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 भारतातील प्रमुख बंदरे - भारतातील पश्चिम आश्चि पूर्व श्चिनारपट्टीर्रील बंदरांची यादी 

 

 जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्र् (JNPT) ने 'भारतातील सवोत्कृष्र् जागततक बंदर' हा पुरस्कार पर्कावला, अर्ल शास्र माकेनोमी 
पुरस्कार 2020 मध्ये सलग ततसऱयांदा पर्कावला. भारतातील सागरी वाहतूक राज्य आणि कें द्र सरकारद्वारे तनयंत्ररत आणि 
प्रशाससत केली जाते. जहाजबांधिी मंरालय प्रमुख बंदरांचे व्यवस्थापन करते, तर मध्यवती आणि ककरकोळ बदंरांचे 
व्यवस्थापन हे बदंर असलेल्या राज्य सरकारद्वारे केल ेजाते. 

तुम्हाला माहीत आहे का? 

              1. भारताचा 95% व्यापार हा सागरी वाहतुकीद्वारे होतो. तर मूल्यानुसार/ककंमतीनुसार 70% आहे. 

              2. भारतात 13 प्रमुख बंदरे आणि 205 अधधसूधचत छोर्ी आणि मध्यवती बंदरे आहेत. 

              3. सागरमाला प्रकल्पांतगटत सहा नवीन मेगा पोर्ट ववकससत केले जािार आहेत. 

 भारतातील बहुताांश बांदरे खालील राज्ाांमध््े आहेत: 

            1. महाराष्ट्र -53 

            2. गुजरात -40 

             3. तासमळनाडू –15 

            4. कनाटर्क – 10 

भारतातील प्रमुख बांदराांचा पररच्: 

भारतातील सवट बंदरे केरळ, कनाटर्क, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पश्चचम बंगाल, ओडडशा, आंध्र प्रदेश आणि तासमळनाडू या 
भारतातील 9 ककनारी राज्यांमध्ये वसलेली आहेत. भारताचा ववस्ताररत ककनारपट्र्ी हा जसमनीचा एक मोठा भाग बनतो 
जो पाण्याच्या शरीरात समसळतो. देशातील तेरा प्रमुख बंदरे मोठ्या प्रमािावर कंरे्नर आणि मालवाहतूक हाताळतात. 

पश्चचम ककनारपट्र्ीवर मंुबई, कांडला, मंगलोर, जेएनपीर्ी, मुरगाव आणि कोचीन ही बंदरे आहेत. पूवट ककनाऱयावर चेन्नई, 

तुतीकोरीन, ववशाखापट्र्िम, पारादीप, कोलकाता आणि एन्नोर ही बंदरे आहेत. शेवर्ची, एन्नोर ही नोंदिीकृत सावटजतनक 
कंपनी आहे. ज्यामध्ये सरकारचा 68% हहस्सा आहे. अंदमान आणि तनकोबार बेर्ांमध्ये पोर्ट ब्लेअर आहे. मंुबई हे 
भारतातील सवाटत मोठे नैसधगटक बंदर आहे. 
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 भारतातील महत्त्वाची बांदरे 

 भारतातील महत्त्वाच्या बंदरांची यादी खाली हदली आहे. 

झोन राज्  बांदरे  वैशशष्टे  

पूवट ककनारा तासमळनाडू  चेन्नई  कृत्ररम बंदर 

दसुरे सवाटत व्यस्त बंदर 

पश्चचम ककनारा  केरळ  कोची  वेंबनाड तलावात वसलेले  

मसाले आणि क्षाराचंी तनयाटत 

पूवट ककनारा तासमळनाडू  एन्नोर भारतातील पहहले कॉपोरेर्ाइज्ड बंदर 

पूवट ककनारा पश्चचम बंगाल  कोलकाता  भारतातील एकमेव प्रमुख नदीवरील बंदर 

हुगळी नदीवर वसलेल े

हे बंदर डायमंड हाबटर म्हिून ओळखले 
जाते 

पश्चचम ककनारा  गुजरात  कांडला  र्ाइडल पोर्ट म्हिून ओळखले जाते 

व्यापार मुक्त क्षेर म्हिून मान्यता भेर्लेले  

हाताळलेल्या कागोच्या प्रमािानुसार सवाटत 
मोठे बंदर. 

पश्चचम ककनारा  कनाटर्क  मंगलोर लोह खतनज तनयाटतीशी सबंंधधत आहे 
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पश्चचम ककनारा  गोवा  मुरगाव झुआरी नदीच्या मुहानावर वसलेले 

पश्चचम ककनारा  महाराष्ट्र  मंुबई पोर्ट ट्रस्र् भारतातील सवाटत मोठे नसैधगटक बंदर 
भारतातील सवाटत व्यस्त बंदर 

पश्चचम ककनारा  महाराष्ट्र  जवाहरलाल नेहरू 
पोर्ट ट्रस्र् (JNPT) 

याला न्हावा शवेा, 
नवी मंुबई असेही 
म्हितात. 

सवाटत मोठे कृत्ररम बंदर 

हे भारतातील सवाटत मोठे कंरे्नर बंदर 
आहे. 

पूवट ककनारा ओडडशा  पारादीप नैसधगटक बंदर 

लोह आणि अॅल्युसमतनयमच्या तनयाटतीशी 
संबंधधत आहे 

पूवट ककनारा तासमळनाडू  तुतीकोरीन दक्षक्षि भारतातील एक प्रमुख बंदर 

खते आणि पेट्रोकेसमकल उत्पादनांशी 
संबंधधत आहे 

पूवट ककनारा आंध्रप्रदेश  ववशाखापट्र्िम भारतातील सवाटत खोल बदंर 

हे बंदर जपानला लोह खतनजाच्या 
तनयाटतीशी संबंधधत आहे. जहाजे 
बांधण्यासाठी आणि तनश्चचत करण्यासाठी 
सुववधा उपलब्ध आहेत 
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बंगालचा उपसागर अंदमान आणि 
तनकोबार बेरे् 

पोर्ट ब्लेअर जहाज आणि उड्डािाद्वारे भारताच्या 
मुख्य भूमीशी जोडलेले हे बंदर. हे बंदर 
सौदी अरेत्रबया आणि यूएस ससगंापूर या 
दोन आंतरराष्ट्रीय सशवपगं लाइन्समध्ये 
वसलेले आहे. 

 

 

बांदर के्षत्रासाठी सरकारी उपक्रम 

1. सरकारच्या ब्लू इकॉनॉमी धोरिाचा आधार घेत, कें द्रीय अथटसंकल्प 2021 मध्ये सवट प्रमुख बंदरांमध्ये PPP मॉडेलसाठी 
₹2,000 कोर्ींसह सशवपगं आणि अंतदेशीय जलमागट पायाभूत सुववधांच्या ववस्तारासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. 

2. मेक इन इंडडया - या उपक्रमाच्या अनुषंगाने, सशवपगं मंरालयाने राइर् ऑफ फस्र्ट ररफ्यूजल (ROFR) परवाना अर्ींच्या 
मागटदशटक तत्त्वांमध्ये सुधारिा केली. भारतात बांधलेल्या, देशात ध्वजाकंकत आणि भारतीयांच्या मालकीच्या जहाजांना 
जहाजांच्या चार्टररगंला प्राधान्य हदले जाते. 

3. तनयाटतदार, आयातदार आणि सेवा प्रदात्यांना मदत करण्यासाठी नॅशनल लॉश्जश्स्र्क पोर्टल (सागरी) ववकससत केले जाईल. 

4. सरोद-पोट्टस (सोसायर्ी फॉर अफोडेबल ररडे्रसल ऑफ डडस््युट्स – पोट्टस) हे खाजगी कंपन्यांसाठी सशवपगं मंरालयाने 
ववकससत केलेले वववाद तनवारि पोर्टल आहे. 

5. मेजर पोर्ट ऑथॉररर्ी त्रबल 2020 हे संसदेने मंजूर केले आहे ज्याचे उद्हदष्र् मेजर पोर्ट ट्रस्र् कायदा, 1963 रद्द करि े
आहे. ते प्रत्येक मोठ्या बंदरासाठी प्रमुख बंदर प्राधधकरिाचे बोडट स्थापन करेल. 
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