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ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങൾ 
അടൽ ശാസ്ത്ര മാർക്കണമി അവാർഡത 2020-ൽ രുടർച്ചയായി മൂന്ാാം രവണയുാം ജവഹർ ലാൽ 

നെഹതറു പ ാർട്ടത ്ടസ്റ്റത (നജഎൻ ിടി) ‘ഇന്ത്യയിനല ഏറ്റവുാം മികച്ച ആപ ാള രുറമുഖാം’ എന്  ുരസ്ത

കാരാം പെടി. ഇന്ത്യയിനല സ്മു്ര രാ രാം െിയ്ന്ത്ിക്കുന്രുാം െിയ്ന്ത്ിക്കുന്രുാം സ്ാംസ്ഥാെ-

പക്ര സ്ർക്കാരുകളാണത. ഷിപ്ിാം ത മ്ന്ത്ാലയാം ് ധാെ രുറമുഖങ്ങൾ കകകാരയാം നെയ്യുപപാൾ, 

ഇടെില രുറമുഖങ്ങളുാം നെറുകിട രുറമുഖങ്ങളുാം രുറമുഖാം സ്ഥിരി നെയ്യുന് സ്ഥലനെ 

സ്ാംസ്ഥാെ സ്ർക്കാരാണത െിയ്ന്ത്ിക്കുന്രത. 

നിങ്ങൾക്കറിയാമമാ? 

1. ഇന്ത്യയുനട 95% വയാ ാരവുാം സ്മു്ര  രാ രെിലൂനടയാണത െടക്കുന്രത. മൂലയാം 

അെുസ്രിച്ചത ഇരത 70% ആണത. 

2. ഇന്ത്യയതക്കത 13 ് ധാെ രുറമുഖങ്ങളുാം 205 വിജ്ഞാ ൊം നെയ്ത കമെർ, ഇെതറർമീഡിയറ്റത 

രുറമുഖങ്ങളുമുണ്ടത. 

3. സ്ാ ർമാല  ദ്ധരിക്കത കീഴിൽ ആറത  ുരിയ നമ ാ രുറമുഖങ്ങൾ വികസ്ിപ്ിക്കുാം. 

ഇന്ത്യയിനല ഭൂരിഭാ ാം രുറമുഖങ്ങളുാം രാനഴ നകാടുെിരിക്കുന് സ്ാംസ്ഥാെങ്ങളിലാണത സ്ഥിരി 

നെയ്യുന്രത: 

1. മഹാരാഷത്ട -53 

2.  ുജറാെത -40 

3. രമിഴ്നാടത - 15 

4. കർണാടക - 10 

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങലെക്കുറിച്ച്  
ഇന്ത്യയിനല എല്ലാ രുറമുഖങ്ങളുാം ഇന്ത്യയിനല 9 രീരപരശ സ്ാംസ്ഥാെങ്ങളായ പകരളാം, 

കർണാടക, മഹാരാഷത്ട, പ ാവ,  ുജറാെത,  ശ്ചിമ ബാം ാൾ, ഒഡീഷ, ആ്ര് പരശത, രമിഴതൊടത 

എന്ീ സ്ാംസ്ഥാെങ്ങളിലാണത സ്ഥിരി നെയ്യുന്രത. ഇന്ത്യയുനട വിസ്തൃ രമായ രീര് പരശാം ഒരു 

ജലാശയെിപലക്കത  ുറപെക്കത പ ാകുന് കരയുനട ് ധാെ ഭാ ങ്ങളിൽ ഒന്ാണത. രാജയനെ 

 രിമൂന്ത ് ധാെ രുറമുഖങ്ങൾ കനണ്ടയതെർ, െരക്കത  രാ രാം എന്ിവ കകകാരയാം നെയ്യുന്ു. 

 ടിഞ്ഞാറൻ രീരെത മുാംകബ, കാണ്ടതല, മാം ലാ ുരാം, നജഎൻ ിടി, പമാർമു ാപവാ, നകാച്ചി 

രുറമുഖങ്ങളുണ്ടത. നെകന്, രൂെുക്കുടി, വിശാഖ ട്ടണാം,  ാരരീ ത, നകാൽക്കെ, എന്ൂർ 

രുറമുഖങ്ങളാണത കിഴക്കൻ രീരെുള്ളരത. അവസ്ാെപെരത, എന്ൂർ സ്ർക്കാരിെത 68% 

ഓഹരിയുള്ള ഒരു രജിസ്റ്റർ നെയ്ത ന ാരു കപെിയാണത. ആൻഡമാൻ െിപക്കാബാർ രവീ ുകളിൽ 

പ ാർട്ടത നെയർ ഉണ്ടത. ഇന്ത്യയിനല ഏറ്റവുാം വലിയ ് കൃരിരെ രുറമുഖമാണത മുാംകബ. 

ഈ വിഷയാം പകരളെിനല PSC  രീക്ഷകൾക്കുാം ഇന്ത്യയിനല മറ്റത സ്ർക്കാർ  രീക്ഷകൾക്കുാം 

് സ്ക്തമാണത. 
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ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനലെട്ട തുറമുഖങ്ങൾ 

ഇന്ത്യയിനല ് ധാെനപ്ട്ട രുറമുഖങ്ങളുനട  ട്ടിക രാനഴ നകാടുെിരിക്കുന്ു: 

Zone State Port Features 

കിഴക്കൻ 

രീരാം രമിഴ്നാടത നെകന് 

കൃ്രിമ രുറമുഖാം 

ഏറ്റവുാം രിരപക്കറിയ രണ്ടാമനെ 

രുറമുഖാം 

 ടിഞ്ഞാറൻ 

രീരാം പകരളാം നകാച്ചി 

പവപൊടത കായലിൽ സ്ഥിരി നെയ്യുന്ു 

സ്ു രവയഞതജെങ്ങളുനടയുാം 

ലവണങ്ങളുനടയുാം കയറ്റുമരി 

കിഴക്കൻ 

രീരാം രമിഴ്നാടത എന്ൂർ 

ഇന്ത്യയിനല ആരയനെ പകാർപ്പററ്റത 

രുറമുഖാം 

കിഴക്കൻ 

രീരാം  ശ്ചിമ ബാം ാൾ നകാൽക്കരതര 

ഇന്ത്യയിനല ഒപരനയാരു ് ധാെ െരി 

രുറമുഖാം 

ഹുഗ്ലി െരിയിൽ സ്ഥിരി നെയ്യുന്ു 

ഡയമണ്ടത ഹാർബർ എന്റിയനപ്ടുന്രത 

 ടിഞ്ഞാറൻ 

രീരാം  ുജറാെത കാണ്ടതല 

കടഡൽ പ ാർട്ടത എന്റിയനപ്ടുന്ു 

പ്ടഡത ്രീ പസ്ാൺ ആയി 

അാം ീകരിക്കനപ്ട്ടു 

കകകാരയാം നെയ്യുന് െരക്കിെതനറ അളവത 

അെുസ്രിച്ചത ഏറ്റവുാം വലിയ രുറമുഖാം. 

 ടിഞ്ഞാറൻ 

രീരാം കർണാടക മാം ലാ ുരാം 
ഇരുപയിരത കയറ്റുമരിയുമായി 

ബരനപ്ട്ടിരിക്കുന്ു 
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 ടിഞ്ഞാറൻ 

രീരാം പ ാവ പമാർമു ാപവാ 
സ്ുവാരി െരിയുനട അഴിമുഖൊണത സ്ഥിരി 

നെയ്യുന്രത 

 ടിഞ്ഞാറൻ 

രീരാം മഹാരാഷ്ടതര മുാംകബ പ ാർട്ടത ്ടസ്റ്റത 

ഇന്ത്യയിനല ഏറ്റവുാം വലിയ ് കൃരിരെ 

രുറമുഖവുാം രുറമുഖവുാം 

ഇന്ത്യയിനല ഏറ്റവുാം രിരപക്കറിയ 

രുറമുഖാം 

 ടിഞ്ഞാറൻ 

രീരാം മഹാരാഷ്ടതര 

ജവഹർലാൽ നെഹത

റു പ ാർട്ടത ്ടസ്റ്റത 

(നജഎൻ ിടി) െവ 

നഷവ, െവി മുാംകബ 

എന്ുാം 

അറിയനപ്ടുന്ു. 

ഏറ്റവുാം വലിയ കൃ്രിമ രുറമുഖാം 

ഇന്ത്യയിനല ഏറ്റവുാം വലിയ കനണ്ടയതെർ 

രുറമുഖമാണിരത. 

കിഴക്കൻ 

രീരാം ഒഡീഷ  ാരരീ ത 

് കൃരി രുറമുഖാം 

ഇരുപത, അലുമിെിയാം എന്ിവയുനട 

കയറ്റുമരിയുമായി ബരനപ്ട്ടിരിക്കുന്ു 

കിഴക്കൻ 

രീരാം രമിഴ്നാടത രൂെുക്കുടി 

രക്ഷിപണന്ത്യയിനല ഒരു ് ധാെ 

രുറമുഖാം 

രാസ്വളങ്ങളുാം ന പ്ടാനകമിക്കൽ 

ഉൽപ്ന്ങ്ങളുാം കകകാരയാം നെയ്യുന്ു 

കിഴക്കൻ 

രീരാം ആ്രാ് പരശത വിശാഖ ട്ടണാം 

ഇന്ത്യയിനല ഏറ്റവുാം ആഴപമറിയ 

രുറമുഖാം 

ജപ്ാെിപലക്കുള്ള ഇരുപയിരത 

കയറ്റുമരിയുമായി ബരനപ്ട്ടിരിക്കുന്ു. 

കപ്ലുകൾ െിർമ്മിക്കുന്രിെുാം 

ഉറപ്ിക്കുന്രിെുമുള്ള സ്ൗകരയങ്ങൾ 

ലഭയമാണത 
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ബാം ാൾ 

ഉൾക്കടൽ 

ആൻഡമാൻ 

െിപക്കാബാർ 

രവീ ുകൾ പ ാർട്ടത നെയർ 

കപ്ൽ വഴിയുാം വിമാൊം വഴിയുാം 

രുറമുഖാം ഇന്ത്യയുനട ് ധാെ 

ഭൂ് പരശവുമായി ബരിപ്ിച്ചു. സ്ൗരി 

അപറബയ, യുഎസ്ത സ്ിാം പ്ൂർ എന്ീ രണ്ടത 

അന്ത്ാരാഷത്ട ഷിപ്ിാം ത 

കലെുകൾക്കിടയിലാണത ഈ രുറമുഖാം 

സ്ഥിരി നെയ്യുന്രത. 

  

രുറമുഖങ്ങനള പമജർ, കമെർ, ഇെതറർമീഡിയറ്റത എന്ിങ്ങനെ രരാംരിരിച്ചരിെത ഭരണ രമായ 

് ാധാെയമുണ്ടത. 

പക്ര ഷിപ്ിാം ത മ്ന്ത്ാലയമാണത ് ധാെ രുറമുഖങ്ങൾ കകകാരയാം നെയ്യുന്രത, കമെർ, 

ഇെതറർമീഡിയറ്റത രുറമുഖങ്ങൾ കകകാരയാം നെയ്യുന്രത അരാരത രീരപരശ സ്ാംസ്ഥാെങ്ങളിനല 

ബരനപ്ട്ട വകുപ്ുകപളാ മ്ന്ത്ാലയങ്ങപളാ ആണത. 

 

തുറമുഖ മമഖെയ്ക്കുള്ള സർക്കാർ സംരംഭങ്ങൾ 

1.  വൺനമെതറിെതനറ െൂ ഇക്കപണാമി പ ാളിസ്ിയിൽ െിന്ത 2021 നല പക്ര ബജറ്റത ഷിപ്ിാം ത, 

ഉൾൊടൻ ജല ാര അടിസ്ഥാെ സ്ൗകരയ വികസ്െെിെുാം എല്ലാ ് ധാെ 

രുറമുഖങ്ങളിനലയുാം  ി ി ി പമാഡലിെത 2,000 പകാടി രൂ യുാം വകയിരുെുന്ു. 

2. പമക്കത ഇൻ ഇന്ത്യ - ഈ സ്ാംരാംഭെിെത അെുസ്ൃരമായി, ഷിപ്ിാം ത മ്ന്ത്ാലയാം കററ്റത ഓരത 

രസ്റ്റത റിരസ്ൽ (ROFR) കലസ്ൻസ്ിാം ത വയവസ്ഥകളുനട മാർഗ്ഗെിർപേശങ്ങൾ പഭര രി 

നെയ്തു. ഇന്ത്യയിൽ െിർമ്മിച്ചരുാം  ഇന്ത്യക്കാരുനട ഉടമസ്ഥരയിലുള്ളരുമായ 

കപ്ലുകൾക്കാണത കപ്ലുകളുനട ൊർട്ടർ നെയ്യലിെത മുൻ ണെ െൽകുന്രത. 

3. കയറ്റുമരിക്കാനരയുാം ഇറക്കുമരിക്കാനരയുാം പസ്വെ രാരാക്കനളയുാം 

സ്ഹായിക്കുന്രിെത ൊഷണൽ പലാജിസ്റ്റിക്സത പ ാർട്ടൽ (മകറൻ) വികസ്ിപ്ിക്കുാം. 

4. സ്വകാരയ കപെികൾക്കായി ഷിപ്ിാം ത മ്ന്ത്ാലയാം വികസ്ിപ്ിച്ച ഒരു രർക്ക  രിഹാര 

പ ാർട്ടലാണത സ്പരാരത-പ ാർട്ടതസ്ത (രർക്ക  രിഹാരെിെുള്ള നസ്ാകസ്റ്റി - രുറമുഖങ്ങൾ). 

5.  പമജർ പ ാർട്ടത ്ടസ്റ്റത ആകതറ്റത, 1963 റോക്കാൻ ലക്ഷയമിട്ടുനകാണ്ടത പമജർ പ ാർട്ടത അപരാറിറ്റി 

ബിൽ 2020  ാർലനമെതറത  ാസ്ാക്കി. 
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