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भारतातील पर्वतीय ख िंडी  

डोंगर घाट हा पर्वतीय मागवद्र्ारे जोडण्याचा मागव आहे. देशाच्या वर्वर्ध भागाांना आणि शेजारील देशाांशी र्ेगर्ेगळ्या 
उद्देशाांसाठी जोडण्याचे हे प्रर्ेशद्र्ार आहे. MPSC भूगोल मधील हा एक महत्र्ाचा वर्षय आहे आणि MPSC परीक्षेत या 
भागातून अनेकदा प्रश्न वर्चारले जातात. 

हा लेख भारतातील प्रमुख पर्वतीय मागाांवर्षयी माहहती देतो आणि हा वर्षय वर्वर्ध सरकारी परीक्षाांना बसिाऱ्या 
उमेदर्ाराांसाठी उपयुक्त आहे. 

भारतातील पर्वतराांगाांची यादी – स्थान आणि महत्त्र् 

‘भारतातील पर्वतराांग’ हा वर्षय MPSC पूर्व आणि मुख्य या दोनहीांसाठी महत्त्र्ाचा वर्षय आहे, कारि या वर्षयार्रून 
र्स्तुननष्ठ आणि व्यक्क्तननष्ठपिे प्रश्न तयार केले जातात. 

भारतातील काही महत्त्र्ाच्या पर्वतराांगा आहेत: 

1. झोजी ला 

2. बारा- लाचा पास 

3. मना पास 

4. शशपकी ला 

5. जेलेप ला 

 ालील तक्त्यामध्ये भारतातील महत्त्र्ाचे रािंगा ्यािंच्या तपशीलािंसह सादर केले आहेत: 

पर्वत रािंगािंची नार्े  र्ैशशष्टे  

नथु ला ख िंड  हे शसक्कीम राज्यात आहे. ही प्रशसद्ध णखांड भारत-चीन सीमेर्र क्स्थत आहे आणि 
2006 मध्ये पुनहा उघडण्यात आली. हा प्राचीन रेशीम मागावचा एक भाग आहे. हे भारत 
आणि चीनमधील व्यापारी सीमा चौक्याांपैकी एक आहे. 

शशपकी ला ख िंड  हे सतलज घाटातून आहे. ते हहमाचल प्रदेशला नतबेटशी जोडते. शलपुलेख आणि नाथुला 
णखांडीनांतर चीनबरोबर व्यापारासाठी भारताची ही नतसरी सीमा चौकी आहे. 
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जेलेप ला ख िंड  ही णखांड चुांबी खोऱ्यातून जाते. ते शसक्कीमला नतबेटची राजधानी ल्हासाशी जोडते. 

करा तग ख िंड  हे काराकोरम पर्वतार्र क्स्थत आहे. ती प्राचीन रेशीम मागावची उपकां पनी होती. 

लेह आखि लडा मधील पर्वतीय मागव 

उमशलिंग ला हा देशातील सर्ावत उांच मोटरेबल णखांड आहे. ते लेहला पॅंगॉनग सरोर्राशी जोडत ेआणि 
ऑगस्ट 2021 मध्ये उद्घाटन करण्यात आल.े 

 ारदुिंग ला हा देशातील दसुऱ्या क्रमाांकाचा मोटरेबल करण्यायोग्य राांग आहे. ते लहे आणि 
शसयाचीन हहमनद्याला जोडते. ही णखांड हहर्ाळ्यात बांद राहते. 

थािंग ला / टॅगलािंग 
ला 

ही णखांड लडाखमध्ये आहे. हा भारतातील दसुऱ्या क्रमाांकाची पर्वतीय णखांड आहे. 

अघिल ख िंड  हे काराकोरममधील माउांट गॉडवर्न-ऑस्टेनच्या उत्तरेस र्सलेले आहे. ते लडाखला 
चीनच्या शशनक्जयाांग प्राांताशी जोडते. हहर्ाळ्याच्या हांगामात नोव्हेंबर ते मे या काळात 
ते बांद असत.े 

चािंग-ला ग्रेटर हहमालयातील ही एक उांच पर्वतीय णखांड आहे. ते लडाखला नतबेटशी जोडते. 

लिंक ला ही णखांड लडाख प्रदेशातील अक्साई चचनमध्ये आहे. ते लडाख आणि ल्हासा याांना 
जोडते. चचनी प्राचधकरिान ेशशनक्जयाांगला नतबेटशी जोडण्यासाठी रस्ता तयार केला 
आहे. 

इशमस ला या णखांडीला कठीि भौगोशलक भूभाग आणि खडी उतार आहे. हहर्ाळी हांगामात ही 
णखांड बांद राहत.े ते लडाख आणि नतबेट याांना जोडते. 

बारा-ला/ बारा- लाचा 
ला 

हे जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील राष्रीय महामागावर्र र्सलेले आहे. हे मनाली आणि 
लेहला जोडत.े 

Mountain Passes in Uttarakhand 
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टे्रल ख िंड  हे उत्तराखांड मध्ये क्स्थत आहे. हे वप ांडारी हहमनदीच्या शेर्टी र्सलेले आहे आणि 
वपांडारी खोऱ्याला शमलम खोऱ्याशी जोडत.े हा णखांड अनतशय खडबडीत आणि खडबडीत 
आहे. 

शलपु ले  : 
उत्तरा िंड-घतबेट 

हे उत्तराखांड मध्ये क्स्थत आहे. ते उत्तराखांडला नतबेटशी जोडते. ही णखांड चीनसोबतच्या 
व्यापारासाठी महत्त्र्ाची सीमा चौक आहे. या णखांडीतनू मानसरोर्रचे भावर्क प्रर्ास 
करतात. 

माना ख िंड: 
उत्तरा िंड-घतबेट 

हे ग्रेटर हहमालयात क्स्थत आहे आणि नतबेटला उत्तराखांडशी जोडते. हहर्ाळ्यात सहा 
महहने बर्ावखाली राहत.े 

मिंगशा धुरा ख िंड: 
उत्तरा िंड-घतबेट 

उत्तराखांड-नतबेटला जोडिारी णखांड भूस्खलनासाठी ओळखली जाते. मानसरोर्रासाठी 
येिारे यात्रेकरू हा मागव ओलाांडतात. हे कुठी खोऱ्यात आहे. 

मुशलिंग ला : 
उत्तरा िंड-घतबेट 

हे गांगोत्रीच्या उत्तरेस, ग्रेट हहमालयात 5669 मीटर उांचीर्र र्सलेले आहे. उत्तराखांड 
आणि नतबेटला जोडिारा हा हांगामी णखांड हहर्ाळ्याच्या काळात बर्ावच्छाहदत राहतो. 

घनती ख िंड ही णखांड उत्तराखांड आणि नतबेटला जोडते. हहर्ाळ्याच्या हांगामात हे देखील बर्ावच्छाहदत 
राहते. 

देबसा ख िंड: स्पपती 
व्हॅली आखि पार्वती 
व्हॅली 

ते क्स्पती व्हॅली आणि पार्वती व्हॅलीला जोडते. हहमाचल प्रदेशातील कुल्लू आणि स्पीती 
याांच्यामध्ये ही एक उांच पर्वतीय णखांड आहे. वपन-पार्वती णखांडीचा हा बायपास मागव 
आहे. 

रोहतािंग ख िंड: 
कुल्लू-लाहुल-स्पपती 

हे हहमाचल प्रदेश राज्यात आहे. यात उत्कृष्ट रस्ते र्ाहतूक आहे. हा पास कुल्लू, 

क्स्पती आणि लाहुलला जोडतो. 

ईशान्येकडील राजयािंमधील पर्वतीय मागव 

बोमडी-ला: 
अरुिाचल प्रदेश-
ल्हासा 

बोमडी-ला णखांड अरुिाचल प्रदेशला नतबेटची राजधानी ल्हासाशी जोडते. हे भूतानच्या 
पूर्ेला आहे. 
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ददहािंग ख िंड: 
अरुिाचल प्रदेश- 
मिंडाले 

हे अरुिाचल प्रदेशच्या ईशानयेकडील राज्याांमध्ये क्स्थत आहे. ही णखांड अरुिाचल 
प्रदेशला म्यानमार (मांडाले) शी जोडते. 4000 मीटर पके्षा जास्त उांचीर्र, ते रस्ता प्रदान 
करते. 

ददफू ख िंड: 
अरुिाचल प्रदेश- 
मिंडाले 

डडरू् णखांड ही भारत, चीन आणि म्यानमारच्या वर्र्ाहदत त्रत्रत्रब ांद ूसीमाांच्या क्षेत्राभोर्ती 
एक पर्वतीय णखांड आहे. हदरू् पास हा पूर्व अरुिाचल प्रदेशाकडे जािारा धोरिात्मक 
दृक्ष्टकोन आहे. हे मॅकमोहन रेषेर्र आहे. ऑक्टोबर 1960 मध्ये चीन आणि ब्रह्मदेशने 
त्याांची सीमा डडरू् पासपयांत ननक्श्चत केली, जी पर्वत राांगाांच्या पािलोटाच्या दक्षक्षिेस 
5 मैलाांर्र आहे. तथावप, यामुळे भारतासोबत मुत्सद्दी र्ाद ननमावि झाला, ज्यान े
जलक्षेत्रात त्रत्र-त्रब ांद ूअपेक्षक्षत केला. अरुिाचल प्रदेशाबाबत भारत आणि चीन याांच्यात 
सुरू असलेल्या सीमा वर्र्ादाचा हा र्ाद बनला आहे 

पिंगसौ ख िंड हे अरुिाचल प्रदेश राज्यात क्स्थत आहे. ही णखांड अरुिाचल प्रदेश आणि म्यानमारला 
जोडते.पांगसौ णखांड ककां र्ा पान सौंग णखांड, 3,727 रू्ट (1,136 मीटर) उांचीर्र, भारत-बमाव 
(म्यानमार) सीमेर्रील पटकाई टेकडयाांच्या शशखरार्र आहे. हा पास आसामच्या 
मैदानातून बमावमध्ये जाण्यासाठी सर्ावत सोपा मागव प्रदान करतो. हे नार् सर्ावत 
जर्ळच्या बमी गार्, पांगसौच्या नार्ार्रून ठेर्ण्यात आले आहे, जे णखांडीच्या पलीकडे 
पूर्ेला 2 ककमी आहे. 

काश् मीरमधील पर्वतीय ख िंड  

बघनहाल ख िंड 
(जर्ाहर बोगदा): 
काझीगुिंडसह 
बघनहाल 

बननहाल णखांड हा जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकवप्रय णखांड आहे. हे पीर-पांजाल 
पर्वतराांगेत र्सलेले आहे. ते बननहालला काझीगुांडशी जोडते. 

झोजी ला: श्रीनगर- 
कारगगल आखि लहे 

ते श्रीनगरला कारचगल आणि लेहला जोडते. बॉडवर रोड ऑगवनायझेशनचे बीकन र्ोसव हे  
वर्शेषतः हहर्ाळ्यात रस्ता सार् आणि देखरेख करण्यासाठी जबाबदार आहे. 

बुजेल ख िंड: 
श्रीनगर- ककशन 
गिंगा व्हॅली 

ही णखांड काश्मीरच्या अस्टोर व्हॅलीला लडाखच्या देर्साई मैदानाशी जोडते. 
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पेन्सी ला पेनसी ला काश्मीर खोऱ्याला कारचगलशी जोडत.े हे ग्रटेर हहमालयात र्सलेले आहे. 

पीर-पिंजाल ख िंड जम्मू ते श्रीनगर हा पारांपाररक णखांड आहे. र्ाळिीनांतर ही णखांड बांद झाली. हे 
जम्मूपासून काश्मीर खोऱ्यात जाण्यासाठी सर्ावत लहान रस्ता मागव प्रदान करते. 

Mountain Passes in Southern India 

शेनकोट्टाह अिंतर: 
मदरुाई-कोट्टायम 

हे पक्श्चम घाटात आहे. हे केरळमधील कोट्टायम क्जल्ह्यासह ताशमळनाडूमधील 
मदरुाई शहराला जोडत.ेशहरापासून पाच ककलोमीटर अांतरार्र असलेल्या पक्श्चम 
घाटातील दसुऱ्या क्रमाांकाच ेसर्ावत मोठे अांतर त्याच्या नार्ाने ओळखले जाते त े
शेनकोट्टाह गॅप रोड-रेल्र्े लाईनस या दरीतून जातात जे शेिकोट्टाहला पुनालूरशी 
जोडतात. 

भोर िाट भोर घाट ककां र्ा बोर घाट ककां र्ा भोरे घाट हा पलासदरी आणि खांडाळा दरम्यान 
रेल्र्ेसाठी आणि खोपोली आणि खांडाळा दरम्यान महाराष्र, भारतातील रस्ता मागावर्र 
पक्श्चम घाटाच्या शशखरार्र र्सलेला एक पर्वतीय मागव आहे. हे समुद्रसपाटीपासून 
चारशे एकेचाळीस मीटर उांचीर्र क्स्थत आहे.या घाटाला ऐनतहाशसक पुरार्े आहेत. 
कोकि ककनारपट्टीर्रील चौल, रेर्दांडा पनर्ेल इत्यादी बांदरे आणि दख्खनच्या 
पठारार्रील आसपासच्या भागाांना जोडण्यासाठी सातर्ाहनाने वर्कशसत केलेला घाट हा 
प्राचीन मागव होता. आज हा घाट मुांबई ते पुिे या ग्रटे इांडडयन पेनननसुला रेल्र्चेा एक 
मोठा भाग आहे. 

थळ िाट थळ घाट (ज्याला थुल घाट ककां र्ा कसारा घाट देखील म्हितात) हा महाराष्रातील 
कसारा शहराजर्ळील पक्श्चम घाटातील एक घाट वर्भाग (पर्वताचा उतार ककां र्ा उतार) 
आहे. थळ घाट हा व्यस्त मुांबई-नाशशक मागावर्र क्स्थत आहे आणि मुांबईकडे जािाऱ् या 
चार प्रमुख मागव, रेल्र्े आणि रस्ते मागाांपैकी एक आहे. घाटातून जािारा रेल्र् ेमागव हा 
भारतातील सर्ावत उांच आहे ज्याचा ग्रेडडयांट 37 पैकी 1 आहे 

पाल िाट पलक्कड दरी ताशमळनाडू आणि केरळ राज्याांमधील पक्श्चम घाटात आहे. भारत सुमारे 
140 मी. पर्वतीय णखांड उत्तरेकडील ननलचगरी टेकडया आणि दक्षक्षिेकडे अनैमलाई 
टेकडयाांमध्ये क्स्थत आहे आणि तशमळनाडूमधील कोईम्बतूरला केरळमधील पलक्कडशी 
जोडते. स्थानयक इनतहासात भारताच्या दक्षक्षिेकडील टोकार्र मानर्ी स्थलाांतरासाठी 
पर्वतीय णखांड हे महत्त्र्ाचे साधन होत.े 

भारतातील पर्वतीय ख िंड बद्दल मनोरिंजक तथ्ये 
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1. डुांगरी ला णखांड ककां र्ा माना णखांड हा उांचार्रील पर्वतीय णखांड आहे आणि 18,399 रू्ट उांचीसह सर्ावत उांच मोटरेबल 
योग्य रस्ता आहे. 

2. बननहाल णखांडीखाली जर्ाहर बोगदा बाांधण्यात आला. 

3. शशपकी ला ही हहमालयीन णखांड आहे जी भारत आणि चीनला जोडते. 

4. झोजी ला णखांड लडाख आणि काश्मीर खोऱ्याला जोडते. 
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