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ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഏറ്റവ ം ഉയർന്ന 

ലകാട മ ടികൾ 

വിവിധ കകൊടുമുടികൾ ഉൾകകൊള്ളുന്ന ഏഴ ്പ്രമുഖ രർവതനിരകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട.് ഈ 

വിഷയം രരിസ്ഥിതി, സൊമ്പത്തിക ശൊസ്പ്തം, സമകൊലിക സംഭവങ്ങൾ എന്നീ 

വിഷയങ്ങളുമൊയി ഓവർലൊപ്പ ്കെയ്യുന്നു. ഈ ലലഖനത്തിൽ 

നിന്ന ്ഉല്യൊഗൊർത്ഥികൾക്  ഇന്ത്യയികല വിവിധ സംസ്ഥൊനങ്ങളികല ഏറ്റവും ഉയർന്ന 

കകൊടുമുടികളുകട ഒരു ലിസ്റ്റ ്ലഭികും. 

ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ലകാട മ ടികൾ 

ലകരള രിഎസസ്ി രരീക്ഷകൾക ്തയ്യൊകെടുകുന്നവർക ്ഈ വിഷയം രഠികുലമ്പൊൾ 

എലപ്പൊഴും ഒരു അറ്്റലസ ്ഉണ്ടൊയിരികണം. ലകരളത്തികല രിഎസസ്ി രരീക്ഷകൾകു 

ലവണ്ടി  ഇന്ത്യയികല എല്ലൊ സംസ്ഥൊനങ്ങളികലയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന കകൊടുമുടികൾ ഞങ്ങൾ 

ഇവികട രട്ടികകപ്പടുത്തുന്നു. 

ഉല്യൊഗൊർത്ഥികൾ ആ്യം അെിലയണ്ടത ്ഇന്ത്യയികല പ്രമുഖ രർവതനിരകകളകുെിച്ചൊണ:് 

 ഹിമാെയൻ പർവതനിരകൾ - ഹിമൊലയൻ രർവതനിരകൾ ലലൊകത്തികല ഏറ്റവും 

പ്രൊയം കുെഞ്ഞതും ഉയരം കൂടിയതുമൊയ രർവതനിരയൊയി  കണകൊകകപ്പടുന്നു. 

ഹിമൊലയൻ രർവതനിരകൾ 2,500 കിലലൊമീറ്റർ വകര നീളത്തിൽ വയൊരികുന്നു. വടക് 

ജമ്മു കൊശ്മീർ മുതൽ കിഴക് അരുണൊെൽ പ്രല്ശ ്വകര ഇത ്വയൊരിച്ചുകിടകുന്നു. 

 കാരക്കാറം ക്റഞ്ച ്

 കിഴകൻ പർവതനിര/ പൂർവാഞ്ചൽ പർവതനിര 

 സത്പ ര, വിന്ധ്യ പർവതനിരകൾ 

 ആരവല്ലി ക്റഞ്ച ്

 പശ്ചിമഘട്ടം 

 കിഴകൻ ഘട്ടങ്ങൾ 
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ഇന്ത്യയിലെയ ം ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെയ ം പർവതശിഖരങ്ങൾ 

ഇന്ത്യയികല ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കകൊടുമുടികകള കുെിച്ചുള്ള വിശ്ൊംശങ്ങളും അവയുകട 

ഉയരവും അവ സ്ഥിതി കെയ്യുന്ന സംസ്ഥൊനങ്ങളും െുവകട നൽകിയിരികുന്നു.  

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവ ം ഉയരം കൂടിയ പത്ത ്ലകാട മ ടികള ലട പട്ടിക: 

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവ ം ഉയർന്ന 10 ലകാട മ ടികൾ 

പർവതശിഖരം ഉയരം വിവരണങ്ങൾ 

K2 8611 
metres 

 ഇന്ത്യൻ ഉരഭൂഖണ്ഡത്തികല ഏറ്റവും ഉയരം 

കൂടിയ കകൊടുമുടി ബൊൾട്ടിസ്ഥൊനിനും 

സിൻജിയൊങ്ങിനും ഇടയിലൊണ് 

 കൊരലകൊരത്തികല ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ 

കകൊടുമുടിയൊണിത ്

കൊഞ്ചൻജംഗ 

8586 
metres 

 ലലൊകത്തികല ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂന്നൊമകത്ത 

ഉച്ചലകൊടി 

 മഞ്ഞിനക്െ അഞ്ച ്നിധികൾ എന്നും 

അെിയകപ്പടുന്നു 

 ഹിമൊലയൻ രർവതനിരയിലൊണ ്സ്ഥിതി 

കെയ്യുന്നത ്

നന്ദൊ ല്വി 

7816 
metres 

 ലലൊകകമമ്പൊടുമുള്ള 23-ാൊമകത്ത ഏറ്റവും 

ഉയർന്ന കകൊടുമുടിയൊയി െൊങ്ക് കെയ്തു. 

 കകൊടുമുടിയുകട സമീരത്തൊയി സ്ഥിതി 

കെയ്യുന്ന നന്ദൊല്വി ല്ശീലയൊ്യൊനം, 

മികച്ച ഉയരത്തിലുള്ള 

സസയജന്ത്ുജൊലങ്ങകള ഉൾകകൊള്ളുന്നു. 

 രൂർണ്ണമൊയും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി കെയ്യുന്ന 

ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കകൊടുമുടിയൊണിത ്

 ഇത് ഹിമൊലയൻ രർവതനിരകളുകട 

(ഗർവൊൾ) ഭൊഗമൊണ.് 
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കൊമറ്റ് 

7756 
metres 

 ടിബറ്റൻ രീഠഭൂമിക് സമീരമൊണ ്ഇത ്

സ്ഥിതി കെയ്യുന്നത ്

 ഗർവൊൾ ലമഖലയിലൊണ ്ഇത് സ്ഥിതി 

കെയ്യുന്നത ്

സൊൾലട്ടൊലെൊ കൊംപ്ഗി 

7742 
metres 

 സിയൊച്ചിൻ ലമഖലയ്ക ്സമീരമൊണ ്ഇത് 

സ്ഥിതി കെയ്യുന്നത.് 

 ലലൊകത്തികല ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ 

സവതപ്ന്ത് കകൊടുമുടികളിൽ 31-ആം 

സ്ഥൊനത്തൊണ ്സൊൽലട്ടൊലെൊ കൊംപ്ഗി. 

 ഇത് സൊൽലട്ടൊലെൊ ലപ്ശണിയിലൊണ ്

(കൊരൊലകൊെം രർവതനിരയുകട ഒരു ഭൊഗം) 

സൊസർ കൊംപ്ഗി 

7672 
metres 

 ലഡൊകിൽ സ്ഥിതി കെയ്യുന്നു. 

 ലലൊകത്തികല ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ 35-

ാൊമകത്ത രർവതശിഖരമൊണ ്ഈ 

കകൊടുമുടി 

 ഇത് സൊസർ മുസ്തൊഗ് ലെഞ്ചിലൊണ ്

(കൊരൊലകൊെം രർവതനിരയുകട കിഴലക 

അറ്റത്തുള്ള ഒരു ഉരവിഭൊഗം.) 

 

മൊലമൊലസ്റ്റൊംഗ ്

കൊംപ്ഗി/മൊലമൊസ്തൊങ ്

കൊംപ്ഗി 

7516 
metres 

 സിയൊച്ചിൻ ലേസിയെിനടുത്തൊണ് ഇത ്

സ്ഥിതി കെയ്യുന്നത ്

 ഇന്ത്യയികല 48-ാൊമകത്ത സവതപ്ന്ത് 

കകൊടുമുടിയൊണിത ്

 െിലമൊ മുസ്തൊഗ ്രർവതനിരയികല ഏറ്റവും 

ഉയർന്ന കകൊടുമുടിയൊണിത ്(കൊരൊലകൊെം 

രർവതനിരയുകട ഒരു ഉരവിഭൊഗം) 
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െിലമൊ I 

7385 
metres 

 ലപ്ഗറ്റ ്കൊരലകൊെം ലപ്ശണിയുകട 

ഉരവിഭൊഗമൊയ െിലമൊ മുസ്തൊഗിന്കെ 

ഭൊഗമൊണ് െിലമൊ I. 

 ലലൊകത്തികല ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ 71-

ാൊമകത്ത കകൊടുമുടിയൊണിത.് 

ഹൊർഡിലയൊൾ 

7151 
metres 

 ഈ കകൊടുമുടി 'ദ്വത്തിന്കെ ലക്ഷപ്തം' 

എന്നും അെിയകപ്പടുന്നു 

 കുമയൂൺ ഹിമൊലയത്തികല ഏറ്റവും 

രഴകം കെന്ന കകൊടുമുടികളിൽ 

ഒന്നൊണിത ്

ൌഖംബ I 

7138 
metres 

 ഉത്തരൊഖണ്ഡികല ഗർവൊൾ ജില്ലയിലൊണ് 

ഇത് സ്ഥിതി കെയ്യുന്നത.് 

 ഗർവൊൾ ഹിമൊലയ നിരകളുകട ഗംലഗൊപ്തി 

പ്ഗൂപ്പിന്കെ ഭൊഗമൊണിത ് 

പ്തിശൂൽ I 7120 
metres 

 ശിവന്കെ ആയുധത്തിൽ നിന്നൊണ് ഈ 

രർവതശിഖരത്തിന ്ഈ ലരര ്ലഭിച്ചത.് 

 ഉത്തരൊഖണ്ഡികല കുമലയൊൺ 

ഹിമൊലയത്തിൽ സ്ഥിതി കെയ്യുന്ന മൂന്്ന 

രർവതശിഖരങ്ങളിൽ ഒന്നൊണിത.് 
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സംസ്ഥാനങ്ങള ള്ള ഇന്ത്യയിലെ മെനിരകള ലട പട്ടിക 

ഇന്ത്യയികല ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള രത്ത ്കകൊടുമുടികളുകട രട്ടിക കൂടൊകത, ഇന്ത്യയികല മറ്്റ 

പ്രധൊന രർവതശിഖരങ്ങളുണ്ട.് തൊകഴയുള്ള രട്ടിക ഇന്ത്യയികല രർവതനിരകളുകട രട്ടികയും 

അത ്സ്ഥിതി കെയ്യുന്ന സംസ്ഥൊനവും അതിന്കെ ഉയരവും നൽകുന്നു. 

ഇന്ത്യയിലെ പർവതശിഖരങ്ങള ലട പട്ടിക- സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ 

പീക ് ക്റഞ്്ച/ക്മഖെ സംസ്ഥാനം ഉയരം 

അർമ കകൊണട് കിഴകൻ ഘട്ടങ്ങൾ ആപ്രൊപ്രല്ശ ്

1680 
m 

കൊങ്ലടൊ 

കിഴകൻ 

ഹിമൊലയം അരുണൊെൽ പ്രല്ശ് 

7060 
m 

ലസൊലമശവര് ലകൊട്ട 

രശ്ചിമ െമ്പൊരൻ 

ജിലല് ബീഹൊർ 

880 m 

ദബലൊഡില 

ലെഞ്്ച ്ലന്ത്വൊഡ ജിലല് ഛത്തീസ്ഗഡ് 

1276 
m 

ലസൊൻലസൊലഗൊർ രശ്ചിമഘട്ടം ലഗൊവ 

1166 
m 

ഗിർനൊർ ജുനൊഗഡ് ജിലല് ഗുജെൊത്ത ്

1069 
m 

കലരൊ കകൊടുമുടി ലമൊർണി ഹിൽസ ് ഹരിയൊന 

1467 
m 

െിലയൊ രുർഗിയിൽ 

രടിഞ്ഞൊെൻ 

ഹിമൊലയം ഹിമൊെൽ പ്രല്ശ് 

6816 
m 
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രരസ്നൊഥ് 

രരസ്നൊഥ ്

കുന്നുകൾ ജൊർഖണ്്ഡ 

1370 
m 

മുല്ലയനഗിരി രശ്ചിമഘട്ടം കർണൊടക 

1930 
m 

ആനമുടി രശ്ചിമഘട്ടം ലകരളം 

2695 
m 

ധൂപ്ഗഡ് സത്രുര മധയപ്രല്ശ് 

1350 
m 

കൽസുബൊയി രശ്ചിമഘട്ടം മഹൊരൊഷ്ടര് 

1646 
m 

ഈലശൊ രർവ്വതം ലസനൊരതി ജിലല് 

മണിപ്പൂരിന്കെയും 

നൊഗൊലൊൻഡിന്കെയും അതിർത്തി 

2994 
m 

ഷിലല്ലൊങ ്

കകൊടുമുടി ഖൊസി കുന്നുകൾ ലമഘൊലയ 

1965 
m 

ഫൊംഗ്പു യി ദസഹ ജിലല് മിലസൊെൊം 

2157 
m 

സൊരമതി രർവ്വതം നൊഗ കുന്നുകൾ നൊഗൊലൊൻഡ് 

3826 
m 

്ിലയൊമൊലി കിഴകൻ ഘട്ടങ്ങൾ ഒഡീഷ 

1672 
m 

ഗുരു ശിഖർ ആരവല്ലി ലെഞ്ച ് രൊജസ്ഥൊൻ 

1722 
m 
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കൊഞ്ചൻജംഗ 

കിഴകൻ 

ഹിമൊലയം സികിം 

8586 
m 

ക്ൊഡ്ഡകബട്ട 

നീലഗിരി 

കുന്നുകൾ തമിഴ്നൊട് 

2637 
m 

ലഡൊളി ഗുട്ട കഡകൊൻ രീഠഭൂമി 

കതലങ്കൊനയുകടയും 

ഛത്തീസ്ഗഡിന്കെയും അതിർത്തി 

965 m 

കബറ്റൊലലൊങ്െിപ്പ ് ജൊംരുയി ഹിൽസ ് പ്തിരുര 

930 m 

ആംസ്ലകൊട്്ട 

കകൊടുമുടി 

ശിവൊലിക് 

കുന്നുകൾ ഉത്തർപ്രല്ശ് 

945 m 

നന്ദൊ ല്വി 

ഗർവൊൾ 

ഹിമൊലയം ഉത്തരൊഖണ്്ഡ 

7816 
m 

സന്ദക്ഫു  

കിഴകൻ 

ഹിമൊലയം രശ്ചിമ ബംഗൊൾ 

3636 
m 
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