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भारताची किनारपट्टी
•

•

•
•

कच्छच्या आखातापासून ते गोवा, कनाा टक आणि केरळला जाते आणि कन्याकुमारीला स्पर्ा करून पश्चिम घाट
आणि णकनारपट्टीच्या दरम्यान अरबी समुद्राच्या णकनारपट्टीवर आहे . जमीन सपाट आहे आणि पश्चिम णकनारपट्टीिे
मैदान म्हिून ओळखली जाते.
कन्याकुमारीपासून णकनारपट्टी उत्तरे कडे सरकते आणि पश्चिम बंगालपर्यंत पोहोिते. णकनारपट्टीिा हा भाग
बंगालच्या उपसागरासह आहे . पूवा घाट आणि णकनारपट्टी दरम्यान, जमीन सपाट आहे आणि पूवा णकनारपट्टीिे मैदान
म्हिून ओळखली जाते.
णकनारपट्टीिी एकूि लां बी 6 णकमी आहे .
इतकी लां ब णकनारपट्टी आपल् र्या दे र्ासाठी खूप उपर्यु क्त आहे . मासे मारी हा णकनारपट्टीवर राहिाऱ्र्या लोकां िा मुख्य
व्यवसार्य आहे . णकनारपट्टीवर अनेक बंदरे णवकणसत केली गेली आहे त.

पश्चचम किनारपट्टीचे मैदान
पश्चिम णकनारपट्टीिे मैदान गुजरातपासून सुरू होते आणि कन्याकुमारी र्येथे संपते आणि पश्चिम घाट आणि अरबी समुद्राच्या
दरम्यान आहे . हे तीन भागां मध्ये णवभागले जाऊ र्कते:
1. गुजरात णकनारपट्टी
2. कोकि णकनारपट्टी
3. मलबार णकनारपट्टी
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•
•

•

•

गुजरातिा णकनारा कच्छच्या खाडी आणि खां बातच्या आखाताच्या दरम्यान उत्तर भागात आहे . कोकि णकनारपट्टी
मध्य भागात आहे , आणि मलबार णकनारा पश्चिम णकनारपट्टीच्या मैदानाच्या दणिि भागात आहे .
कोकि णकनारपट्टी खंबाटच्या आखातापासून सुरू होऊन गोव्यापर्यं त पसरली आहे . हे अणतर्र्य खडकाळ आणि
असमान आहे . जहाजे आणि मासेमारी बोटींना इर्ारा दे ण्यासाठी, णकनारपट्टीवर अनेक दीपगृहे बां धली गेली आहे त.
मुंबई, भारतातील सवाा त मोठे बंदर कोकि णकनारपट्टीवर आहे . कोकि णकनारपट्टी तेलाच्या साठ्याने समृद्ध आहे .
पश्चिम णकनारपट्टीच्या मैदानाच्या दणिि भागाला मलबार णकनारपट्टी म्हितात. हे गोवा आणि कन्याकुमारी दरम्यान
आहे . लहान आणि उथळ पाण्यािे तलाव हे र्या भागािे स द
ं र्या आहे , ज्ां ना सरोवर णकंवा बॅकवॉटर म्हिून ओळखले
जाते.
हे सरोवर कालव्याद्वारे एकमेकां ना जोडले ले आहे त. कोिी हे मलबार णकनाऱ्र्यािे सवाा त महत्त्वािे बंदर आहे .

पूर्व किनारपट्टीचे मैदान
हे उत्तर पश्चिम बंगालपासू न सुरू होऊन कन्याकुमारीपर्यंत पसरले आहे . हे ओणडर्ा, आं ध्र प्रदे र् आणि ताणमळनाडूच्या
णकनारपट्टी भागातून जाते. हे पूवा घाट आणि बंगालच्या उपसागराच्या दरम्यान आहे . पूवा णकनारपट्टीिे मैदान पश्चिम
णकनारपट्टीच्या मैदानापेिा णवस्तीिा आहे .
हे असे णवभागले गेले आहे :
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1. कोरोमंडल णकनारा
2. उत्तर सरकार
•
•
•

पूवा णकनारपट्टी मैदानाच्या उत्तर भागाला नॉदा ना सकासा आणि दणिि भागाला कोरोमंडल णकनारा म्हितात.
कावेरी, कृष्णा आणि महानदी सारख्या नद्या पूवा णकनारपट्टीच्या मैदानावर त्ां िे डे ल्टा बनवतात. र्या नद्यां नी बनले ले
डे ल्टा अत्ंत सुपीक आहे त आणि त्ां ना 'भारतािे तां दळािे कटोरे ' असे म्हितात.
कोलकाता, िेन्नई, पाराद्वीप आणि णवर्ाखापट्टिम ही पू वा णकनारपट्टीवरील महत्त्वािी बंदरे आहे त.

भारताला किनारपट्टीच्या मैदानाांचे योगदान
•

•
•

भारताच्या आणथाक णवकासात णकनारी मैदाने मोठी भूणमका बजावतात. र्या भागातील डे ल्टा अत्ंत सुपीक असल् र्याने
ते र्ेतीमध्ये र्योगदान दे तात आणि तां दूळ हे लागवडीिे मुख्य पीक आहे . व्यापार, औद्योणगक, पर्याटक, मासे मारी आणि
मीठ तर्यार करण्यासह अने क आणथाक केंद्रे आहे त.
मैदाने मोठ्या बंदरां साठी महत्त्वाच्या अंतभाा ग प्रदान करतात, कोित्ाही राष्ट्राच्या आणथाक णवकासासाठी अपररहार्या
आहे त. ते राष्ट्रीर्य आणि आं तरराष्ट्रीर्य व्यापारािे प्रमुख केंद्र आहे त.
काही भागां तील णकनारपट्टीवरील मैदानां मध्ये खणनज तेलािे मोठे साठे आहे त आणि अनेक उतारा केंद्रे आणि
वनस्पती त्ां च्यामध्ये आणि आसपास आहे त.

महाराष्ट्राची िोिण किनारपट्टी :
•
•
•
•
•
•

स्थान: अरबी समुद्र व सह्याणद्र पवात र्यां च्या दरम्यान दणििोत्तर लां ब पट्टर्यास ‘कोकि’ म्हितात.
णवस्तार: उत्तरे स – दमनगंगा-तेरेखोल खाडीपर्यंत.
कोकि णकनारपट्टी‘ररर्या‘ प्रकारिी आहे .
लां बी: दणििोत्तर - 720 णकमी,
रंदी :उत्तर भाग- 90 ते95 णकमी, दणिि भागात - 40 ते 45 णकमी.
िेत्रफळ: 30,394 ि .णकमी.

