
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

भारतातील राज्ाांमधील सर्वोच्च शिखरे 

भारतात सात प्रमुख पर्वतराांगा आहेत ज्यात वर्वर्ध पर्वत शिखरे आहेत. 'माउांटन पीक्स' हा वर्षय भूगोल अांतगवत येतो जो 
MPSC नागरी सेर्ा परीक्षा - वप्रशलम्स आणि मुख्य परीक्षेतील महत्त्र्ाचा वर्षय आहे. वर्षय पयावर्रि, अर्विास्त्र आणि 
चालू घडामोडी या वर्षयाांसह ओव्हरलॅप होतो. या लेखात, इच्छुकाांना भारतातील वर्वर्ध राज्याांमधील सर्ोच्च शिखराांची 
यादी शमळू िकते. 

भारती् राज्ाांमधील पर्ववत शिखरे – ्ा वर्वष्ाचा अभ््ास कसा करा्चा? 

एमपीएससी शसव्व्हल सव्व्हवसेस परीक्षेच्या (राज्यसेर्ा) इच्छुकाांनी या वर्षयाचा अभ्यास करताना नेहमी अॅटलस सोबत 
असिे आर्श्यक आहे. येर्े आम्ही भारतातील प्रत्येक राज्यातील सर्ोच्च शिखराांची यादी करत आहोत ज ेMPSC वप्रशलम्स 
आणि मुख्य परीक्षेसाठी भूगोलासाठी महत्त्र्ाचे आहेत. 

एमपीएससी इच्छुकाांनी प्रर्म भारतातील प्रमुख पर्वतराांगाांबद्दल जािून घेतले पाहहजे: 

• हिमाल् पर्ववतराांगा - हहमालय पर्वत राांगाांना पर्वताांच ेननर्ासस्त्र्ान मानले जाते आणि जगातील सर्ावत तरुि आणि 
सर्ोच्च पर्वतशे्रिी मानली जाते. हहमालय पर्वताची लाांबी 2,500 ककमी पयतं आहे. ते उत्तरेला जम्मू आणि काश्मीरपासून 
पूरे्ला अरुिाचल प्रदेिापयतं पसरलेले आहे. 

• काराकोरम पर्वतराांगा 

• पूर्व पर्वत राांगा/ पूर्ांचल पर्वतराांगा 

• सातपुडा आणि वर्ांध्यन पर्वतराांगा 

• अरर्ली पर्वतराांगा 

• पश्चचम घाट 

• पूर्वव घाट 

भारत आणि भारती् उपखांडातील पर्ववत शिखरे 

खाली भारतातील सर्ोच्च शिखरे आणि त्याांची उांची आणि ते कोित्या राज्याांमध्ये आहेत याबद्दल तपिील हदले आहेत. 

भारतातील दहा सर्ोच्च पर्वतशिखराांची यादी: 
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भारतातील सर्वोच्च 10 शिखरे 

पर्ववत शिखर ऊां ची  र्विवन/र्वैशिष्टे  

के-2 8611 

शमटर  

• भारतीय उपखांडातील सर्ोच्च शिखर बाव्टटस्त्तान आणि शिनव्जयाांग 
दरम्यान आहे 

• हे काराकोरममधील सर्ोच्च शिखर आहे 

कां चनजांगा 8586 

शमटर 

• जगातील नतसरे सर्ोच्च शिखर 

• 'बर्ावचे पाच खव्जना' म्हिूनही ओळखले जात े

• हहमालय पर्वत राांगेत आहे 

नांदा देर्ी 7816 

शमटर 

• जगभरातील 23 र्े सर्ोच्च शिखर. 

• नांदा देर्ी नॅिनल प्राक, शिखराच्या जर्ळपास व्स्त्र्त आहे, ज्यामध्ये 
सर्ोत्तम उांचार्रील र्नस्त्पती आणि प्रािी आहेत. 

• हे सांपूिव भारतामध्ये व्स्त्र्त सर्ोच्च शिखर आहे 

• हा हहमालय पर्वतराांगाांचा एक भाग आहे (गढर्ाल) 

कामेत 7756 

शमटर 

• हे नतबेट पठार जर्ळ आहे 

• हे गढर्ाल प्रदेिात आहे 

सालतोरो काांगरी 7742 

शमटर 

• हे शसयाचीन क्षेराजर्ळ आहे. 

• सालटोरो काांगरी हे जगातील ३१ र् ेसर्ोच्च स्त्र्तांर शिखर आहे 

• हे साटटोरो रेंजमध्ये आहे (काराकोरम पर्वत राांगेचा एक भाग) 
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सासर काांगरी 7672 

शमटर 

• लडाख मध्ये व्स्त्र्त. 

• हे पर्वत शिखर जगातील ३५ र्े सर्ोच्च पर्वत शिखर आहे 

• हे सासेर मुझताघ रेंजमध्ये आहे (काराकोरम पर्वतशे्रिीची पूर्ेकडील 
उपशे्रिी.) 

मामोस्त्टँग 
काांगरी/मामोस्त्टँग काांगरी 

7516 

शमटर 

• हे शसयाचीन ग्लेशियर जर्ळ आहे 

• हे भारतातील 48 र्े स्त्र्तांर शिखर आहे 

• हे ररमो मुझताघ शे्रिीच ेसर्ोच्च शिखर आहे (काराकोरम 
पर्वतशे्रिीची उपशे्रिी) 

ररमो I 7385 

शमटर 

• ररमो I हा Rimo Muztagh चा एक भाग आहे, जो ग्रटे काराकोरम 
रेंजचा एक उपशे्रिी आहे. 

• हे जगातील 71र्े सर्ोच्च शिखर आहे. 

हरदेओल 7151 

शमटर 

• या शिखराला ‘देर्ाचे मांहदर’ असेही म्हितात 

• हे कुमाऊँ हहमालयातील सर्ावत जुन्या शिखराांपैकी एक आहे 

चौखांबा I 7138 

शमटर 

• हे उत्तराखांडच्या गढर्ाल व्जट्यात आहे. 

• हा गढर्ाल हहमालय पर्वतराांगाांच्या गांगोरी समूहाचा एक भाग आहे 

त्ररसूल I 7120 

शमटर 

• या पर्वत शिखराचे नार् भगर्ान शिर्ाच्या िस्त्रार्रून घेतले गेले 
आहे. 

• हे उत्तराखांडमधील कुमाऊँ हहमालयात व्स्त्र्त तीन पर्वत शिखराांपैकी 
एक आहे. 
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राज्ाांसि भारतातील पर्ववताांची ्ादी 

भारतातील दहा सर्ोच्च शिखराांच्या यादीव्यनतररक्त, भारतात इतर प्रमुख पर्वतशिखर आहेत. खालील तक्त्यामध्ये 
भारतातील पर्वत राांगाांची यादी आणि ती कोित्या राज्यात आहे आणि त्याांची उांची हदली आहे. 

भारतातील पर्ववतशिखराांची ्ादी- राज्ानुसार 

शिखर शे्रिी/प्रदेि राज्  ऊां ची  

आरमा कोंडा पूर्व घाट आांध्र प्रदेि 1680 मी 

काांगतो पूर्व हहमालय अरुिाचल प्रदेि 7060 मी 

सोमेश्र्र ककटला पव्श्चम चांपारि व्जटहा त्रबहार 880 मी 

बैलाहदला रेंज दांतेर्ाडा व्जटहा छत्तीसगड 1276 मी 

सोनसोगोर पव्श्चम घाट गोर्ा 1166 मी 

गगरनार जुनागड व्जटहा गुजरात 1069 मी 

करोह शिखर मोरनी टेकड्या हररयािा 1467 मी 

रेओ पुगील पव्श्चम हहमालय हहमाचल प्रदेि 6816 मी 

पारसनार् पारसनार् टेकड्या झारखांड 1370 मी 
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मुटटयानगगरी पव्श्चम घाट कनावटक  1930 मी 

अनामुडी पव्श्चम घाट केरळ  2695 मी 

धुपगड सातपुडा मध्यप्रदेि  1350 मी 

कळसूबाई पव्श्चम घाट महाराष्ट्र  1646 मी 

माउांट Iso सेनापती व्जटहा मणिपूर आणि नागालँडची सीमा 2994 मी 

शिलाँग शिखर खासी टेकड्या  मेघालय  1965 मी 

र्ार्ांगपईु सायहा व्जटहा शमझोरम  2157 मी 

सरामती पर्वत नागा हहटस नागालँड  3826 मी 

देर्माळी पूर्व घाट ओडडसा  1672 मी 

गुरु शिखर अरर्ली पर्वतराांगा राजस्त्र्ान  1722 मी 

काांचनजांगा पूर्व हहमालय शसक्कीम  8586 मी 

दोडाबेट्टा ननलगगरी टेकड्या ताशमळनाडू  2637 मी 
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डोली गट्टा दख्खनचे पठार तेलांगिा आणि छत्तीसगडची सीमा 965 मी 

बेटालोंगनछप जांपुई टेकड्या त्ररपुरा 930 मी 

आमसोट शिखर शिर्ाशलक टेकड्या उत्तर प्रदेि 945 मी 

नांदा देर्ी गढर्ाल हहमालय उत्तराखांड 7816 मी 

साांडकरू् पूर्व हहमालय पव्श्चम बांगाल 3636 मी  
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