

 இண்ணலகந் கொஷ்ப ் குதிபே் 500 கி.ப அகடத்ுனுண், அயஞொசச்் பிதடசடத்ி் 

200கி.ப அகடத்ுனுண் தபறுடுகிது. பிணொ ொப ் படிசச்ு "உகி் கூல" எ 
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அலனக்க்டுகிது. இது ணடத்ித ஆசிதொவி் உதணொணலட ் படொலயுண் 

இணதணலலதயுண் இலஞக்குண் குதிதொக உந்நது.  

 இணதணல ொப ்படிசச்ிபேலியத்ு கீன்தொகக்ி வி் தொ் படிபடத்ி் அலணத்ுந்நது. 

இணொதொ(Himalaya) எ் பசொ் சணஸ்கியட பணொழிபே் "ிஉலவிண்" (Abode of Snow) எ 

அலனக்க்டுகிது. 

 இத்ிதொவி் பய அஞொக உந்ந இணதணலலத பெ்று பயண் உப்ிிவுகநொக 

பிிக்கொண்.  

1. ்ொ்ஸ் இணதணலகந் (The Trans Himalayas or Western Himalayas) 

2. இணதணலகந் (Himalayas or Central Himalayas)  

3. கினக்கு இணதணல/பூப்ொஜ்ச் கு்றுகந் (Eastern Himalayas or Purvanchal Hills) 

 

1.1. ்ொ்ஸ் இணதணல (தண்கு இணதணலகந்) 

 இண்ணலகந் தண்கு இணதணலகந் எ்றுண் அலனக்க்டுகிது.  

 இண்ணலகந் ண்ப-கொஷ்ப ்ண்றுண் திபட ்பீபூபபே் அலணத்ுந்நது.  
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