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ഇന്ത്യയുടെ തീരദേശ സംസ്ഥാനങ്ങൾ 
ഇന്ത്യയ്കക്് വളരെ നീണ്ട കടൽത്തീെമുണ്ട,് കിഴക് ബംഗാൾ ഉൾകടൽ, രെക് ഇന്ത്യൻ 

മഹാസമുദ്രം, പടിഞ്ഞാറ ്അറബികടൽ എന്നിവയ്കുമായ്കും ദ്പധാന ഭൂദ്പദരശദത്താടും 

രവീപുകദളാടും ദേർന്ന ്ഏകദരശം 7,516.6 കി.മീ.കടൽത്തീെമുണ്ട.്  

െീെദ്പദരശം ഒമ്പെ ്സംസ്ഥാനങ്ങൾകും നാല ്ദകദ്രഭെണ ദ്പദരശങ്ങൾകും (UTs) ഇടയ്കിലാണ ്

വിെെണം രേയ്യുന്നെ.് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദരർഘ്യദമറിയ്ക കടൽത്തീെമുള്ള 

സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്തിനും  ദകദ്രഭെണ ദ്പദരശങ്ങളിൽ ആൻഡമാൻ നിദകാബാർ 

രവീപുകൾകുമാണ.്  

ആമുഖം 

 വിഭവങ്ങൾ, ഉൽപ്പാരനപെമായ്ക ആവാസ വയവസ്ഥകൾ, സമ്പന്നമായ്ക ദജവദവവിധയം 

എന്നിവയ്കാൽ െീെദരശ പെിസ്ഥിെി ഒെു ൊജയത്തിന്രറ സമ്പരവ്യവസ്ഥയ്കിൽ ഒെു ദ്പധാന 

പങ്്ക വഹികുന്നു. 

 കണ്ടൽകാടുകൾ, പവിഴപ്പുറ്റുകൾ, കടൽപ്പുല്ലുകൾ, ഉപ്പ ്േെുപ്പുകൾ, മൺകൂനകൾ, 

അഴിമുഖങ്ങൾ, ലഗൂണുകൾ െുടങ്ങി നിെവധി െീെദരശ ആവാസവയവസ്ഥകളാൽ 

െീെദരശ ദമഖലയ്കും സമ്പന്നമാണ.് 

 വർദ്ധിച്ചുവെുന്ന മനുഷ്യ ജനസംഖയ, നഗെവൽകെണം, െവെിെഗെിയ്കിലുള്ള വികസന 

ദ്പവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ കാെണം സമീപ വർഷ്ങ്ങളിൽ െീെദ്പദരശങ്ങൾ കൂടുെൽ 

ദ്പാധാനയം ദനടിയ്കിട്ടുണ്ട.് 

 2011-രല രസൻസസ് ദ്പകാെം െീെദരശ ജില്ലകൾക ്ദരശീയ്ക ജനസംഖയയ്കുരട ഏകദരശം 

15.5% (ഏകദരശം 18.8 ദകാടി) പങ്കുണ്ട,് ഏകദരശം 4.4 ലക്ഷം ആളുകൾ രവീപ ്

ദ്പദരശങ്ങളിൽ ൊമസികുന്നു. 

 ഇന്ത്യയ്കിൽ 13 ദ്പധാന െുറമുഖങ്ങളുണ്ട.്  

ഇന്ത്യൻ െീെദരശ സംസ്ഥാനങ്ങളുരടയ്കും ദകദ്ര ഭെണ  

ദ്പദരശങ്ങളുരടയ്കും എണ്ണം 

ഇന്ത്യയ്കിൽ ഒമ്പെ ്സംസ്ഥാനങ്ങളും നാല ്ദകദ്രഭെണ ദ്പദരശങ്ങളും െീെത്ത ്സ്ഥിെി രേയ്യുന്നു.  

ഇന്ത്യയിടെ ഒമ്പത് തീരദേശ സംസ്ഥാനങ്ങൾ: 

1. ഗുജറാത്ത ്

2. മഹാൊഷ്ടെ് 

3. ദഗാവ 

4. കർണാടക 

5. ദകെളം 

6. െമിഴ്നാട ്

7. ആദ്രാദ്പദരശ ്

8. ഒഡീഷ് 

9. പശ്ചിമ ബംഗാൾ 
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നാെ ്ദേന്ദ്ര ഭരണ ന്ദ്രദേശങ്ങൾ 

1. രാമൻ & രിയ്കു 

2. പുെുദച്ചെി 

3. ആൻഡമാൻ നിദകാബാർ രവീപുകൾ (ബംഗാൾ ഉൾകടൽ) 

4. ലക്ഷരവീപ ്രവീപുകൾ (അറബിയ്കൻ കടൽ) 
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ഇന്ത്യയ്കുരട െീെദ്പദരശത്തിനര്റ ദരർഘ്യം - സംസ്ഥാനം െിെിച്ച/്UT 

െിെിച്്ച 

സംസ്ഥാനങ്ങളിരലയ്കും ദകദ്ര ഭെണ ദ്പദരശങ്ങളിരലയ്കും രവീപുകൾ ഉൾരപ്പരടയ്കുള്ള ഇന്ത്യൻ 

െീെദ്പദരശത്തിന്രറ ദരർഘ്യം ഇനിപ്പറയ്കുന്ന പട്ടികയ്കിൽ നൽകിയ്കിെികുന്നു: 

ഇന്ത്യയുടെ തീരന്ദ്രദേശത്തിന്ടെ നീളം 

സംസ്ഥാനം/യുെി നീളം (േിദൊമീറ്റെിൽ) 

ഗുജറാത്ത ്

1214.7 

ആദ്രാദ്പദരശ ്

973.7 

െമിഴ്നാട് 

906.9 

മഹാൊഷ്ടെ് 

652.6 

ദകെളം 

569.7 

ഒഡീഷ് 

476.4 

കർണാടക 

280 

പശ്ചിമ ബംഗാൾ 

157.5 

ദഗാവ 

101 

ആൻഡമാൻ നിദകാബാർ രവീപുകൾ 

1962 
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ലക്ഷരവീപ് 

132 

പുെുദച്ചെി 

47.6 

രാമൻ & രിയ്കു 

42.5 

ആടേ 

7,516.6 

ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുരട/യ്കുടികളുരട െീെദ്പദരശത്തിന്രറ 

സവിദശഷ്െകൾ 

ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ/യുെിേളുടെ തീരന്ദ്രദേശത്തിന്ടെ 

സവിദശഷതേൾ 

ഇന്ത്യൻ 

സംസ്ഥാനങ്ങൾ/യുെിേൾ 

തീരന്ദ്രദേശത്തിന്ടെ സവിദശഷതേൾ 

ഗുജറാത്തും രാമൻ രിയ്കുവും 

കാച്്ച ഉൾകടലും (അരല്ലങ്കിൽ കച്്ച) ഖംഭട്്ട ഉൾകടലും 

വിപുലമായ്ക ഭൂഖണ്ഡാന്ത്െ വിസ്തീർണ്ണവും ആഴം 

കുറഞ്ഞ െീെവും; രേളി നിറഞ്ഞദൊ 

മണൽകല്ലുകദളാ നിറഞ്ഞ ദ്പദരശങ്ങളുള്ള മണൽ 

നിറഞ്ഞ ഇന്റർദടഡൽ ദസാൺ.  

മഹാൊഷ്ടെ് 

പാറരകട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ െീെദ്പദരശം രേറിയ്ക 

ഉൾകടലുകളാലും അെുവികളാലും രവീപുകളാലും 

െകർന്നിെികുന്നു; ദ്പധാന നരികളില്ല. 

കർണാടകയ്കും ദഗാവയ്കും 

നരികൾ, അെുവികൾ, അെുവികൾ, ഉൾകടലുകൾ 

എന്നിവയ്കാൽ ദനൊയ്ക െീെദ്പദരശം നിെവധി 

സ്ഥലങ്ങളിൽ െകർന്നിെികുന്നു; വടകൻ ഭാഗം പാറ 

നിറഞ്ഞ െീെമാണ.് 
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ദകെളം 

െീെത്തിനും ബീച്ചുകൾകും അഴിമുഖങ്ങൾകും 

സമാന്ത്െമായ്കി ഉപ്പുരവള്ള ലഗൂണുകളുരടയ്കും 

കായ്കലുകളുരടയ്കും ശ ംഖല. 

െമിഴ്നാട്, പുെുദച്ചെി 

മണൽത്തിട്ടകളുരട ഒെു ഇടുങ്ങിയ്ക രബൽറ്്റ, ൊഴന്്ന 

ബീച്ചുകൾ, കൂടുെലും നരികളാൽ െൂപരപ്പട്ട സമെലങ്ങൾ. 

ആദ്രാദ്പദരശ ്

െീെദ്പദരശം രവള്ളരപ്പാകത്താൽ 

മിനുസമാർന്നൊണ്; ക ഷ്ണ, ദഗാരാവെി നരികളുരട 

രഡൽദറ്റക ്െീെം, േെുപ്പുനിലമുള്ള രേളി നിറഞ്ഞ 

െീെങ്ങൾ.  

ഒഡീഷ് 

മഹാനരി, ദ്ബാഹ്മണി, ദബെൊണി രഡൽറ്റ 

എന്നിവയ്കാൽ െൂപംരകാണ്ട െീെം.  

പശ്ചിമ ബംഗാൾ 

ഗംഗ, ദ്ബഹ്മപുദ്െ നരീെടങ്ങൾ വലിയ്ക രഡൽദറ്റക ്

പിണ്ഡങ്ങൾ സ ഷ്ടികുന്നു.  

 

െീെദ്പദരശങ്ങളുരട ഫിസിദയ്കാദ്ഗഫി 

 ഇന്ത്യൻ രമയ്കിൻലാൻഡ ്െീെത്ത ്ഏകദരശം 43% മണൽ ബീച്ചുകളും 11% 

പാറരകട്ടുകളുള്ള െീെവും 36% രേളി നിറഞ്ഞ ദ്പദരശങ്ങളും  10% േെുപ്പുനിലങ്ങളും 

ഉൾരപ്പടുന്നു. 

 ഇന്ത്യയ്കുരട കിഴകൻ, പടിഞ്ഞാറൻ െീെദ്പദരശങ്ങളുരട സവിദശഷ്െകൾ െികച്ചും 

വയെയസ്തമാണ്. 

 പശ്ചിമെീെം റാൺ ഓഫ ്കച്ച ്മുെൽ കനയാകുമാെി വരെ നീണ്ടുകിടകുന്നു. 

 ഇെ ്ഗുജറാത്ത,് രകാങ്കൺ െീെം, മലബാർ െീെം എന്നിങ്ങരന െിെിച്ചിെികുന്നു. 

പടിഞ്ഞാറൻ െീെം രവള്ളത്തിനടിയ്കിലാകുന്ന ഒെു െീെമാണ,് കൂടാരെ ലഗൂണുകളും 

അഴിമുഖങ്ങളും പടിഞ്ഞാറൻ െീെത്തിന്രറ രപാെു സവിദശഷ്െയ്കാണ.് 

 ദനരെമറിച്ച,് കിഴകൻഘ്ട്ടത്തിനും ബംഗാൾ ഉൾകടലിനും ഇടയ്കിൽ ൊെെദമയന 

വിശാലമായ്ക ( കനയാകുമാെി മുെൽ സുരർബൻസ് വരെ) കിഴകൻ െീെം 

വയാപിച്ചുകിടകുന്നു. 
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 ഇെ ്ദകാദറാമാണ്ടൽ ദകാസ്്റ്റ, ദനാർത്ത ്സിർകാർ െീെ സമെലങ്ങൾ എന്നിങ്ങരന 

െിെിച്ചിെികുന്നു. രഡൽറ്റകൾ കിഴകൻ െീെത്തിന്രറ ഒെു രപാെു സവിദശഷ്െയ്കാണ.് 

കിഴകൻ െീെത്ത ്േുഴലികാറ്റുകളുരട ആവ ത്തി വളരെ കൂടുെലാണ.് 

 ഇന്ത്യയ്കിരല െീെസമെലങ്ങളുരട വലിയ്ക ഭാഗങ്ങൾ ഫലഭൂയ്കിഷ്ഠമായ്ക മണ്ണിനാൽ 

മൂടരപ്പട്ടിെികുന്നു, അെിൽ വിവിധ വിളകൾ വളെുന്നു. 

 ഈ ദ്പദരശങ്ങളിരല ദ്പധാന വിളയ്കാണ ്രനല്ല.് െീെത്ത ്മുഴുവൻ രെങ്ങുകൾ വളെുന്നു. 

 െീെത്തിന്രറ മുഴുവൻ നീളവും രേറുെും വലുെുമായ്ക െുറമുഖങ്ങളാൽ 

നിറഞ്ഞിെികുന്നു, ഇെ ്വയാപാെം നടത്താൻ സഹായ്കികുന്നു. 

 ഈ സമെലങ്ങളിരല അവശിഷ്ട പാറകളിൽ ധാെു എണ്ണയ്കുരട (രകജി ദബസിൻ) വലിയ്ക 

നിദക്ഷപം ഉരണ്ടന്ന ്പറയ്കരപ്പടുന്നു. 

 ദകെള െീെരത്ത മണലിൽ ആണദവാർജ്ജത്തിന് ഉപദയ്കാഗികുന്ന ദമാണദസറ്്റ 

ധാൊളമുണ്ട.് 

 ൊഴ്ന്ന ദ്പദരശങ്ങളിരല മത്സ്യബരനവും ഉപ്പ ്ഉൽപാരനവും െീെദ്പദരശങ്ങളിരല മറ്്റ 

ദ്പധാന ദ്പവർത്തനങ്ങളാണ.് 

 ബീച്ചുകളും കായ്കലുകളും ദ്പധാന വിദനാരസഞ്ചാെ ദകദ്രങ്ങളാണ.്  
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