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णनवेदन 
 
स्वतंत्र भारतात व्यापार आचि संरक्षि या दोन्ही दृष्टीने नौकानयनािे महत्व आहे. आचि नौकानयन 

चवकासाकचरता सवांत महत्त्वािी गोष्ट म्हिजे आपल्या बंदरािं चवकास. या दृष्टीने नौकानयन आचि त्यािे 
जहाज बाधंिी सारखे प्रश्न, बंदरािा चवकास त्यासबंंधीिे कायदे आचि सागरी प्रवासात होिाऱ्या सोयी, 
गैरसोयी या सवांिा चविार करून डॉ. म. सो. कातं यानंी चलचहलेला “बंदर चवकास व नौकानयन” हा गं्रर् 
महाराष्ट्रातील कोित्याही स्तरावरील वािकास महत्वािे खाद्य प रचवतो. 

 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळाच्यावतीने हा गं्रर् प्रचसद्ध होत आहे, ही फार 

महत्त्वािी गोष्ट. आम वािक या प स्तकािे स्वागत करतील अशी आशा आहे. 
 

४२, यशोधन सुरेंद्र बारकिंगे 
म ंबई–४०००२० अध्यक्ष 
चदनाकं ९ ऑगस्ट १९८६. महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळ. 
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िेंखकािे मनोगत 
 
प्रत्येक देशाच्या आर्थर्क, सामाचजक व राजकीय चवकासात दळिवळिाच्या साधनािें 

अनन्यसाधारि महत्व असते. सागर चकनारा लाभलेल्या देशात बंदरे व नौकानयन यानंा देशातील एकूि 
दळिवळि व्यवस्रे्त चवचवध चनकषानं सार स्र्ान प्राप्त होत असते. बंदरे व नौकानयन याचं्या चवकास 
तंत्रात सतत प्रगचत होत आहे. बोट बाधंिी के्षत्रातही क्ाचंतकारक बदल होत असून त्याचं्या आकारमानात, 
चवचवधतेत तसेि त्यावरील संिलन यंत्रिेत व माल हाताळिी तंत्रातही सतत स धारिा होत असून त्यािे 
प्रचतवबब बंदर चवकास काययक्मावर पडत असते. बंदर चवकासािा काययक्म, त्यातून होिाऱ्या तत्कालीन व 
भचवष्ट्यकालीन वाहत कीिे अन षंगाने आखावा लागतो. त्या संदभात बंदराचं्या पार्श्यप्रदेशािा अभ्यास करिे 
आवश्यक ठरते. या पार्श्यप्रदेशािी चवकसनशीलता व त्यातील दळिवळिाच्या सोयी यािंा या अभ्यासात 
समावशे होतो. प्रस्त त प स्तकािा म ख्य हेत  बंदर चवकास, नौकानयन व जहाज बाधंिी या चवषयािी 
प्रार्चमक माचहती सवयसामान्य जनतेला करून देिे हा आहे. मराठी वािकासंाठीि हे प स्तक चलचहले 
असल्याने महाराष्ट्रातील पचरस्ट्स्र्तीिा संदभय वळेोवळेी देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील बंदरािंा प्रम ख 
पार्श्यप्रदेश म्हिजे कोकि. त्यािा धावता आढावा घेिारी स्वतंत्र प्रकरिे प स्तकात समाचवष्ट करण्यात 
आलेली आहेत. बंदर चवकास व नौकानयन याचं्या योजनािंा त्या भागातील एकूि दळिवळि चवकास 
योजनेशी समन्वय साधिे आवश्यक असते. त्यािीही ििा योग्य त्या चठकािी केलेली आहे. 

 
नौकानयनािा इचतहास, प्रिचलत प्रवाह व त्यातील संकस्ट्ल्पत पचरवतयन यािंी सवयसाधारि माचहती 

देण्यात आली असून नौकानयनाच्या आर्थर्क बाजूिंही ओझरते दशयन घडचवण्यािा प्रयत्न करण्यात आला 
आहे. 

 
जहाज बाधंिी हा तसे पाचहले तर फार व्यापक व अचत ताचंत्रक चवषय आहे. पि त्याही के्षत्रातील 

महत्वािे टप्पे आचि बदलते तंत्र यािंी तोंड ओळख करून देण्यािा प्रयत्न केला आहे. 
 
सवयसामान्य वािकासंाठी हे प स्तक चलचहले असल्याने मजक रात अचत ताचंत्रकता टाळली आहे. 

तसेि मराठी प्रचतशब्द वापरतानंा त्यात स्ट्क्लष्टपिा येिार नाही यािी काळजी घेतली आहे. काही नवीन 
प्रचतशब्द वापरले आहेत. ते यर्ावापर रूढ होतील अशी आशा आहे. 

 
प स्तकािे मूळ हस्तचलचखत जून १९७९ मध्ये तयार झाले. काहंी कारिानंी प्रत्यक्ष प स्तक 

छापण्यास बराि चवलंब झालेला आहे. मध्यंतरीच्या काळात काहंी योजनािंी झालेली प्रगती /बदल यािंा 
समावशे प स्तकात आता करावयािा झाल्यास बरािसा मजकूर नव्याने छापावा लागेल. अनेक कारिामं ळे 
तसे करिे आता शक्य होिार नाही. तर्ाचप, त्याम ळे प स्तकातील मूळ मजक रात बाधा येिार नाही अगर 
त्यािी उपय क्तताही कमी होिार नाही अशी आशा आहे. 

 
गं्रर्लेखनात अनेकािें सहाय्य झाले आहे. सवांिा उल्लखे करिे शक्य नाही. तर्ाचप पत्नी सौ. 

स चशला व कायालयीन सहकारी श्रीमती स विा द वे यािंा कृतज्ञतापूवयक उल्लेख करिे आवश्यक आहे. 
त्यानंी अर्पासून इचतपयंत केलेल्या चवचवध सहाय्याबद्दल त्यािें मनःपूवयक आभार. श्री. अरूि तेंडूलकर 
यानंी हस्तचलचखत तयार करण्यात, श्री. क ं टे यानंी आलेख व नकाश े तयार करण्यात केलेल्या 
सहाय्याबद्दल मी त्यािंा आभारी आहे. महाराष्ट्र शासनािे भतूपूवय चकनारी अचभयतंा श्री. वैशपंायन यानंीही 
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वळेोवळेी केलेल्या उपय क्त सूिनाबंद्दल त्यानंा धन्यवाद. शासनाच्या प्रचसद्धी संिालनालयातील सहाय्यक 
संिालक श्री. कायदे यानंी प्र फे तपासण्यात केलेल्या सहाय्याबद्दल त्यािें आभार. चशवपग कॉपोरेशन ऑफ 
इंचडया, मोगल लाइन्स, भारतीय नौदल, म ंबई बंदर चवर्श्स्त मंडळ, माझगावं डॉक्स व महाराष्ट्र शासन 
यानंीही माचहतीं प रवनू ती प स्तकात समाचवष्ट करण्यास परवानगी चदल्याबद्दल मी त्यािंा ऋिी आहे. 

 
मंडळािे ताचंत्रक सल्लागार– श्री. गो. वा. बेडेकर, आय. सी. एस. (चनवृत्त) यानंी प स्तकािी 

उपय क्तता वाढचवण्यािे दृष्टीने केलेल्या मागयदशयनाबद्दल त्यािें आभार मानिे मी माझे कतयव्य समजतो. 
 

 म. सो. कातं 
मंुबई  
णदनाकं  
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प्रकरि १ 
 

णवषय प्रवेश 
 

(१) दळिवळिाच्या सोयींिे देशाच्या आर्थथक णवकासातीिं महत्त्व– 
 
कुठल्याही देशाच्या आर्थर्क प्रगतीिा इचतहास क िी चलहायला घेतला, तर त्यात एक प्रकरि 

हटकून चलहाविे लागेल आचि ते म्हिजे त्या देशातील “दळिवळिाचं्या साधनािंा चवकास” 
दळिवळिाच्या सोयींिा चवकास ही क ठल्याही देशाच्या समतोल आर्थर्क चवकासािी एक मूलभतू गरज 
आहे, असे जर म्हटले तर त्यात फारशी अचतशयोक्ती होिार नाही. देशाच्या कानाकोपऱ्यात चवख रलेल्या, 
चनसगयदत्त साधनसंपत्तीिा काटेकोरपिे उपयोग आचि त्यातून चनमाि होिाऱ्या संपत्तीिा चवचवध भागात व 
के्षत्रात चवचनयोग करण्यािे एकमेव साधन म्हिजे स लभ, स्वस्त व परस्परपूरक दळवळिाचं्या चवचवध 
सोयींिी स योग्य आखिी. 

 
एके काळी उपय क्त ठरलेली स्वयंपूिय, छोट्या-छोट्या, चवभक्त चवभागािंी कल्पना आध चनक 

चवज्ञान य गात झपाट्याने बदलत िालली आहे आचि चवभागा-चवभागामंध्ये, राज्या-ंराज्यामंध्ये, एवढेि नव्हे 
तर राष्ट्रा-ंराष्ट्रामंध्येही परस्पर आर्थर्क सहकायय व परस्परावलंचबत्व चदवसेंचदवस वाढीस लागले आहे; 
आचि त्याम ळे सगळे जगि जि ूकाही-चनदान आर्थर्कदृष्ट्ट्या तरी–एकसंघ बनण्याच्या मागाला लागले 
आहे. गेल्या एक दीड शतकात दळिवळिाचं्या साधनाचं्या लागलेल्या क्ातंीकारी शोधामं ळे तर ही प्रचक्या 
फारि गचतमान होत असल्यािे दृश्य आपल्याला बघायला चमळते. 

 
उत्पादन, वाटप व त्यािा वापर याचं्या चवचवध अवस्रे्त, वाहतूक व्यवस्र्ा फार महत्वािी कामचगरी 

बजावीत असते. उत्पादनासाठी आवश्यक असलेला कच्चा माल व कामगार वगय यािंी सोचयस्कर व स्वस्त 
वाहतूक आचि प्रचक्यापूिय पक्क्या मालािे स्र्ाचनक, राष्ट्रीय वा आतंरराष्ट्रीय बाजारात चवचवध वाहतूक 
साधनादं्वारे चवतरि यािंा पचरिाम त्या मालाच्या अंचतम ग्राहकास पडिाऱ्या वकमतीवर होतो. मालाच्या 
चवक्ीवर व अंचतम ग्राहकानंा चकफायतशीर भावात तो उपलब्ध करून देण्यावर वाहतूक व्यवस्रे्िा काय 
पचरिाम होतो, हे याम ळे स्पष्ट होते. 

 
काही वळेा एकाद्या मालाच्या बाजारपेठाचं्या मयादा, त्या मालावर उत्पादनपूवय व उत्पादनोत्तर 

त्याच्या चवतरिासाठी होिाऱ्या एकूि वाहत कीवरील वाजवी खिाच्या अन षंगानेही चनचित होत जातात; 
कारि वाहत कीवरील खिय ठराचवक मयादेबाहेर गेल्यास, त्यािा चवपचरत पचरिाम मालाच्या वकमतीवर व 
पयायाने त्याच्या मागिीवरही होतो. त्याम ळे नवीन कारखाने व उद्योगधंदे याचं्या उभारिीसाठी के्षत्र 
चनवडताना, तसेि त्यािें स्वरूप, चवस्तार व उत्पादनक्षमता चनचित करताना ह्या गोष्टींिा चविार करिे 
अचनवायय ठरते. उदाहरिि द्यावयािे झाले तर म ंबईतील कापडचगरण्यािें देता येईल. चवदभय व खानदेश 
या कापूस उत्पादन चवभागाशंी, प्रारंभी बह संख्य कामगार उपलब्ध करून देिाऱ्या कोकिशी व देशभर 
पसरलेल्या कापडाच्या बाजारपेठाशंी, रेल्व,े सागरी व रस्ते वाहत कीद्वारे म ंबईशी प्रस्र्ाचपत झालेल्या 
दळिवळिाचं्या साधनामं ळे म ंबईत या धंद्यािा मोठ्या प्रमािात चवकास होण्यास फार मदत झाली, हे उघड 
आहे. 
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(२) दळिवळि साधनािंा देशाच्या सामाणजक, सासं्कृणतक, धार्थमक व राजकीय के्षत्रावरीिं प्रभाव. 
 
दळिवळिाच्या चवस्तारािे फायदे केवळ कारखानदारी वा आर्थर्क के्षत्राप रतेि मयाचदत राहतात 

असे नाही, तर सामाचजक, धार्थमक, सासं्कृचतक आचि राजकीय के्षत्रावरही त्यािें पचरिाम दृष्टोत्पत्तीस 
आल्याचशवाय राहात नाहीत. 

 
प्रािीन काळापासून ते आजचमतीपययन्त दळिवळिाच्या साधनाचं्या प्रगतीिा इचतहास म्हिजेि 

मानवी संस्कृतीिा इचतहास असे म्हटले तर ते फारसे वावगे होिार नाही. दळिवळिाच्या साधनानंी 
मानवाच्या प्रगतीला मोठा हातभार लावलेला आहे. खरे म्हिजे साऱ्या जगािी जी प्रगती आज आपल्याला 
चदसते, ती प्रायः दळिवळिाच्या के्षत्रात झालेल्या प्रगतीिे प्रचतवबब आहे. 

 
केवळ आर्थर्कि नव्हे तर सामाचजक व सासं्कृचतक चवकासातही दळिवळिाच्या ंसाधनािंा फार 

मोठा वाटा आहे. खात्रीलायक, स लभ व स्वस्त दळिवळिाच्या साधनामं ळे केवळ राष्ट्राच्या अंतगयत, 
सवांगीि चवकासालाि मदत होते असे नव्हे तर त्यातील आध चनक साधन, चवशषेतः नौकानयन (आचि 
अचलकडच्या काळात हवाई वाहतूक) राष्ट्रसीमाही उल्लंघून सवय मानवजातीने, य गान य गे मनात बाळगलेले 
“एक जगािे” अंचतम ध्येय साकार करण्याला सहाय्य होत आहे. एका इंग्लीश लेखकाने म्हटल्याप्रमािे, 
“वाहतूक व्यवस्र्ा ही देशाच्या आर्थर्क व सामाचजक प्रगतीिे पचरिाम ठरली आहे. आचि चतने साऱ्या 
जगाला एक संघचटत घटक बनचवले आहे.” 

 
भारतातील आयय संस्कृतीिा उत्तरेकडून देशाच्या सवय कानाकोपऱ्यापयंत झालेला प्रसार व त्या 

संस्कृतीिा स्र्ाचनक संस्कृतीशी झालेला चमलाफ, तत्कालीन उपलब्ध दळिवळिाच्या अन षंगानेि होत 
गेला, हा आता एक चसद्ध इचतहास आहे. संस्कृतीप्रसारािे हे कायय केवळ ख ष्ट्कीच्या मागाप रतेि मयाचदत 
राचहले नाही, तर अंतगयत जलवाहतूक व परदेशाशंी सागरी वाहत कीद्वाराही हा प्रसार होत होता. भारताच्या 
प्रािीन संस्कृतीच्या पताका व भारतात स्र्ापन झालेल्या बौद्ध धमािा ध्वज, तत्कालीन भारतीय 
दयासारंगानंी मोठ्या अचभमानाने केवळ चशडाचं्या जहाजादं्वारे सागरपार फडकावीत देशोदेशी नेला होता. 
तत्कालीन ज्ञात जगात त लनात्मकदृष्ट्ट्या भारताने दळिवळिाच्या बाबतीत प ष्ट्कळि आघाडी मारली 
होती, 

 
या संबंधात आिखीही एका महत्त्वाच्या ऐचतहाचसक गोष्टीिा उल्लखे करिे इष्ट ठरेल. एका 

संस्कृतीिे व एका धमािे प्राबल्य असूनही, चिटीश सते्तिा उगम होईपावतेो, भारतात अनेक छोटी-मोठी 
स्वतंत्र राज्ये होती. परंत  चिचटशाचं्या एकछत्री राजकीय अमलाम ळे चवशषेतः, दळिवळिाच्या वाढत्या 
सोयी देशात उपलब्ध झाल्याने राजकीय व आर्थर्कदृष्ट्ट्या एकसंघ भारत हळ हळू चनमाि होत गेला, ही 
गोष्ट मान्य करायला हवी. अर्ात् ह्या दळिवळिाच्या सोयी उपलब्ध करून देत असताना ‘अंतरः कोऽऽचप’ 
हेतू मात्र द सरा होता. लष्ट्करी हालिालीच्या दृष्टीने व चिटीश भाडंवलदारानंा सोचयस्कर होईल अशा 
हेतूने, दळिवळिाचं्या सोयीत ही वाढ करण्यात आली ही गोष्ट स्पष्ट आहे. 

 
(३) बंदरे व नौकानयन यािें देशाच्या वाहतूक व्यवस्थेतीिं स्थान 
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मानवाला आजच्या प्रगत स्ट्स्र्तीस आिण्यासाठी, केवळ ख ष्ट्कीिे मागयि–रस्ते-वाहतूक–
कारिीभतू झालेत असे नाही, तर रेल्वे, सागरी व हवाई वाहतूक ही साधनेही स्र्लकालपरत्व े चततकीि 
महत्त्वािी ठरली आहेत. बंदरे व नौकानयन के्षत्रात झालेल्या प्रगतीम ळे, जगातील अनेक राष्ट्रािंा चवकास 
फार झपाट्याने झाला. २० व्या शतकाच्या मध्यापयंत, कधीही सूयय न मावळिाऱ्या चिचटश साम्राज्यािा 
प्रसार व अस्ट्स्तत्त्व यामंागे, म ख्यत्त्व,े त्या राष्ट्रािी सागरावरील अचधसत्ता होती, हे चसद्ध करण्यासाठी 
इचतहासािी पाने िाळायला नकोत. 

 
एखाद्या देशािा आर्थर्क व व्यापारी के्षत्रात सवांगीि चवकास होण्यासाठी सवयि तऱ्हेच्या व 

परस्परपूरक अशा दळिवळिाचं्या साधनािंी चनतातं आवश्यकता असते. त्याम ळे, ज्या राष्ट्रािी यापैकी 
एखादी बाजू लंगडी पडते, त्याच्या चवकासात अनेक अडििी चनमाि होतात. सवय बाजंूनी भपू्रदेशानंी 
वढेलेल्या राष्ट्रानंा सागरी वाहत कीिी सोय उपलब्ध नसल्याने, त्याचं्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारी संबंधावंर 
मयादा पडत असतात. याउलट जे देश सागरवचेष्टत असतात अगर ज्यानंा मोठा सागरचकनारा लाभलेला 
असतो, अशा देशात व्यापार-उदीम व कारखानदारी यािंी भरभराट झाल्यािी अनेक उदाहरिे देता 
येतील. उदा. इंग्लंड, अमेचरका, जमयनी, फ्रान्स, जपान इत्यादी. 

 
वरील चवधान सवयस्वी स्वीकाराहय नसले तरी त्यात बरेि तथ्य आहे हे चनचिति. परदेशातून कच्च्या 

मालािी आयात व प्रचक्येनंतर त्यािी जगभरच्या बाजारपेठेत चवक्ी करिे सागरी वाहत कीम ळे स लभ व 
स्वस्त पडते. मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झाल्याने उत्पादनही मोठ्या प्रमािात करता येते व साहचजकि 
चवपूल उत्पादनािे आर्थर्क व ताचंत्रक फायदे चमळून मालािी वकमतही चकफायतशीर ठेवता येते. त्याम ळे 
त्या मालाला वाढती मागिी राहून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील िढाओढीत त्या राष्ट्रािें पारडे जड राहते. 
व्यापार व कारखानदारी वाढचवण्यासाठी इतरही अनेक गोष्टींिी आवश्यकता असतेि. दळिवळिाच्या 
साधनानंा त्यात महत्त्वािे स्र्ान असते, हे नाकारून िालिार नाही. 

 
चवसाव्या शतकाच्या स रुवातीला, चवमानवाहत कीिे दळिवळिाच्या के्षत्रात पदापयि होईपयंत, 

सागरसीचमत राष्ट्रातंील परस्पर संबधंासंाठी सागरी वाहतूक हेि दळिवळिािे एकमेव साधन होते आचि 
त्याम ळे आंतरराष्ट्रीय चक्षतीजावर चवमानािंा संिार स रू होईपावतेो स सज्ज व्यापारी जहाजािंा ताडंा व 
त्याच्या जोडीला लढाऊ आरमारािा काचफला ह्यािंी सागंड ही राजकीय, व्यापारी व औद्योचगक साम्राज्य 
प्रस्र्ापनेिी एक मूलभतू व आद्य गरज होऊन बसली होती. 

 
दळिवळिाचं्या चवचवध मागांिे सवयसाधारि महत्त्व व त्यािें देशाच्या आर्थर्क, सामाचजक व 

सासं्कृचतक चवकासाशी अतूट नाते सहज स्वीकारिीय आहे. आता या चवचवध मागांपैकी त्यातील एका 
मागािे-सागरी वाहत कीिे–महत्त्व व त्यावर एखाद्या राष्ट्राने चकतपत चवसंबनू राहवयािे याबाबतिा चनियय 
देशपरत्त्व े त्या त्या देशातील चवचशष्ट पचरस्ट्स्र्तीन सार घ्यावा लागतो. सागरी वाहतूक या संजे्ञत बंदरे, 
नौकानयन व जहाजबाधंिी या सवयि अंगािंा समावशे होतो व वरील प्रकारिा चनियय घेताना अनेक बाबींिा 
चविार करावा लागतो. उदाहरिार्य, नैसर्थगक, भौगोचलक, व भभूौचतक पचरस्ट्स्र्ती, देशातील एकूि 
वाहतूक, चतिे स्वरूप व त्यातील वगेवगेळे घटक, तसेि ही वाहतूक व्यवस्र्ा उपलब्ध करून देण्यासाठी 
येिाऱ्या भाडंवली खिािा बोजा सोसण्यािी त्या वाहतूक यंत्रिेिी आर्थर्क क्षमता इत्यादी. यात शवेटी 
उल्लेचखलेल्या बाबीिा पचरिाम अखेरीस वाहत कीिे दर प्रवासी व माल वाहतूक यावर पडतो. देशातील 
शासनयंत्रिा या वाहत कीस चकतपत प्राधान्य द्यावयास तयार आहे व चतच्या आवश्यक त्या चवकासासाठी 
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चकती प्रमािात चनधी उपलब्ध करून देण्यास उत्स क व समर्य आहे, सागरी वाहतूक व पयायी वाहत कीच्या 
साधनािंा, सोय, वळे व खिय या चत्रग िात्मक चनकषािंा त लनात्मक चविार करता सागरी वाहतूक अचधक 
चकफायतशीर ठरू शकेल की नाही, यािाही चविार करावा लागतो. तसेि त्या देशातील चवज्ञान उद्योगधंदे, 
अचभयाचंत्रकी ज्ञान, आर्थर्क व राजकीय के्षत्रातील प्रगती ह्याही चततक्याि महत्त्वाच्या बाबी असून त्या त्या 
देशातील एकूि आर्थर्क व्यवस्रे्त व पयायाने दळिवळिाच्या एकूि व्यवस्रे्त, सागरी वाहत कीिे स्र्ान 
चनचित करीत असतात. देशाच्या संरक्षि व्यवस्रे्तही बंदरे, नौकानयन व जहाजबाधंिी यानंा चवशषे स्र्ान 
असते. 

 
वाहतूक व्यवस्रे्संबधंी शासनाच्या धोरि-मयादा ठामपिे व केवळ वस्त चनष्ठ दृचष्टकोिातून चनचित 

करता येिे कठीि आहे. सावयजचनक के्षत्रािे अलीकडील वाढते प्रमाि लक्षात घेतले तरीही इतर 
के्षत्रापं्रमािेि वाहत कीच्या के्षत्रातही शासकीय धोरि काय राहील ही एक राजकीय चनिययािीि बाब ठरते. 

 
अलीकडच्या काळात आर्थर्क व व्यापारी के्षत्रात फार मोठ्या प्रमािावर आंतरराष्ट्रीय सहकायय 

वाढत असल्याने, आंतरराष्ट्रीय वाहत कीतही प्रिंड प्रमािात वाढ झाली आहे. महासागरानंी चवभक्त 
पाडलेल्या भखंूडातील व्यापारासाठी सागरी वाहतूक हाि एक सवात सोयीिा व चकफायतशीर मागय आहे. 
सागरचवभक्त भपू्रदेशातील परस्पर वाहत कीसाठी हवाई व ख ष्ट्कीिे मागय म्हिजे रस्ते व रेल्व ेयाचं्यावर 
साहचजकि मयादा पडतात. त्याम ळे सागरी वाहतूक, जहाज बाधंिी व बंदरे याचं्या चवकास काययक्मानंा 
गेल्या शतकापासून फार मोठी िालना चमळाली आहे. चवशषेतः अवजड व मोठ्या प्रमािात मालािी व 
प्रवाही मालािी आंतरराष्ट्रीय वाहतूक फार झपाट्याने वाढली आहे. 

 
देशाच्या चकनारपट्टीने होिाऱ्या सागरी वाहत कीत लहान बंदरे व त्यातून िालिारी जलवाहतूक 

पि महत्त्वािी कामगचगरी बजावीत असतात. अर्ात चकनाऱ्याला संलग्न जािारी रेल्व ेवा रस्ते वाहतूक 
उपलब्ध असल्यास, या पयायी वाहतूक स्पधेच्या सदंभात, देशपरत्त्व,े या छोट्या बंदरािें व त्यातील 
जलवाहत कीिे महत्त्व कमीजास्त प्रमािात आढळून येते. 

 
(४) जिंवाहतुकीतीिं णकफायतशीरपिा, फायदे व उिीवा 

 
सवयसाधारितः असा एक चसद्धातं स्रू्लमानाने माडंता येईल की, राष्ट्रातंगयत अर्वा आंतरराष्ट्रीय 

माल व प्रवाशाचं्या वाहत कीसाठी सागरी वाहतूक ही सवात स्वस्त असते. अर्ात् हा चसद्धातं म्हिजे काही 
काळ्या दगडावरिी रेघ नव्हे. काही चवचशष्ट मयादेपयंत आचि चवचशष्ट पचरस्ट्स्र्तीति तो लाग ूपडतो. तर्ाचप 
सागरवाहत कीिा हा एक फायदा इतर वाहतूक साधनाशंी त लना करताना सहजपिे ध्यानात येतो. 

 
खाली चनर्थदष्ट केलेल्या तक्त्यावरून चवचवध वाहत कीत होिाऱ्या खिािा त लनात्मक अंदाज येईल. 

एक टन माल एक मलै वाहून नेण्यासाठी वाहत कीच्या चवचवध साधनावंर चकती खिा येतो, ह्यािी 
सवयसाधारि कल्पना त्यावरून येऊ शकेल. अमेचरकन लेखक श्री. नॉमयन पोलर त्यानंी आपल्या “ॲटोचमक 
सबमरीन” ह्या प स्तकात प ढील माचहती चदलेली आहे :– 

 
तक्ता क्रमाकं १ 

एक टन मािं एक मैिं वाहून नेण्यासाठी, णवणवध साधनावंरीिं खिच 
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वाहतूक साधन वाहत कीसाठी प्रचतमलै येिारा 

खिय (अमेचरकन सेंटमध्ये) 
(१) ८०,००० टनी प्रवाही मालवाहू बोट ०·०६ 
(२) २०,००० टनी प्रवाही मालवाहू बोट ०·१५ 
(३) अि शक्तीवर िालिारी पािब डी (प्रवाही मालवाहू बोट) ०·२६ 
(४) अंशतः स्वयंिचलत मालवाहू बोट ०·५० 
(५) पारंपाचरक मालवाहू बोट ०·९० 
(६) पडाव १·१५ 
(७) रेल्वे १·७५ 
(८) माल मोटार ५·३० 
(९) चवमान २६·०० 

 
वरील तक्त्यावरून हे चनदशयनास येईल की, वाहत कीच्या इतर साधनाशंी त लना करता, सागरी 

वाहतूक ही मालवाहत कीसाठी चवशषेतः, प्रवाही माल (तेल, रसायने इत्यादी) वाहत कीसाठी अचधक 
चकफायतशीर पडते. त्याम ळे सागरी वाहत कीिा चवशषेतः, अवजड व मोठ्या प्रमािात माल वाहत कीसाठी-
झपाट्याने चवकास झाला. सागरी वाहत क चकफायतशीर पडण्यािी काही प्रत्यक्ष संबंचधत कारिे प ढील 
प्रमािे आहेत : 

 
(१) अन्य वाहनापेंक्षा, म्हिजे रेल्व ेव मालरक यानंा गतीसाठी लागिाऱ्या शक्तीपेक्षा, 

पाण्यात िालिाऱ्या वाहनानंा, चवशषेकरून कमी गचतमान वाहनानंा बऱ्याि प्रमािात कमी 
अर्श्शक्ती लागत असते. एका अर्श्शक्तीच्या साहाय्याने रस्त्यावरून १५० चकलो, रेल्व ेरूळावरून 
५०० चकलो, तर पाण्यावरून ४,००० चकलो वजन ओढता येते. 
 

(२) सागरी मागय चनसगयतःि उपलब्ध असतो. याउलट अन्य वाहनानंा लागिाऱ्या 
मागयबाधंिीसाठी मोठा भाडंवली खिय व तदनंतरही त्या मागाच्या देखभालीसाठी व द रूस्तीसाठी 
बराि खिय येत असतो. 
 

(३) बोटींच्या सोयीसाठी बंदर उभारिी, त्यातील धके्क बाधंिी व अन्य सोयींवर 
स रुवातीला व नंतरही बदलत्या पचरस्ट्स्र्तीन सार बराि मोठा भाडंवली खिय करावा लागतो हे खरे; 
पि सवयसाधारितः तो देशातील शासनातफे करण्यात येत असतो आचि शासन जरी अंचतमतः 
बंदरात येिाऱ्या बोटींवर व मालावंर वगेवगेळे कर बसवनू हा खिय वसूल करीत असले, तरी त्यािा 
बोजा वाहत कीवर काही एकदमि पडत नाही. तो दीघय काळात चवभागला जात असतो. 
 

(४) सवयसाधारि वकवा प्रवाही माल, (तेल, रसायने इत्यादी) तसेि प्रवासी 
वाहत कीसाठी लागिाऱ्या बोटींिी बाधंिी, त्या बरेि मोठे वजन वाहू शकतील अशा दृष्टीने करता 
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येते. याउलट, रेल्वे वकवा माल वा प्रवासी वाहतूक करिाऱ्या रक्स व बसेस याचं्या बाधंिीत हा 
फायदा चततकासा चमळू शकत नाही. 
 

(५) बंदर उभारिी करताना एकाि वळेी चवचवध तऱ्हेच्या बोटी त्यािा उपयोग करू 
शकतील अशा रीतीने बंदरािी आखिी करता येते. त्याम ळे बंदर बाधंिीसाठी येिारा भाडंवली 
खिय व नंतर देखभाल व द रूस्तीसाठी येिारा खिय दीघयकाळात चवचवध वाहत कीवर चवभागला 
जाऊ शकतो. 
 

(६) बोटींिी देखभाल व द रुस्ती वळेच्या वळेी व योग्य त्या प्रमािात करण्यात आली तर 
सवयसाधारितः बोटींिे आय ष्ट्य २० वा अचधक वषे धरण्यात येते. त्याम ळे बोटबाधंिीवर स रुवातीला 
जरी बराि मोठा भाडंवली खिय करावा लागत असला तरी तो बरीि वष े चकफायतशीरपिे 
उपयोगात राहू शकतो. 
 
सागरी वाहत कीिे हे फायदे असले तरी त्यातील काही उिीवाही लक्षात घेि आवश्यक आहे. 
 
(१) रस्ते वाहत कीत ग दाम ते ग दाम वकवा रे्ट घरोघरी माल पोहोिचवता येतो, तसे जल 

वाहतूकीच्या बाबतीत होत नाही. व मालािी दोनदा, तीनदा, अन्य साधनानंी हाताळिी करावी लागते. 
याबाबतीतही आता सागरी वाहत कीत स धारिा करण्यात येत आहे. नवीन तऱ्हेच्या कंटेनर [पेटारेबंद माल 
वाहतूकीसाठी ह्या नवीन तऱ्हेच्या बोटी अलीकडेि बाधंल्या जाऊ लागल्या आहेत. ह्या पद्धतीच्या बोटींमध्ये माल िढविे उतरचविे व तो 
ग दामापयंत वाहून नेिे सोयीिे व चकफायतशीर पडते.] चशप्स व तत्सम बोटी बाधंण्यात येत आहेत. त्याम ळे ही अडिि 
काहीशी कमी होऊ शकेल. बंदर स धारण्यािे नवीन प्रकल्प हाती घेताना या तऱ्हेच्या बोटीही हाताळता 
येतील यािी दक्षता घेऊन प्रकल्पािी आिखी करण्यात येत असते. 

 
(२) बारमाही बंदरे नसतील व बारमाही बोटी नसतील तर सागरी वाहतूक (चवशषेतः 

चकनारपट्टीवर िालिारी) केवळ िागंल्या हवामानाति िालू राहू शकते. वकवा मग ज्या चकनाऱ्यावर वा 
खाड्ामंध्ये पािी संर् असेल अशा भागापं रतीि ती मयाचदत प्रमािात िालू ठेवता येते. 

 
(३) जलवाहत कीिा वगे कमी असतो आचि त्याम ळे हवाई, रेल्व ेवा रस्ते वाहत कीशी या बाबतीत 

ती स्पधा करू शकत नाही. अर्ात् अलीकडेि कायास्ट्न्वत करण्यात आलेल्या होवर क्ाफ्ट वकवा होवर 
मरीन जातीच्या बोटी बऱ्याि वगेवान असतात. पि आज तरी त्या फार महाग व खर्थिक पडतात. 

 
प्रवासी वाहत कीच्या दृष्टीने चविार केला आचि “आरामशीर प्रवास” हाि एक चनकषय लावला तर 

सागरी प्रवासासारखे स ख रस्ते वकवा रेल्व ेप्रवासात चमळू शकिार नाही. तर्ाचप प्रवाशािंी हवाई वाहतूक 
स रू झाल्यापासून दूरदूरच्या देशात होिाऱ्या प्रवाशाचं्या सागरी सफरी कमी होऊ लागल्या आहेत. 

 
यावरून हे लक्षात येईल की, अवजड व मोठ्या प्रमािात सवयसाधारि माल व प्रवाही माल दूर 

अंतरावर वकवा चकनारपट्टीवरही वाहून नेण्यासाठी सागरी वाहतूक चनचित फायदेशीर आहे. तर्ाचप प्रवासी 
वाहत कीच्या दृष्टीने चतिी उफय क्तता काहीशी मयाचदति असते. सागरी वाहत कीवर इतरही काही मयादा 
पडतात. उदा. दोन चठकािामंधील रस्ते, रेल्व ेव सागरी वाहत कीने पडिारे त लनात्मक अंतर, वाहत कीस 
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लागिारा वळे, मालािे स्वरूप, आकारमान व त्यािे मूल्य, ही वाहतूक करण्यासाठी लागिाऱ्या बोटींिी 
उपलब्धता, बंदरात त्या अन षगाने लागिाऱ्या चवचवध सोयी, बंदरात माल उतरचवल्यानंतर पार्श्यप्रदेशात 
त्यािे त्वचरत व माफक दरात चवतरि करण्यासाठी पूरक, काययक्षम व चकफायतशीर वाहतूक व्यवस्र्ा 
इत्यादी बाबीही सागरी वाहत कीिी उपय क्तता कमी अचधक प्रमािात सीचमत करीत असतात. या दृष्टीने 
चविार करता, “सागरी वाहतूक ही सवात स्वस्त वाहतूक” हा चसद्धातं केवळ सवयसाधारि व ढोबळमानाने 
स्वीकारता येतो. कोित्या चवचशष्ट पचरस्ट्स्र्तीत तो चकतपत लाग ूपडेल हे वर उल्लखे केलेल्या अनेक बाबींिा 
चविार करून ठरवाव ेलागेल. 

 
देशातील अगर त्यातील एखाद्या चवभागातील भपू्रदेशाच्या द गयमतेम ळे, वाहत कीच्या प रेशाि काय, 

पि चकमान गरजा भागचवण्यासाठीही रेल्व ेबाधंिी काहीवळेा ताचंत्रकदृष्ट्ट्या अवघड होऊन बसते; काही 
वळेा ताचंत्रकदृष्ट्ट्या ते शक्य झाले, तरीही अशा सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी येिारा मोठा भाडंवली 
खिय आचि त्यामानाने वाहत कीिे अल्प प्रमाि व स्वरूप यात मेळ बसतोि असे नाही. अशा वळेी, चवशषेतः 
आर्थर्कदृष्ट्ट्या मागासलेल्या देशात, दळिवळिाचं्या सोयींच्या चवकासािा चविार करीत असताना सापेक्ष 
अग्रक्मािा प्रश्न चनमाि होतो. अशा द गयम भपू्रदेशानंा जर चनसगाने सागर चकनारा उपलब्ध करून चदला 
असेल आचि आवश्यक त्या प्रमािात सागरी मागाच्या चवकासासाठी येिारा भाडंवली खिय व नंतरही त्यावर 
देखभाल, द रूस्तीसाठी येिारा खिय, हा जर इतर दळिवळिाचं्या सोयी चनमाि करण्यासाठी येिाऱ्या 
खिापेक्षा त लनात्मकदृष्ट्ट्या कमी असेल, तर साहचजकि राज्यशासन सागरी मागय चवकासाला प्राधान्य 
देईल हे उघड आहे. 

 
वर उल्लेख केल्याप्रमािे चवचवध चवकास काययक्मातील ‘सापेक्ष अग्रक्म’ राज्ययतं्रिा ठरवीत 

असल्याने सागर वाहतूक चवकासास प्राधान्य चमळेल की नाही? व चमळाल्यास त्यािा अग्रक्म काय राहील 
हेही अनेकवळेा प्रभावी लोकमतावर अवलंबनू असते. यासंबंधात महाराष्ट्र राज्यातील कोकििे उदाहरि 
देता येईल. प्रदेश द गयम, डोंगर-दऱ्याखोऱ्यािंा अन् अनेक नद्या व खाड्ाचं्या कमरपट्टट्यानंी वढेलेला; 
पि कोकिास सागरी चकनारा देऊन चनसगाने जि ूत्यािी एक उिीव भरून काढायिा प्रयत्न केला आहे. 
त्याम ळे वषान वष ेसागरचकनारी व खाड्ातील जलवाहतूक आचि त्यावर वसलेली लहानमोठी बंदरे, हीि 
कोकिातील दळिवळिािी प्रम ख, खरे म्हटले तर एकमेव, साधने होऊन बसली. महाराष्ट्र शासनाने 
कोकिात रस्ते चवकास आचि त्यापाठोपाठ एस. टी. िा प्रसार हा जोडकाययक्म हाती घेई पावतेो ही 
पचरस्ट्स्र्ती होती. 

 
(५) बंदर णवकास, नौकानयन व जहाजबाधंिी या त्रयीिे अतूठ नाते 

 
सागरी वाहतूक, मग ती केवळ चकनारी असो वा आंतरराष्ट्रीय असो, त्यासाठी बंदरािंी 

आवश्यकता ओघानेि आली. ही बंदरेही त्यातून वाहतूक करिाऱ्या बोटींना सोयीस्कर अशी हवीत. त्याचं्या 
जोडीला नौकानयनाच्या व्यवसायात अंतभूयत असलेल्या अन्य पूरक सोयीही हव्यात. तेव्हा बंदरे, 
जहाजबाधंिी आचि नौकानयन ही एकाि व्यवस्रे्िी - सागरी वाहत कीिी - अचवभाज्य अंगे आहेत आचि 
ती एकमेकाशंी इतकी संलग्न आचि परस्परावलंबी आहेत की, त्यातील क ठल्याही दोघानंा वगळून केवळ 
एकािा स्वतंत्रपिे चवकास करिे, इतकेि नव्हे तर केवळ चविार करिेही इष्ट ठरिार नाही व ते शक्यही 
होिार नाही. चजरे् चजरे् आचि जेव्हा जेव्हा हा मूलभतू चविार द लय चक्षला गेला, तेव्हा तेव्हा त्यातून अनेक 
जचटल समस्या चनमाि झाल्यािी उदाहरिे आहेत. तसेि या वाहत कीिे जे काही मूलभतू फायदे आहेत, 



 

अनुक्रमणिका 

त्यावरि नव्हे तर या वाहत कीवर अवलंबून असलेल्या चवभागािें व त्यातील प्रस्र्ाचपत व संकस्ट्ल्पत 
उद्योगधंदे आचि एकूि अर्यव्यवस्रे्वरही त्यािे अचनष्ट पचरिाम झाल्यािे आढळून आले आहे. 

 
वाहत कीसाठी येिाऱ्या बोटीतील माल व प्रवासी याचं्या िढ–उताराच्या स लभ सोयी उपलब्ध 

करून देिे हे बंदरािे प्रम ख कायय. बंदरात उतरल्यानंतरही, मालािे पूवोचद्दष्ट स्र्ानापयंत पचरवहन व 
उतारंूिीही त्याचं्या इस्ट्प्सत स्र्ळापयंत वाहतूक व्यवस्र्ा करिे यािंाही चविार बंदर चवकास काययक्माशी 
फार चनगडीत असतो. अर्ात् बंदरातील वाहतूक व तदनंतर, चतिी प ढील वाटिाल ह्या हालिालींिे 
चनयोजन व संिालन बह धा दोन चवचभन्न यंत्रिादं्वारे होत असते. बंदर चवकासािी आखिी करताना बंदरात 
येिाऱ्या चवचवध तऱ्हेच्या बोटी, माल व प्रवासी यािंी कल्पना डोळ्यासंमोर ठेवनू ही आखिी करावी लागते. 
त्या वळेी केवळ प्रिचलत वाहत कीिा व बोटींिाि चविार न करता, या के्षत्रात झपाट्याने होत असिाऱ्या 
प्रगतीकडेही दृष्टी ठेवनू ही आखिी अशी करावी लागते की, प ढेमागे आवश्यकतेन सार त्यात योग्य त्या 
स धारिा कमीत कमी खिात करून बंदरािंी काययक्षमता सतत वाढती राहील. या संदभात क िी असाही 
उप-चसद्धातं माडंण्यािी शक्यता आहे की, बोटींच्या सोयीप्रमािे बंदरे बाधंण्याऐवजी, बंदरािंी सद्यःस्ट्स्र्ती 
व काययक्षमता लक्षात घेऊन त्या तऱ्हेच्या बोटी बाधंल्या जाव्यात. परंत  सहज-स्पष्ट व मान्य होण्यासारख्या 
कारिामं ळे प्रत्यक्षात मात्र याउलट होत असते. नौकानयन आचि जहाजबाधंिी तंत्रात सतत नवनव ेशोध 
लागत आहेत. आचि चदवसेंचदवस वाढत्या आकारमानाच्या व धतीच्या बोटी बाधंल्या जात आहेत. आचि या 
सवय बदलत्या पचरस्ट्स्र्तीशी चमळते-ज ळते घेण्यासाठी बंदरचवकास, त्यािंी आखिी, त्यातील चवचवध सोयी, 
यात सातत्याने सोयीस्कर फेरबदल कराव ेलागत आहेत. या बोटींना सोयीस्कर अशा चकमान चवचवध गरजा 
जर एखादे बंदर प रवू शकत नसेल तर त्याम ळे अशा बंदरात बोटींिा खोळंबा होतो, माल िढण्या–
उतरण्यास वळे लागतो आचि त्याम ळे साहचजकि बोट कंपन्या अशी बंदरे घ्यायला नाखूष असतात. त्यािा 
पचरिाम बंदरातील वाहतूक कमी होण्यात होतो व नौकानयन नकाशातील त्या बंदरािें स्र्ान अस्पष्ट होत 
जाते. 

 
बंदरचवकास, जहाजबाधंिी आचि नौकानयन याचं्यातील समन्वयािी उपेक्षा सागरी वाहत कीला 

हाचनकारक ठरते. ह्यािे उदाहरिि द्यायिे झाले, तर त्याला काही फार लाबं जायला नको. कोकि 
चकनाऱ्यावरील प्रवासी आगबोट वाहतूक गेल्या १० वषात क ठल्या भोवऱ्यात आचि का ंअडकली आहे हे 
पाचहले तरी हे स्पष्ट होईल. अर्ात् या वाहत कीला जी उतरती कळा लागली आहे, त्याला अन्यही अनेक 
कारिे आहेत, त्यािंा उल्लखे प ढे ओघाने योग्य त्या संदभात येिारि आहे. पि त्या कारिापंकैी एका 
कारिािा उल्लखे येरे् करिे योग्य होईल. 

 
१९६५ साली िौग ले कंपनीने जेव्हा या वाहत कीत पदापयि केले, त्या वळेी तीन नवीन आध चनक व 

प्रवाशासंाठी अचधक स खसोयी असलेल्या खास बोटी बाधूंन घेतल्या हे खरे, पि त्या बाधंताना, 
कोकिातल्या ज्या बंदरात वाहतूक करावयािी आहे, त्या बंदरात या बोटींना लागेल इतकी पाण्यािी 
खोली नाही व अनेक ताचंत्रक व आर्थर्क कारिामं ळे राज्य शासन ती उपलब्ध करुन देऊ शकिार नाही या 
बाबीकडे काहीसे द लयक्ष झाले. त्याम ळे आगबोट वाहत कीत अचनयचमतता व अचनचितता आली. 
चनयचमतपिा, सहज उपलब्धता व स रचक्षतता या तर क ठल्याही वाहत कीला स्र्ैयय आिावयाला मूलभतूपिे 
आवश्यक असलेल्या गोष्टी. त्यािंाि नेमका अभाव चनमाि झाल्याने ही वाहतूक, त्याि स मारास, 
अचधकाचधक प्रसार होत असलेल्या एस्. टी. कडे मोठ्या प्रमािात आकर्थषली गेली व आगबोट वाहत कीिे 
भचवतव्य धोक्यात आले. 
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(६) जहाज बाधंिी तंत्रातीिं नवे पवच 

 
गेली काही वषे म्हिजे जहाज बाधंिीतील एक नवीनि पवय. लहान म ले जशी भाडंताना “तू 

म्हितोस त्यावर माझे एक शून्य” असे म्हित असतात, तसेि काहीसे जहाजबाधंिीत स रू झाले आहे. 
प्रिंड, त्याहून प्रिंड, अचत-प्रिंड बोटबाधंिीिी जिूकाही एक शययति राष्ट्रा–राष्ट्रात िालू झाली आहे. 
ह्या भीमकाय बोटींना पाण्यािी खोलीही अचधक लागते. तसेि त्या हाताळण्यासाठी बंदरातील सोयीतही 
फार मोठ्या प्रमािात वाढ करावी लागते. त्याम ळे काही वषापूवी आखलेल्या बंदर चवकासाच्या योजना 
फारि तोकड्ा पडू लागल्या आहेत आचि पूवीच्या योजना परत नव्याने आखाव्या लागत आहेत, तसेि 
बोटी व माल हाताळण्यासाठी नवनवी तंते्र बंदरात उपयोगात आिावी लागत आहेत. 

 
जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमािात सवयसाधारि व प्रवाही मालाच्याही वाहत कीतील आर्थर्क फायदे 

उघड आचि वादातीत असल्याने त्यािी अचधक तपशीलवार ििा येरे् करण्यािी आवश्यकता नाही. ही 
चकफायतशीर आर्थर्क बाजू पाहता सागरी वाहतूक व्यवसायाने “बोटींिे सतत वाढते आकार” ही कल्पना 
उिलून धरली असून ती दृढमूल होत िालली आहे आचि ते साहचजकही आहे. 

 
अशा पचरस्ट्स्र्तीत चनदान सध्यातरी जहाजबाधंिी आचि बंदरचवकास याचं्यात कधी न संपिारा ं

पाठचशविीिा खेळ स रू आहे. बंदरानंा सतत जहाजबाधंिीच्या बदलत्या तालावर नािाव ेलागत आहे. 
कैक वषांिी स्ट्स्र्तीशीलता सोडून कचव क स माग्रजानंी म्हटल्याप्रमािे “अनंत अम िी ध्येयासस्ट्क्त अनंत अन् 
आशा, चकनारा त ला पामराला” ही गवोस्ट्क्त उच्चारून जहाजबाधंिी तंत्राने आता चकनारा सोडला आहे 
आचि चवकासंािी चनत्य नवी चक्षतीजे ध ंडाळत हा ताफा अनंताच्या सफरीला चनघाला आहे. जहाजबाधंिी 
तंत्रास क ठल्याि दीघयकालीन ठाम मयादा मंजूर नाहीत. क ठलीही ताचंत्रक चक्षतीजे अंचतम म्हिून 
मानावयास ते तयार नाही.’ हे एकदा उघड झाल्यावर बंदर चवकासाच्या संकस्ट्ल्पत दीघयकालीन बृहत् 
योजनािंाही फेरचविार करून त्यात कमाल लवचिकता आििे व प नरयिनेला वाव ठेवि क्मप्राप्त झाले 
आहे. 

 
प्रिचलत २०,००० टनी तेलवाहू बोटींिी जागा, १,००,००० टनी बोटी घेत आहेत. ३,००,००० टनी 

तेलवाहू बोटी आजि सागरसंिार करीत आहेत, इतकेि नाही तर १०,००,००० टनी तेलवाहू बोटी 
बाधंण्यािी ताचंत्रक क्षमता आज ताचत्त्वकदृष्ट्ट्या स्वीकारण्यात आली आहे. 

 
मालवाहू बोटींच्या बाबतीतही हेि घडत आहे. आजवर नेहमी वापरात असलेल्या २५,००० टनी 

बोटींना चहिवीत १,५०,००० टनी बोटी आपले रंगीबेरंगी ध्वज डोलकाठीवर मोठ्या डौलाने फडकावीत 
सागरावर चफरत आहेत. ह्या प्रिंड बोटींना संिारासाठी पाण्यािी खोलीही खूप लागते. उदाहरिार्य 
१,००,००० टनी बोटीसाठी चकमान १४ मीटर (स मारे ४६ फूट) खोल पािी हव,े तर २,००,००० टनी 
बोटींना १८ मीटर खोल पाण्यािी आवश्यकता असते आचि संकस्ट्ल्पत, ५,००,००० टनी बोटी २५ मीटर 
पाण्यािी खोली असल्याचशवाय तरंगत्या राहूि शकिार नाहीत.  
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सुमारे ९०,००० भारक्षम टनभार असिेंिंी तेिंवाहू बोट “नेताजी सुभाष बोस” 
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सुमारे १६,००० भारक्षम टनभार असिेंिंी पेटारेबंद मािं वाहतूक करिारी बोट “णवश्व पणरमिं” (कंटेनर 
णशप) 
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णशकपग कापोरेशनिी मािं तथा प्रवासीवाहू नौका “णिदम्बरम” (आता णनकािंी काढण्यात आिंी आहे.) 
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णशकपग कापोरेशनिी अणतणवशािं खणनज तेिंवाहू नौका “कािंन गंगा” २,७६,७५५ भारक्षम टनभार 
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सुमारे ४२,००० भारक्षम टनभार असिेंिंी मािंवाहू बोट “अजंठा” 
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मंुबई बंदरात काम किारी तरती यारी “श्रावि” 
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मालवाहू कन्टेनर बोटींिेही आकारमान वाढवनू त्यािंी वाहतूकक्षमता वाढवण्यात येिार आहे. 

अर्ात् चवचशष्ट तऱ्हेिी मालवाहतूक करण्यासाठी अशा बोटी बाधंल्या जात असल्याने इतर मालवाहू व 
तेलवाहू बोटींएवढे त्यािें आकारमान वाढचविे प्रायः र्ोडेसे अवघडि ठरेल. पि या के्षत्रातील ताचंत्रक 
प्रगती पाहता ते अशक्य आहे असे गृचहत धरिे योग्य होिार नाही. 

 
(७) बंदर णवकास कायचक्रमािी फेरआखिी व बंदर उभारिीच्या नवीन तंत्रािा अविंंब 
 
बोटींच्या आकामानात हा जो चवस्मयजनक चवस्तार घडून येत आहे, त्याम ळे बंदरे उभारिीच्या 

तंत्रातही बदल घडवनू आििे आवश्यक झालेले आहे. बंदर उभारिी ही आता अचभयाचंत्रकी तंत्रातील एक 
वगेळीि चवशषे शाखा म्हिून गिली जाऊ लागली आहे. आचि त्यासाठी खास चशक्षिक्मही स रू करण्यात 
आले आहेत. या संदभात म ंबई बंदर चवर्श्स्त मंडळािे माजी व मान्यवर अचतचरक्त म ख्य अचभयंते श्री. 
चविेकर यानंी माडंलेले काही मौचलक चविार बोलके आहेत. ते म्हितात, “चकनाऱ्याला लागूनि, 
बंदरातील धक्क्याजवळ व बोटींच्या प्रवशेमागात पाण्यािी एवढी मोठी खोली उपलब्ध करिे आचि नंतरही 
ती तशीि सतत चटकवनू ठेविे हे आर्थर्कदृष्ट्ट्या व काही वळेा ताचंत्रकदृष्ट्ट्याही अशक्यप्राय ठरते. ह्या 
राक्षसी बोटी बंदरात आििे शक्य नसल्याने, कल्पक अचभयतं्यानंी या आव्हानात्मक प्रश्नािी उकल 
करण्यािा एक अचभनव मागय शोधून काढला आहे. आचि तो म्हिजे बोटींना बंदरात आिण्याऐवजी, 
बंदरानािं बोटीकडे नेण्यािा (डोंगर महंमदाकडे येत नाही तर महंमदाने डोंगराकडे गेले पाचहजे असेि 
काहीसे चवचक्षप्त चवधान वरील प्रकारात कदाचित जािवले, पि त्यािा ख लासा प ढे आलेला आहे.) 
अचभयतं्याचं्या कल्पक आचि स पीक मेंदूने नेमकी हीि गोष्ट साधली आहे. अशा बोटींना लागिारे खोल 
पािी असेल, अशा चठकािी बंदर बाधंण्यािे नवीन तंत्र त्यानंी शोधून काढले आहे. अशी चठकािे औद्योचगक 
व व्यापारी कें द्ापंासून जरा दूर असली तरीही या बोटींना लागिारी पाण्यािी आवश्यक ती खोली 
चनसगयतःि चतरे् उपलब्ध आहे हे लक्षात घेऊन त्या चठकािी मोठ्या बोटींसाठी धके्क बाधंले जात आहेत व 
अन्य सोयी उभारण्यात येत आहेत. बोटींिे आकार व माल हाताळण्यािी वाढती गती या दोन्हीतही 
झालेल्या नेत्रचदपक ताचंत्रक प्रगतीिा फार मोठा पचरिाम (आघात म्हिा हवा तर) बदंरावंर झालेला आहे. 
या नवीन लाटेशी ज ळवनू घेण्यासाठी, बह तेक सवय प्रगत राष्ट्रानंी गेल्या काही वषात त्याचं्या प्रम ख 
बंदराचं्या चवकास योजना मोठ्या चहचररीने हाती घेतल्यािे चदसून येते. 

 
“ज्या कारिासाठी ह्या प्रगत राष्ट्रानंी त्याचं्या बंदरचवकास काययक्मानंा नवी चदशा व गती चदलेली 

आहे, तीि कारिे भारतातील बंदरानंाही अचधकि प्रकषाने लाग ूपडतात. भारतासारख्या चवकसनशील 
देशाला आज सवात अचधक गरज कसली असेल तर ती आपल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मोठी वाढ 
करण्यािी आहे. आचि ह्या संदभात सागरी वाहत कीवरील आपला खिय कमी करण्यािी चनतातं 
आवश्यकता आहे. 

 
“तसे केल्यास एकतर आयातीवरील खिय कमी होईल आचि द सरे म्हिजे आपल्या चनयातमालािी 

जगाच्या बाजारपेठेतील स्पधाशक्ती वाढेल आचि म्हिून नवी नवी तंते्र स्वीकारण्यातील फायद्याकडे 
आपल्या राष्ट्राला द लयक्ष करून िालिार नाही. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारताच्या परदेशी व्यापारात वाढ होत 
असताना आपल्या बंदरातील अनेक उिीवा प्रकषाने जािवल्या. बंदरािंी अक्षमता, त्यातील उर्ळ 
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पाण्याम ळे पडिाऱ्या चवचवध मयादा आचि माल हाताळण्यातील मंदगती ह्या त्या प्रम ख उिीवा. बंदरातील 
अप ऱ्या धक्क्यामं ळे बोटींना बंदरात खोळंबून रहाव ेलागे आचि त्यािें अनेक चदवस वाया जात. तसेि 
बंदरातील ताचंत्रक अडििीम ळे माल वाहत कीसाठी छोट्या बोटी वापरिे पयाप्त ठरल्याने वाहत कीिे 
दरही त लनात्मकदृष्ट्ट्या अचधक पडत. या सवांिा अचनष्ट आर्थर्क पचरिाम भारतीय सागरी वाहत कीवर 
झाला.” 

 
काहीसे याि तऱ्हेिे चविार, अमेचरकन नौकानयन संस्रे्िे माजी अध्यक्ष श्री. रॉबटय टी. वाय्. यंग 

यानंी व्यक्त केले आहेत. ते म्हितात, 
 
“जहाजबाधंिी कारखाने आता याप ढे वाढत्या प्रमािात मोठमोठ्या बोटी बाधंत जािार हे गृचहत 

धरावयास हव.े त्याचं्या मयादेिा काही अंदाजि बाधंावयािा असेल तर तो असा की, वाहत कीच्या दृष्टीने 
चकफायतशीर पडेल इतक्या मोठ्यातल्या मोठ्या बोटी बाधंिे. सवयसाधारि मालवाहत कीसाठी कन्टेनर 
तऱ्हेच्या बोटींिा ताचंत्रक चवकास व प्रसार होत जाईल आचि त्याम ळे बंदरावंरही त्यािा बराि पचरिाम 
होिार आहे. चवचशष्ट तऱ्हेच्या मालासाठी खास बाधूंन घेतलेल्या बोटींवरील माल िढवण्य – 
उतरचवण्यासाठी बंदरामंध्ये चवचवध नवीन सोयी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील.” 

 
जहाजबाधंिी आचि नौकानयन तंत्रातील बदलत्या प्रवाहाच्या या धावत्या चवविेनावरून, बदलत्या 

पचरस्ट्स्र्तीन रूप चकती मोठ्या प्रमािात ताचंत्रक समायोजनािी व भाडंवली ग ंतवि कीिी गरज आहे, ह्यािी 
स्रू्लमानाने कल्पना येईल. एवढी मोठी भाडंवली स्वरूपािी ग ंतविूक करायिी तर त्यातून वाजवी उत्पन्न 
चमळण्यािी खात्री हवी. भाडंवली ग ंतवि कीच्या प्रमािात वाहत क वाढिार असेल तरि हे आर्थर्क 
समीकरि चसद्ध होऊ शकेल. 

 
हा चसद्धातं एकदा स्वीकारला की, मग उपलब्ध व संभाव्य वाहत कीकडे लक्ष ठेवनू 

बंदरचवकासाच्या मयादा ठरचवल्या जाव्यात हे उघड आहे. या दृष्टीने पाहायला लागल्यानंतर मोठ्या 
बंदरािंा व छोट्या बंदरािंा आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहत कीत चकती वाटा राहिार आहे. याच्याही मयादा 
स्पष्ट होऊ लागतात. हे सवय चवस्ताराने सागंताना छोट्या बंदरािे महत्त्व कमी लेखण्यािा म ळीि हेतू नाही. 
तर्ाचप त्याचं्या चवकासाच्या चदशा व मयादा आखताना हा व्यवहारी दृष्टीकोन योजनाकारानंी लक्षात ठेवावा 
येवढेि इरे् स िवायिे आहे. देशाच्या वा एखाद्या चवभागाच्या एकूि वाहतूक–व्यवस्रे्त व चवशषेतः सागरी 
वाहत कीत छोट्या बंदरािंा काय वाटा राहू शकेल यािा दूर दृष्टीने चविार न करता अनेक छोट्या बंदरािंा, 
एकसमयावच्छेदेकरून मोठ्या प्रमािात चवकास करण्यात यावा अशा मागण्या, स्र्ाचनक आस्ट्त्मयतेतून 
सतत चहचररीने माडंल्या जातात. त्या सवांनी या के्षत्रातील बदलते प्रवाह लक्षात घेऊन वरील व्यवहारी व 
तकय श द्ध दृष्टीकोन स्वीकारण्यािी चवशषेतः, आर्थर्क ििििीच्या काळात आवश्यकता आहे. केवळ 
बंदरचवकास व जलवाहतूकीच्या सोयी स धारल्या म्हिजे आपोआप एखाद्या चवभागाच्या सवांगीि 
चवकासािी दारे ख ली होतात असे नव्हे. त्यासाठी अन्यही अनक महत्त्वाच्या संबंचधत बाबींिा चविार 
आवश्यक असतो; त्यािा उल्लेख प ढे येिार आहे. हा चविार जनसामान्यापंयंत पोहोिचवण्यािी जबाबदारी 
जशी जाित्या योजनाकारावंर असते, तशीि ती राजकीय के्षत्रातील काययकत्यांवरही पडते. कारि वर 
उल्लेचखल्याप्रमािे लोकशाहीमध्ये, चवशषेतः चवकसनशील देशामंध्ये, उपलब्ध मयाचदत आर्थर्क चनधीिा 
चवचनयोग करताना, सापेक्ष अग्रक्माबाबत चनियय हा अंचतमतः एक राजकीय चनिययि असतो. 
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वरील सवय चवविेनािा अर्य असा नव्हे की, बंदरचवकास, नौकानयन व जहाजबाधंिी यािा समन्वय 
हे एकि एक तत्त्व बंदर चवकासािी दीघयकालीन योजना आखताना डोळ्यासमोर ठेवले की सागरी 
वाहत कीिे चनयोजन पचरपूिय होईल. इतरही अनेक महत्त्वाच्या बाबी, हे चनयोजन करताना काही वळेा 
अधीक महत्त्वाच्या ठरतात. परंत  या चत्रक टािंा समन्वय हा म द्दा बराि महत्त्वािा ठरतो हे नक्की. बंदर 
चवकास योजना आखताना इतरही अनेक बाबींिा चविार करावा लागतो त्यािा ओझरता उल्लखे चवषय 
प्रवशेात करिे अप्रस्त त होिार नाही. 

 
एकतर सागरी वाहत कीिा समन्वय बंदरसंलग्न भपू्रदेशात चवख रलेल्या दळिवळिाचं्या उपलब्ध 

व संकस्ट्ल्पत सोयींशी साधिे आवश्यक असते. आचि वळेोवळेी या समन्वयािा आढावा घेऊन त्यातील 
काययक्षमता सतत वाढती राहील याकडे अवधान ठेवाव ेलागते. 

 
द सरे म्हिजे बंदरचवकासािी बृहत् योजना आखताना व ती कायास्ट्न्वत करण्यािी काल-मयादा 

ठरवीत असताना, बंदराच्या पार्श्यप्रदेशातील लोकवस्ती, उद्योगधंदे, कारखाने, व्यापार-उदीम, याचं्या 
प्रस्र्ाचपत, संकस्ट्ल्पत व सभंाव्य चवस्तारािा व शासनािा या बाबतिा योजनातंगयत सापेक्ष अग्रक्मािा 
अभ्यास करून सागरी वाहत कीच्या गरजा भागचवण्यािी आवश्यकता इत्यादी गोष्टी लक्षात घ्याव्या 
लागतात. 

 
काही वळेा वाहतूकीच्या अन्य साधनािंा अभाव असल्याने, एक चकमान गरज मागचवण्याच्या 

मयाचदत उदे्दशातून पि बंदरािंा व सागरी वाहत कीिा काही प्रमािात चवकास करिे आवश्यक ठरते. 
 
सागरी वाहतूक बारमाही हवी की केवळ िागंल्या हवामानाप रती? म्हिजे पावसाळा सोडून आठ 

मचहनेि उपलब्ध करून द्यावयािी, यािाही वाहत कीच्या गरजेन सार चविार करून बंदरािंी उभारिी त्या 
ताचंत्रक दृष्टीकोनातून करावी लागते. बारमाही बंदरािंी उभारिी केली तरीही, पावसाळी हवते वाहतूक 
करू शकतील अशा बोटी असल्याचशवाय व तशा हवामानातही त्या बंदराच्या पार्श्यप्रदेशास बारमाही 
वाहत कीिी आवश्यकता आहे की नाही व ती प रेशा प्रमािात चमळू शकेल की नाही यािाही चविार करिे 
अगत्यािे असते. 

 
अनेक वळेा चनसगयही बंदरचवकासाच्या मयादा चनचित करीत असतो. उदाहरिार्य, वाऱ्या, 

वादळापासून नैसर्थगक संरक्षि, स्र्ाचनक हवामान, वाऱ्यािी चदशा व वगे, पाण्यािी खोली, सतत गाळ 
साित जाईल वकवा काय, नैसर्थगक पचरस्ट्स्र्ती, सागरातील प्रवाह, त्याच्या चदशा व वगे, लाटािें प्रमाि, 
प्रभाव व आकारमान, भरती–ओहोटीम ळे पाण्याच्या खोलीत पडिारा फरक, बंदर चकनारी होिारी धूप, 
इत्यादी : या सवांिा उहापोह योग्य त्या चठकािी करण्यात आला आहे. 

 
बंदर चवकासािा चविार करताना अचलकडे आिखी काही गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतात. 

उदाहरिार्य - बंदराचं्या पार्श्यप्रदेशातील चवकासाप्रमािेि त्याचं्या अग्रप्रदेशातील साधनसपंत्तीिे संभाव्य 
सम पयोजन. “बॉम्ब ेहाय” हा शब्द आता सवांच्याि पचरियािा झाला आहे. त्यातून प्राप्त होिारे तेल व 
नैसर्थगक वायू याचं्या प्रिंड साठ्यािंा चकफायतशीरपिे वापर करता येईल असे चसद्ध झाले असल्याने 
तेलश द्धीकरि, खत कारखाने व तद्जन्य अन्य उद्योगामं ळे म ंबईसंलग्न, कोकिपट्टी लवकरि गजबजू 
लागेल, अशी लक्षिे चदसू लागली आहेत. रत्नाचगरीजवळील सागर चवभागातही त्यादृष्टीने संशोधन िालू 
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आहे. ह्या बॉम्ब ेहायमधून चनघिारे तेल व वाय ूयािंी उरिपयंत वाहतूक पाईपलाईनमधून होिार आहे. 
त्यासाठी एकूि ४०० चकलोमीटर लाबंीिी पाईपलाईन सम द्तळी टाकण्यात आली आहे. त्यासाठी २०० 
कोटी रुपयाहूंन अचधक रूपये खिय झाले आहेत. पि त्यानंतर श द्धीकरि केलेल्या तेलािी व वाय िी 
वाहतूक, संकस्ट्ल्पत खत कारखाना इत्यादीसाठी सागरी वाहतूक चनमाि करतील. 

 
मत्स्यव्यवसायािे स्वरूपही आता पालटत आहे. खूप दूरवर जाऊन खोल पाण्यातील मासळी 

चमळचवण्यािे काम आता याचंत्रकी बोटी करीत आहेत. ह्या व्यवसायात, नव्हे उद्योगातही आता नवीन 
कल्पना रूढ होत आहेत. ज्याला इंस्ट्ग्लशमध्ये ‘मदर चशप’ म्हितात. (मराठीत आपि चतला “रािी बोट” 
म्हिू या) अशी एक संपूिय स सज्ज मोठी बोट भर सम द्ात उभी करण्यात येते. याचंत्रकी बोटी मासे पकडून या 
बोटीवर टाकतात. बोटीत माशावंर प ढील प्रचक्या करण्यात येऊन हवाबंद पेटाऱ्यामध्ये त्यािंी बाधंिी 
करण्यात येऊन, ते परस्पर-चकनाऱ्यावर न आिताि-परदेशी पाठवले जातात. मस्ट्च्छमारी बोटींिी 
चकरकोळ द रूस्ती, इंधन, पािी वगैरे प रचवण्यािी पि या बोटीवर सोय असते. भारतातही कालातंराने हा 
प्रकार स रू होिे असंभवनीय नाही. मत्स्यव्यवसाय प्रधान बंदरावंर यािा काही पचरिाम झाल्याचशवाय 
राहिार नाही. 

 
सागरतळी चवख रलेले माचिक–मोती मािूस अनेक शतकापंासून विेत आहे. पि आता त्यािी 

दृष्टी सागरतळ भेदून भ-ूपृष्ठाखाली दडलेली खचनजे व मौल्यवान धातू शोधीत आहे. ह्या अमूलाग्र सागर 
मंर्नािा संभाव्य पचरिाम काही प्रमािात सागरी वाहतूक व बंदराचवकास काययक्मावंर होिार आहे.  

 
एखाद्या बंदरािा मोठ्या प्रमािावर चवकास करावयािा झाल्यास संपूिय योजना आखून ती पूिय 

करण्यात बराि कालावधी लागत असतो. इंस्ट्ग्लशमध्ये याला “गेस्टेशन पीचरयड” - “गभयवहन काळ” असे 
म्हितात. त्याम ळे वाहत कीिे अंदाज बाधूंन अंचतमतः बंदर तयार होईपयंत, दरम्यान खूप काळ लोटत 
असतो. त्याम ळे दीघयकालीन व कोट्यावधी रूपयािंी ग ंतविक असलेली बंदर चवकास कामे आगाऊ हाती 
घ्यावी लागतात आचि या संचधकाळात, बंदराच्या पार्श्यप्रदेशात फरक पडत असतो, जागचतक पचरस्ट्स्र्ती 
बदलत असते. एक ना दोन अनेक कारिानंी वाहत कीिे िक् चफरत असते. उदाहरिार्य -काही वषापूवी 
भारताला मोठ्या प्रमािावर धान्य व खते आयात करावी लागत असत. त्या वळेी म ंबईि नव्हे तर अन्य 
प्रम ख बंदरातही बोटींिी रीघ लागत असे व त्यािंा खोळंबा होत असे. आता या दोन्हीही के्षत्रात भारत 
स्वयंपूिय होत आला आहे. द सरे उदाहरि द्यावयािे म्हिजे, चवदेशी सागरी प्रवाशािें. चवमान वाहतूक ही 
सागरी प्रवासी वाहत कीच्या म ळावर आली आहे असे म्हटले तरी िालेल त्याम ळे काही वषांपूवी या दोन्हीही 
वाहत कीिे सातत्य गृचहत धरून जर बंदरचवकासािे मोठे प्रकल्प हाती घेतले गेले तर ती भाडंवली 
ग ंतविूक आजच्या पचरस्ट्स्र्तीच्या संदभात अनाठायी ठरिार आहे. पि या काहीशा अचनवायय आर्थर्क 
ग ंतविूकी म्हिावयास हव्यात. त्यात अजमाचवत धोके उिलिे अपचरहायय होऊन बसते. 

 
या प्रश्नाला र्ोडी द सरीही बाजू आहे. आचि ती म्हिजे योग्य असे चवकचसत बंदर प्रत्यक्ष तयार 

आहे, असे चदसल्याखेरीज, सागरी वाहत कीवर अवलंबून, खाजगी के्षत्रातील उद्योगपती व संयोजक आपले 
कारखाने वा उद्योगधंदे बंदरसंलग्न उभे करत नाहीत. तेव्हा चवकसनचशलता अजमावनू र्ोडा धोका 
पत्करूनही बंदर चवकासािे पाऊल अगोदर उिलिे आवश्यक ठरते. हा एक आर्थर्क अंदाज बाधंण्यािा 
अटळ भाग आहे. 
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काही बंदरानंा अिानक महत्त्व प्राप्त होत असते. उदाहरिार्य, मंगलोर. पूवी मध्यमप्रतीिे असलेले 
हे बंदर, पार्श्यप्रदेशातील क दे्म ख येर्ील खचनज लोखडाला फार मोठ्या प्रमािात परदेशी मागिी चनमाि 
झाल्याम ळे भराभरटीस येिार असे लक्षात चदसत आहे. काडंला बंदर तरी चवकचसत करण्यािा चनियय का 
घ्यावा लागला तर देशािी फळिी फळिीम ळे, करािी बंदरास भारत म कला. त्याला पयायी बंदर हव े
म्हिून काडंल्यािा चवकास तातडीने करण्यात आला. द दैवाने अनेक कारिामं ळे त्या बंदरािा आज हवा 
तसा व भाडंवल ग ंतवि कीच्या मानाने उपयोग होत नाही, हे खरे आहे. पि तो एक तत्कालीन अपचरहायय 
राजकीय चनियय घेिे त्यावळेच्या शासनाला भाग पडले असाव ेअसे चदसते. 

 
या एक ना अनेक दृष्टीकोनातून चविार करावयािा असल्याने बंदरचवकास व नौकानयन हे 

चदवसेंचदवस एक मोठे ग ंताग ंतीिे व जचटल शास्त्र होत िालले आहे. म्हिून तत्संबधंीच्या योजनेत 
नौकानयन, सागरी अचभयाचंत्रकी, बंदर अचभयाचंत्रकी, सागरी वास्तू अचभयाचंत्रकी, यंत्र अचभयाचंत्रकी, 
सागरी सवेक्षि, वाहतूक, अर्यकारि, व शवेटिे, पि चततकेि महत्त्वािे म्हिजे राजकारि या सवांिा 
समन्वय साधावा लागतो. जसजसे ह्या के्षत्रात चवशषेीकरि वाढत जाईल, तसतशी बदंरे व नौकानयन यािें 
ताचंत्रक शपूेट मारूतीच्या शपेटाप्रमािे वाढति जािार आहे. पि झपाट्याने बदलत्या व प्रगतीकडे झेप घेत 
असलेल्या सध्याच्या चवज्ञान य गात हे साहचजकि आहे. अन्य भौचतक व वैज्ञाचनक शास्त्रात जसे चवशषेीकरि 
होत िालले आहे, त्यास हे शास्त्र काही अपवाद ठरिार नाही इतकेि. 
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प्रकरि २ 
 

बंदरािी व्याख्या, कायच, बंदर आखिी, वगीकरि, शासन पध्दती व अथचकारि 
 
(१) बंदरािी व्याख्या 
 
बंदर हा मराठीत रूढ झालेला मूळ फारशी शद्ब. इंस्ट्ग्लशमध्ये त्याला ‘पोटय’ असे संबोधण्यात येते. 

पोटय हा शद्ब मूळ ‘पोरयस्’ या लॅटीन शद्बावरून इंग्लीश भाषेत आला. त्यािा अर्य आहे, “प्रवशेद्वार” आचि 
भाषाचभमान सोडला तर तो अचधक सय स्ट्क्तक आचि अर्यवाही आहे. बंदर म्हिजे जि ूकाही प्रवशेद्वारि. 
सम द्ावरून भमूीवर पाचहले पदापयि करिाऱ्या सागर प्रवास आटोपून धरिीवर उतरिाऱ्या मालािे वा 
मानवािे स्वागतास सज्ज असलेले. वाहत कीच्या भाषेत बोलावयािे झाले तर असे म्हिता येईल की, “बंदर 
म्हिजे वाहत कीिा साधें बदल.” वाहत कीच्या एका पद्धतीतून द सऱ्या पद्धतीत संक्मि आचि त्याम ळे 
वाहत कीच्या एका संपूिय संलग्न साखळीिा बंदर हे एक महत्त्वािा द वा ठरते. एका इंस्ट्ग्लश लेखकाने 
म्हटल्याप्रमािे, “सागरी वाहतूक व ख ष्ट्कीिी वाहतूक याचं्यात करावयाच्या बदलासाठी सवय सोयी 
प रविारे स्र्ळ म्हिजे बंदर. तेव्हा, बंदरािी व्याख्या, ही त्याच्या कायातूनि स्पष्ट होते आचि ह्या 
कायान सार बंदर म्हिजे चवचवध प्रकारच्या व आकाराच्या बोटींनी वाहतूक करिाऱ्या प्रवाशािें व मालािे 
वाहत कीसाठी स लभ सोयी उपलब्ध करिारे सागर संलग्न भसू्र्ळ. बंदर म्हिजे सागरी वाहन ग्रहिकें द् 
असे म्हटले तरीही िालेल. हे कें द् देशाच्या सागरी मागाने होिाऱ्या व्यापार-उदीम व वाहत कीस 
सहाय्याभतू ठरते, मग ती वाहतूक देशाच्या अंतगयत जलवाहत कीशी संलग्न असो वा नसो; चकनारपट्टीवर 
जािारी असो वा आंतरराष्ट्रीय असो. अनेक वळेा ती बंदरे देशातील नद्या वा खाड्ा याचं्या सागराशी 
होिाऱ्या संगमावरि वसलेली असतात आचि त्याम ळे ती अंतगयत जलवाहत कीिे उगम वा समाप्ती स्र्ान 
असू शकतात. उदाहरिार्य कोकि चकनाऱ्यावरील बरीिशी बंदरे रेवस, रेवदंडा, म रूडः, जंचजरा, 
बािकोट, जयगड, म साकाझी जैतापूर, चवजयदूगय, देवगड इत्यादी खाड्ा व नद्यािें म खाशी वसलेली 
आहेत. जगातील अन्य देशातही अशा तऱ्हेिी अनेक छोटी-मोठी बंदरे नदी म खावर वसलेली आहेत. 

 
इंग्लीश भाषेत बंदर ह्या शद्बास प ष्ट्कळ वळेा दोन समान अर्ी शद्ब वापरले जातात. पोटय आचि 

हाबयर. आपि मराठीत त्यानंा बंदरे व चनवारा बंदरे असे संबोधू. परंत  या दोन संजे्ञत र्ोडासा फरक आहे. 
दोन्हीही साधारितः वादळी वारे, लाटा व पाण्यािी खळबळ यापंासून बरीिशी म क्त असतात. परंत  
चनवाऱ्यािी बंदरे ही र्ोडी व्यापक संज्ञा झाली. त्यात बंदरािा पि समावशे होऊ शकतो. ज्या वळेी आपि 
बंदर हा शद्ब उपयोचजतो, त्या वळेी त्यात, बोटी / पडाव / लाँिेस यासाठी आवश्यक असिारे धके्क तसेि 
माल व प्रवासी याचं्या िढण्या-उतरचवण्याच्या व हाताळण्याच्या अन्य सोयीही समाचवष्ट असतात. अर्ात् 
सवयि चनवारा बंदरे वा बंदरे बारामचहने, वादळ–वाऱ्यापासून अर्वा लाटाचं्या माऱ्यापासून मूक्त असतात 
आचि त्यातून नेहमी अहोरात्र वाहतूक करता येते असे नाही. याबाबत अचधक ख लासा प ढे योग्य चठकािी 
करण्यात आला आहे. 

 
(२) बंदरािें कायच 
 
बंदराच्या व्याख्येति त्यािे प्रम ख कायय स्पष्ट होते. पि या कायािेही बरेि पलूै आहेत. ते 

पाचहल्यानंतर बंदराच्या कायािे अचधक स्पष्ट चित्र आपल्याला चदसू लागेल. 
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(१) बोटींिी जिंद हाताळिी 
 
िागंल्या बंदरािे प्रार्चमक आचि सवात महत्त्वािे कायय म्हिजे बंदरात येिाऱ्या बोटींिी लवकरात 

लवकर परत पाठविी करिे. जि ू काही माहेरवाशीिि सासरी लवकर पाठवायिी असते. नाहीतर 
जावईबापू रागवायिे आचि चबिारीला माहेरिे दार कायमिे बंद व्हायिे. अनेक बंदरात, मोठमोठ्या 
कंपन्या आपल्या बोटी पाठवायला तयार होत नाहीत. त्यािे कारि हेि असते की, त्या बंदरात माल 
िढचवण्या–उतरचवण्याला फार वळे लागतो वकवा बंदरातील अन्य ताचंत्रक अडििींम ळे वा उिीवाम ळे 
बोटींिा खोळंबा होतो. आचि पचरिामतः बोटीच्या एकूि वार्थषक उत्पन्नात घट होते. उत्पन्न न चमळविारी 
बोट म्हिजे एक पाढंरा हत्तीि ठरतो. कारि मोठ्या बोटीवरील भाडंवली तसाि स्र्ायी व अस्र्ायी खिय 
फार मोठा असतो. हे सगळे टाळण्यासाठी बंदरात चवचवध स चवधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतात व त्या 
सदैव कायास्ट्न्वत व काययक्षम राहतील, याकडे लक्ष प रवाव ेलागते. वळे आचि खिय या दोन्हीकडे सतत लक्ष 
ठेवनू काम कराव ेलागते. त्या दृष्टीने या चवचवध स चवधामंध्ये बोटी व पडाव, भाड्ाने चमळिाऱ्या स चवधा, 
बोटींच्या येण्याजाण्याच्या वळेा प्रचसद्ध करावयािी सोय, जकात तपासिी, माल िढचविे, उतरचविे 
यासाठी लागिारी आवश्यक ती िोख यंत्रिा, बोट धक्क्याला व नागंराला लावण्यािी व्यवस्र्ा इ. अनेक 
बाबींिा समावशे होत असतो. अचलकडे ज्या मोठ्या व अत्त्याध चनक बोटी वाहत कीत उतरत आहेत, त्यािंी 
वकमत चकत्येक कोटींवर जाते. आचि चतिा एक चदवसािा खियही हजारो रूपये असतो. बोटींिा खोळंबा 
झाला तर “चवलंब आकार” (चडमरेज) भरावा लागतो. याउलट बोट लवकर चरकामी केली वकवा भरली व 
बंदराबाहेर पाठवली तर “उरक बचक्षसी” (चडस्प ँव मनी) चमळत असते. एखाद्या बंदरात बोटींिा वारंवार 
खोळंबा व्हायला लागला की, ही बातमी हळ हळू सवय नौकानयन के्षत्रात पसरते आचि त्या बंदरािे नाव 
बदनाम होते. मग बोट कंपन्या, िाटयवरग कंपन्या अशा बंदरात बोटी पाठवायला तयार होत नाहीत. त्यािा 
पचरिाम, बंदरातील मालािी उलाढाल कमी होण्यात होतो. बंदर चवकासावर केलेला खिय, सावयजचनक 
के्षत्रातील पैसा वाया जातो व बंदरास ओहोटी लागते. ही ओहोटी काहीवळेा कायम स्वरूपािी ठरते. परत 
भरती येईलि असे नाही. कारि मध्यंतरीच्या काळात वाहतूक द सऱ्या बंदराकडे वळचवली जाते आचि ती 
तेरे्ि रूळते. 

 
मोठ्या प्रमािातील वाहत कीला जसे हे लाग ू पडते, तसेि लहान प्रमािावरील वाहत कीच्या 

बाबतीतही हे चततकेि लाग ू पडते. कोकिातील बंदरे घेतली तर, सध्या तरी चतरे् महत्त्वािी वाहतूक 
म्हिजे उतारू वाहतूक होय. जयगड व दाभोळ ही बंदरे सोडली. तर इतर बदंरात सोयीस्कर धके्क 
नसल्याने बोट नागंरावरि बंदरात उभी राहते व पडावाचं्या सहाय्याने उतारंूिी वाहतूक होते. ही व्यवस्र्ा 
समाधानकारक, जलद व स रचक्षत नसेल, आचि काही वळेा ती तशी नसते- तर मग उतारू साहचजकि 
बोटीने प्रवास करायला चबिकतो. लहान म ले, म्हातारी मािसे व चस्त्रया यानंा त्रासदायक ठरिारी ही 
पद्धत, काही प्रमािात बोटींिी प्रवासी वाहतूक कमी करायला कारिीभतू होते. अर्ात् जेव्हा द सरा पयायि 
नव्हता तेव्हा इलाज नव्हता. पि एस. टी. च्या गाड्ा कोकिच्या रस्त्यावर धाव ूलागल्या, गावोगाव 
पोहोि ूलागल्या, तेव्हा प्रवाशानंा एस. टी. िा प्रवास सोयीिा, स खािा व स रचक्षत वाटू लागला. 

 
या पडावपद्धतीम ळे प ष्ट्कळवळेा बोटींिा खोळंबा होतो व बोटींिे प ढिे सारे वळेापत्रक बदलून 

जाते. अचनयचमतपिा आला की, उतारंूिी गैरसोय व नाराजी आलीि, त्याम ळेही लोक एस. टी. कडे 
वळायला लागले. 
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तेव्हा बंदरातून बोटींिी सत्वर परत पाठविी हे बंदरािें एक फार महत्त्वािे कायय आहे. 
 
(२) बोटी व नौवहनासाठी सोयी 
 
बंदरािे द सरे महत्त्वािे कायय म्हिजे बंदरात येिाऱ्या बोटींना व त्यातून िालिाऱ्या वाहत कीसाठी 

खास स चवधा उपलब्ध करुन देिे हे होय. ह्या सोयींिी र्ोडक्यात माचहती खाली देण्यात येत आहे. 
 
(अ) देखभािं व साफसफाई :— बंदर, बंदरकाठ, धके्क, ग दामे, एवढेि नव्हे तर बदंरातील प्रवशे 

मागय (जचमनीकडून व सम द्ातूनही) स्वच्छ ठेविे, साफ ठेविे अत्यंत आवश्यक असते. प्रत्येक बंदरात 
“काँझव्हेटर” नावािा अचधकारी नेमलेला असतो. त्याला आपि ‘बंदर व्यवस्र्ापक’ म्हिू या. त्यािी ही 
जबाबदारी असते. 

 
(आ) जिंसवेक्षि :— क ठल्याही जलवाहत कीिी एक प्रार्चमक गरज म्हिजे जलसवेक्षि. क ठे 

पािी चकती खोल आहे, प्रवाह क ठे आहेत, त्यािंी चदशा कोिती आहे, गती काय आहे, हवामानान सार 
त्यात काय बदल होत जातो, बंदरातील भरती-ओहोटीन सार पाण्याच्या खोलीत चकती फरक पडतो 
(Tidal rang), बंदरातील प्रस्र्ाचपत जलमागय ऋत मानाप्रमािे वा अन्य कारिामं ळे बदलतो का, इत्यादी 
सवय बाजंूिी माचहती घेिे व ती वळेोवळेी परत सवेक्षि करून अद्ययावत ठेविे, हे बोटींच्या स रचक्षतेच्या 
दृष्टीने अत्यंत आवश्यक असते. हे सवेक्षि आिखीही काही कारिासंाठी जरूरीिे असते. उदा. बंदरातील 
गाळ काढण्याच्यापूवी व नंतर प रेशी खोली उपलब्ध झाली की नाही, हे पाहण्यासाठी, बंदरातील बोटींना 
येण्याजाण्यािा मागय म क्र करण्यासाठी व तो स रचक्षत आहे की नाही हे मधून मधून तपासण्यासाठी, त्या 
संदभात व धोक्याच्या इतर जागा दशयचवण्यासाठी, नौकानयन दशयक ख िा व चदव ेलावण्यासाठी, बंदरात 
धके्क बाधंण्यापूवी, त्याचं्या जागा, लाबंी, रंुदी, चदशा, बाधंकामािा ताचंत्रक तपशील ठरवण्यासाठी, इत्यादी 
अनेक कारिासंाठी अशा सवेक्षिािा उपयोग होत असतो. 

 
(इ) गाळ काढिे :— क ठल्याही बंदरातील व त्याच्या आगमन मागातील पाण्यािी खोली, ही त्या 

बंदरात येिाऱ्या बोटींना प रेशी असावयास हवी. चवचवध कारिानंी बंदरात व मागात गाळ साठत जातो व 
वाढत जातो व पाण्यािी खोली कमी कमी होत जाते. तसे झाले की, बोटींच्या स्वैर संिारावर मयादा पडते. 
एकतर भरतीन सार त्यानंा बंदर प्रवशे व अन्य हालिाली कराव्या लागतात वकवा बंदरशासनाला गाळ 
काढून पाण्यािी खोली सतत ठराचवक पातळीवर ठेवावी लागते. 
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िंहान बंदरातीिं एक दीपगृह 
  



 

अनुक्रमणिका 

 
 

िंहान बंदरातीिं अेक तरते दीपगृह 
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कोकिामधील अनेक बंदरे ही नद्या वा खाड्ाचं्या म खावर वसलेली आहेत. डोंगरमाथ्यावरील 

अचनबधं जंगलतोडीम ळे तेंर्ील माती स टून ती पावसाच्या पाण्याच्या लोंढ्याबरोबर नदीत वा खाडीत वाहत 
येते. हळ हळू ती बंदरापयंतही पोहोिते व त्याम ळे खाड्ा व बंदरे गाळाने भरली जातात, नौकानयनास 
अडर्ळे चनमाि होतात वकवा त्याचं्या चवकासावर मयादा पडातात. रेवस व मोरा बंदरात सतत गाळ साठत 
गेल्याने, ओहोटीच्यावळेी लाँिेस धक्क्याजवळ जाऊ शकत नाहीत. त्यािंा १ ते १॥ तास खोळंबा होतो. 
दाभोळ खाडीच्या म खावर गाळ साठल्याने व वाल कारोधक तयार झाल्याने, ओहोटीच्यावळेी ९ फ टापेंक्षा 
अचधक पाण्यािी खोली लागिाऱ्या बोटी बंदरात येऊ शकत नाहीत. त्याम ळे दाभोळ बंदरािी प्रवासी 
वाहतूकक्षमता बरीि अचधक असूनही, नौकानयनातील या अडििीम ळे, बोटवाहत कीला ते बंदर बंद 
करण्यािा चनियय घेिे भाग पडले. 

 
गाळ काढण्यासाठी बंदरशासनाकडे चवचवध तऱ्हेिे गाळकाढू तराफे (डे्रजर) असावयास हवते. 

गाळ काढण्यािी बाब फार खर्थिक असते व ही चक्या वारंवार करावी लागते. त्याम ळे वाहत कीिा चविार 
करून गाळ काढण्यािे काम हाती घेिे इष्ट ठरते. नदीच्या वकवा खाडीच्या म खावर बसलेल्या बंदरामंध्येि 
गाळ साठतो असे नाही, तर चकनाऱ्यावरील प्रवाह व लाटाचं्या पचरिामाम ळे बंदरात कमीजास्त प्रमािात 
गाळ वाढत असतो. या प्रचक्येला Littoral drift असे म्हितात. त्यािा अभ्यास करून योग्य ते प्रचतबधंक 
उपाय योजाव ेलागतात. 

 
(ई) नौकानयनाच्या सोयी :— बंदरातं येिाऱ्या बोटींच्या स रचक्षततेच्या दृचष्टकोनातून बंदरातील 

पचरस्ट्स्र्तीन रूप, आवश्यक त्या नौकानयन सोयी प रचविे अपचरहायय असते. कारि त्यान सार बोटींिे 
कप्तान बंदरात प्रवशे, बंदरातंगयत हालिाल व चनगंमन यािें चनयंत्रि करीत असतात. यात मागयदशयक 
ख िा, बोये, दीपगृहे इत्यादींिा समावशे होतो. या सोयी नसल्यास बोटींना त्यावंरील मालाला व प्रवाशाचं्या 
जीचवताला धोका चनमाि होतो. एखाद्या बंदरात अशा सोयी उपलब्ध नसल्यास, बोटींिे कप्तान ते बंदर 
घ्यायला तयार होत नाहीत. कारि शवेटी कायद्याप्रमािे बोटीिी, त्यावरील मालािी व प्रवाशािंी 
जबाबदारी कप्तानावरि पडत असते. 

 
प्रत्येक नौकानयन ख िािंी काही वैचशषटे्य असतात. त्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय संकेतही ठरलेले 

आहेत. ह्या चवचवध ख िा नौकानयन मागयदशयक नकाशावर दशयचवलेल्या असतात. ह्या नकाशान सार कप्तान 
आपली बोट िालवीत असतो. त्याच्या दृष्टीने मागयदशयक चदव,े बोये इ. िे अनन्यसाधारि महत्त्व असते. 
आचि म्हिून प्रत्येक बंदर व्यवस्र्ापनाला याबाबत फार जागरूक रहाव ेलागते. 

 
(उ) बंदरातंगचत पथदशचन :— काही बंदरे मोठी धोकादायक असतात. त्यातील जलमागय चबकट 

वा भरती–ओहोटी यािंा अंदाज घेऊन वापरावी लागतात. काही वळेा बंदरात अनेक बोटींिी वदयळ 
असते., अशावळेी बोट बंदरात आििे वकवा चतिी बंदरातंगयत हालिाल करिे वा ती बंदराबाहेर स खरूप 
नेिे यासाठी स्र्ाचनक पचरस्ट्स्र्तीिी संपूिय माचहती असलेल्या मागयदशयकािी जरुरी असते. अशा मागयदशयक 
वा पर्दशयक सेवलेा ‘पायलटेज असे संबोधण्यात येते. हे पर्दशयन काही बंदरात ऐस्ट्च्छक असते तर काही 
चठकािी ते सक्तीिे असते. या कामािी सवयसाधारि पद्धत अशी की, बाहेरून येिाऱ्या बोटीला, बंदरातील 
तज्ज्ञ बंदरवाटाड्ा पायलट सामोरा जातो (पायलट लाँिमधून) आचि येिाऱ्या बोटीवर िढून तो ती 
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आपल्या मागयदशयनाखाली बंदरात घेऊन येतो व धक्क्यापयंत अर्वा नागंरिी के्षत्रापयंत आिून पोहोिवतो. 
परत जातानाही तो याि पद्धतीने मागयदशयन करीत असतो.  

 
ही जी पर्दशयक सेवा, येिाऱ्या–जािाऱ्या बोटींना उपलब्ध करून देण्यात येते त्याबद्दल काही 

श ल्क वसूल करण्यात येते. त्याला पर्दशयक श ल्क वकवा बंदरवाटाड्ा श ल्क असे म्हितात. 
 
महाराष्ट्रातील रेडी बंदरात अशा तऱ्हेिे सक्तीिे बंदर पर्दशयन स रू करण्यात आले आहे. त्याम ळे 

एकतर, बोटींिा संभाव्य धोका टाळला जातो आचि द सरे म्हिजे बोट चकनाऱ्याच्या अचधक जवळ येत 
असल्याने बोटीवर पडावाचं्या माफय त माल िढचविे अचधक सोयीिे व जलदगतीिे होते. 

 
(ऊ) बोट खेिक यतं्रिा :— एका नागंरिी वबदूपासून द सऱ्या नागंरिी वबदूपयंत बोटी वकवा 

पडाव ओढून नेण्यासाठी चवचशष्ट ‘खेिक’ लाँिेस आवश्यक असतात. काही वळेा बोटी जलमागात मध्येि 
बंद पडल्या तर त्यानंा ओढून नेण्यासाठी अशा खेिक लाँिेसिी आवश्यकता असते. बह धा बंदर यंत्रिेतफे, 
त्या प रचवण्यात येतात व त्याबद्दल काही प्रमािात श ल्क आकारले जाते. 

 
(ए) बोटींसाठी धके्क :— बंदरात येिाऱ्या बोटी जर धक्क्यास लाग ूशकल्या तर उतारु वकवा 

मालािे िढचविे–उतरचविे–अचधक सोयीिे, वगेािे व कमी खिािे होते आचि म्हिून क ठल्याही िागंल्या 
प्रतीच्या बंदरात बोटींसाठी आवश्यक ती पाण्यािी खोली संलग्न असलेले धके्क बाधंलेले असतात. हे धके्क 
अशा रीतीने बाधंले जातात की, भरती व ओहोटीवर ते अवलंबून न राहता बोट केव्हाही धक्क्याला लागली 
तरी चतिा खोळंबा होिार नाही. पि काही वळेा, बंदरात पाण्यािी खोली कमी असेल तर मात्र अशी 
धक्क्यालगत बोट आििे भरती-ओहोटीन सार कराव ेलागते. बोटीसाठी उपय क्त ठरू शकतील असे पूवी 
बाधंलेले धके्क आता गैरसोयीिे ठरू लागले आहेत. त्याम ळे अशा बोटींना खोल पािी असेल अशा चठकािी 
सम द्ात नागंराव ेलागते आचि मग पडावामाफय त उतारू आचि मालािी वाहत क करावी लागते. पि त्याम ळे 
वळे आचि खिय तर वाढतोि, पि प्रवाशानंा गैरसोय देखील सहन करावी लागते. या सवांिा पचरिाम 
बोटवाहत कीवर झाल्याचशवाय राहत नाही. 

 
मोठ्या बोटींसाठी असे मोठे धके्क बाधंिे आवश्यक असले तरी पडाव व लाँिेस याचं्यासाठी लहान 

धके्कही बाधंता येतात. कारि या लहान तराफ्यानंा धक्का-संलग्न ४ ते ५ फ टापंयंत पािी असले तरी प रते. 
 
भरती व ओहोटी या वळेामंध्ये पाण्याच्या खोलीत फरक पडत असतो. त्यािा चविार करून धके्क 

बाधंाव े लागतात. भरतीच्या वळेी, धक्क्यािी वरिी (चकनाऱ्याजवळिी) बाजू वापरली जाते, तर 
ओहोटीच्यावळेी खालच्या म्हिजे प्रवाहाजवळच्या बाजूला लाँिेस लागतात. अचलकडे “तरते धके्क” 
(फ्लोटींग पाटूंन जेट्टी) बाधंावयािी कल्पना कोकिातील खाड्ात अंमलात आिली जात आहे. हा धक्का 
म्हिजे एक तरता फलाट वा पडाव असतो. िार नागंराचं्या सहाय्याने तो एका जागी स्ट्स्र्र केला जातो. 
पि नागंरािें साखळदंड सैल असतात व भरती–ओहोटीन सार तो पडाव वरखाली होऊ शकतो. तरत्या 
धक्क्यावरून चकनाऱ्यावर जायला एक सरकता चजना असतो. जेव्हा मयाचदत वाहतूक असेल, भरती-
ओहोटीच्या वळेी पाण्याच्या खोलीत बेतािा फरक पडत असेल आचि चकनाऱ्यालगत ओहोटीलाही ५–६ 
फूट खोल पािी उपलब्ध असेल अशा चठकािी ते उपयोगी पडतात. 
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बोटींसाठी धक्क्यािी योजना आखताना त्या बंदरात प्रभावी असलेले प्रवाह आचि वाऱ्यािंी चदशा 
यािंा चविार करावा लागतो. तसा तो केला नाही तर बोट धक्क्याला उभी राहू शकिार नाही व सारखी 
हालत राहील. धक्क्यािी चदशा व बाधंकामािा तपशील ठरचवताना आिखी एका गोष्टीिी काळजी घ्यावी 
लागते. ती ही की, धक्क्याम ळे, बंदरात गाळ साठण्यािी प्रचक्या वाढीला लागिार नाही. तशी काळजी 
घेतली नाही तर धक्क्याला लागनूि गाळ साठायला स रुवात होते. पचरिामी ज्या खोलीच्या अंदाजाने धक्का 
बाधंलेला असतो, ती खोली चमळेनाशी होते व धक्का बाधंावयािा हेतूि (बोट धक्क्याला लागावी हा) 
असफल होतो. आखिी व बाधंिीच्या या दोन दोषामं ळे खिय केलेले लाखो रुपये वाया जाण्यािी शक्यता 
असते. 

 
(ऐ) बोठ नागंरिी के्षते्र :— काही वळेा बंदरातील धक्क्याजवळ बोटींना लागिारे खोल पािी 

नसते वकवा असे धके्कि बाधंलेले नसतात, अर्वा धक्क्यािंी संख्या अप री असते व बोटींना लवकर 
परतायिी घाई असते. अशा वळेी बोटी बंदरात नागंरावर उभ्या राहतात. पि ही नागंरिी के्षते्र देखील पूिय 
जलसवेक्षि करून ठरवावी लागतात व त्यासाठी सोयीस्कर ख िा, बोये इ. टाकाव ेलागतात. ज्या वळेी 
बोटी धक्क्याला लागिू शकत नाहीत, अशा वळेी उतारंूिी व मालािी िढ-उतार या नागंरिी के्षत्राति 
करावी लागते. बोटीतून छोट्या पडावात-ज्याला लाइटसय म्हितात– प्रवासी वा माल उतरचवण्यात येतो व 
ते पाण्यािी कमी खोली प रिारे पडाव छोट्या धक्क्यानंा आिनू लावले जातात व नंतर बंदरात त्यािंी 
प ढील हालिाल करण्यात येते. या पद्धतीत अर्ाति गैरसोय, वळे व खिय अचधक लागतो. 
बंदरचवकासाबाबत ताचंत्रक वकवा आर्थर्क बंधने वकवा वाहत कीिे प्रमाि यान सार धके्क वा नागंरिी के्षते्र 
याबाबत चनियय घेण्यात येतो. नागंरिीके्षत्र दशयचवण्यासाठी चवचवध प्रस्र्ाचपत पद्धती आहेत व बंदरान रूप 
त्यापंैकी एखादी पद्धती स्वीकारली जाते. 

 
कोकिातील बह तेक बंदरे उर्ळ आहेत व वाहत कीिे प्रमाि व स्वरूप लक्षात घेऊन मोठ्या 

बोटींसाठी तेरे् धके्क बाधंण्यात आलेले नाहीत. त्याम ळे बोटी नागंरावरि उभ्या राहतात आचि प ढिी 
चकनाऱ्यापयंतिी वा परतीिी वाहत क पडावामंाफय त होत असते. 

 
(ओ) बोट दुरूस्तीच्या सोयी :— याबाबत अचधक चवस्ताराने चलहायला नको. बंदरात येिाऱ्या 

बोटींवर देखभाल, द रूस्ती, स की गोदी, सवेक्षि व तपासिी इत्यादी अनेक कामे चनघतात. त्यासाठी 
बंदरात व आसपासच्या पचरसरात या सोयी उपलब्ध असायला हव्यात. त्यािंी प्रमािे, स्वरूप, हे त्या 
चवचशष्ट बंदरात येिाऱ्या बोटींिे आकारमान, बाधंिी, बोटीवरिी इंचजने इत्यादींवर अवलंबून असते. 

 
(औ) सुकी व ओिंी गोदी :— काही बंदरामंध्ये डॉक्स-गोदी-बाधंावयािी पद्धत आढळते. ह्या 

गोद्या दोन प्रकारच्या असतात. एक ओली व द सरी स की. ओली म्हिजे िौफेर वभत बाधंलेली व बोटीला 
हवी तेवढी पाण्यािी खोली कायम ठेविारी जागा. ज्या बंदरामध्ये भरती व ओहोटीच्या वळेात पाण्याच्या 
खोलीमध्ये बराि फरक पडत असतो, अशा वळेी लॉक गेट पद्धत वापरतात. यातं गोदीला दरवाजे बाधूंन 
आतील पािी आवश्यकतेन सार कमी–जास्त, करता येते. गोदी सवय बाजंूनी बंद असल्याने आतील पािी 
तलावासारखे संर् असते. बोट हलत नाही. त्याम ळे मोठ्या प्रमािात मालाच्या िढउतारास सोपे जाते. 
माल िोरीला जायिी भीती कमी असते. 
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स क्या गोदीिे कायय वगेळे असते. गोदीत पािी असताना बोट एकदा आत घेतली की मग पािी 
काढले जाते व गोदी अगदी स की होते. असे झाले की, बोटीिा तळ व नेहमी पाण्याखाली राहिारी बाजू 
यािंी द रूस्ती, रंगरंगोटी करिे शक्य होते. मोठ्या बोटींना अधून मधून अशा स क्या गोदीत नेऊन त्यािंी 
तळतपासिी करिे अत्यंत आवश्यक असते. लहान पडाव, मिव,े लाँिेस हे मात्र सरळ सम द्काठी 
स कतीवर ओढून घेण्यात येतात व खालच्या बाजूिी द रूस्ती व रंगरंगोटी करण्यात येते. 

 
(अ) इतर णवणवध सोयी :— बोटींसाठी व त्याचं्या संिालनासाठी वीज प रवठा, इंधन, तेल व 

वगंि,गोडे पािी, बोटीवर साठचवण्यासाठी लागिाऱ्या चवचवध वस्तू यािंीही आवश्यकता असते. 
 
वैद्यकीय तपासिी व सेवा, तसेि संसगयरोधशाला (ज्याला इंग्लीशमध्ये क्वारंटाईन म्हितात) याही 

सोयी बंदरातील वाहत कीन सार उपलब्ध असाव्या लागतात. 
 
(३) बोटीवरीिं अणधकारी वगच व कमचिाऱयासंाठी सुखसोयी :— सागर संिारी बोटींवरील खलाशी 

व अचधकारी वगय मचहनों मचहने घराला वचंित झालेला असतो. वर आकाश अन् खाली िौफेर पािी अशा 
वातावरिात कैक चदवस संिार करीत, या बंदरातून, त्या बंदरात तो चफरत असतो. त्यानंा क ठल्याही 
बंदरात उतरल्यावर, िागंली चवश्रामधामे, हॉटेल्स, क्लब्ज, करमि कीिी इतर साधने, खरेदीसाठी 
जवळपास िागंला बाजार यािंी फार आवश्यकता असते. औषधोपिार, वैद्यकीय तपासिी याचं्याही सोयी 
त्याचं्यासाठी प रविे जरूर असते. 

 
(४) मािं वहातुकीसाठी सोयी :— बंदरामध्ये माल उतरचवण्यासाठी आचि िढवण्यासाठी बऱ्याि 

सोयी प रवाव्या लागतात. त्याम ळे हे कायय झटपट होते, सोयीस्कर होते व कमी खिािे पि होते. कामे 
लवकर झाल्याने बोटींिा खोळंबा होत नाही. ह्या सोयींिे प्रमाि व प्रकार, त्या त्या बंदरातून होिाऱ्या 
मालाच्या वैचशष्ट्ट्यावंर अवलंबून असतो. काही बंदरे तेले व अन्य प्रवाही मालासाठी खास चवकचसत केलेली 
असतात. चतर्ल्या सोयी वेगळ्या असतात तर मोठ्या प्रमािात खचनजे, धान्ये, खते ह्या प्रकारिा माल 
हाताळायला वगेळ्याि प्रकारच्या स चवधा असाव्या लागतात. सवयसाधारि माल हाताळिाऱ्या बंदरात काही 
ठराचवक याऱ्या व अन्य प्रमाचित यंत्रिा लागत असते. मालाप्रमािेि बोटींच्या प्रकारान सारही ह्या यंत्रिेत 
फेरबदल करावा लागतो. अलीकडे स रू झालेल्या पेटारेबंद मालवाहतूक बोटीवरील–कंटेनर चशप्स- 
मालािी िढ-उतार करण्यासाठी वगेळ्याि तऱ्हेच्या याऱ्या आवश्यक असतात. बंदरात मालासाठी संक्मि 
छपऱ्या - रास्ट्न्झट शडेस् - ग दामे, वखारी, माल साठचवण्यासाठी ख ल्या जागा तर हव्याति, पि त्याबरोबर 
याऱ्या, हमाल, चवचवध तऱ्हेिे, वजनािे काटे, जकात नाकी व जलद तपासिी याकंडेही अवधान ठेवाव े
लागते. 

 
बंदराच्या पार्श्यप्रदेशाशी जोडिाऱ्या दळिवळिाच्या उत्कृष्ट सोयींम ळे बंदराकडे येिारी वा 

बंदरातून त्या प्रदेशाकडे जािाऱ्या मालािी वाहतूक जलद होते. त्यासाठी रेल्वे व रस्ते यािें जाळेि 
पार्श्यप्रदेशात असाव ेलागते. बंदरािी स्वाभाचवक वास्तचवक ताचंत्रक क्षमता ज्याप्रमािे त्याच्या चवकासाला 
कारिीभतू ठरत असते, त्यािप्रमािे त्याच्या पार्श्यप्रदेशातील आर्थर्क व औद्योचगक चवकास व त्या प्रदेशािे 
बंदराशी स लभ व स्वस्त दळिवळिाच्या साधनानंी जोडले जािे, यावरही बंदरचवकासाच्या मयादा ठरत 
असतात. म्हिून बंदर व त्यािंा पार्श्यप्रदेश यािें जवळिे नाते जोडिारी दळिवळिािी उत्कृष्ट योजना 
असिे फार आवश्यकत असते. 
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(५) उतारंूसाठी सोयी :— ज्या बंदरात उतारू, वाहतूक आहे, त्या बंदरात - उतारंूसाठी त्यािें 

प्रमाि व वगयवारीन सार, आवश्यक त्या स खसोयी प रवाव्या लागतात. कोकिातल्या बदंरात त्या प रचवताना 
फार खर्थिक असावयािे कारि नाही. कारि कोकिातले बह तेक उतारू बोटीच्या चतसऱ्या वगाने प्रवास 
करिारे असतात. आवश्यक त्या सोयी, स्वच्छता आचि टापटीप असली की प रे. त्यानंा फार ऐषारामी 
सोयींिी अपेक्षा नसते. याउलट हौशी प्रवाशासंाठी वा परदेशी प्रवाशासंाठी बाकी सारा भपका करावा 
लागतो. पैसे खिायलाि ते आलेले असतात. तेव्हा हौसेखातर र्ोडा हात मोकळा सोडायला ते नेहमीि 
तयार असतात. 

 
उतारंूच्या स खसोयींिी ढोबळ यादीि द्यायिी झाली तर त्यात चदवाबत्ती, पािी शौिालये, 

चवश्रामधामे, उपाहारगृहे, हमाल इत्यादींिा समावशे करावा लागेल. 
 
बंदरात उतरिारे उतारू प ढे अंतभागात जािार असतील तर, एस. टी. व रेल्व ेवा खाडीने प ढे 

जािारी लाँि याचं्या वळेेशी बोटीच्या वळेेिी सागंड घालिे आवश्यक असते. यात बंदराचधकाऱ्यानंी 
प ढाकार घेतलेले बरे असते. म ंबईसारख्या प्रम ख आंतरराष्ट्रीय बंदरात, जकात, तपासिी, 
संसगयरोधशाला, पोस्ट व तार ऑफीस, परदेशी ह ंडिावळ बदलण्यािी सोय, इत्यादींिी व्यवस्र्ा करिे 
जरूर असते आंतरराष्ट्रीय वाहतूक चनयचमतपिे करिाऱ्या मागांवर जर बंदर शहर व त्याच्या पचरसरातील 
पे्रक्षिीय स्र्ळे िटकन एका फेरीत दाखचवण्यािी व्यवस्र्ा करता आली तर ते उतारंूना फार सोयीिे होते 
आचि हौशी प्रवाशासंाठी ते आकषयिि ठरते. 

 
(३) बंदर आखिी 
 
बंदरािंी वरील चवचवध काये व वाहत कीच्या वस्त चनष्ठ गरजा लक्षात घेऊन बंदर चवकासािे 

आराखडे तयार करावयािे असतात. केवळ ताचत्त्वक ििा करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष एखाद्या बंदरािे उदाहरि 
घेऊन या प्रचक्येतील चवचवध टप्पे समजावनू घेिे अचधक सोयीिे होईल. त्यासाठी महाराष्ट्रातील भगवती 
बंदर-चमया बे-रत्नाचगरी या बंदरािे उदाहरि घेऊ. 

 
(अ) वाहतूकीिे अदंाज 
 

(१) प्रर्म या बंदरातील प्रिचलत वाहतूक, पार्श्यभागातील संभाव्य औद्योचगकरि व अन्य 
चवकास यामं ळे होिाऱ्या वाहत कीतील वाढीिा स्रू्ल अंदाज बाधूंन त्यातील चकती वाहतूक 
सागरीमाग ेहोईल यािा अंदाज घ्यावा लागेल. 
 

(२) बंदराच्या पार्श्यप्रदेशातील अन्य दळिवळिाच्या सोयींिी संपूिय माचहती त्यातील 
संकस्ट्ल्पत स धारिा, त्यािंा बंदरातील वाहत कीवरील संभाव्य पचरिाम, तसेि पूरक म्हिून 
आवश्यक असलेल्या नवीन सोयींिी आवश्यकता यािंाही चविार करायला हवा. 
 

(३) ही सागरी वाहतूक बारमाही राहील की केवळ िागंल्या हवामानाप रती मयाचदत 
राहील हे ठरवावयास हव.े 
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(४) ही वाहतूक एकमागी की चद्वमागी राहील. म्हिजेि केवळ आयात वा चनयात की 

आयात व चनयात या दोन्हीही तऱ्हेिीं राहील हे बघावयास हव.े 
 

(५) ही वाहतूक काही चवचशष्ट काळात अचधक राहील व त्याम ळे बोटींिी गदी चवचशष्ट 
काळात जास्त होईल, का समप्रमािात चवखूरली जाईल यािे अंदाज घ्यावयास हवते. त्यान सार 
धक्क्यािंी संख्या, माल हाताळण्यािी याचंत्रक यंत्रिा, चकनाऱ्यावर माल साठविीिे के्षत्रफळ व 
प्रकार ठरवाव ेलागतील. 
 

(६) मालाच्या प्रकारािंाही अंदाज बाधंावा लागेल. म्हिजे प्रवाही माल, उदा. तेल, 
उसािी मळी (Molasses) रसायने इत्यादी, खचनजे, सवयसाधारि माल, अन्नधान्ये, यंत्रसाम ग्री, 
इत्यादींम ळे धक्क्यािे प्रकार, माल, हाताळिी यंत्रिा, माल साठविी व्यवस्र्ा यािें चनयोजन 
करता येईल. 
 

(७) क ठल्या तऱ्हेच्या व आकारमानाच्या बोटी बंदरात येतील हे देखील लक्षात घ्याव े
लागेल. त्या बोटींच्या आकारमानान सार व टनभारान सार धके्क बाधंाव े लागतील. वगेवगेळ्या 
बोटींना पाण्यािी खोली कमीजास्त लागत असते. काहीवळेा गाळ काढून बंदरातील पाण्यािी 
खोली वाढवता येते. हे शक्य नसल्यास बंदरात येिाऱ्या बोटींच्या आकारमानावर बंधन पडते. व 
त्याि आकारमानाच्या बोटी या बंदरािा वापर करू शकतात. वकवा बंदरात उपलब्ध असलेली 
पाण्यािी खोली कमी असल्यास त्या बंदराबाहेर खोल पाण्यात नागंरावर उभ्या करावयाच्या व 
नंतर पडावाकडून माल िढविे व उतरविे अशी योजना आखावी लागेल. 
 
(आ) जिंसवेक्षि : 
 

(१) बंदरािे संपूिय जलसवेक्षि करून, चवचवध भागातील पाण्यािी खोली दशयचविारा 
जलालेख तयार करावयास हवा. त्याम ळे धक्क्याच्या जागा, बोटींिे नागंरिी के्षत्र तसेि वळविी 
के्षत्र चनचित करता येईल. 
 

(२) भरती-ओहोटीम ळे पाण्याच्या खोलीत पडिाऱ्या फरकािी नोंद घ्यावी लागेल. 
त्याम ळे काही वळेा भरती-ओहोटीन सार बोटींिे बंदरातील आगमन,-चनगयमन चनयंचत्रत करता 
येईल. त्यािप्रमािे आगमन-चनगयमन मागय “(Approach channel)” ठरचवता येईल. 
 

(३) भरती-ओहोटी व त्यान सार पाण्याच्या खोलीत पडिारे फरकािें नोंदिी पत्रक तयार 
करून बंदरात येिाऱ्या बोटींच्या कप्तानानंा द्याव ेलागेल. 
 
(इ) मृद्सवेक्षि :— बोटींिा संकस्ट्ल्पत आगमन-चनगयमन मागय, नागंरिी व वळविी के्षत्र, 

धक्क्याचं्या जागा या चठकािी आचवद्ध चछदे् (Bore holes) घेऊन तळाखालील जमीन कशा तऱ्हेिी आहे, 
यािा अंदाज घ्यावा लागेल. त्याम ळे तळाखाली वाळू, म रूम, मऊ खडक, यािें र्र कसे व क ठल्या 
खोलीवर आहेत यािी कल्पना येईल. या माचहतीन सार गाळ काढून पाण्यािी खोली चकती वाढचवता येईल 
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तसेि धक्क्यािा पाया घेण्यासाठी तळात चकती खोलवर बाधंकाम घ्याव ेलागेल, यािा व त्यासाठी येिाऱ्या 
खिािा अंदाज घेता येईल. नागंरिी के्षत्रात नागंर धरू शकेल असा तळ आहे वकवा नाही (holding 
ground) यािाही त्याम ळे अदंाज येईल. 

 
(ई) हवामानणवषयक माणहती : 
 
(१) बंदर व त्याच्या पचरसरातील हवामान यािंी संपूिय माचहती गोळा करावी लागेल. 

ऋत मानान सार हवतेील तपमान, आद्यता यात पडिारा फरक यािी माचहती काढावी लागेल. 
 
(२) वारे, त्यािंा वगे व चदशा यािंी माचहती तयार करावी लागेल. चदवसातील वेगवगेळ्या वळेी 

तसेि प्रत्येक ऋतूतील वाऱ्यािंी गती व चदशा यािंी गेल्या काही वषांतील माचहती चमळवावी लागेल. 
 
(३) पावसािे प्रमाि, त्यािे पावसाळी मचहन्यातील मचहनावार चवभाजन कमाल व चकमान पावसािे 

प्रमाि व चदवस यािंी माचहती काढावी लागेल. 
 
(४) लाटािें प्रमाि, त्यािंी कमाल चकमान उंिी, चदशा व गती ऋत न सार काढावी लागते. बोट 

संिालनासाठी व मोठ्या लाटापंासून बंदरात चनवारी के्षत्र चनमाि करण्यासाठी बाधंाव्या लागिाऱ्या 
लाटरोधक कोटाबाबत त्याप्रमािे अंदाज बाधंता येईल. 

 
(उ) गाळ साठण्यािी प्रणक्रया :– बंदरात एखादी नदी वा खाडी याम ळे सतत गाळ येत रहातो 

का? असल्यास त्यािे प्रमाि काय पडते, तसेि चकनारी प्रवाह वा लाटामं ळेही बंदरात गाळ साठत जातो 
का व त्यािेही प्रमाि काय पडते यािी पाहिी करून प्रचतबंधात्मक योजना आखावी लागेल. 

 
(ऊ) गाळ काढिे :– चवचवध कारिानंी जर बंदरात सतत गाळ साठत असेल व प्रचतबंधक उपाय 

जर फार खर्थिक असतील तर, पयायी योजना म्हिजे गाळ अधूनमधून काढावा लागेल. त्यािे प्रमाि काय 
राहील, चकती राहील, चकती कालावधीने तो काढावा लागेल, त्यासाठी कोिती यंत्रिा हवी, त्यावर 
भाडंवली व आवती खिय चकती येईल यािी माचहती तयार करावी लागेल. 

 
(ए) बाधंकामासाठी सामुग्रीिा अदंाज व उपिंब्धता 
 
बंदर चवकासािी योजना आखली की, त्यातील बाधंकामासाठी क ठल्या तऱ्हेिी साम ग्री लागेल. 

(उदा. चसमेंट, लोखंड, पोलाद, वाळू, चवटा, चवचवध आकारािे व वजनािे दगड, लाटरोधक कोट व 
प्रचतबधंक कामे, प नःप्रापि, भरिी इत्याचद) व ती चकती प्रमािात लागेल, ती क ठे उपलब्ध आहेत, ती 
बंदरापयंत आिावयािी काय व्यवस्र्ा आहे, त्यावर खिय काय येईल याबद्दल संपूिय माचहती घ्यावी लागेल. 

 
(ऐ) बंदर व त्याच्या पणरसरातीिं भौगोणिंक व भू-भौणतक पणरस्स्थती 
 
बंदराच्या चवचशष्ट चदशानंा डोंगर वा उंिवटे असल्यास बंदरास वाऱ्यावादळापासून नैसर्थगक संरक्षि 

चमळते. तसे नसल्यास तशी पचरस्ट्स्र्ती चनमाि करण्यासाठी खास योजना करावी लागते. तसेि बंदरालगत 
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भरपूर मोकळी, सपाट जागा असल्यास, बंदरसंलग्न चवकासास, मालसाठविी, कायालये, एवढेि नव्हे 
तर उद्योगधंदे काढण्यास स लभ जागा उपलब्ध होते. नाहीतर प नःप्रापि करून अशी जागा तयार करावी 
लागेल. 

 
(ओ) प्रणतकृती िाििी :– रत्नाचगरी हे काही नैसर्थगक बारमाही बंदर नाही, तर लाटरोधक कोट 

बाधूंन कृचत्रमचरत्या तयार केलेले ते बंदर आहे. तेव्हा हा लाटरोधक चकती लाबंीिा व उंिीिा असावा, 
त्यािी चदशा काय असावी, त्यािी रंुदी चकती असावी, तो चकनाऱ्यावरील क ठल्या वबदूपासून स रू करावा, 
त्याच्या मजब तीसाठी, तो उभारताना त्यात क ठल्या वजनािे दगड वगेवगेळ्या भागात वापराव,े तो चकती 
उंिीच्या व जोराच्या लाटानंा रोखू शकेल, चवचवध लाबंीम ळे त्याच्या आतल्या भागात चकती के्षत्र संरचक्षत 
होऊ शकेल इत्यादींच्या अभ्यासासाठी खडकवासला (प िे) येर्ील मध्यवती जल व चवद्य त् संशोधन कें द्ात 
बंदरािी व लाटरोधक कोट–वभतीिी - प्रचतकृती तयार करून अनेक िािंण्या घेण्यात आल्या आहेत. हीि 
पद्धत अन्य मोठ्या बंदरािंी आखिी करताना अवलंचबली जाते. त्यािप्रमािे बंदरात बाधंावयाच्या 
धक्क्यािंा ताचंत्रक तपशील ठरचवतानाही वापरली जाते. वाऱ्यािंी चदशा, लाटािंी चदशा व गती, बोटी त्यानंा 
स रचक्षतपिे व संर्पिे लाग ूशकतील या दृचष्टकोनातून त्यािंी योजना आखली जाते. लाटरोधक कोट व 
धके्क हे टप्प्याटप्प्याने कसे वाढचवता येतील हेही अजमावले जाते. कारि बंदरािा चवकास वाहत कीच्या 
वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन अनेक वळेा टप्प्या-टप्प्याने करण्यात येतो. प ढील चवकास करताना पूवीिे 
काम वाया जािार नाही, उलट केलेल्या कामाति वाढ करून पूवीिे काम त्यात समाचवष्ट होऊ शकेल 
असा दृचष्टकोन ठेवल्याने, आधीिा खिय वाया जात नाही. 

 
(औ) बंदरािी अणंतम आखिी :– (१) बोटींिा आगमन–चनगयमन मागय म क्र करून तो 

दशयचविाऱ्या नौकानयनसहाय्यक ख िा, बोये, स्तंभ इत्यादींिी योजना करावी लागेल. 
 
(२) बंदरात आल्यानंतर बोटींना स लभतेने वळता याव ेयासाठी बोट वळि के्षते्र चनचित करावी 

लागतात. 
 
(३) धके्क चरकामे नसल्यास बोटींना बंदरात काही वळे र्ाबंाव ेलागते. त्यासाठी नागंरिी के्षते्र 

ठरवावी लागतात. त्यासाठी पाण्यािी योग्य खोली असावी लागते. 
 
(४) यानंतर चवचवध तऱ्हेच्या मालासाठी वगेवगेळे धके्क बाधंिे इष्ट असते. तेल व अन्य प्रवाही 

मालासंाठी वगेळा धक्का असतो. बोट चकनाऱ्याला लागली की बह धा, पाइपलाइनमाफय त ती चरकामी 
करण्यात येते वा भरण्यात येते. त्यासाठी धक्क्यापासून साठविीच्या टाक्क्यापंयंत पाईपलाईन टाकावी 
लागते. ज्वालाग्राही अर्वा स्फोटक माल हाताळण्यासाठी बंदराच्या एका बाजूला असलेल्या स रचक्षत 
चठकािी वगेळाि धक्का बाधंण्यात येतो. सवयसाधारि मालवाहत कीसाठी, तसेि खचनजे वकवा धान्ये इत्याचद 
मालासंाठी चनराळा धक्का, पेटारेबंद मालवाहू बोटी बंदरात येिार असतील तर त्यासाठी वगेळा, प्रवासी 
बोटींसाठी वगेळा, तर मासे वगेरेंच्या वाहत कीसाठी वेगळा असे चनरचनराळे धके्क बाधंाव ेलागतात. त्या 
सगळ्या मालािंी हाताळिीपद्धत व त्यानंा लागिारी यंत्रसामग्री (उदा. याऱ्या वगैरे) धक्क्यावर उभाराव्या 
लागतात. 
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(५) माल व प्रवासी धक्क्यावर उतरल्यावर ते सहज स लभतेने लवकरात लवकर कमी खिात 
बंदराबाहेर पडून प ढील मागी लागतील अशा रीतीने प ढील अंतगयत हालिालींिी योजना करावी लागते. 

 
(६) काही माल, बोट येण्याअगोदर साठवनू ठेवावा लागतो वकवा बोटीतून उतरल्यानंतर प ढे मागी 

होण्याआधी बंदरात साठवनू ठेवावा लागतो. त्यासाठी मालान रूप साठविी के्षते्र, संक्मि छपऱ्या इ. 
वाहत कीच्या कमीजास्त प्रमािान सार व गरजेन सार सोयी प रवाव्या लागतात. त्यािंी हालिाल स लभ 
होईल याकडे लक्ष ठेवाव ेलागते. 

 
(७) बंदरातंगयत वाहत कीसाठी, वाहत कीच्या प्रमािान सार रेल्व ेव रस्ते यािंी योजना करून, माल 

बाहेर पडल्यानंतर, त्याप ढील दळिवळिाच्या साधनाशंी संपकय  ठेवावा लागतो. बंदराबाहेरील 
वाहत कीसाठी रेल्व,े रस्ते वा अंतगयत जलवाहत कीिे मागय उपलब्ध असतात. बंदरातील अंतगयत वाहत कीशी 
त्यािा समन्वय ठेवावा–साधावा लागतो. 

 
(८) बंदरात अनेक तऱ्हेच्या इमारती बाधंाव्या लागतात. त्या गरजेन सार व सोयीस्कर अशा 

चठकािी उभाराव्या लागतात. यात उतारंूसाठी सोयी उदा. चवश्रातंीगृहे, प्रसाधनगहेृ, उपाहारगृहे, तसेि 
बंदराचधकारी व अन्य अचधकारी यािंी कायालये, त्यातील काहींसाठी चनवासस्र्ाने, जकात कायालये, 
बंदर स रक्षाचधकाऱ्यािंी कायालये, चनवासस्र्ाने, मोटारींसाठी गरेॅजेस इत्यादींिा समावशे होतो. 

 
(९) लहानमोठ्या द रुस्तीसाठी याचंत्रकी कमयशाळा, बोटद रुस्तीसाठी स क्या गोद्या यािंाही चविार 

करावा लागतो. 
 
(१०) बंदरात ज्या इतर सेवा लागतात त्यािेही योग्य चठकािी चनयोजन करि अवश्य असते. 

उदा. वीजप रवठा, साडंपाण्यािी व्यवस्र्ा, अस्ट्ग्नशामक दल, वजनािे काटे इत्याचद. 
 
वरील सवय गोष्टींिा चविार करून, बंदर उभारिीिी एक बृहत्योजना तयार करण्यात येते. 

वाहत कीच्या गरजेन सार व चनधीच्या उपलब्धतेन सार चतिी अमलबजाविी करण्यात येत असते. 
 
वरील सवय ििा नीट लक्षात यावी म्हिून, भगवती बदंर चवकासासाठी आखण्यात आलेल्या 

बृहत्  योजनेतील एका टप्प्यािा नकाशा सोबत देण्यात आला आहे. त्यावरून चकती चवचवध कामािे अवधान 
ठेवनू आखिी करावी लागते यािा अंदाज येईल. 

 
(४) बंदरािे वगीकरि 
 
बंदरािें वगीकरि करावयाच्या अनेक पद्धती प्रिचलत आहेत. त्यापकैी प्रम ख पद्धती प ढीलप्रमािे 

आहेत :— 
 
(१) आकारमान :– बंदरािे आकारमान ही एक सापेक्ष संज्ञा झाली. बंदरात चकती धके्क आहेत, 

त्यािंी लाबंी–रंुदी चकती आहे व एका वळेी चकती बोटी बंदरात राहू शकतात, या माचहतीच्या आधारे 
बंदरािें त लनात्मक वगीकरि करता येईल. द सरी पद्धत म्हिजे वगेवगेळी पाण्यािी खोली लागिाऱ्या 
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चकती बोटी एका वळेी बंदरात धक्क्याला राहू शकतात, यावरुन बंदरािें वगीकरि व त लना होऊ शकेल. 
चतसरी पद्धत म्हिजे बंदरािी माल हाताळण्यािी क्षमता. हा एक वगीकरिािा स्वतंत्रि चनकष होऊ 
शकेल. पि ही क्षमता इतक्या चवचवध कारिावंर अवलंबनू असते आचि बंदरागचिक ती कारिे बदलू शकत 
असल्याने, त लनेसाठी ह्या चनकषािा फारसा उपयोग होिार नाही. 

 
बंदराचं्या त लनेसाठी, एक बराि संय स्ट्क्तक चनकष म्हिजे, बंदराने प्रचतवषी चकती अजयनक्षम 

टनभार (नेट टनेज) हाताळला. बंदरािी काययक्षमता त्याम ळे चनदेचशत होते आचि त्या देशातील व्यापार-
उदीम वाढचवण्यासाठी एखाद्या बंदरािा चकती उपयोग झाला ह्यािाही अंदाज येतो. त्याि काळातील अन्य 
बंदरािें आकडे घेतल्यास त लनाही बरीिशी वस्त चनष्ठ होऊ शकते. अर्ात् ह्या पद्धतीत बंदरातील प्रवासी 
वाहत कीिे आकडे लक्षात घेतले जात नाहीत. पि त्याम ळे त लनात्मक वगीकरिातील या पद्धतीिे महत्त्व 
काही कमी होत नाही. कारि वस्त स्ट्स्र्ती अशी आहे की, चकनारी वाहतूक सोडल्यास, आंतरराष्ट्रीय सागरी 
प्रवासी वाहतूक चदवसेंचदवस कमी होत िाललेली आहे.  
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(२) भरती-ओहोटीवर अविंंबून असिेंिंी बंदरे :— ज्या बंदरामंध्ये बोटी, अहोरात्र, ये–जा करू 
शकतात व भरती-ओहोटीन सार, बंदरातील पाण्याच्या खोलीत पडिाऱ्या फरकाम ळे चजरे् नौकानयनात 
अडर्ळा येत नाही, अशी काही बंदरे असतात, त्यानंा स्र्ाचनक भाषेत ‘तरती बंदरे’ म्हितात. बंदराच्या 
आकारमानाशी या वगीकरिािा संबंध नाही. काही बंदरे आकारमानाने मोठी असतील, त्यातील संरचक्षत 
के्षत्र बरेि मोठे असेल, परंत  ओहोटीच्यावळेी बंदरात वा त्याच्या प्रवशेमागात पािी कमी असल्याने भरती 
येईपयंत बोटींना संिलन करता येिे शक्य होत नाही. अशा बंदरानंा ‘स कती बंदरे’ म्हिावयास हरकत 
नाही. ती संपूिय स कतात असा त्यािा शद्बशः अर्य घ्यावयािे कारि नाही. परंत  बोटींना आवश्यक ते पािी 
सदासवयकाळ या बंदरात नसते, एवढाि त्यािा मयाचदत अर्य समजायिा. भरती आली की, बंदरातील 
पािी वाढते आचि मग बोटी ये–जा करू शकतात. 

 
अचलकडे बोटींिे वाढते आकारमान व त्याम ळे त्यानंा लागिारी पाण्यािी वाढती खोली याम ळे पूवी 

त लनात्मकदृष्ट्ट्या लहान बोटींना ‘तरती’ वाटिारी बंदरे आता ‘स कती बंदरे’ म्हिून गिली जाऊ लागली 
आहेत. गाळ काढिे हा त्यावर एक उपाय आहे खरा, पि तसे करायिे म्हटले तर त्यासाठी यंत्रसाम ग्री 
हवी, खिय करायिी तयारी हवी, त्याप्रमािात वाहतूकही हवी. वकवा ते बंदर िालू ठेवण्याचशवाय गत्यतंरि 
नाही अशी पचरचरस्ट्स्र्ती हवी. 

 
(३) वाहतूक वैणशष्ट्य व उपयोगानुसार वगीकरि— 
 
(अ) आरमारी बंदरे :– आरमारािा तळ असलेली ही बंदरे प्राम ख्याने संरक्षि आचि आक्मिाच्या 

दृष्टीने सोयीस्कर अशा चठकािी असतात. देशाच्या आरमारी काचफल्यातल्या चवचवध तऱ्हेच्या बोटी बाधंिे, 
द रूस्त करिे, दारूगोळा, पािी, इंधन इतर भाडंार यािंा प रवठा, हालिाली, संिलन कें द् इत्यादींच्या 
सोयी ह्या बंदरात असतात. शत्र पक्षावर िपळाईने व शीघ्र गतीने हल्ला िढवता येईल यािाही चविार त्यात 
केलेला असतो. पलय  हाबयर आचि चजिॉल्टर येर्ील आरमारी तळ प्रचसद्ध होते. भारतातही म ंबई, 
चवशाखापट्टम्, कोिीन येरे् आपले आरमारी तळ आहेत. मराठ्यानंी चवजयद गय, वसध द गय इ. चकल्ल ेया 
दृष्टीनेि सागर चकनारी बाधंले होते. 

 
(आ) परदेश व्यापारप्रधान बंदरे :– ह्या बंदरातून म ख्यत्त्व े परदेशगामी वाहत कीिी मोठ्या 

प्रमािात उलाढाल होत असते. अर्ात् ही बंदरे देशातंगयत चकनारी वाहतूक पि हाताळत असतात. 
कोकििे उदाहरि द्यायिे झाले तर, रेडी बंदरािे देता येईल. या बंदरातील १०० टके्क वाहतूक परदेशी 
पाठचवण्यात येिाऱ्या अश द्ध लोखंडािी असते. इतर चकनारी वा अंतगयत जलवाहतूक, -प्रवासी वकवा 
माल–यािंा तेरे् संपूिय अभाव आहे. 

 
देशातंगचत णकनारी वाहतूक प्रधान बंदरे :— या बंदरातून परदेशी वाहतूक वज्यय असते असे नव्हे. 

कोकिातली बह तेक बंदरे या वगांत मोडतील. प्रवासी वा माल वाहतूक यािेंि प्राबल्य अशा बंदरातील 
वाहत कीत चदसून येते. 

 
(ई) अतंगचत जिंवाहतुक बंदरे :— ही बंदरे खाड्ाचं्या अगर नदीच्या सागर संगमावर वसलेली 

असतात व तेरू्न अंतगयत जलवाहतूक िालू असते. म ंबई ते मोरा, उरि, रेवस, घरमतर ही वाहतूक तसेि 
साचवत्री खाडीतील बािकोट ते दासगाव, वचशष्टी नदीवरील दाभोळ ते गोवाळकोट वकवा शास्त्री नदीवरील 
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जयगड ते क रूदंडा इत्यादी बंदरे अंतगयत जलवाहतूक प्राधान्य असलेल्या बंदरािी उदाहरिे दाखवता 
येतील. या खाड्ामंधून नदीच्या म खापययत आत २०-२५ मलैापंयंत लाँि व पडाव वाहतूक िालू असते. ही 
झाली खाडीसमातंर वाहतूक. पि खाडीपार करिारीही लहान लहान बंदरे असतात. अैलतीरी पैलतीरी 
जाण्यासाठीि म ख्यत्त्व ेयािंा उपयोग होतो. 

 
(उ) मस्च्िमारी बंदरे :— देशाच्या चकनाऱ्यावरील ज्या पट्टट्यात मासे मोठ्या प्रमािात व 

स लभतेने चमळण्यािा संभव असतो व ज्या चठकाििे आसपास मोठ्या प्रमािात त्यािंा खप असेल अशा 
सोयीच्या जागी मस्ट्च्छमारी बंदरे उदयाल व भरभराटीला येतात. मस्ट्च्छमारी व कोळी समाजािी चपढीजात 
परंपरा तयार होते. अशा बंदरातून इतरही प्रवासी वकवा अन्य मालािी वाहतूक होत नाही असे नाही. पि 
मासळी ही त्यातील सवात अचधक महत्त्वािी वाहतूक. ज्या बंदरात संचमश्र वाहतूक असेल त्या चठकािी 
मासळीसाठी वगेळी जागा, धके्क व अन्य स चवधा असतात. मासळी स कविे, त्यावर प्रचक्या करिे, 
शीतगृहात साठविे वकवा डबाबंद करिे इत्यादी चवचशष्ट सोयी करिे आवश्यक असते. ठािे चजल्ह्यात 
केळवा-माहीम वसोवा, सातपाटी ही काही महत्त्वािी मस्ट्च्छमारी बंदरे आहेत. म ंबई बंदरातही मासळीिी 
बरीि मोठी वाहतूक असते. ससून डॉक्समध्ये त्यासाठी खास सोयी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. 

 
(ऊ) ताणंत्रकी णवश्राम बंदरे :— काही बंदरानंा त्यािंी स्वतःिी अशी खास वाहतूक नसते पि 

बऱ्याि बोटींिी त्या बंदरातून ये - जा होत असते. त्यािे कारि असे की, ती आंतरराष्ट्रीय मागावर 
मोक्याच्या जागी असतात आचि बोटींना दूरिा पल्ला घेताना मध्येि ताचंत्रक चवश्राम आवश्यक असतो. गोडे 
पािी, इंधन, धान्य, भाज्या, फळफळावळ इत्यादींिे साठे नव्याने घेण्यासाठी, अशा बदंरािंा उपयोग केला 
जातो. एडन, कोलंबो इत्यादी बंदरे उदाहरिादाखल दाखचवता येतील. 

 
(ए) नागंरिी बंदरे :— अशी अनेक बंदरे असतात की, जेरे् मध्यम वा मोठ्या आकारमानाच्या 

बोटींसाठी धके्क बाधंलेले नसतात. येिाऱ्या बोटी बंदरामध्ये खोल पाण्यात उभ्या राहतात व माल आचि 
प्रवाश्यािंी, बंदर ते बोट व उलट वाहतूक पडावाद्वारे करण्यात येते. 

 
काही बंदरात धके्क बाधंलेले असतात पि त्याचं्याजवळ पाण्यािी खोली मयाचदत असते. त्याम ळे 

चततकी खोली प रेल अशा बोटीि धक्क्याला लाग ू शकतात. बाकीच्या मोठ्या बोटींसाठी ते बंदर 
धक्काचवरचहत बंदरि ठरते आचि नागंरावरि बोटी उभ्या राहतात. बोटींिे आकारमान वाढू लागल्यापासून 
जगातील धक्का असलेली अनेक बंदरे या वगात मोडू लागली आहेत. 

 
महाराष्ट्राप रते बोलायिे झाले तर येर्ील बह तेक प्रवासी वाहतूक-प्रधान बंदरे नागंरिी बंदरे 

आहेत. जयगड व दाभोळ ही बंदरे सोडली तर इतर बंदरात बोट पाण्यामध्येि लाबं उभी राहाते व उतारंूना 
पडावातून बोटीपयंत जाव ेलागते. पडावासाठी धके्क बाधंलेले आहेत. 

 
(ऐ) धके्क असिेंिंी बंदरे :— बोट धक्क्याला लागली तर मालािी हाताळिी अचधक जलद गतीने, 

सोईस्कर व कमी खिात करता येते. त्याम ळे बह तेक मोठ्या बंदरात, नेहमी वाहतूक करिाऱ्या बोटींना 
सोयीस्कर पडतील असे धके्क बाधंलेले असतात. बोटींिे आकारमान व प्रकार बदलल्यानंतर धक्क्यात पि 
त्या स धारिा करण्यात येत असतात. हे धके्क बाधंताना अनेक ताचंत्रक बाबंींिे अवधान ठेवाव ेलागते, त्यािी 
ििा प ढे योग्य त्या जागी करण्यात आली आहे. 
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(ओ) आयात–णनयात प्रधान बंदरे :— काही बंदरातून वाहतूक एकमागी असते. एखाद्या बंदराच्या 

पार्श्यप्रदेशातील लोकवस्तीसाठी धान्य, शतेीसाठी खते, कारखान्यासंाठी कच्चा माल इत्यादी मालािी 
आयात मोठ्या प्रमािात करण्यात येते. तर काही बंदरातून याउलट, म्हिजे पार्श्यप्रदेशातील, शतेीत, 
कारखान्यात, खािीमध्ये उत्पादन झालेला कच्चा-पक्का माल बाहेर चनयात केला जातो. आयात/चनयातीच्या 
प्रमािावरूनही बंदरािें वगीकरि करता येते. 

 
(औ) प्रवासी मािंवाहतुक प्रधान बंदरे :— बंदरातील पार्श्यभमूीच्या गरजेन सार बंदरातील 

वाहत कीिे स्वरूप चनचित होत असते. स्वयंपूिय पार्श्यप्रदेशातून अर्वा आर्थर्कदृष्ट्ट्या अचतशय मागासलेल्या 
प्रदेशातून मालािी आयात-चनयात कमी होते. तर्ाचप स्वस्त, सोयीच्या व जलद प्रवासी वाहत कीसाठी 
जलमागािा उपयोग होऊ शकिार नाही, अशा बदंरातून प्रवासी वाहत कीिे प्राबल्य असू शकते. 
कोकिातील चकनारी बंदरातून पूवी प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमािात होत असे. तर्ाचप नंतरच्या अनेक 
कारिानंी (ज्यािंी ििा इतरत्र केली आहे–) ती कमी होत गेली. साहचजकि त्याम ळे त्या बंदरािें 
महत्त्वही चदवसेंचदवस कमी कमी होत आहे. 

 
याउलट रेडी बंदरात चकनाऱ्यालागत अश द्ध लोखंडाच्या खािी आहेत व ते मोठ्या प्रमािात या 

बंदरातून परदेशी रवाना होत असते. या व्यचतचरक्त येरे् द सरी कसलीि वाहतूक नाही. प्रवाशािंी तर 
नाहीि नाही. 

 
(अ) णवणवध तऱहेच्या बोटी हाताळिारी खास बंदरे :— चवम क्त संिार करिाऱ्या बोटी ह्या बह धा 

चवचशष्ट तऱ्हेच्या मालािी वाहतूक करीत असतात. उदाहरिार्य :– खचनजे, खते, धान्य इ. ह्या तऱ्हेिा माल 
हाताळण्यासाठी बंदरात खास सोयी लागत असतात. काही बंदरात त्या प रचवल्या जातात आचि बोटींना ते 
चकफायतशीर पडत असल्याने, त्याि तऱ्हेच्या बोटींिी वाहतूक त्या बंदरात मोठ्या प्रमािात िालू रहाते. 

 
तेल व इतर प्रवाही मालवाहतूक करिाऱ्या बोटींसाठी बंदरात वगेळ्याि तऱ्हेिी यंत्रिा, साठविी 

अन् प ढे पाठचवण्यासाठी खास व्यवस्र्ा लागत असते. काही बंदरात वकवा मोठ्या बंदराच्या एखाद्या चवचशष्ट 
भागात त्या प रचवण्यात येतात व त्याम ळे ते बंदर प्रवाही मालवाहतूक करिाऱ्या बोटींिे कें द्स्र्ान बनते. 

 
पूवयचनयोचजत मागावर, वळेापत्रकाप्रमािे चनयचमत वाहतूक करिाऱ्या बोटींिी वाहतूक असिाऱ्या 

बंदरािंा वगेळाि वगय करायला हरकत नाही. या बंदरातून पार्श्यप्रदेशात रे्ट आतपयंत वाहत कीिी एक 
साखळीि तयार होत असते. त्याबरोबर इतर अनेक उलाढाली, व्यापारमागय, पद्धती या रूढ होत असतात 
आचि त्यािंी प्रभावळ या बंदरािें महत्त्व वाढवायला कारिीभतू असते. चनयचमतपिे बोटीिी उपलब्धता - 
माल व प्रवासी–हे या बंदरािे वैचशष्ट्ट्य असते. 

 
(४) बारमाही व हवामान णनभचर बंदरे :– वादळी हवामानात आचि पावसाळ्यातले सागरािे रौद् 

रूप क िी पाचहले नाही? वारा फोफावला आचि दया उफाळला की, मोठ्या धीरािे दयासारंग पि आपले 
तारू सागरात लोटायला धजत नाहीत. वारा आचि लाटा यामं ळे सम द् खवळला की, त्या उधािात बोटींना 
संिार करिे कठीि जाते. अशावळेी स रचक्षत बंदरािंा चनवारा घेिे कप्तान पसंत करतात. चनसगयतःि काही 
बंदरानंा असे संरक्षि चमळालेले असते. डोंगरपट्टी वकवा भपू्रदेश चवस्ताराच्या आतल्या अंगाला जि ूकाही 
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त्याचं्या क शीति अशी बंदरे वसलेली असतात. चतरे् लाटािंा मारा, वाऱ्यािा जोर, आचि उधािािा आवगे 
कमी असतो, पािी शातं असते, व बोटी स रचक्षतपिे उभ्या राहू शकतात. अशा बंदरानंा इंग्लीशमध्ये ‘ऑल 
वदेर पोटय’ म्हितात. मराठीत त्याला प्रती शब्द आहे “बारमाही बंदर”. या बंदरात अगदी शब्दशः 
बारामचहने वाहतूक अगर माल हाताळिी करता आली नाही, तरी बह तेक वळे हे कायय िालू राहू शकते. 
अगदी वादळ, त फान असेल, पावसािा फार जोर असेल तर तेवढ्याप रते बंदरातले काम रं्डावते. 
महाराष्ट्रातले म ंबई बंदर हे असे नैसर्थगक बारमाही बंदर आहे. 

 
याउलट हवामानावर अवलंबून असिारीही बंदरे असतात. पावसाळ्याच्या चदवसात 

वाऱ्यावादळापासून ह्यानंा सरंक्षि नसते. बंदराबाहेर सागर खवळला की, बंदरातही त्यािे प्रचतवबब पडते. 
भारतातील पचिम चकनाऱ्यावर २५ ते ३१ ऑगस्ट हा अचधकृतरीत्या पावसाळी हवामानािा काळ म्हिून 
गिला जातो. या काळामध्ये बंदरातील वाहतूक रं्डावते. अशा हवामान चनभयर बंदरािे, कृचत्रमरीत्या 
अचभयाचंत्रकी चकमयेने बारमाही बंदरात रूपातंर करता येते. कोकिातील रत्नाचगरी, ज्याला आता भगवती 
बंदर म्हितात—हे असेि एक बंदर िेकवॉटर–(लाटरोधक) बंधारा बाधूंन बारमाही बंदर करण्यात आले 
आहे व त्यािी व्यास्ट्प्त वाढचवण्यात येत आहे. पि हे करायिे म्हिजे कोट्यावधी रूपये खिय कराव े
लागतात. अन् सहाचजक त्या मानाने वाहतूक असायला हवी. खिय आचि त्यािे फायदे यािंा काही चहशोब 
जमवायला हवा. नाहीतर हे कोट्यावधी रूपये केवळ ग ंतून पडतात. 

 
शासनाने कोट्यावधी रूपये खिय करून बारमाही बंदर तयार केले. तरी ते उपय क्त ठराव ेयासाठी 

आिखी चकमान दोन गोष्टीिी आवश्यकता असते. एकतर बारमाही वाहतूक करू शकतील अशा बोटी 
हव्यात. शासनाकडे अगर खाजगी के्षत्रात—आचि पावसाळ्यातही भरपूर प्रमािात उपलब्ध होईल अशी 
वाहतूक हवी—तशी आवश्यकता हवी. नाहीतर, बराि खिय करून बारमाही बंदर तयार करायिे आचि 
वापर फक्त आठ मचहने. अन् पावसाळ्यािे िार मचहने तर चबिारे िातकासारखे बोटीिी वाट पाहत 
बसायिे! तेव्हा, बंदर चवकासािा काययक्म आचि मयादा ठरचवताना या गोष्टीिा व्यावहाचरक दृष्टीकोनातून 
चविार करावयास हवा. 

 
(५) नैसर्थगक व कृणत्रम बंदरे :— भरपूर खोल पािी, वाऱ्या–वादळापासून चनवारा, व चवकचसत वा 

चवसनशील असा समृद्ध पार्श्यप्रदेश यािंी नैसर्थगक देिगी चमळालेली, अशी काही बंदरे असतात. तर काही 
बंदरात ही सारी पचरस्ट्स्र्ती कृचत्रमरीत्या, आवश्यकतेन सार तयार करावी लागते. अन क्मे म ंबई व मद्ास 
बंदरे ही यािंी उदाहरिे म्हिून सागंता येईल. अर्ात् जहाजबाधंिी के्षत्रातील व बंदराच्यापचरसरातील 
अन्य बदलामं ळेही, एकेकाळी नैसर्थगक बंदर म्हिून नावाजलेल्या बंदरात कृचत्रम उपायािंा वापर करून 
त्यािी उपय ख्तता चटकवावी लागते, वाढवावी लागते. काही वळेा मोठ्या प्रमािात गाळ काढून पाण्यािी 
खोली वाढवावी लागते काही वळेा लाटरोधक बंधारा (िेक वॉटर) वाढवनू, चनवाऱ्याच्या के्षत्रात वाढ करावी 
लागते. रत्नाचगरी येरे् भगवती बंदर एक लाटरोधक कोट बाधूंन तयार केले जात आहे. 

 
(६) णवमुक्त बंदरे :— ‘न्हावा शवेा येरे् चवम क्त बंदर होिार’ असे आपि नेहमी ऐकत असतो. ह्या 

चवम क्त बंदरािा अर्य असा की, त्या भोवती पूवयचनदेचशत, चवचवचक्षत मयादेत माल उतरचवण्या–
िढचवण्यासाठी, जकातीिी त्रासदायक यातायात करावी लागत नाही. या कके्षच्या बाहेर माल जात नाही 
तोवर त्या मालावर क ठलीि आकारिी केली जात नाही. त्यािंी साठवि, प नबांधिी व चनयात यासाठी 
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कर आकारले जात नाहीत. हाँगकाँग हे जगातील प्रख्यात ‘चवम क्त बंदर’ आहे. भारतातही काडंला येरे् 
अशीि सोय आहे. 

 
(७) मािंकीनुसार बंदरािे वगीकरि :— आपल्या भारतात ‘सब भमूी गोपालकी’ तशी सवय 

लहानमोठी बंदरे सरकारच्या मालकीिी आहेत. त्याम ळे वरील वगीकरि आपल्याला र्ोडेसे चवचित्र 
वाटेल. पि जगातल्या इतर देशात बंदरािंी मालकी चवचवध पद्धतीिी असते. अमेचरकेमध्ये काही बंदरे 
मोठ्या खाजगी कंपन्याचं्या मालकीिी आहेत. ह्या कंपन्या स्वतःिी जलवाहतूकीिी गरज भागचवण्यासाठी 
स्वखिाने आवश्यक त्या सोयी करून बंदरािंी उभारिी करतात. रेल्व ेकंपन्या पि काही वळेा ही पद्धत 
पसंत करतात. य रोपातील काही देशात. स्र्ाचनक नगरपाचलकाकंडेही बंदरािी मालकी वा व्यवस्र्ापन 
असते. लंडन, चलव्हरपूल ही बंदरे चवर्श्स्त मंडळाच्या मालकीिी आहेत. र्ोडक्यात म्हिजे–स्र्ाचनक, 
राजकीय, आर्थर्क व व्यावहाचरक गरजेन सार बंदराचं्या मालकी हक्कातही प्रकार व वैचवध्य आढळून येते. 

 
(८) सवच सोयी समावेशक बंदरे :— बंदरािें वगीकरि वर दशयचवल्याप्रमािे चवचवध प्रकारे करता 

येत असले तरी एखादे बंदर क ठल्या वगात पडेल हे प्राम ख्याने त्या बंदराच्या उपयोगावर अवलंबून असते. 
काही बंदरािंा अनेक प्रकाराने उपयोग होत असतो आचि मग त्यािें वगीकरि क ठल्यातरी एकाि वगात 
करिे चततके संय स्ट्क्तक ठरत नाही. चवचशष्ट भौगोचलक पचरस्ट्स्र्ती, पार्श्यप्रदेशाशी जोडिारी वाहतूक 
व्यवस्र्ा, देशातील व्यापारी व औद्योचगक उलाढालीत त्यािे स्र्ान, तसेि चवचवध उपयोगासंाठी आवश्यक 
त्या सोयी, कमीत कमी खिात उभारण्यािी ताचंत्रक क्षमता इ. गोष्टीवर बंदराच्या उपयोगािी चवचवधता 
अवलंबून असते. बह उदे्दशी, चवचवधग िसपंन्न असे म ंबई बंदरािे वियन करता येईल. त्यािा चवस्तार व 
चवकास अशा तऱ्हेने करण्यात आला आहे की, एकाि वळेी, त्यािा अनेक प्रकारे उपयोग होऊ शकतो व 
बंदरात चवचवध प्रकारिी वाहतूक हाताळता येते. बंदरात बाधंलेल्या चनरचनराळ्या धक्क्यावंर चवदेशी 
मालािी व उतारंूिी िढ–उतार करता येते. त्याम ळे म ंबई हे आंतरराष्ट्रीय बंदर म्हिून ओळखले जाते, 
तर इरे् कोकि व देशातील अन्य सागरी प्रातंातून येिाऱ्या मालािी व प्रवाशािंीचह वाहतूक मोठ्या प्रमािात 
होत असल्याने त्यास देशातंगयत चकनारी वाहतूक प्रधान बंदर म्हिूनही संबोचधले जाते. ठािे खाडी, 
घरमतर खाडी, पनवले खाडी (ठािे, कल्याि, पनवले, मोरा, करंजा, रेवस, घरमतर, माडंवा) इत्यादी 
चठकािाशंी म ंबई बंदरातून अंतगयत जलवाहतूक मागाने मोठ्या प्रमािात प्रवासी व छोट्या प्रमािात 
मालवाहतूक होत असते. म ंबई हे जसे प्रवासी बंदर आहे, तसेि ते मालवाहू बंदरही आहे. म ंबई हे जसे एक 
आरमारी बंदर आहे, तसेि मस्ट्च्छमारी बंदरही आहे. 

 
बंदरािी उभारिी व चवकास शास्त्रश द्ध पायावर करून त्यािा कमीतकमी खिात जास्तीत जास्त 

फायदा कसा होईल, या दृष्टीने चवकास करिे यासाठी दूरदृष्टी असलेल्या तंत्रज्ञ–संयोजकािंी फार 
आवश्यकता असते. त्यासाठी नौकानयन व सागरी अचभयाचंत्रकी के्षत्रािा सखोल अभ्यास हवा. 

 
(५) बंदर शासन पद्धती 

 
बंदरािी शासन पद्धती, शासन यंत्रिा, आर्थर्क व्यवस्र्ापन आचि चनयोजन या फार महत्त्वाच्या 

बाबी आहेत, कारि त्यािें पचरिाम त्या बंदराच्या काययक्षमतेवर होत असतात. इतकेि नव्हे तर बंदराच्या 
चवकासािी चदशा व गती त्यावर अवलंबून असते. नौकानयन आचि सागरी अचभयाचंत्रकी के्षत्रात झपाट्याने 
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होत असलेल्या बदलान सार स धारण्यािी पचरवतयनचशलता बंदराच्या शासन यंत्रिेवरि बरीिशी अवलंबून 
असते. 

 
भारतात आचि आपल्या महाराष्ट्र राज्यात बंदरचवकास आचि त्याबाबतिे चनयोजन ह्या कल्पना, 

अगदी अलीकडच्या काळात, म्हिजे सन १९६० च्या आसपास, महाराष्ट्र राज्य स्र्ापनेनंतर प ढे आल्या 
आचि म्हिून बंदर शासन पद्धतीिी ओळख करून घेिे इष्ट ठरेल. 

 
बंदर चवकासािी योजना आखत असताना ताचंत्रक तसेि आर्थर्क दृष्ट्ट्याही काययक्षम व समर्य 

शासकीय यंत्रिा उभी करावयािी योजना आखली पाचहजे. शवेटी ही यंत्रिाि दैनंचदन देखभाल, 
अन शासन व चवकास काययक्मािी अंमलबजाविी करिार असते. ह्या यंत्रिेच्या काययक्षमतेवर चवकास 
काययक्मािी व पयायाने बंदरािंी यशस्ट्स्वता अवलंबनू असते. 

 
बंदर शासनािी एखादी प्रामाचित व्यवस्र्ा असून तीि सवयत्र अंमलात आिली जाते अशी क िािी 

कल्पना असेल तर ती ि कीिी ठरेल. देशपरत्त्व ेही पद्धत वगेवगेळी आढळून येते. स्र्ाचनक गरजा, प्रर्ा, 
शासकीय धोरि, राजकीय व आर्थर्क चविारप्रिाली, ताचंत्रक के्षत्रातील चवकास इत्यादी गोष्टीन सार शासन 
यंत्रिा आकार घेत असते व तीत बदलही होत असतात. जगातील बह तेक बंदराचं्या बाबतीत असे आढळून 
येते की, त्याचं्या व्यवस्र्ापनात आचि बदंरातील वाहतूक व्यवस्र्ापनात खाजगी के्षत्रािा वसहािा वाटा 
असतो आचि बंदर शासनाकडे “समन्वय, चनयोजन आचि बंदरात चवचवध सोयी प रवनू त्यािंी देखभाल” 
इत्यादी काम राहते. खाजगी कंपन्या बोटी हाताळिे, पडाव प रविे, माल िढविे, उतरविे, हमाल 
जमविे इत्यादी कामे पाहतात. हाँगकाँग बंदरात तर काही के्षते्रही खाजगी कंपनीच्या मालकीिे आहेत. 
परंत  भारतात मात्र सगळी लहान मोठी बंदरे, सरकारच्या मालकीिी आहेत आचि बंदराचं्या सवय 
उलाढालीत शासनि प ढाकार घेते आचि चनयंत्रि ठेवीत असते. 

 
भौगोचलक पचरस्ट्स्र्ती, राजकारि, हवामान, संस्कृती, समाजस धारिा, व्यापारी संबंध आचि 

देशातील सवयसाधारि प्रवृत्ती ही सवयि या प्रश्नाशी चनगडीत आहेत. क ठले एकि तत्त्व सवय बंदराचं्या 
व्यवस्र्ापनात असते असे म्हिता येिार नाही. एक इंस्ट्ग्लश तंत्रज्ञ श्री. कॉर्थनक यानंी म्हटल्याप्रमािे, 
“जगातील बंदरामंध्ये प्रिचलत असलेल्या पद्धती पाचहल्या तर क ठलीही एक “प्रमािपद्धत” म्हिून म्हिता 
येिार नाही.” सध्याच्या पद्धती ह्या बह ताशं गरजेपोटी वकवा स्र्ाचनक शासनाने वळेोवळेी केलेल्या 
कायद्यान सार चनमाि झालेल्या आहेत. देशातील राज्य यंत्रिेिा बंदराचं्याि नव्हे तर एकूि वाहतूक 
व्यवस्रे्वर व अन्य सावयजचनक सेवावंरही प्रभाव पडत असतो. 

 
सवयसाधारितः वर उल्लखे केलेल्या चवचवध कारिान सार बंदर शासनाच्या िार प्रम ख पद्धती 

प्रिचलत आहेत :— 
 

(१) स्वायत्त संस्था :— यात बंदर चवर्श्स्त मंडळािा समावशे होतो. उदा. लंडन, म ंबई, 
कलकत्ता वगैरे. 
 

(२) नगरपाणिंका शाणसत बंदरे :— यात य रोपमधील अनेक बंदरािंा समावशे होतो. जसे 
अँटवपय, रॉटरडॅम, चिस्टल इ. 
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(३) खाजगी मािंकी :— चवशशेतः, अमेचरकेत रेल्व े वा अन्य मोठ्या कंपन्याचं्या 

मालकीिी स्वतःिी बंदरे आहेत. 
 

(४) राज्य शासन प्रशाणसत :— ही पद्धत बह तेक चठकािी आढळून येते. उदा. भारत, 
इराि, पचिम आचशया, कॅनडा, इ. देशातील बंदरे. 
 
यातील “स्वायत्त संस्र्ा” स्र्ापण्यािी पद्धत अचधक सोचयस्कर चदसते. कारि संस्रे्च्या चवर्श्स्त 

मंडळावर नौकानयन व बंदरचवकास यात रस असलेले व ज्यािें चहतसंबधं ग ंतलेले आहेत, अशा नामवतं 
प्रचतचनधींिी नेमिूक होत असते. देशातील जहाज मालकाचं्या संघटना, वाचिज्य मंडळे, उद्योग मंडळे, 
रेल्व,े पोलीस, गोदी कामगार इत्यादींिे प्रचतचनधी या मंडळावर येतात, त्याम ळे बंदरािा समन्वचयत 
कारभार व चवकास साधता येतो. 

 
याबाबतिी र्ोडीशी कल्पना यावी म्हिून काही देशातील बंदर शासनपद्धतींबद्दल माचहती येरे् 

देण्यात येत आहे. 
 
इगं्िंंड :— १९४७ साली रान्सपोटय ॲक्ट पास होईपयंत इंग्लंडमध्ये, रेल्व ेव बंदरे यािंी मालकी 

खाजगी व सावयजचनक अशा दोन्ही के्षत्रात होती. 
 
द सऱ्या महाय द्धात बंदरािंी वाटिी वगेवगेळ्या चवभागात करण्यात आली आचि प्रत्येक चवभागाला 

चवभागीय बंदर अचधकारी नेमण्यात येऊन, त्या त्या चवभागातील बंदरावंरील देखरेख, स सूत्रता व 
समन्वयािे काम या अचधकाऱ्याकडे सोपचवण्यात आले. काही मोठ्या बंदरासंाठी मात्र खास वगेळ्या संस्र्ा 
स्र्ापन करण्यात आल्या आहेत. उदा. लंडनसाठी पोटय ऑफ लंडन ॲर्ॉचरटी (लंडन बंदर प्राचधकरि) 
तर मर्थस डॉक्स ॲन्ड हाबयर बोडय चलव्हरपूलसाठी, चद कापोरेशन ऑफ चद चसटी ऑफ चिस्टल त्या 
बंदरासाठी आचि ग्लासगो बंदरासाठी क्लाईड रस्ट इत्यादी. इंग्लंडमध्ये सवय बंदरावंर अखेरिी अचधसत्ता 
पचरवहन मंत्रालयािी असते. 

 
फ्रान्स :— देशातले रस्ते, पूल, अंतगयत जलवाहतूक मागय व बंदरे यािंी देखभाल भारतात 

ज्याप्रमािे बाधंकाम खाते करते, त्यािप्रमािे फ्रान्समध्ये मध्यवती सरकारच्या ‘Ponts et Chaussees 
माफय त बंदरािे काम पाचहले जाते. या पद्धतीिा उगम फ्रें ि राज्यक्ातंीच्या स मारास झाला. राज्यशासन 
बंदराबाबत सवय जबाबदारी उिलते. धके्क बाधंिे व त्यािंी द रूस्ती करिे, गाळ काढिे, नौकानयन स चवधा 
प रविे, जलसवेक्षि व मालावर बोटींकडून बंदरपट्टी वसूल करिे इ. सवय कामे शासनातफे केली जातात. 
मंत्रालयाकडून बंदर संिालकािी नेमिूक करण्यात येते. त्याला सल्ला देण्यासाठी एक सल्लागार सचमती 
चनय क्त केलेली असते. पि चतिा सल्ला मानलाि पाचहजे असे बंधन संिालकावर नसते. 

 
राष्ट्रीय पातळीवरून होिाऱ्या चनयंत्रिािा एक मोठा फायदा असा की, बंदरािा चवकास आचि 

त्यासाठी चनधी उभारिे या बाबतीत चवशाल राष्ट्रीय दृष्टीकोन ठेवनू चनियय घेता येतात व केवळ स्र्ाचनक व 
तात्काचलक फायदा लक्षात घेऊन होिारा अपव्ययी खिय टाळता येतो. पि याला द सरीही एक बाजू आहे. 
राष्ट्रीय अंदाजपत्रकात जशी तरतूद होईल त्यान सार बंदरावर खिय होतो. अंदाजपत्रक पास करिाऱ्यामंध्ये 
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बंदरचवकासात गम्य व त्या के्षत्रातील ज्ञान असलेल्या लोकािंा प्रभाव असेलि असे नाही. यािा पचरिाम 
साहचजकि असा होईल की, बंदरासंंबधंीिे शासकीय धोरि सत्ताधारी पक्षाच्या मताप्रमािे बदलत राहते. 
काही काळ फ्रान्समध्ये दररोज उगवत्या सूयाबरोबर एक नवीन मंत्रीमंडळ येण्याइतकी राजकीय अस्ट्स्र्रता 
चनमाि झाली होती. अशा अस्ट्स्र्र राजकीय पचरस्ट्स्र्तीत दीघयकालीन चनयोजन शक्य नसल्याने 
चवकासकाये रं्डावतात. चतर्ल्या बंदर संिालकाला, अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नावंर, चवशषेतः चजरे् मोठ्या 
प्रमािात आर्थर्क ग ंतविूक आहे अशा योजनावंर, शासनािी पूवयसंमती घ्यावी लागते. अस्ट्स्र्र राजकीय 
पचरस्ट्स्र्तीम ळे ह्या चक्येस चवलंब होिे साहचजक असते. 

 
अमेणरका :— अमेचरकेत नौकानयनोपयोगी सवय जलमागांवर संघ राज्यािी अचधसत्ता िालते. 

दैनंचदन कारभार, साधारितः संबंचधत राज्य सरकार, स्र्ाचनक नगरशासन, अर्वा बंदर प्रशासन 
िालवते. तर्ाचप संसगयरोध, आ–प्रवास (स्र्ाचयक होण्यासाठी एखाद्या देशात प्रवशे करिे (इचमगे्रशन), 
जकात (सीमाश ल्क), नौकानयन इत्यादी बाबींवर संघराज्यािे चनयंत्रि असते. बंदरातील अचधकारी, 
कप्तान नौकानयनािी बाजू साभंाळतो तर पतन अचभयतंा (Harbour Engineer) बाधंकाम, गाळ काढिें व 
इतर बंदर स धारिेच्या कामाकंडे लक्ष देत असतो. 

 
बंदरातील धके्क व माल हाताळण्याच्या इतर सोयी, ज्याला इंग्रजीत “टर्थमनल फॅचसचलटी” 

म्हितात, त्या काही चठकािी खाजगी तर काही चठकािी सावयजचनक के्षत्रात असतात. 
 
कॅनडा :— कॅनडात बंदरािे तीन वगय पाडण्यात आले आहेत. नॅशनल हाबयसय, (राष्ट्रीय बंदरे,) 

कचमशन हाबयसय (आयोग बंदरे) व सावयजनीक बंदरे. यातील राष्ट्रीय बंदरासंाठी “राष्ट्रीय बंदर मंडळ 
कायदा, १९३६” यान सार राष्ट्रीय बंदरमंडळ स्र्ापन करण्यात आले असून त्याच्या अचधपत्त्याखाली 
देशातील प्रम ख आठ बंदरे सोपचवण्यात आली आहेत. हे मंडळ म्हिजे संचवधाचनक संस्र्ा असून बंदरािें 
व्यवस्र्ापन व चवकास याकडे ते लक्ष देते. ही बंदरे केवळ राष्ट्रीयि नव्हे तर आतंरराष्ट्रीय महत्त्वािी 
असल्याने त्याचं्यासाठी खास वगेळी यंत्रिा चनमाि करण्यात आली आहे. 

 
आयोग बंदरे ही स्र्ाचनकदृष्ट्ट्या महत्वािी बंदरे असून त्याचं्यासाठीही खास आय क्त मंडळे 

नेमलेली असतात. संबंचधत नगरप्रशासनािा प्रचतचनधी या मंडळावर असतो. 
 
याचशवाय इतर लहान मोठी अशी ३०० च्यावर सावयजचनक बंदरे असून ती शासनाच्या पचरवहन 

चवभागाच्या प्रत्यक्ष चनयतं्रिाखाली आहेत. 
 
भारत :— भारतातील बंदरशासनासबंंधी सचवस्तर ििा प ढे करण्यात आली आहे. याचठकािी 

त लनेसाठी एवढीि माचहती प रे की, बंदर व्यवस्र्ापन ही शासकीय बाब मानण्यात येऊन, त्यािंी 
जबाबदारी सावयजचनक के्षत्राति ठेवण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्ट्या व वाहतूकीिा चविार करता 
देशातील महत्वािी १० बंदरे मेजर पोटयस् (प्रम ख बंदरे–) म्हिून जाहीर करण्यात आली असून ती कें द् 
शासनाच्या अचधपत्त्याखाली आहेत व त्याचं्यासाठी खास चवर्श्स्त मंडळे नेमण्यात आली आहेत. बाकीिी 
सवय बंदरे ही संबंचधत राज्यशासनािी जबाबदारी असून राज्यानंी आपल्या वगेवगेळ्या बंदर संघटना उभ्या 
केल्या आहेत. 
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वरील चवविेनावरून हे लक्षात येईल की, बंदर व्यवस्र्ापनेिी एक प्रमाचित अशी पद्धत नाही, तर 
देशपरत्व ेती वगेवगेळी आहे. सवय पद्धतीत काही दोष, तर काही फायदे आहेत. शवेटी बंदर व्यवस्र्ापन व 
चवकास ह्यािंा संबंध शासनयंत्रिेशी येतो. आचि त्याम ळे देशातील प्रिचलत राजकीय चविार प्रिालीिा 
प्रभाव व्यवस्र्ापन पद्धतीच्या घडिीवर पडतो. बंदराच्या अर्यकारिािा चविार केल्यास, “प्रत्यक्ष शासन 
चनयतं्रि” ही पद्धत अचधक सोयीिी चदसते. कारि त्याम ळे बंदरािी आर्थर्क बाजू भक्कम होते व त्यास 
आर्थर्क स्र्ैयय लाभ ूशकते. बंदराचं्या चवकासासाठी केवळ त्या बंदरातील उत्पन्नावरि अवलंबनू न राहता 
शासन आपल्या चतजोरीतील पैसा त्या बंदरावर खिय करू शकते. शासन चनयंत्रिािा आिखी एक फायदा 
म्हिजे केवळ स्र्ाचनक आप लकी व अचभमान या दृष्टीकोनातून न पाहता राष्ट्रीय पातळीवर सागंोपागं 
चविार करून चनवडक बंदरािंा चवकास करिे शक्य होते. त्याम ळे अवाजवी भाडंवली ग ंतविूक टाळता 
येते. या पद्धतीिा चतसरा फायदा म्हिजे बंदर व नौकानयन ही देशातील एकूि वाहतूक व्यवस्रे्िा भाग 
असल्याने त लनात्मक गरजा व फायदे लक्षात येऊन शासन त्याचं्या चवकासािा अग्रक्म ठरव ूशकते व 
बंदरािंा एकागंी अदूरदशी चवकास व त्यावरील आर्थर्क अपव्यय टाळता येतो. पि याही पद्धतीत एक धोका 
आहे आचि तो म्हिजे राजकीय दृष्टीकोनातून घेतल्या जािाऱ्या चनिययािा. 

 
बंदर व नौकानयन या के्षत्रात अचलकडे जी नेत्रचदपक प्रगती झालेली चदसते, ती पाहता सतत 

बदलण्यािी, स धारण्यािी प्रचतचक्या या के्षत्रात चकती महत्वािी असते, हे लक्षात येईल. बंदर शासन यंत्रिा 
अचतशय पचरवतयनशील हवी. उभे आहात त्या भमूीवर तर पाय पके्क रोवलेि पाचहजेंत. मात्र दृष्टी चनत्य 
बदलत्या चक्षतीजाकडे हवी अशी भचूमका बंदर शासनाला घ्यावी लागते. 

 
बंदर व्यस्र्ापनेिी पाळेम ळे देशातील ऐचतहाचसक पचरस्ट्स्र्तीत रूजलेली असतात त्या 

व्यवस्र्ापनेिे भचवतव्य वतयमान व भचवष्ट्य काळातील गरजा ठरवीत असते आचि ह्या पचरवतयनशीलतेति त्या 
यंत्रिेिी यशचर्श्ता अवलंबून असते. 

 
बंदर व्यवस्र्ापन ही त्याच्या वाढत्या व्यापाबरोबरि, एक महत्वािी बाब झालेली आहे. बंदरािंी जी 

चवचवध काये आहेत, त्यात स सूत्रता आििे व एकूि सवय बंदर संघटना साखळीबद्ध पद्धतीने काययक्षम ठेविे, 
त्यात वळेोवळेी स धारिा करिे व त्याचं्या चवकासाच्या चदशा, वाहत कीच्या बदलत्या गरजान सार ठरवनू 
तसे काययक्म काययवाचहत आििे, यासाठी संघटना व काययपद्धती यात तरबेज असलेल्या अचधकाऱ्यािंी 
योग्य त्या चठकािी नेमिूक करावी लागते. तसेि ताचंत्रक बाज साठी जरूर ती ताचंत्रक पात्रता, धडाडी व 
दूरदृष्टी असलेला अचधकारी वगय चनवडिे हे फार आवश्यक असते. 

 
बंदरात चवचवध तऱ्हेिा माल हाताळला जातो. स्फोटक माल, प्रवाही, तसेि सवयसाधारि मालही 

येत–जात असतो. तसेि बंदरानचजक वगेवगेळ्या तऱ्हेिे कारखाने चनघत असतात. अशा कारखान्यामं ळे 
बंदरातील हवा व पािी दूचषत होिार नाही याकडे अवधान ठेवाव ेलागते. प्रदूषिास आळा घालिे हेही 
काम बंदर संघटनेस जागरूकतेने कराव ेलागते. 

 
(६) आदशच बंदरािंी िंक्षिे :— एखादे बंदर उपय क्त ठरून, त्यािी भरभराट होण्यासाठी ज्या 

काही चवचशष्ट गोष्टींिी आवश्यकता असते, त्या आता र्ोडक्यात बघ ूया :— 
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(अ) बंदरािा पार्श्यप्रदेश समृद्ध हवा. एकतर त्यात चवपूल लोकसंख्या असावी की जी 
वाहत कीसाठी त्या बंदरावर अवलंबून असेल. वकवा उद्योगधंदे व व्यापार–उदीम मोठ्या प्रमािात 
बंदर पचरसरात असावयास पाचहजे. 
 

(आ) सागर चकनाऱ्यािी जमीन भ सभ शीत नसावी नाहीतर धूप होऊन वारंवार 
द रूस्तीसाठी खिय वाढत जातो. चशवाय गाळ भरण्यािी प्रचक्या पि वाढत जाते. 
 

(इ) पार्श्यप्रदेशाशी बंदर िागंल्या, स लभ, जलद व स्वस्त अशा चवचवध साधनानंी जोडले 
गेलेले असाव.े त्याम ळे बंदरात चनयातीसाठी येिाऱ्या मालािी सोय होते व बंदरात आयात 
झालेल्या मालािे पार्श्यप्रदेशात लवकर वाटप होते. 
 

(ई) बंदरात पाण्यािी आवश्यक ती खोली सतत असावयास पाचहजे. त्याम ळे बोटींिी 
वाहतूक अहोरात्र िालू राहते व भरती-ओहोटीसाठी त्यािंा खोळंबा होत नाही. जरूर लागल्यास 
गाळ काढण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रसाम ग्री बंदरशासनाकडे असावी. 
 

(उ) बंदराच्या चकनारी लागिाऱ्या चवचवध सोयी, साठविी, भाडंार, शासकीय इमारती, 
वाहतूक व्यवस्र्ा इ. साठी बंदराला लागून चवपूल मोकळी जागा उपलब्ध असावी. 
 

(ऊ) बंदराच्या कारभारासाठी काययतत्पर यंत्रिा असायला हवी. नौकानयन व्यवसायाच्या 
चवचवध बाजंूिे तंत्रज्ञ या यतं्रिेत असायला हवते व त्यानंी बंदरातील अडििींिे सतत चनवारि 
करून त्याच्या चवकासाच्या योजना आखून यशस्वीपिे वळेच्यावळेी राबवल्या पाचहजेत. 
 

(ए) बंदरात प रेसे धके्क उपलब्ध हवते व त्यानंा लागनू बोटींना आवश्यक ती पाण्यािी 
खोली असायला पाचहजे. 
 

(ऐ) चनयातीसाठी येिारा माल वा आयात झालेला माल, बंदरात, प ढे हलचवला जाईपयंत 
त्याच्या स रचक्षत व स व्यवस्ट्स्र्त साठविीसाठी ग दामे मोकळ्या जागा इत्यादींिी व्यवस्र्ा असली 
पाचहजे. 
 

(ओ) बंदरात येिारी चवचवध वाहने उभी राहण्यासाठी अर्वा त्यािंा स्वैर संिार 
होण्यासाठी प्रशस्त वाहनतळ असावते. 
 

(औ) बोटीवर माल िढचवण्या-उतरचवण्यासाठी चवचवध तऱ्हेच्या याऱ्या (के्नस), रक्स, 
अंतगयत रेल्वे याचं्या सोयी उपलब्ध असाव्यात. 
 

(अं) बंदरात येिाऱ्या बोटींना स की गोदी, त्याचं्या व बंदरातल्या इतर सहाय्यक 
तराफ्याचं्या द रूस्तीसाठी काययशाळा, लहान–मोठे कारखाने बंदराजवळ असावते. 
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(अः) इतरही अनेक लहान मोठ्या सोयी बंदरात असाव्या लागतात. त्या म्हिजे टपाल, 
पोलीस, जकात किेऱ्या, अस्ट्ग्नशामक दल, (जल व स्र्ल, दोन्हीही), पािीपूरवठा, नौकानयन 
सोयी म्हिजे बोये, चदव,े दीपगृहे, हॉटेल्स इ. उतारंूसाठी सवय, सोयी बोटीवरील खलाशी व 
अचधकारी वगासाठी क्लब व करमि कीच्या सोयी इ. इ. 
 
आता या सवय गोष्टी जमवायच्या म्हिजे कठीिि. पि त्यातल्या त्यात ज्या बंदरात यापंकैी बह ताशंी 

बाबी उपलब्ध असतात, ती बंदरे चवकास पावतात आचि बदलत्या पचरस्ट्स्र्तीशी चमळताज ळता सूर 
काढिारी शासनयंत्रिा असेल तर ती बंदरे दीघयकाळ भरभराटीत नादंतात. 

 
(७) बंदरािे अथचकारि :– बंदर अर्यकारिािा चविार करताना शासनािा दृष्टीकोन हा सवात 

महत्त्वािा म द्दा ठरतो. बंदरसचन्नध चवभागाच्या वाहतूक चवषयक गरजा, अन्य सोयींिा अभाव व स्र्ाचनक 
राजकीय व्यक्तींिा शासनावर प्रभाव, अशी पचरस्ट्स्र्तीिी सागंड पडली तर एक ‘सेवा’ म्हिून बंदर व 
नौकानयन या के्षत्राकडे पाचहले जाते. उत्पन्न व खिय यािंा मेळ बसवला पाचहजे हे व्यापारी गचित इरे् लाग ू
केले जात नाही. त्याम ळे बदंर चवकासािी कामे वाहत कीच्या प्रमािाति व्हायला पाचहजेत हा चनकष इरे् 
उपयोगी पडत नाही. तसेि जलवाहत कह नफ्याति िालली पाचहजे, येवढंि नव्हे तर “ना नफा ना तोटा” 
या चकमान तत्वावर तरी िालली पाचहजे असाही आग्रह धरण्यात येत नाही व जलवाहतूक एक गरज म्हिून 
वकवा एक भावनात्मक बाब म्हिून न कसान सोसून शासकीय अन दानावर िालचवण्यात येते. अशी 
वस्त स्ट्स्र्ती जेव्हा येते तेव्हा मात्र व्यवहाचरक अर्य शास्त्रािे चनकष लावण्यास हरकत नसावी. अर्ात् व्यापारी 
उलाढालीप्रमािे या के्षत्राकडे पाहता येत नाही. पि वाहतूक व त्यातून चमळिारे उत्पन्न याचं्या अन षंगानेि 
बंदरचवकासात शासन पैसे ग ंतवायला तयार होते. बंदरात चनमाि केलेल्या सोयी अनेक वष े उपय क्त 
ठरतात. त्याम ळे ग ंतविकीिी वस ली इतर व्यापारी के्षत्राप्रमािे अल्पावधीत करून घ्यावयािी नसते. 
वार्थषक वस लीिे प्रमाि कमी असू शकते. व ते अनेक वषात चवभागले जाते. याचशवाय द सराही एक चविार 
बंदर शासनाला ठेवावा लागतो आचि तो म्हिजे हे प्रमाि जर जास्त ठेवले तर त्यािा वाहत कीवर अचनष्ट 
पचरिाम होऊन उत्पन्न घटेल व पचरिामी भाडंवली ग ंतविूक वाया जाण्यािा संभव अचधक असतो. 
देशातील शासनाला या प्रश्नािी आिखी एक बाजू लक्षात ठेवावी लागते. बंदरात होिारी वाहतूक ही 
केवळ त्या बंदराच्या आर्थर्क पचरस्ट्स्र्तीवरि पचरिाम करते असे नाही, तर बंदरातील वाहत कीवर त्याच्या 
पार्श्यप्रदेशातील प ष्ट्कळशी आर्थर्क उलाढाल अवलंबनू असते. उदा :- कारखानदारी, व्यापार, शतेी, 
अन्नधान्य प रवठा; आचि त्याम ळे बंदरात माल उतरल्यावर वा बाहेर पाठवल्यावर आयात-चनयात श ल्क 
चमळेल, एवढ्याप रताि संक चित चविार न ठेवता त्या वाहत कीिा पार्श्यप्रदेशातील आर्थर्क जीवनावर काय 
पचरिाम होईल, याकडे पि शासनािे लक्ष असते. 

 
हा सवयसाधारि चविार सोडला तर बंदरािे उत्पन्न व खिय यात कोित्या महत्वाच्या बाबी येतात, 

त्यािंी एक जंत्रीि करता येईल. ती अशी :— 
 

तक्ता क्रमाकं २ 
बंदरािें उत्पन्न व खिय यातंील महत्वाच्या बाबी 

 
उत्पन्न खिच 

१) बंदरात येिाऱ्या बोटींवर टनान सार  १) बंदरातील साफ सफाई. 
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श ल्क. 
२) मागयदशयन आकार (पायलटेज)  
(पर्दशयन श ल्क). 

२) चदवाबत्ती व नौकानयन सोयी. 

३) बंदरातील बोट खेिक यतं्रिेिे भाडे. ३) शासन यंत्रिा व आस्र्ापना. 
४) बोटींना पािी व इंधन प रचवण्यावरील आकार. ४) इमारत व धके्क यािें वरील पचरक्षि व द रूस्ती 

खिय. 
५) धके्क वापरण्यािा आकार. ५) भाडंवली खिािा अंश. 
६) स की व ओली गोदी वापरण्यावरील आकार ६) यंत्रसाम ग्री, याऱ्या, बोटी, बंदर  

काचलफा, रेल्वे, रस्ते इ. वरील  
स स्ट्स्र्ती व द रुस्ती. 

७) मालावरील आयात व चनयात श ल्क. ७) गाळ काढिे. 
८) याऱ्यािें भाडे ८) जल सवेक्षि 
९) ग दाम भाडे ९) चवचवध तराफ्यािंी खरेदी. 
१०) ख ल्या जागािें भाडे १०) पािी प रवठा. 
११) बंदरात मालवाहत कीकचरता येिाऱ्या रक्स, 
मोटारी इ. वरील आकार. 

११) इतर चकरकोळ खिय. 

१२) प्रवाशावंरील आकारिी  
१३) इमारतीिे भाडे  
१४) इतर चकरकोळ बाबी.  
 

बंदर शासनािा सवयसाधारि प्रयत्न असा असतो की, शक्यतो उत्पन्न व वार्थषक आवती खिय यािंी 
तरी तोंडचमळविी व्हावी. भाडंवली खिासाठी राखीव चनधी राज्य शासनाकडून कजय वा अन दान वकवा 
ख ल्या बाजारातून कजय उभारिी या मागांिा अवलंब केला जातो. 

 
महाराष्ट्रातील लहान बंदरे ही एक ‘सेवा’ या सदरात गिली जातात. त्याम ळे त्यावर होिारा खिय 

भरून काढण्याइतकी उत्पन्नािी पातळी वाढचवली पाचहजे असे नाही. तशी ठेवल्यास अगोदरि कमी 
असलेल्या उतारू व मालवाहत कीवर त्यािा चवपचरत पचरिाम होईल. चशवाय या मागासलेल्या भागातील 
पचरस्ट्स्र्ती तशी समाधानाकारक नसल्याने बंदरातील उत्पन्न वाढवायिे म्हिजे तेर्ील गरीब जनतेवर 
बोजा टाकायाि असा त्यािा अर्य होतो. आतापयंत तरी शासनाने त्याबाबत उदार धोरि अवलंचबले आहे. 
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प्रकरि ३ 
 

बंदराचं्या पाश्वचप्रदेशािंा णविार 
 

[१] पाश्वच प्रदेशाच्या अभ्यासािे महत्त्व :- 
 
क ठल्याही वाहतूक साधनािंा अगर व्यवस्रे्िा अभ्यास करावयािा म्हटले तर स रूवात त्या 

व्यवस्रे्वर अवलंबून असलेल्या पार्श्यप्रदेशािी ओळख करून घेण्यापासून करावी लागते. काही वळेा या 
पार्श्यप्रदेशािे वैचशष्ट्ट्य आचि त्याच्या गरजा यान सार वाहतूक साधनािंा चवकास, त्यािंी आखिी व चवस्तार 
या चनचित होत असतात. तर काहीवळेी या उलटही होते. वाहतूक साधनाचं्या उपलब्धतेन सार 
पार्श्यप्रदेशािा आर्थर्क, सामाचजक वा इतर के्षत्रातील चवकास होत असतो. एखाद्या औद्योचगक, व्यापारी, 
सामाचजक वा सासं्कृचतक चवकासािे मूळ शोधू लागल्यास, ते प ष्ट्कळ वळेा सोयीस्कर, चवर्श्ासाहय, 
आर्थर्कदृष्ट्ट्या चकफायतशीर व काययक्षम अशा वाहतूक व्यवस्रे्च्या प्रस्र्ापनेत आढळून येते. “कोंबडी 
अगोदर की अंडे” हा वाद अजून स टला नसेल, पि वाहतूक स चवधा आधी की चवकास आधी, या वादावर 
आता पडदा पडलेला आहे आचि त्यात वाहतूक स चवधािे पारडे अचधक जड झालेले आहे. सवयसाधारितः 
असा चविार आता दृढ होत आहे की, एकदा चवकसनचशलता प्रस्र्ाचपत झाली की चवकास काययक्मािी 
पचहली पायरी म्हिून आवश्यक त्या प्रमािात स लभ, चवर्श्ासाहय व आर्थर्कदृष्ट्ट्या चकफायतशीर अशा 
वाहतूक स चवधा उपलब्ध करून द्याव्यात. आर्थर्क के्षत्रात तर ती एक मूलभतू गरज ठरते. कारि 
चवकसनशील चवभागात कच्च्या मालािी आयात करिे व त्यातून पक्क्या मालािी चनयात, अंचतम चवतरि 
के्षत्रापयंत म्हिजे शवेटच्या चगऱ्हाईकापयंत करिे हे केवळ िागंल्या वाहतूक व्यवस्रे्म ळेि शक्य होते. बंदर 
हेही वाहतूक व्यवस्रे्तील एक प्रम ख अंग असल्याने त्यािा पार्श्यप्रदेश व त्यातील संलग्न वाहतूक व्यवस्र्ा 
या दोघािंाही अभ्यास करिे आवश्यक असते. बंदरािा चवकास हा त्याच्या पार्श्यप्रदेशातील चवकासाशी 
चनगडीत असल्याने, त्या प्रदेशािी ओळख करून घेिे फार जरूरीिे असते. वरील ििेत असे ध्वनीत 
करावयािा हेतू नाही की, चवकसनशीलता नसली तरीही केवळ वाहतूक साधनािंा चवकास केल्यास त्या 
प्रदेशािा आपोआप चवकास होईल, पि चवकसनशीलता प्रायः चसद्ध झाली असेल तर मात्र वाहतूक 
व्यवस्रे्ने प्रर्म एक पाऊल प ढे टाकायला हरकत नाही. 

 
[२] पाश्वचप्रदेशािी व्याख्या :– 

 
पार्श्यप्रदेश म्हिजे चनगचडत प्रदेश. पि चनगचडत प्रदेश ही काही चनरपेक्ष संज्ञा नव्हे.त्यात संबंचधत 

कें द् व त्यािे चनगचडत के्षत्र प्रदेश यात परस्पर संबंध व परस्परावलंचबत्व गृहीत असते. महानदीला उपनद्या 
असतात व त्या महानदीत ज्याप्रमािे उपनद्या आपल्या प्रवाहातून सतत पािी आिून सोडीत असतात. 
त्यािप्रमािे बंदरािा पार्श्यप्रदेश व त्यातील वाहतूक व्यवस्र्ा, ही त्या बंदरात सतत माल आचि प्रवासी 
वाहत कीिा ओघ आिीत असतात. या उपमेत र्ोडासा वस्त चनष्ठ बदल करायला हवा. नद्या, नाले, ओढे, 
ओहोळ हे नेहमी एकचदशा प्रवाही असतात. त्यातले पािी कधी उलटे वाहत नाही. पि बंदराच्या 
पार्श्यप्रदेशािे तसे नसते. बंदरे व त्यािंा पार्श्यप्रदेश उभय चदशा प्रवाही असतात. पार्श्यप्रदेशाकडून बंदराकडे 
ज्याप्रमािे वाहत कीिा प्रवाह वाहत असतो, त्यािप्रमािे बंदराकडूनही आयात माल पार्श्यप्रदेशाकडे वाहत 
राहतो. बंदर व पार्श्यप्रदेश यािें हे असे अतूट परस्परपूरक नाते असते. त्याचं्यातली देवािघेवाि सदैव 
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िालू राहते. अर्ात् यात उलटस लट िालिारे वाहत कीिे ओघ नेहमीि समप्रमाि असतात असे नाही 
आचि त्याि संदभात पार्श्यप्रदेशािे दोन वगय पडू शकतात. ते म्हिजे पूरक प्रदेश व चवतरक प्रदेश. 

 
[३] पाश्वचप्रदेशािें वगीकरि 

 
पूरक पार्श्यप्रदेशात, बंदरातून परदेशी वकवा देशाच्या अन्य भागात जलवाहत कीने माल पाठचवता 

येईल अशा हेतूने चनमाि झालेला औद्योचगक पचरसर असेल वकवा चवप ल शतेकी उत्पन्न असलेला चवभाग 
असेल जो ते उत्पन्न वा तद्जन्य अन्नपदार्य बंदरातून चनयात करू शकेल, अर्वा परदेशी चनयात करू 
शकेल अशी खचनजे असलेला पट्टा असेल. तळ कोकिातील रेडी हे बंदर उदाहरिादाखल घेता येईल. 
या बंदराला लागूनि अश द्ध लोखंडाच्या खािी पसरलेल्या आहेत आचि त्या बंदरातून तेवढी एकि 
वाहतूक िालते. अन्य क ठल्याि मालािी वा प्रवाशािंी वाहतूक रेडी बंदरातून होत नसते. 

 
या उलट, चवतरक पार्श्यप्रदेशािी पचरस्ट्स्र्ती असते. त्यात मोठी लोकसंख्या असलेला प्रदेश 

समाचवष्ट असतो व अन्नधान्ये आचि इतर दैनंचदन गरजा भागचवण्यासाठी तो आयातीवरि अवलंबनू असतो 
वकवा त्या प्रदेशात असलेले कारखाने वा इतर उद्योग कच्च्या मालासाठी आयातीवर चवसंबून असतात. 

 
पार्श्यप्रदेशािे हे दोन वगय पाडले तरी बंदर व पार्श्यप्रदेश यािें आदशय आर्थर्क नाते तेव्हा प्रस्र्ाचपत 

होते जेव्हा वाहत कीिे प्रवाह दोन्हीही चदशानंा होत राहतात. कारि त्याम ळे बंदर चवकास व पार्श्यप्रदेशातील 
दळिवळिाच्या म द्दाम चवकचसत केलेल्या सोयी यािंा प रेपूर उपयोग होतो व त्यावर केलेली भाडंवली 
ग ंतविूक सार्यकी लागते. प्रत्येक बंदरािा पार्श्यप्रदेश हा नेहमीि स्ट्स्र्र व आखीव असतो असे नाही. 
प ष्ट्कळवळेा २-३ बंदरािंा पार्श्यप्रदेश एकि असू शकतो आचि अशावळेी अचधक चकफायतशीर पडेल, त्या 
बंदराकडे वाहत कीिा ओघ वळतो. अर्ात् हा चकफायतशीरपिा अनेक गोष्टींवर अवलंबनू असतो. 
पार्श्यप्रदेश म्हिजे काही पट्टी आचि पेन्सील घेऊन नकाशावर मारायिी रेघ नव्हे की नदी आली, 
डोंगरािंी रागं आली, राजकीय चवभागािी हद्द आली म्हिजे उभ्या आडव्या रेषा काढून त्याला चनचित 
सीचमत करता येईल. कैकवळेा वस्त स्ट्स्र्ती अशी असते की, एखाद्या बंदराच्या वगेवगेळ्या मालासाठी 
चवचभन्न पार्श्यप्रदेश असू शकतात. आचि त्याम ळे एकाि बंदराला एकाहून अचधक पार्श्यप्रदेश असू शकतात. 
पार्श्यप्रदेशािी रिना आचि चवस्तार हा साधारितः २-३ गोष्टीवर अवलंबनू असतो आचि त्या म्हिजे मालािे 
वैचशष्ट्ट्य, जलवाहत कीतील सोय, वळे, खिय व राजकीय प्रभाव इ. 

 
पाश्वचप्रदेशािे स्थूिंमानाने वगीकरि करता येते ते असे :– 
 
(अ) आणदम–मूळ पाश्वच प्रदेश : 
 
रिना आचि सीमा या दोन्हीही बाबतीत हे पार्श्यप्रदेश समजावयला सोपे असतात. समजा, एखाद्या 

उत्तर-दचक्षि पसरलेल्या चकनारपट्टीवर दोन बंदरे आहेत आचि या दोन बंदरािें स्वतःिे चवचशष्ट 
पार्श्यप्रदेश आहेत. एक पार्श्यप्रदेश फक्त एकाि बंदराला जोडला असेल आचि त्याला द सऱ्या बंदराशी 
जोडिारी स लभ व स्वस्त वाहतूक व्यवस्र्ा नसेल, तर साहचजकि या दोन्हीही बंदरािंा पार्श्यप्रदेश 
चनचित्, स्र्ायी स्वरूपािा असतो. आचि पार्श्यप्रदेशातील वाहतूक साहचजकपिे एकाि बंदराकडे 
आकर्थषली जाते. इतर प्रदेशापंासून अलग पडलेल्या त्या भागाच्या गरजा भागचवण्यासाठी बंदरातून सारी 
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वाहतूक होते आचि तो सारा भागि त्या बंदरािा पार्श्यप्रदेश बनतो. रस्ते व रेल्वे यािंा जसजसा चवकास 
होतो, तसतसा तो पार्श्यप्रदेश इतरही बंदराशंी जोडला जातो व पूवीच्या वाहतूक व्यवस्रे्त बदल होत 
जातो. पयायाने बंदरािें आचदम पार्श्यप्रदेश बदलत जातात. 

 
आचदम पार्श्यप्रदेश कसे बदलत जातात यािे जवळिे उदाहरि म्हिजे कोकिातली बंदरे आचि 

त्यािें पार्श्यप्रदेश. रस्ते चवकास आचि त्या पाठोपाठ एस्. टी. िा प्रसार यामं ळे कोकिातल्या प्रवासी बोट 
वाहत कीवर पचरिाम झाला आहे हे सवयज्ञाति आहे. बंदरातील प्रवासी व माल वाहत कही त्याम ळे (अर्ात् 
त्याला इतरही कारिे होती) कमी झाली. येिार येिार म्हिन गाजत असलेली कोकि रेल्व ेजर तळ 
कोकिापयंत आली तर वाहतूक व्यवस्रे्िे काटे परत एकदा चफरिार आहेत आचि त्यािा पचरिाम बंदर व 
जल वाहत कीवर व रस्त्यावरील माल व एस्. टी. वाहत कीवरही झाल्याचशवाय राहिार नाही. 

 
(आ) कच्चा मािंोत्पादक पाश्वचप्रदेश : 
 
या वगात मोडिाऱ्या बंदराचं्या पार्श्यप्रदेशात कारखाने व उद्योगासंाठी लागिाऱ्या कच्च्या मालािे 

मोठ्या प्रमािात उत्पादन होते व स्र्ाचनक वापर न झाल्याने ज्या चठकािी त्याला मागिी असेल अशा अन्य 
प्रदेशात त्यािी बंदराचं्या द्वारे चनयात होते. सागरी वाहतूक सवांत स्वस्त समजली जाते. चवशषेतः अवजड 
वा बोजड पि चकमतीने हलक्या मालासाठी. तेव्हा, प्रदेशाला लागनूि बंदर असेल तर रस्ते अगर रेल्वपेेक्षा 
बंदरातून या मालािी चनयात करिे अचधक चकफायतशीर पडते. 

 
(इ) पक्का मािंोत्पादक पाश्वचप्रदेश : 
 
एखाद्या बंदराच्या सलंग्न प्रदेशात कारखानदारी वा इतर उद्योगािंी चवचवध कारिानंी भरमसाठ 

वाढ होते आचि चनयातीसाठी भरपूर माल उपलब्ध होतो. परदेशात वा देशाच्या अन्य भागात अशा मालाला 
मागिी असेल तर (अशी मागिी अंदाजूनि कारखान्यािी उभारिी व उत्पन्नािे प्रमाि ठरचवण्यात येत 
असते) बंदरातील वाहतूक वाढते आचि हा सारा, पक्का चनयातप्रधान माल उत्पादक प्रदेश, त्या बंदरािा 
पार्श्यप्रदेश बनतो. म ंबई हे या प्रकारिे ठळक उदाहरि होय. 

 
(ई) उपभोग्य मािंासाठी आयात णनभचर पाश्वचप्रदेश : 
 
अनेक मागासलेले प्रदेश, एवढेि काय, चवकचसत देशही काही चवचशष्ट मालासाठी (उदाहरिार्य 

अन्न, वस्त्रप्रावरिे, िैनीच्या वस्तू) आयातीवर अवलंबनू असतात. बंदर संलग्न प्रदेश या वगात मोडतात. 
चवकचसत देशही या वगात मोडू शकतात.. त्याला कारि असे की, काही मालािें उत्पादन स्र्ाचनकचरत्या 
करिे शक्य असूनही त्यािी आयात करिे पसंत करण्यात येते. यािे कारि आर्थर्क चकफायतशीरपिा हे 
होय. “संपूिय स्वयंपूियता” ही कल्पना हळ हळ मागे पडत असल्याने या चविारात काहीि गैर नाही. 

 
(३) णनयणमत मागावर वाहतूक करिाऱया बोटी घेिाऱया बंदरािंा पाश्वचप्रदेश :– 

 
याबंदरात चनयचमतपिे बोटी येत असतात. माल व प्रवासी यािंी पार्श्यप्रदेशातील वाहतूक व्यवस्र्ा 

व मागयही म क्र झालेले असतात. एक वाहतूक साखळीि तयार होत असते. बंदर धरून संपूिय वाहतूक 
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साखळी व बंदरात चनयचमतपिे येिाऱ्या बोटींिी शार्श्ती यामं ळे लाबंूनही या बंदराकंडे वाहत कीिी रीघ 
लागलेली असते. साहचजकि पार्श्यप्रदेशािा चवस्तार खूप लाबंवर पसरलेला असतो. म ंबई हे यािे एक 
उदाहरि बंदरािें महत्त्व काही वळेा प्रमािाबाहेर वाढत जाते. पचरिामतः बंदरािा समतोल सोडून वाढ 
होते, गदी वाढत जाते. अर्ात् त्यात काही फायदे व तोटेही आहेत; पि त्यािी ििा करावयािे हे स्र्ळ 
नव्हे. 

 
(४) पाश्वचप्रदेशाच्या णवणवध दृष्टीने णविार : 
 
बंदराच्या पार्श्यप्रदेशािा चविार करताना अनेक गोष्टींिे अवधान ठेवाव े लागते. चनरचनराळ्या 

कारिामं ळे, वाहतूक साधनािंी आवश्यकता चनमाि होत असते. त्या साधनािें प्रकार ठरत असतात. ज्या 
गाष्टी संदभयपूिय ठरतात, त्यािंा ओझरता उल्लखे प ढे करण्यात येत आहे :— 

 
(१) के्षत्रफळ : 
 
के्षत्रफळाच्या चवस्तारावर अनेकवळे त्यात िालिाऱ्या आर्थर्क, व्यापारी, कारखानदारी, शतेी 

चवषयक उलाढालींच्या व लोकसंख्येच्या मयादा पडत असतात आचि या मयादाचं्या कके्षन रूप त्यातील 
वाहतूक गरजा चनचित होत असतात. वाहत कीिा एकूि अंदाज आल्यानंतर त्या चवचवध साधनात चवतरि 
वा क्मगत हस्तातंर होत जाऊन बंदरापयंतिी वाहतूक साखळी तयार होत असते. 

 
(२) भौगोणिंक पणरस्स्थती : 
 
पार्श्यप्रदेशातील उंिसखल प्रदेश, नद्या, नाले, डोंगर यामं ळे पडिाऱ्या मयादान रूप वाहतूक 

साधनािंी योजना आर्थर्क बाबींकडे लक्ष देऊन आखावी लागते. नद्या, नाले अगर खाड्ा याचं्यावर पूल 
बाधंिे खर्थिक ठरत असेल व त्या प्रमािात चनधी उपलब्ध करून देण्यास संबंचधत शासन असमर्य असेल, 
तर बंदरापययत एकसंघ वाहतूक व्यवस्र्ा चनमाि होिे कठीि होते. त्याम ळे पार्श्यप्रदेश त्या प्रमािात 
संक चित पावतो अर्वा पावसाळ्यातील आठ मचहने, जेव्हा नचद-नाल्यानंा पूर येत असतो, अशा 
कालावधीत पार्श्यप्रदेशाच्या मयादा अलीकडे सरकतात व पावसाळ्यानंतर उल्लंघनचशलतेपयंत 
चवस्तारतात. 

 
(३) हवामान : 
 
हवामानान सार पार्श्यप्रदेशातील शतेी व बागायती उत्पन्नात फरक पडत असतो. अर्ात् यावर 

जचमनीिा मगदूर, पाटबधंारे योजना इत्यादी बाबींिा पचरिामही होत असतो. अन्नधान्य उत्पादनावर 
हवामानािा अशा तऱ्हेने पचरिाम होत असल्याने स्र्ाचनक लोकसंख्येच्या गरजेन सार धान्यािी आयात वा 
चनयात करिे आवश्यक होते. अशावळेी सागरी वाहतूक स्वस्त, सोयीिी व जलद ठरत असेल तर 
साहचजकि चतिा वापर केला जातो. हवामानािा आिखी एक पचरिाम म्हिजे वारे, वादळ व पाऊस 
याचं्याम ळे पार्श्यप्रदेश व बंदराचं्याही वाहत कीवर पचरिाम होत असतो. जी बंदरे पावसाळी हवामानात बंद 
ठेवावी लागतात तेर्ील वाहतूक केवळ आठि मचहने िालू राहू शकत असल्याने ज्या उद्योगधंद्यानंा, 
कारखान्यानंा अगर व्यापारी व्यवसायानंा बाराही मचहने माल प रवठा अगर मालािी चनयात करिे आवश्यक 
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व चकफायतशीर ठरत असते, असे व्यवसाय त्या बंदरावर चवसंबून न राहता अन्य बदंराकंडे वळतात अगर 
वाहत कीच्या अन्य साधनािंा स्वीकार करतात. पचरिामतः बंदरािंा पार्श्यप्रदेश, चनदान या तऱ्हेच्या 
वाहत कीसाठी तरी मयाचदत होतो. 

 
(४) शेती : 
 
यािा र्ोडासा उल्लखे वर आलेलाि आहे. पार्श्यप्रदेशातील लोकसखं्येला प रून उरेल इतके 

धान्योत्पादन त्या प्रदेशात झाल्यास त्यािी चनयात होिे साहचजक असते. याउलट शतेकी उत्पन्न कमी 
असल्यास बाहेरून अन्नधान्यािी आयात करावी लागते. दोन्हीही प्रकारात वाहतूक चनमाि होत असते. 

 
(५) जंगिें : 
 
पार्श्यप्रदेशात जंगले चवप ल प्रमािात उपलब्ध असल्यास त्यातील इमारत बाधंकामासाठी उपयोगी 

पडिारे जंगलातील लाकूड चनयात होऊ शकते. जंगलािंा पचरिाम हवामानावर आचि पजयन्यमानावरही 
होत असतो. 

 
(६) मत्स्यव्यवसाय : 
 
मत्स्यव्यवसायाच्या संदभात पार्श्यप्रदेश हा शब्दप्रयोग र्ोडासा गैरलाग ू होईल. वस्त तः त्यास 

अग्रप्रदेशि म्हिाव ेलागेल. अग्रप्रदेशातील मत्स्योत्पादकता, बंदरातील मस्ट्च्छमार धंद्यातील स संघचटतता, 
मासेमारी बोटींिी उपलब्धता, खाद्यान्नातं माशािंा चवप ल उपयोग करिारी भरपूर लोकसंख्या, माशावंर 
प्रचक्या करून ते डबाबंद करून त्यािंी चनयात करिारे उद्योग, इंत्यादींवर बंदरातील माशािंी वाहतूक 
अवलंबून असते. 

 
(७) खािी 
 
पार्श्यप्रदेशात लोखंड, बॉक्साइट, चसचलका, वाळू, ि नखडी, मीठ इत्यादींच्या खािी असल्यास, 

एकतर तद्जन्य उद्योगधंदे चनमाि होऊन, त्या प्रदेशािी भरभराट होते अर्वा खािीतील मालािा मगदूर, 
बंदरापययन्त त्याच्या वाहत कीवरील खिय, परदेशातील मागिी व दर या साऱ्यात जर स संगतता असेल तर 
असा माल परदेशी चनयात होण्यासाठी बंदराकडे आकर्थषला जातो. 

 
(८) कारखानदारी/व्यापार उदीम 
 
पार्श्यप्रदेशात कारखानदारी व व्यापार चवकास पावला असेल तर एकतर त्यासाठी लागिाऱ्या 

कच्च्या मालािी आयात वा तयार मालािी परदेशातील व्यापारपेठेत चनयात या चनचमत्ताने वाहतूक चनर्थमती 
होत असते. याचशवाय कारखानदारीम ळे रोजगारात पि वाढ होते व देशाच्या चवचवध भागातून त्या 
प्रदेशाकडे कामगारािंी रीघ लागते. या कामगारािंी आपल्या मूळ प्रदेशाशी संबंध ठेवण्यासाठी साहचजकि 
धडपड असते. त्याम ळे प्रवासी वाहतूक वाढत जाते. 
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(९) िंोकसंख्या 
 
पार्श्यप्रदेशातील लोकसख्या जर मोठ्या प्रमािात असेल तर चतच्या वाहतूक गरजाही सामाचजक, 

राजकीय वा आर्थर्क कारिासंाठी वाढत असतात. वाहत कीिे क ठले साधन सोईस्कर वा चकफायतशीर 
ठरेल ही एक त लनात्मक बाब ठरते. 

 
(१०) दळिवळिाच्या सोयी 
 
दळिवळिाच्या सोयीने पार्श्यप्रदेशािे आकारमान चनचित होत असते. 
 
(५) पाश्वचप्रदेशातीिं दळिवळिाच्या सोयी 
 
पार्श्यप्रदेशाच्या अभ्यासातील आिखी एक मूलभतू बाब म्हिजे त्यातील दळिवळिाचं्या सोयींिा 

चविार. त्यािा धावता आढावा घेिे क्मप्राप्त ठरेल. 
 
(अ) राष्ट्रीय पणरवहन धोरि 
 
राष्ट्राच्या एकसंघ चवकासािा चविार करताना देशातील चनयोजन यंत्रिेस एका अत्यतं महत्त्वाच्या 

बाबीबद्दल मूलभतू व दीघयकालीन चनियय घ्यावा लागतो आचि तो म्हिजे देशातील वाहतूक साधनािंा 
चवकास. देशातंगयत चवकसनचशलतेिा प रेपूर उपयोग करून घेण्यासाठी, वाहतूक साधनाबंाबत चनियय 
घेताना, धोरि म्हिून जी महत्त्वािी सूते्र डोळ्यासमोर ठेवावी लागतात ती अशी :— 

 
(१) चवचवध वाहतूक साधनािंा संत चलत चवकास. 
 
(२) चवचवध साधनािंा जास्तीत जास्त उपयोग होईल व अल्पावधीत ती चनरूपयोगी वा कालबाह्य 

ठरिार नाहीत यािी दक्षता. 
 
(३) ह्या साधनाचं्या उभारिीवरील भाडंवली खिय व तदनंतर ती काययक्षम व काययरत ठेवण्यासाठी 

येिारा प्रत्यावती खिय यािंी त लना करून, त्यातून चवकासासाठी चववकेपूिय व तकय सगंत चनवड. 
 
(४) देशातील चवचवध भागातील आर्थर्क चवकासातील चवषमता कमी करण्याकडे लक्ष. 
 
(५) अचवकचसत भागाचं्या वाहतूक चवषयक चकमान गरजा भागचवण्यािी आवश्यकता. 
 
(६) आर्थर्क, औद्योचगक, सामाचजक व लष्ट्करी गरजािें अवधान ठेवनू भचवष्ट्य काळात त्याचं्यात 

होिारा चवकास व त्यास पूरक ठरेल अशा रीतीने वाहतूक साधनाचं्या चवकासािी आखिी. 
 
या दाघयकालीन धोरिािी एकदा आखिी झाली की, त्या अन षंगाने, देशातील व घटक राज्यातील 

पंिवार्थषक योजनामंध्ये त्या चदशनेे चनचित पावले टाकता येतात. 
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अशा रीतीने हेत पूिय चनयोजन न केल्यास त्यािे अचनष्ट पचरिाम केवळ देशाच्या वाहतूक 

व्यवस्रे्वरि नव्हे तर संपूिय आर्थर्क के्षत्रावर होत असतात. चवकासात स सूत्रता राहत नाही. चवचवध भागािंा 
संत चलत चवकास न झाल्याने राजकीय व सामाचजक असंतोष वाढीला लागतो. वाहतूक साधनात केलेली 
भाडंवली ग ंतविूक प रेशा उपयोगाभावी अनाठायी ठरते. जे भाडंवल अन्य चवकासकायास उपयोगी पडले 
असते, ते तसे उपलब्ध होऊ शकत नाही. वाहतूक व्यवस्रे्त स रळीतपिा व सलंग्नता न राचहल्याने, 
वाहत कीिी गती मंदावते व खिय वाढतो. टप्प्याटप्प्यावर साधनबदल आवश्यक झाल्याने गैरसोय, वळे व 
खिय वाढून, ते मागय वापरण्याबाबतिे वाहत कदारािें औत्स क्य कामी होते व नवीन कारखाने, धंदे वा 
व्यापार काढण्याबाबत खाजगी के्षत्रात औदाचसन्य चनमाि होते. याचशवाय चवकसनशीलतेिा प रेपूर फायदा 
घेण्याच्या दृष्टीने वाहतूक व्यवस्रे्िे चनयोजन, आखिी व अंमलबजाविी न केल्याने नवीन उद्योगधंदे 
काढताना, वाहतूक समस्येम ळे मालािे एकूि उत्पादन व चवतरि खिय वाढून त्यािी वकमत वाढते व 
स्पधात्मक व्यापारपेठेत तो माल उठवला जात नाही. त्याचशवाय वस्त तः चवकसनशील असलेली के्षते्र 
अचवकचसत राहतात, हा तोटा अलाचहदाि. तेव्हा, शासनािे हे प्रार्चमक कतयव्य ठरते की, एक दीघयकालीन 
वाहतूक चवषयक धोरि आखून, त्यात समन्वचयत चवकासािी चनचित चदशा व उचद्दष्ट, योजनाकार व चतिी 
अंमलबजाविी करिाऱ्या यंत्रिेवर वबबचवले पाचहजे. शासनाने नंतरही वळेोवळेी आढावा घेऊन, प्रगती 
योग्य त्या मागाने व गतीने िाललो आहे की नाही यािी दक्षता घ्यायला हवी. 

 
(आ) वाहतूक समन्वयािी व्याख्या 
 
वाहतूक समन्वय म्हिजे वाहतूक चनयंत्रि असा काहीसा गैरसमज प्रिचलत आहे; पि तो 

चततकासा बरोबर नाही. चनयंत्रिात समन्वयािा हेतू नेहमीि प्रधान असतो असे नाही, तर त्यामागे चवचवध 
शासकीय हेतू असू शकतात. समन्वयािा मात्र म ख्य उदे्दश हा असतो की, उपभोक्त्यास कमीत कमी खिात 
व त्या त्या चवचशष्ट पचरस्ट्स्र्तीत ताचंत्रकदृष्ट्ट्या कमी काययक्षम ठरिाऱ्या पद्धती वगळून आवश्यक त्या 
काययक्षमोत्तम सेवा उपलब्ध करून देिे. तसेि ज्या सेवािंी संय क्त मागिी असेल अर्वा ज्या परस्परावलंबी 
वा क्मागत असतील, त्या परस्परात स संवाद साधून प रचविे. वाहतूक साधनाचं्या उपय क्ततेन सार 
चवकासािा व त्याचं्या परस्पर समन्वयािी दृष्टी समोर ठेवनू शासनाने त्यादृष्टीने खंबीरपिे पावले टाकली 
नाहीत, तर त्यािे दीघयकालीन द ष्ट्पचरिाम होण्यािी शक्यता असते. चनरंक श चवकास धोरि चनदान 
पचरवहन के्षत्रात तरी आर्थर्क गोंधळ माजव ूशकते, हे अनेकवळेा चसद्ध झालेले आहे. िालू शतकाचं्या 
स रुवातीला इंग्लंडमध्ये रेल्व ेव रस्ते याचं्याताल चनरंक श चवकासाम ळे मोठी गंभीर समस्या चनमाि झाली 
होती. कोकिातील बंदरे व नौकानयनािा चविार करताना तेर्ील सागरी वाहत कीिी रस्ते वाहत कीशी जी 
दृष्ट व आर्थर्कदृष्ट्ट्या अचहतकारक स्पधा स रू झालेली चदसत आहे, तीही समन्वय न साधल्यािे एक 
उदाहरि म्हिून देता येईल. एक इंस्ट्ग्लश वाहतूक तज्ज्ञ श्री. बोनास्ट्व्हया यानंी काढलेले प ढील उद्गार 
मोठे सार्य वाटतात. “वाहत कीिे अर्यशास्त्र” (Economics of Transport) या आपल्या प स्तकात ते 
म्हितात, “समन्वयाच्या प्रश्नािी दोन अंगे आहेत. एक ग िवत्ता वकवा दजा आचि द सरे, या सेवसेाठी 
समाजावर पडिारा आर्थर्क बोजा. वाहत कीिे वाटप करताना या दोन गोष्टी लक्षात घेिे अत्यंत आवश्यक 
असते. वाहत कीच्या एखाद्या के्षत्रात होिारे बदल वा प्रगती ििेप रती बाजूला ठेवली, तर सवयसाधारिपिे 
असा एक चसद्धातं स्वीकृत करावयास हरकत नाही की, रेल्वे वा रस्ते यापंकैी जी व्यवस्र्ा वास्तचवकतः 
ग िवते्तने अचधक िागंली सेवा उपलब्ध करून देईल आचि जी त लनात्मकदृष्ट्ट्या कमी खिािी असेल, 
अशी सेवा उपेचक्षत करिे योग्य ठरिार नाही; आचि ज्या वळेी अशा दोन्हीही सेवा अंतचरक ग िवते्तत समान 
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असतील, तेव्हा जी वाहतूक व्यवस्र्ा उपलब्ध करण्यास समाजावर कमीत कमी आर्थर्क बोजा पडिार 
असेल, त्या वाहतूक व्यवस्रे्िा चवकास करिे अगर त्या मागावर वाहतूक वळचविे अचधक श्रेयस्कर 
ठरेल.” 

 
र्ोडक्यात, वाहतूक समन्वय म्हिजे व्यापार, उद्योग व सवयसामान्य नागचरक याचं्या वाहत कीच्या 

गरजा आचि उपलब्ध आर्थर्क चनधी यािंा स संवादी मेळ घालून,माल व उतारू यानंा कमीत कमी खिात व 
जास्तीत जास्त सोईस्कर व स खकारक प्रवासाच्या सोयी उपलब्ध करून देिे. 

 
समाजाच्या एका चवचशष्ट चविाराधीन कालखंडात, चवशषेतः आर्थर्क िििि असताना, सामाचजक 

अर्यव्यवस्रे्वर कमीत कमी आर्थर्क भार पडेल यािे अवधान ठेवनू वाहत कीच्या चवचवध साधनािंा चवकास, 
त्या परस्पर पूरक होतील अशा दृष्टीने त्यािंी योग्य प्रमािात सागंड घालिे म्हिजे वाहतूक समन्वय होय. 

 
(इ) वाहतूक साधनाच्या समस्न्वत अभ्यासािी आवश्यकता 
 
बंदर व नौकानयन यािंा वाहत कीच्या दृचष्टकोनातून चविार करताना केवळ त्यािंाि अगदी 

अचलप्तपिे अभ्यास करिे शक्य होिार नाही. आचि तसे करिे योग्यही होिार नाही. कारि ही दोन्हीही 
संदभाधीन प्रदेशातील एकूि वाहतूक व्यवस्रे्िाि एक भाग असतात; सगळ्या वाहतूक साखळीतील एक 
द वा असतात. तकय संगत आचि दीघयकालीन चनयोजन करताना एक महत्त्वािे तत्त्व सतत डोळ्यासंमोर 
ठेवाव ेलागते आचि ते म्हिजे परस्परपूरक वाहतूक सोयी आचि साधने यािंा प्रयत्नपूवयक चवकास केला 
पाचहजे आचि ज्या स चवधा परस्पर स्पधयक असतील, त्यािंी त्या एकमेकानंा सहाय्यभतू ठरतील, या 
दृचष्टकोनातून फेरआखिी करून त्यािंा चवस्तार केला पाचहजे. तसे न करता त्यानंा चनरक ं शपिे हातपाय 
पसरायला मोकळीक चदली की, त्यािा असा अचनष्ट पचरिाम होण्यािा संभव असतो की, बरीि मोठी 
भाडंवली ग ंतविूक, चजिा अन्य के्षत्रात अचधक िागंल्या व फलदायी रीतीने उपयोग करता आला असता, 
ती अशा अन त्पादकि नव्हे तर अकाययक्षम उपक्मात अनावश्यकपिे अडकून पडते. हे त्या प्रदेशातील 
एकूि आर्थर्क ग ंतवि कीच्या दृष्टीने घातिकी ठरते. हा चसद्धातं केवळ बंदरे व नौकानयन ह्याचं्या 
बाबतीति लाग ूपडतो असे नाही, तर देशातील एकूि वाहतूक व्यवस्रे्िा चविार करतानाही प्रभावी ठरत 
असतो. सामाचजक, आर्थर्क व सासं्कृचतक एकात्मीकरिािी चक्या ज्या नवोचदत लोकशाही राष्ट्रामंध्ये स रू 
असेल, त्या चठकािी आचि चवशषेतः आर्थर्कदृष्ट्ट्या मागासलेल्या नवोचदत राष्ट्रामंध्ये तर, भाडंवली 
ग ंतविूक ही फार चविारपूवयक करिे आवश्यक असते. देशात भाडंवलािी िििि असताना त्यािी 
ग ंतविूक फार चहशोबीपिाने व चवनापव्ययी करावी लागते. समन्वचयत चवकासािी हीि कल्पना आचि 
पचरवहन चनयोजन करताना लागिारी कल्पकताः याबद्दलिे चविार आपल्या भारताला काही नवीन नाहीत. 
१९४३ मध्ये नागपूरला भरलेल्या अचखल भारतीय म ख्य अचभयंत्याचं्या पचरषदेत भाषि करताना 
स्वागताध्यक्ष श्री. एच्. सी. ग्रीनफील्ड यानंी व्यक्त केलेले प ढील चविार आजही उद्बोधक वाटतील. 

 
“न कत्याि घडलेल्या घटनावंरून एक गोष्ट लक्षात आली असेल की, पचरवहन आचि अन्नधान्य 

यासंारखे महत्त्वािे प्रश्न प्रातंीय पातळीवरून पचरिामकारकचरत्या हाताळता येिार नाहीत. राष्ट्रािी शक्ती 
संक चित उचद्दष्टावंर वाया घालवावयािी नसेल तर राष्ट्रीय पातळीवर चदग्दशयन करिारी व समन्वय 
साधिारी एक यंत्रिा हवी. क ठल्याही के्षत्रातील भचवष्ट्यकालीन अर्यपूिय चनयोजन हे केवळ अचखल भारतीय 
पातळीवरूनि करता येईल. हे चनयोजन करिे म्हिजे काही सोपी व साधीस धी गोष्ट नाही. प ढील ५० 
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वषांतील वाहत कीिे यर्ार्य चित्र रंगवायिे असेल तर त्यासाठी ज्यलूस व्हनय, एचडसन, हेन्री फोडय व 
सेवसयकी याचं्या सारख्या प्रचतभावतंािंी कल्पकता लागेल.” 

 
वाहतूक व्यवस्रे्च्या समस्ट्न्वत चवकासािी कल्पना, देशात स्वातंत्र्यपूवय काळातही हळ हळू रूजू 

लागली होती, असे म्हटले तर ते फारसे वावगे ठरिार नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात अशा तऱ्हेच्या 
अभ्यासािी गरज आिखी एका कारिासाठी प्रकषाने वाढली आहे आचि ते कारि म्हिजे बऱ्याि आर्थर्क 
के्षत्रातील राष्ट्रीयीकरिािे वाढते वारे. या प्रश्नािा वाहत कीच्या के्षत्राप रता मयाचदत चविार या चठकािी 
करिे आवश्यक आहे. 

 
(ई) पणरवहन के्षत्रातीिं राष्ट्रीकरिािे वारे 
 
राष्ट्रीकरिािे वारे वाहत कीच्या सवय के्षत्रात मोठ्या वगेाने वाहताना आपल्याला आज आढळून 

येतात. अशा पचरस्ट्स्र्तीत तर समन्वचयत चवकासािी अनन्यसाधरि गरज चनमाि झालेली आहे. १९५६ 
साली भारत सरकारने घोचषत केलेल्या औद्योचगक धोरिािे एक स्पष्ट सूत्र होते, “हवाई व रेल्व ेवाहत कीिे 
संपूियतया सावयजचनक के्षत्रासाठी आरक्षि व रस्ते व सागरी वाहत कीत वाढते सरकारी पदापयि.” जरा 
खोलवर चविार केला तर हे स्पष्ट होईल की, अखेरीस या सवय के्षत्रातील भाडंवली ग ंतवि कीिे रूपातंर 
सावयजचनक के्षत्रात करण्यात येईल. आचि त्या दृष्टीने आपल्या देशात पावले पि टाकण्यात आली आहेत. 
हवाई व रेल्वे वाहतूक संपूियतया सावयजचनक के्षत्रात आहे. रस्ते वाहत कीपकैी उतारू वाहतूक, महाराष्ट्र 
धरून अनेक राज्यात आज सावयजचनक के्षत्रात आली आहे. माल वाहत कीिे जरी राष्ट्रीकरि झाले नसले 
तरी त्या दृष्टीने अंशतः प्रयत्न, पर्दशी प्रकल्पादं्वारे काही राज्यानंी स रू केले आहेत. सागरी वाहत कीतही 
सरकारने आपले तारू लोटले आहे. माल व प्रवासी वाहत कीतही चशवपग कापोरेशनिी स्र्ापना, मोगल 
लाईनिे राष्ट्रीकरि, ही त्याि चदशनेे टाकलेली पावले होत. यावरून हळ हळू ह्या सावयजचनक के्षत्रािा 
चवस्तार होत जाईल असे अन मान काढल्यास ते ि कीिे होिार नाही. कोकिातील प्रवासी बोट वाहतूक 
मोगल लाईन या राष्ट्रीकृत कंपनीतफे िालवली जाते. सागरी चकनारी माल वाहतूक आज तरी बऱ्यािशा 
प्रमािात खाजगी के्षत्रात आहे. सागरी माल वाहत कीिे अल्प प्रमाि व ती अनेक बंदरात चवख रलेली 
असल्याने शासन या बाबतीत लक्ष घालील असे चदसत नाही. 

 
वरील चवविेनावरून सावयजचनक के्षत्रािी पावले क ठल्या चदशनेे पडत आहेत, हे लक्षात येईल 

आचि ती लक्षात घेताना, हे काटेकोरपिे बघाव ेलागेल की, वाहत कीच्या क ठल्याही के्षत्रात मोठी भाडंवली 
ग ंतविूक ही परस्परपूरक–मारक नव्हे–अशा प्रकल्पात, व्यवस्रे्त ग ंतवावयास हवी, नाही तर ती 
भाडंवली ग ंतविूक म्हिजे एक राष्ट्रीय न कसानि ठरेल आचि सतत याि संदभात कोकिातील बंदरािंा 
व नौकानयनािा चविार करताना तेर्ील उपलब्ध व संकस्ट्ल्पत रेल्वे, रस्ते व हवाई मागांिा समन्वचयत 
चविार करिे हे अपचरहायय ठरते. 

 
(उ) समन्वयािे उदे्दश व काही स्थूिं तत्त्व े
 
वाहतूक व्यवस्रे्त समन्वय साधताना प ढील स्रू्ल तत्त्व ेलक्षात घ्यावयास हवी :— 
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(१) वाहत कीिी गरज लक्षात घेऊन, त्या त्या साधनािंा चवकास करण्यात यावा. चनरचनराळ्या 
वाहतूकदारानंा एकाि के्षत्रात गदी करू चदल्यास स्पधा वाढेल व भाडंवली ग ंतविूक अनाठायी व चनष्ट्फळ 
ठरेल. 

 
(२) वाहतूकदारािंी संख्या एखाद्या के्षत्रात मयाचदत ठेवली, तरी त्यावर योग्य ते चनयंत्रि हविे. 

नाहीतर मक्तेदारी वृत्ती चनमाि होऊन, प्रवासी व माल वाहतूक करिाऱ्या व्यक्ती व संस्र्ा यािंी आर्थर्क 
अडविूक केली जाण्यािा संभव असतो. 

 
(३) एका वाहतूक व्यवस्रे्तून द सऱ्या व्यवस्रे्तील वा एका मागावरून द सऱ्या मागावरील संक्मि 

हे अचतशय कमी वळेात, कमी खिात व कमी त्रासात होईल अशी योजना आखली पाचहजे. उदा. बोट व 
एस्. टी. यािें संय क्त चतकीट देिे, बोट व एस्. टी. वळेापत्रक परस्पर चविारचवचनमय करून ठरविे, 
उतारंूसाठी चवश्राचंतगृहे समान ठेविे इ. बाबी यात येतात. 

 
(४) देशातील चवचवध भागात वाहत कीच्या स चवधा स योग्य प्रमािात वाढचवल्या गेल्या पाचहजेत. 

एकाि चवभागािा या दृष्टीने चवकास झाल्यास औद्योचगक व व्यापार चवकासही त्याि भागात एकवटून 
आर्थर्क चवकासातील संत लन चबघडेल. 

 
(५) राजकीय व आर्थर्क पावठबा त ल्यबळ नसलेल्या दोन वा अचधक वाहतूक साधनामंध्ये 

स्पधात्मक चवकास व्हावयािा संभव असल्यास, शासनािे हे कतयव्य ठरते की, त्याने त्यातील अशा 
साधनािंा पाठप रावा केला पाचहजे की, ज्याचं्या चवकासाम ळे समाज, व्यापार व उद्योग यािंा जास्तीत 
जास्त फायदा होईल. 

 
(६) देशातील चनयोजन यतं्रिेने एकदा वाहतूक साधनचवकासावर काही कालमयादेत खिय 

करावयािी रक्कम चनचित केली की, चतिे चवचवध साधनामंध्ये वाटप करताना वळे, खिय, स रचक्षतता व सोय 
याचं्या त लनात्मक ग िवते्तकडे लक्ष प रवनूि चनियय घ्यावयास हवते. 

 
(७) चवकसनशील देशात चनयोजन यंत्रिेवर आिखी एक जबाबदारी असते. ती म्हिजे 

समाजातील द बयल घटक, द गयम प्रदेश, आचदवासी वस्त्या याचं्यापयंत बदलत्या आर्थर्क पचरस्ट्स्र्तीिे 
फायदे अंशतः तरी पोहोितील. त्यािें प्रगत समाजाशी दळिवळि प्रस्र्ाचपत होईल या दृष्टीने पचहले 
पाऊल म्हिून त्याचं्यासाठी वाहत कीिी स्वस्त साधने उपलब्ध करून देिे. हे करीत असताना एरवी 
सवयसाधारि पचरस्ट्स्र्तीत वापरण्यात येिारे आर्थर्क चनकष (वाहत कीिे प्रमाि, त्यातून येिारे उत्पन्न इ.) 
चशचर्ल करिे आवश्यक असते. 

 
(ऊ) वाहतूक समन्वयािी के्षते्र व णवणवध स्तर 
 
वाहतूक समन्वय क ठल्या के्षत्रात व क ठल्या चवचभन्न स्तरावर साधावा लागतो व तो साधताना 

क ठली महत्त्वािी पावले उिलावी लागतात यािी र्ोडक्यात कल्पना असावयास हवी. हा समन्वय अगदी 
खालच्या स्तरापासून म्हिजे चजल्हापातळीपासून ते चवभाग, राज्य, आंतरराज्य व शवेटी अचखल भारतीय 
पातळीवर पि व्हावयास हवा. चजल्ह्यातील रस्तेचवकास यंत्रिा व वाहतूक यंत्रिा, रेल्व,े बंदरे, 
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जलवाहतूक, हवाईमागय या सवात स सूत्रीकरि हव.े जसजशी ही कल्पना वरच्या स्तरावर जात असते 
तसतशी त्यात आिखी एक महत्त्वािी बाजू लक्षात घ्यावयास हवी आचि ती म्हिजे राष्ट्रीय एकात्मता 
वाढीला लागेल, घटकाघटकामंध्ये, राज्याराज्यामंध्ये परस्परवाहतूक संबंध समन्वचयत दृष्टीने वाढल्यास 
आर्थर्क, सामाचजक व राजकीय संबधं वाढीस लागून आजिी अलगता, प्रातंीयता कमी होण्यास मदत 
होईल. चवकसनशील नवोचदत राष्ट्रािंी ही एक आद्य गरज असते व चतिा चविार वाहतूक समन्वयात 
साधला गेला पाचहजे. 

 
न कत्याि स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रािंा आतापावतेोिा अन भव असा आहे की, परकीय सते्तने देशात 

चवलगता पेरून चतिी पाळेम ळे खूप खोलवर रुजतील याकडे चवशषे लक्ष चदले होते. हेतू हा की, असा 
चवघचटत समाज असमर्य राहून एकसंघपिे त्या सते्तशी झ ंज देण्यास उभा राहू शकिार नाही. गेल्या पाव 
शतकात स्वतंत्र झालेल्या अनेक आचफ्रकी, आचशयाई नवोचदत राष्ट्रासंमोर पचहली समस्या जर क ठली उभी 
असेल तर एकसंघ समाज चनमाि करिे ही होय. दळिवळिाच्या चविारपूवयक, सहेतूक चनयोजनातून हे 
ध्येय साधावयास नक्कीि मदत होत असते. 

 
देशातील कें द् शासन व राज्य शासने यानंाही वाहतूक समन्वयात एक सामंजस्य बाळगाव ेलागते. 

कें द् शासन आचि राज्य शासनातल्या चवचवध चवभागामंध्येही परस्पर चविारचवचनमय आवश्यक असतो. 
कारि त्याम ळे वगेवगेळ्या खात्याचं्या दीघयकालीन चवकासयोजना काय आहेत, या चवकासासाठी व 
चवकासाच्या संदभात चकती वाहतूक चनमाि होिार आहे व ती क ठल्या साधनामंध्ये चकफायतशीरपिे व 
सोयीस्करपिे चवभागता येईल यािा तकय श द्ध चविार करून त्यािे चनयोजन व्हाव ेलागते. समन्वय ही काही 
केवळ शासकीय बाब नाही. आज राष्ट्रीकरिािे वारे जोर धरू लागले असले तरी खासगी के्षत्रही वाहतूक 
व्यवस्रे्त मूळ धरून आहे. तेव्हा त्याचं्यातही आपापसात सामंजस्य व सहकायय चनमाि होिे वा ते घडवनू 
आििे आवश्यक असते. रस्ते आचि रेल्वे, रेल्व े आचि जलवाहतूक, रस्ते आचि जलवाहतूक यात 
परस्परपूरक वाहत कीिी साखळी चनमाि करावयािा प्रयत्न शासनाने करावयास हवा. हे सवय 
साधण्यासाठी चवचवध स्तरावंर वाहतूक समन्वय यंत्रिा चनमाि करिे आवश्यक आहे. तसेि वाहतूक के्षत्रात 
होिाऱ्या प्रगतीिी िाहूल घेऊन त्या चदशनेे वारंवार इष्ट ते बदल करून वाहतूक साधनािंी काययक्षमता 
नेहमी कायम राहील, त्याचं्यात अद्ययावत स धारिािंा समावशे होईल व त्याम ळे त्या ताचंत्रक व 
आर्थर्कदृष्ट्ट्या सतत प्रगतीशील राहतील याकडे लक्ष ठेविे जरूर असते. यासाठी वाहतूक के्षत्रात सतत 
संशोधनािी आवश्यकता असते त्यासाठी तशी यंत्रिा सावयजचनक व खाजगी के्षत्रात उभी केली पाचहजे 

 
वाहत कीच्या चवचवध साधनामंध्ये समन्वय साधण्याच्या वगेवगेळ्या पद्धती आहेत. एक तर 

परस्परावलंचबत्वाम ळे हा समन्वय घडून येऊ शकतो. खासगी के्षत्रात रस्तेवाहतूक असेल आचि एकाि फार 
अंतर असलेल्या मागांिे दोन भाग पाडून दोन वगेवगेळे सिंालक ती बसवाहतूक करीत असतील व एकाि 
संिालकास काही कायदेशीर, आर्थर्क व ताचंत्रक अडििींम ळे संपूिय वाहतूक एकट्याने िालचविे शक्य 
नसेल, तर या दोन संिालकानंा नाइलाजाने एकत्र येऊन समन्वय साधिे भाग पडते. कारि ती वाहतूक 
परस्परपूरक असते दोघापंैकी एकाने जरी वाहतूक बंद केली, तरी त्यािा पचरिाम द सऱ्यावर होत असतो. 
वाहतूक साधने एकाि तऱ्हेिी असावयास पाचहजे असे नव्हे. बस व लाँि वाहतूक, बस व रेल्व ेवाहतूक 
वकवा बोट व लाँि वाहतूक एकूि – संपूिय प्रवासािीि ही दोन अचवभाज्य अंगे, दोन चभन्न संिालकाकंडे 
असल्यास, ही पचरस्ट्स्र्ती चनमाि होऊ शकते. 
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समन्वयािी द सरी पद्धत म्हिजे परस्परसंमतीने केलेले सहकायय. यात चभन्न चभन्न वाहतूकदार 
स्पधा व भाडंवली ग ंतवि कीतील अपव्यय टाळण्याच्या दृष्टीने एकत्र येतात व मागय, वाहतूकीिे प्रमाि वा 
वाहत कीिी वळे वाटून घेतात. अशा वळेी पचरस्ट्स्र्तीन रूप दर, उत्पन्नािे वाटप, समान सोयींवरील खिय 
यािें पूवयसंमतीन सार प्रमाि ठरचवण्यात येते. कायदेशीर बंधन नसल्याने असे समझोते दीघयकाळ चटकून 
रहाताति असे नाही. तसेि ते सामान्य प्रवाशाचं्या चहतािे असताति असे नाही. प्रवाशािंी अडविूक करून 
दर, चनयचमतपिा, समाधानकारक सेवा या सवांिी खात्री रहातेि असे नाही. अचलचखत अप्रत्यक्ष 
अचधकाराम ळे प्रवाशाकंडून जास्तीत जास्त वस ली करून नफ्यािे प्रमाि गैरवाजवी ठेवण्याकडेही 
संिालकािंी प्रवृत्ती वळू शकते. 

 
काही वळेा शासन, कायद्यान सार प्राप्त झालेले अचधकार वापरून समन्वय साधण्यािा प्रयत्न 

करीत असते. मागािी आखिी, चवचभन्न संिालकात चवभागिी त्यािंी दरचनचिती, वळेापत्रक इत्याचद 
बाबतीत शासन बंधनकारक मागय दशयन करीत असते. 

 
आिखी एक जालीम मागय म्हिजे सवयि वाहत कीच्या साधनािें राष्ट्रीकरि यात फायद्यातोट्यािा 

हेतू नसल्याने, वाहत कीच्या गरजेन सार चतिा उपयोग, चवस्तार आखता येतो. वाहतूक दर, केवळ 
नफ्याकडे दृष्टी न ठेवता वाहतूक चकती भार सोसू शकेल, यान सार ठरचवता येतात. पि यातही अनेक तोटे 
आहेत. सावयजचनक के्षत्रात काययक्षमता नेहमीि अचधक असते असे नाही. उलट नोकरशाहीम ळे 
काययक्षमतेकडे द लयक्ष, सेवावृत्तीिा अभाव, वाढती राजकीय ढवळाढवळ इत्यादी घातक गोष्टींिा प्राद भाव 
मोठ्या प्रमािात झाल्याने समन्वयाच्या मूळ हेतूलाि बगल चमळण्यािी शक्यता असते. 

 
समन्वयािे चकतीही गोडव ेगायले तरी प्रत्यक्षात संपूिय आचि आदशय समन्वय साधिे ही गोष्ट फार 

कठीि असते. वाहत कीच्या सवय साधनािंा आवश्यक तो चवकास अशा रीतीने व्हावा की, वाहतूकदारािंा व 
वाहतूक साधनािंा वापर करिाऱ्यािंा अशा दोघािंाही जास्तीत जास्त फायदा व्हावा. ही कल्पना चकतीही 
योग्य वाटली तरी ती वास्तवात आििे सोपे काम नाही. एकतर वाहत कीिी दोन साधने काही वळेा 
एकमेकानंा पूरक ठरतात, तर काही वळेा मारकही ठरतात. कोकिात रस्त्यािंा चवकास झाल्यानंतर दोन 
तऱ्हेिी शक्यता होती. रे्ट बंदरापयंत रस्ते झाल्याने पार्श्यप्रदेशािी मयादा वाढेल व बंदरातील वाहतूकही 
वाढेल ही एक, तर द सरी म्हिजे बंदराऐंवजी रस्तेवाहतूक (माल व प्रवासी) सोयीिी व जलद होत 
असल्याने बंदरातील वाहतूक कमी होईल. प्रत्यक्षात द सरा अंदाज खरा ठरला. 

 
रस्ते व एस. टी. च्या चवस्ताराम ळे कोकिातील प्रवासी वाहतूक एस. टी. कडे वळली. अर्ात बोट 

वाहत कीतील काही उचिवाही त्यास कारिीभतू झाल्या. 
 
आिखी एक अडिि अशी की, वाहत कीिी दोन साधने वगेळ्या के्षत्रात असतात. कोकिातील 

सागरी बोट वाहतूक बरीि वष ेखाजगी के्षत्रात होती तर एस. टी. वाहतूक सावयजचनक के्षत्रात. अशा वळेी 
चवकासप्राधान्य कोिाला द्याव े हा प्रश्न उभा राहतो. त्याचं्यातील स्पधा टाळण्यासाठी क िावर बंधने 
घालावीत आचि त्याबाबत प्रत्यक्ष प्रवाशाचं्या काय भावना आहेत, याबाबत मतभेद होण्यािी शक्यता असते. 
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चकनारी रेल्व ेव रस्ते आचि चकनारी बोट वाहतूक याचं्यात वाढती स्पधा चदसून येते या दोन वाहतूक 
साधनाचं्या चवकासाम ळे सागरीवाहत कीवर पचरिाम झाला. सवयसाधारि मालािी सागरी वाहतूक चकनारी 
रेल्व ेव रस्ते याचं्या वाढत्या चवस्ताराने कमी होत गेली. तर्ापी प्रवाही मालवाहतूक वाढलेली आढळते. 

 
(१) रस्ते व जिंवाहतूक :– परदेशी सागरी वाहतूक आचि रस्ते वाहतूक यात स्पधा होण्यािा 

संभव उद्भवत नाही. उलट ती कमेकानंा पूरकि ठरते. तर्ाचप चकनारी सागरी वाहतूक व रस्ते वाहतूक 
यात स्पधा होिे साहचजक असते. कारि त्यािें काययके्षत्र अनेकवळेा समान असते. मोठ्या प्रमािात अवजड 
सामानाच्या वाहत कीस जलवाहतूक उपयोगी ठरते, तर पासयल पद्धतीच्या मालवाहत कीस रस्ते वाहतूक 
सोयीिी पडते. रस्ते वाहत कीत इतरही अनेक फायदे असतात. गोदाम ते गोदाम वाहतूक. त्याम ळे मालािी 
हाताळिी कमी वळेा, वाटेत माल गहाळ होण्यािे प्रकार कमी, बारमाही उपलब्धता व जलद गती. या 
उलट तऱ्हा सागरी वाहतूकीिी असते. बंदर ते बंदर वाहतूक सोडली तर बंदरापयंत माल आििे, तो 
बोटींवर िढविे अखेरच्या बंदरात उतरचविे व बंदरातून प ढे गोदामापयंत पोहिचविे यात मालािी 
हाताळिी प ष्ट्कळ वळेा करावी लागते. वाहतूक बह धा आठि मचहनेि उपलब्ध असते व वाहत कीिी गतीही 
त्यामानाने कमी असते. कोकिाच्या संदभात जर चविार केला तर रस्तेचवकास व त्याच्या पाठोपाठ एस. 
टी. िा प्रसार व मालरक्सिी वाढती संख्या, यामं ळे कोकिातील चकनारी व अंतगयत जलवाहत कीवर–
मालाच्या व प्रवाशाचं्याचह - बराि पचरिाम झाला. 

 
(२) रेल्वे व जिंवाहतूक :– रस्ते वाहत कीप्रमािेि, परदेशाशंी होिारी आयात-चनयात 

जलवाहतूक व अंतगयत रेल्व े वाहतूक यात क ठल्याि तऱ्हेिी स्पधा होत नाही. उलट त्या दोन्हीही 
परस्परपूरक ठरतात. तर्ाचप, चकनारी वाहत कीच्या बाबतीत मात्र एकूि वाहत कीिे प्रमाि मयाचदत 
असल्यास स्पधाि व्हावयािा अचधक संभव असतो. कारि वाहतूक के्षत्र तेि आचि मालही तोि. भारतातील 
पूवयचकनाऱ्यावर हे अचधक स्पष्टपिे प्रत्ययास आले आहे. खचनजे, कोळसा, मीठ, अन्नधान्ये यािंी वाहतूक 
रेल्वनेे अचधक जलद, व्यवस्ट्स्र्त व व्यापक के्षत्रात होत असल्याने चकनारी सागरी वाहत कीवर त्यािा अचनष्ट 
पचरिाम झाला. कोकिात, चवशषेतः रायगड, रत्नाचगरी चजल्ह्यात चकनारी रेल्वे नसल्याने अशा स्पधेिा 
प्रश्न उद्भवला नाही. ठािे चजल्ह्यातील पचिम रेल्व ेही चकनारपट्टीपासून बऱ्याि आतल्या भागातून जात 
असल्याने चतरे्ही स्पधेिा प्रश्न चततकासा तीव्र झालेला नाही. कोकि रेल्व,े पचिम चकनारी रेल्व ेयािंी 
जेव्हा ििा होते, त्या वळेी रेल्वमेाफय त होिाऱ्या वाहत कीम ळे, सागरी वा रस्ते वाहत कीवर पचरिाम 
होण्यािा फार संभव आहे हे लक्षात घेतले पाचहजे. 

 
(३) हवाई मागच व जिंवाहतूक :– हवाई मागाने िालिारी वाहतूक व जलवाहतूक यातही स्पधेिा 

प्रश्न चनमाि होत नाही वाहत कीिा वगे, मालािा प्रकार, आकार व वकमत यात इतका फरक असतो की, 
परदेशी काय अगर चकनारी काय क ठल्याि तऱ्हेच्या वाहतूकीत परस्परमारक स्पधा होत नसते. कोकिात 
तर हवाई वाहत कीिा सध्या तरी फारसा संभव नाही. त्याम ळे आज ही ििा फारशी वास्तव होिार नाही. 

 
४) अतंगचत जिंवाहतूक :– रस्ते आचि रेल्व े चवकासाबरोबर अंतगयत जलवाहत कीिे महत्त्व कमी 

होत जाते. अंतगयत जलवाहतूक व चकनारी वा परदेशी सागरी वाहतूक मात्र परस्परपूरक ठरते. कारि 
त्यािंी काययके्षते्र चभन्न असतात. कोकिातील खाड्ाचं्या दोन्ही चकनाऱ्यानंा समातंर रस्ते बाधंले गेलेत. 
तसा त्यातंील मालवाहत कीवर पचरिाम होत गेला. म साकाझी - जैतापूर ते राजापूर खाडीद तफा आता 
रस्ते तयार झाले आहेत. खाडीही होरली गेली आहे (गाळाने भरली गेली आहे). एकेकाळी राजापूरपययन्त 
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जािारी गलबतािंी वाहत क आता संप ष्टात येत आहे. राजापूरला आजही पोत यगीज लोकाचं्या वखारी, त्या 
खाडीतून एकेकाळी होिाऱ्या वाहत कीच्या महत्त्वािी आठवि करून देतात. 

 
रस्ते व रेल्व ेयािें बंदरणवकासाशी नाते 
 
बंदर हा काही प्रवासािा पूियचवराम नव्हे, तो वाहत कीतील केवळ एक टप्पा होय. चनयात व आयात 

मालािे ग्रहिकेन्द् अशी एकदा बंदरािी व्याख्या केली की, साहचजकि बंदरपयंत येण्यासाठी वा तेरू्न 
अन्यत्र जाण्यासाठी बंदर संलग्न प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्र्ा रस्ते, रेल्वे वकवा अंतगयत जलवाहतूक 
आवश्यक असते. आचि तीही समन्वचयत हवी. बंदराच्या प्रदेशािा चवस्तार व व्याप्ती ही प ष्ट्कळशी त्यातील 
पचरवहन चवकासावर अवलंबनू असते. या उलटिे उपक्मेय चततकेि चसद्ध आहे ते म्हिजे बंदरािा चवकास 
हा त्याच्या पार्श्यप्रदेशातील वाहतूक व्यवस्रे्वर अवलंबनू असतो, हे होय. पार्श्यप्रदेशातील दळिवळिाच्या 
सोयींवर बंदर कसे अवलंबून असते, हे १९७१ साली बडोद्याच्या ऑपरेशन रीसिय ग्र पने, भारतातल्या काही 
प्रम ख बंदराचं्या केलेल्या वाहतूकीच्या पाहिीवरून चदसून येते. प ढे चदलेल्या दोन तक्त्यावंरून भारतातील 
काही प्रम ख बंदरातून होिारा चनयात व्यापार कोिकोित्या साधनानंी त्या बंदरापयंत चकती अंतरावरून 
येतो, त्यािी वकमत चकती व त्यािे वजनमान चकती यािंा काहीसा अंदाज येईल. 
 

तक्ता क्र. ३ 
णनयात मािंािी, णवणवध अतंराचं्या टप्प्यानंी, बंदरापयंत होिारी वाहतूक  

अ–मािंािे णकमतीनुसार (कोटी रूपये) 
 

वाहतूक ० ते २५ चक. मी. २६ ते ४०० चक. मी. ४०० चक.मी. हूनअचधक  सवय टप्पे 

साधन कोटी रु. टके्कवारी कोटी रु. टके्कवारी कोटी रु. टके्कवारी कोटी रु टके्कवारी 
रस्ते ३९७·१९ ६७·६ २६९·९७ ७६·५ १९५·८४ ५५·०० ८६३·३० ६६·५ 
रेल्व े ०·२५ द लयक्षिीय ३५·९७ १०·२ १५७·५९ ४४·२ १९३·८१ १४·९ 
अंतगयत जल वाहतूक १८८·२२ ३२·०० ४३·२५ १२·३ — — २३१·४७ १७·९ 

इतर साधने २·४५ ०·४ ३·६२ १·०० २·७६ ०·८ ८·८३ ०·७ 
एकूि ५८८·११ १००·०० ३५२·८१ १००·०० ३५६·१९ १००·०० १२९७·११ १००·०० 

 
ब–मािंाच्या वजनानुसार (दशिंक्ष टन) 

 
वाहतूक ० ते २५ चक. मी.  २६ ते ४०० चक. मी.  ४०० हून अधीक चक. मी.  सवय टप्पे  
साधन दश लक्ष टन टके्कवारी दश लक्ष टन टके्कवारी दश लक्ष टन टके्कवारी दशलक्ष टन टके्कवारी 
रस्ते १·९० ६५·८ ०·८३ ५६·५ ०·६० २७·८ ३-३३ ५१·१ 

रेल्व े — — ०·५९ ३३·३ १·५६ ७२·२ २·०५ ३१·४ 

अंतगयत 
जलवाहतूक 

०·७९ २७·३ ०·१५ १०·२ — — ०·९४ १४·४ 

इतर साधने ०·२० ६·९ — — — — ०·२० ३·१ 

एकूि २·८९ १००·०० १·४७ १००·०० २·१६ १००·०० ६·५२ १००·०० 



 

अनुक्रमणिका 

 
वरील तक्त्यावंरून हे सहज लक्षात येईल की, चनयात मालाच्या बाबतीत त्याच्या वकमतीच्या 

दृष्टीने चविार केल्यास पार्श्यभागातून बंदरापयंतिी लाबं पल्ल्याच्या मालािी जवळजवळ ५५ टके्क वाहतूक 
रस्त्याने होत असते, तर वजनािे दृष्टीने बचघतल्यास ७२ टके्क वाहतूक रेल्वनेे होत असते. यावरून असा 
चनष्ट्कषय काढावयास हरकत नाही की, वजन व वकमत यािें व्यस्त प्रमाि असेल तर रस्ते वाहतूक व हेि 
प्रमाि उलट पडल्यास रेल्व े वाहतूक पसंत केली जाते. बंदराच्या अगदी जवळच्या भागातील 
वाहत कीसाठी रस्त्यािीि पसंती केली जाते. मग मालािे वजन व त्यािी वकमत या दोन्हीही गोष्टी यावळेी 
द य्यम ठरतात. 

 
याि तऱ्हेच्या द सऱ्या एका पाहिीत असे आढळून आले आहे की, वजन व वकमत या दोन्हीही गोष्टी 

चविारात न घेता केवळ एकूि मालािी आकडेवारीिा (Consignment) फक्त लक्षात घेतली तर 
भारतातल्या प्रम ख बंदराकंडे पार्श्यप्रदेशातून होिारी मालािी वाहतूक ८० टके्क रस्त्याने, ९ टके्क रेल्वनेे व 
१०/११ टके्क अंतगयत जलवाहत कीने होत असते. भारतातील प्रम ख बंदरे म्हिजे म ंबई, कलकत्ता, मद्ास, 
कोिीन इ. बंदरे देखीलरस्ते व रेल्व े या दोन्हीही साधनानंी उत्तम रीतीने पार्श्यप्रदेशाशी जोडली गेली 
आहेत. हे पाहता बंदर चवकासाच्या काययक्मात रस्ते वाहत कीस कसे प्राधान्य चमळते हे लक्षात येईल. 

 
बंदरसंलग्न प्रदेशातील रेल्वे व रस्ते याचं्या जाळ्याने, बंदरािा पार्श्यप्रदेश चकती प्रमािात पसरू 

शकतो, यािे काही आकडे पाहिे उद्बोधक ठरेल. 
 

तक्ता क्र. ४ 
भारतातीिं काही प्रमुख बंदरात पाश्वचप्रदेशातून णनयातीसाठी येिाऱया मािंािे, णवणवध साधनानुसार 

सवचसाधारि अतंर. 
(णक. मी. मध्ये) 

 
बंदर एकूि अतंर रस्ते रेल्व े अंतगयत जलवहातूक 

कलकत्ता ४६३ ३४५ ५२० ३६ 

म ंबई ८२४ ५८७ ९३५ — 
मद्ास ४७२ ३२६ ६६५ — 
कोिीन १८९ १९९ ४१५ ६४ 

इतर बंदरे ४८५ २३८ ५१७ — 
एकूि सरासरी ५३२ ३६५ ६११ ४२ 

 
वरील आकड्ावंरून हे चसद्ध होईल की, काययक्षम व सोयीस्कर, रस्ते व रेल्व े वाहतूकसोयी 

बंदरापयंत उपलब्ध करून चदल्याने बंदरािा पार्श्यप्रदेश खूपि व काही बंदराचं्या बाबतीत तर जवळ जवळ 
१०० चक. मीटरपयंन्त पसरू शकतो तर या साधनाचं्या अभावाम ळे, पार्श्यप्रदेश फारि संक चित राहतो व 
अशी बंदरे “स्र्ाचनक बंदरे” म्हिून गिली जातात. कारि त्यातील वाहतूक मयाचदत असते व ती देशाच्या 
अंतगयत भागातील आर्थर्क वा औद्योचगक उलाढालीवर फारसा पचरिाम करत नाहीत. 



 

अनुक्रमणिका 

  



 

अनुक्रमणिका 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

वरील चवविेन बंदराच्या चवकासावर मयादा घालण्यात याव्यात असे स िचवण्याच्या हेतूने केलेले 
नाही. तर पार्श्यप्रदेशातील वाहतूक साधनािंा समन्वचयत चवकास होिे कसे आवश्यक आहे हे 
वबबचवण्यासाठी ही ििा केली. आचि त्या ओघात एक गोष्ट प्रकषाने लक्षात येते की, रस्ते वाहत कीिा 
चवकास ही एक त लनात्मकदृष्ट्ट्या चविार केल्यास अचधक महत्त्वािी बाब होऊन बसते. अर्ात् हे लक्षात 
ठेवावयास हव ेकी, जी बंदरे परदेशी आयात-चनयात माल हाताळतात, त्यानंा रेल्वे व रस्ते वाहतूक पूरक 
ठरते, तर चकनारी वाहतूक करिाऱ्या बंदराचं्या बाबतीत मात्र चकनारी रेल्वे व चकनारी रस्ते ही दोन्हीही 
प्रचतस्पधी ठरतात. बंदराच्या पार्श्यप्रदेशािा औद्योगीक चवकास मोठ्या प्रमािात झाल्यास, या सवय 
साधनािंीही गरज पडू शकेल. तर्ाचप हे प्रत्यक्ष वस्त स्ट्स्र्तीवर अवलंबनू राहील. 

 
वरील चवविेन, बंदरे व त्यानंा पार्श्यप्रदेश यािंा संबंध व त्या अन षंगाने करावयािा चविार ह्यािंी 

स्रू्ल कल्पना करून देईल अशी आशा आहे. 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि ४ 
 

दयावदी जग व भारत–बंदरे व सागरी वाहतूक 
 
[१] जगातीिं बंदरािंी ओझरती ओळख 
 
प्रत्येक देशातील बंदरािंी संख्या वगेवगेळी असते, हे स्वाभाचवक आहे. त्या त्या देशाच्या 

चकनाऱ्यािंी लाबंी, सागरी वाहत कीच्या गरजा, मग ती वाहतूक परदेशाशंी असो, चकनारी असो, अगर 
अंतगयत जलवाहतूक असो, त्या देशािी भौगोचलक पचरस्ट्स्र्ती, देशातंील औद्योचगक चवकासािी पचरस्ट्स्र्ती, 
गचतमानता, स प्त चवकसनशीलता व चतिे सम पयोजन करण्यािी स्र्ाचनक शासनािी क्षमता व उत्कटता 
इत्यादींवर त्या देशातंील बंदरािंी संख्या व त्यािें आकारमान अवलंबून असते. उदाहरिार्य, जपान हा 
बेटािंा सम च्चय असलेला, गचतमान, चवकसनशीलतेिी कास धरलेला देश सागरी वाहत कीवर फार मोठ्या 
प्रमािावर अवलंबून आहे. 

 
इंग्लंडमधील बोडय ऑफ रेड– (व्यापार महामंडळाच्या) यादीत २५० बंदरािंी नाव ेआहेत, तर फ्रें ि 

नौकानयन खात्याच्या माचहतीन सार फ्रान्समध्ये १०० बदंरे आहेत. जमयनीत ९० च्या वर बंदरे देशाच्या 
नौकानयन चवषयक गरजा भागवीत असतात. लॉइडस ही जगातील प्रम ख नौकानयन चवषयक संस्र्ा. ह्या 
संस्रे्च्या नोंदिी प स्तकातं जगातील एकूि ७००० हून अचधक बंदरािंी नाव ेसमाचवष्ट आहेत. काहंी मोठी, 
काही छोटी. त्यातंील महत्त्वािी—ज्याला प्रम ख बंदरे म्हिून संबोचधता येतील– अशी अर्ाति मोजकीि 
आहेत. एखाद्या बंदरात प्रवेश करिाऱ्या बोटीच्या संख्येन सार, त्यािें वगीकरि प्रम ख व छोटी बंदरे असे 
करता येईल. 

 
प्रचतवषी २० लक्ष टनाहूंन अचधक वाहतूक करिारी स मारे १५० च्या आसपास बंदरे जगामध्ये 

आहेत. त्यानंा आतंरराष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त होते. आपिा भारतीयानंा म ंबई, मद्ास, कलकत्ता, इत्यादी बंदरे 
फार मोठी बंदरे वाटतात व त्यािंा आपि अचभमानपूवयक उल्लखे करत असतो. या प्रम ख बंदरातंील १९७४ 
मधील वाहत कीिे आंकडे असे आहेत :– 

 
तक्ता क्र. ५ 

भारतातीिं प्रमुख बंदरातीिं मािंवाहतूक 
 

 बंदरािे नावं एकूि मािंवाहतूक 
(दशलक्ष टनामंध्ये) 

१ म ंबई १७·८ 
२ मामागोवा १४·१ 
३ मद्ास ७·९ 
४ कलकत्ता ७·५ 
५ चवशाखापट्टि ७·१ 



 

अनुक्रमणिका 

६ कोिीन ४·८ 
७ काडंला ३·५ 

८ परादीप २·६ 

 
याचं्याशी जगातील काही प्रम ख बंदरािंी त लना करावयािी आहे? त्यातील प्रिंड वाहतूक पाहता, 

आपली ‘प्रम ख बंदरे’ अगदीि छोटी बंदरे वाटू लागतील. पि वस्त स्ट्स्र्ती जािून घ्यायला काय हरकत 
आहे! हे बघा काही बंदरातंील वाहत कीिे त लनात्मक आकडे :– 

 
तक्ता क्र. ६ 

जगातीिं काही प्रमुख बंदरातीिं मािंवाहतूक 
 

क् बंदरािे नाव देश मालवाहतूक (१९७४ मधील) 
(दशलक्ष टनामंध्ये) 

 

१ २ ३ ४ 
१ रॉटरडॅम नेदरलँड २७९·५ 

२ कोब े जपान १४१·५ 
३ न्यूयॉकय  अमेचरका १३५·४ 

४ मासेचलस फ्रान्स १००·५ 

५ लंडन इंग्लंड ७८·७ 
६ वसगापूर वसगापूर ६०·४ 

७ चजनोआ इटली ५६·४ 

८ हॅम्ब गय जमनी ५१·६ 
 
जगातील प्रम ख बंदरातूंन मोठ्या प्रमािात होिाऱ्या वाहत कीिी अचधक कल्पना पचरचशष्टातील 

माचहतीवरून येईल. आता या बंदरापं ढे आपली म ंबई, कलकत्ता ही बंदरे चकती लहान वाटू लागतात! 
बंदरचवकास हा नेहमी वाहत कीशी चनगचडत असावयास हवा. आचि वाहतूकचवकास हा देशातंगयत 
औद्योचगक चवकासावर अवलंबून असतो व त्यासाठी आवश्यकतेन सार टप्प्याटप्याने बंदरचवकासावर खिय 
करावयास हवा. बंदरचवकास केला की, आपोआप वाहतूकचवकास होईल असे मानिे योग्य होिार नाही. 
चवकास व वाहतूक ही एकाि रर्ािी दोन िाके आहेत. ती दोन्हीही बरोबरि िालायला हवीत. तेव्हा 
शासनास या दोन्हीही बाबतीत सदैव सतकय  रहावयास हव.े परदेशी वाहत कीच्या गरजा वाढायिी लक्षिे 
चदसावयास लागल्याबरोबर चनवडक व सोयीस्कर बंदरचवकासाच्या योजना हाती घ्यावयास हव्यात. 
नाहीतर वाहत कीच्या गरजा वाढायच्या आचि बंदरचवकासािे िाक रुत न बसायिे–किाच्या रर्ासारखे – 
आचि मग लढाई हरण्यािा नाम ष्ट्कीिा प्रसंग ओढवायिा. 
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(२) भारतातीिं बंदरािे वगीकरि 
 
भारतात बंदरािें प्रम ख बंदरे (मोठी बंदरे), लहान बंदरे व मध्यम बंदरे असे तीन प्रकार करण्यात 

आले आहेत. 
 
यातंील प्रम ख बंदरे–मेजर पोटयस्–म्हिजे भारत सरकारने, खास कायद्यान सार, अचधसूिना 

काढून जी बंदरे म द्दाम “प्रम ख बंदरे” म्हिून घोचषत केली आहेत ती. बाकीिी बंदरे “लहान बंदरे” या 
वगात मोडतात. त्यातीलि काही वाहतूक वा अन्य कारिाने जराशी अचधक महत्त्वािी असतील, त्यानंा 
“मध्यम बंदरे” म्हिून संबोधले जाते. लहान व मध्यम बंदरे ह्या काही कायद्यातील सजं्ञा नव्हेत. केवळ प्रर्ा 
व उपयोग यातून ही नाव ेरूढ झाली आहेत. मध्यम बंदरे ही संज्ञा तर १९५१ मध्ये, भारत सरकारच्या 
पचरवहन मंत्रालयातील चवशषे कायाचधकारी श्री. नंज ंचदय्या यानंी आपल्या “भारतातील लहान बंदरािंी 
पाहिी –मे १९५१” या अहवालात प्रर्म वापरली. हे नामकरि प ढे १९५८ मध्ये जेव्हा मध्यवती सरकारने 
काहंी लहान बंदरािंी चनवड करून त्यािंा चवशषे चवकास करावयाच्या हेतूने “मध्यम बंदरे चवकास सचमती” 
नेमली तेव्हापासून रूढ झाले. जी बंदरे १ लाख टनाहूंन अचधक मालवाहतूक करतात वा अन्य कारिासंाठी 
महत्त्वािी आहेत, अशी बंदरे “मध्यम” बंदरे म्हिून संबोधण्यात यावीत, त्याम ळे चनवडक बंदराचं्या 
चवकासावर लक्ष कें चद्त होऊ शकेल अशी श्री. नंज ंचदय्या यािंी अपेक्षा होती. 

 
या व्यचतचरक्त आिखी अंक वगीकरि लक्षात ठेवायला हव,े ते म्हिजे, “उपबंदरे” लहान 

बंदराचं्या हद्दीत अगर त्याबदंराचं्या अचधकारके्षत्रात असलेली ही छोटी छोटीं बंदरे. त्याचं्या देखरेखीसाठी 
वगेळी यंत्रिा असतेि असे नाही आचि त्यातून फार वाहतूकही होत नसते. 

 
याचशवाय मस्ट्च्छमार बंदरे ही संज्ञा पि वापरली जाते. वास्तचवक लहान बंदराचं्या भौगोचलक 

मयादा, कायदेशीरदृष्ट्ट्या जेव्हा अचधसूिना काढून नक्की करण्यात येतात, तेव्हा ही मस्ट्च्छमार बंदरेही त्यात 
समाचवष्ट असतात. तर्ाचप काही चठकािी मत्स्यव्यवसाय अचधक प्रमािात िालतो, वकवा तोि प्रम ख 
व्यवसाय असतो, तेव्हा सवयसामान्य नागचरक त्यानंा सोयीस्कररीत्या मस्ट्च्छमार बंदरे म्हितात. त्या 
वगीकरिाला काही खास कायदेशीर आधार आहे असे नाही. 

 
र्ोडक्यातं असे म्हिता येईल की, जी बंदरे भारत सरकारला महत्त्वािी वाटतात, मग ती त्याचं्या 

आकारमानाम ळे असो, चवप ल, चवचवध वा महत्त्वाच्या वाहत कीम ळे असो, अगर अन्य काही कारिामं ळे 
असो, जी कें द् सरकार, भारतीय बंदरचवषयक कायदा १९०८ (इंचडयन पोटयस् ॲक्ट १९०८) अन्वये प्रम ख 
बंदरे (मेजर पोटय) म्हिून जाहीर करते, त्यानंतर त्या बदरािें शासन, अर्यव्यवस्र्ा, कायदा व स व्यवस्र्ा, 
आचि चवकास या सवय बाबींिी जबाबदारी कें द् शासन स्वीकारते. कें द् शासनाने अशीि विेक बंदरे 
स्वतःकडे घेतली की उरलेली सवय बंदरे राज्यशासनाच्या पदरात पडतात, ही झाली मध्यम व लहान अगर 
छोटी बंदरे. त्याचं्या चवकासािी, अर्यव्यवस्रे्िी, प्रशासन इत्यादीिी सवय जबाबदारी राज्य शासनावंर येते. 
या बंदरातील वाहतूक व त्यािें अन्य दृष्टीने महत्त्व कमी असते म्हिून हा शासकीय भेदाभेद,. तर्ापी, या 
दोन प्रकारच्या बंदरातील फरक सवयसाधारितः सहज लक्षात येण्यासारखा असतो. 

 
वाऱ्या-वादळापासून स रचक्षतता, प्रवशेमागािी पद्धतशीर आखिी, वा नैसर्थगक उपलब्धता, गोद्या, 

धके्क वकवा नागंरिी के्षते्र यािंी व्यवस्र्ा, चवस्तृत ग दामे व माल साठचवण्यासाठी भरपूर मोकळी जागा, 
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पार्श्यप्रदेशाशी जोडलेले रेल्व ेव रस्ते यािें जाळे, त्याम ळे प्राप्त होिारा चनत्यवधयमान पार्श्यप्रदेश, य द्धकाळात 
उपयोगी पडेल, असे मोक्यािे चठकाि चवप ल वाहतूक व शक्यतो बारमाही व अहोरात्र बोटी हाताळता 
येतील अशा स चवधा, या व इतर लहान मोठ्या गोष्टींम ळही प्रम ख बंदरे क ठली व लहान क ठली यािा 
उलगडा होऊ शकतो. 

 
[३] भारतातीिं बंदराचं्या वगीकरिािी कायदेशीर बाजू :– 

 
भारतातील क ठल्यािे प्रिचलत कायदेकान ंमधे, येवढेि काय, राज्यघटनेमधेही “छोटी बंदरे” ह्या 

संजे्ञिा उल्लेख नाही. “प्रम ख बंदरे” यािंा उल्लेख राज्यघटनेत करण्यात आला आहे. घटनेच्या सातव्या 
पचरचशष्टातील यादी क्माकं १– कें द्ीय सरकारच्या कके्षतील चवषय – मध्ये असा उल्लेख आहे; “प्रिचलत 
वकवा लोक सभेने संमत केलेल्या कायद्यान सार “प्रम ख बंदरे” म्हिून अचधसूचित केलेली बंदरे–इ.” 
सातव्या पचरचशष्ठातील ३ ऱ्या यादीत – समवती सूिीत–राज्यशासनानंा पि बंदरे व नौकानयन 
याचं्याबाबत काहंी अचधकार बहाल करण्यातं आले आहेत. पि त्यातही लहान–अगर छोटी बंदरे असा 
प्रत्यक्ष उल्लेख करण्यातं आलेला नाही, तर चतरे्ही “प्रम ख बंदरे सोडून इतर बंदरे” असाि शद्बप्रयोग 
वापरण्यातं आला आहे. यािा प्रत्यक्षात पचरिाम असा की देशातील बंदरे “प्रम ख बंदरे” म्हिून जाहीर 
करावी व क ठली बंदरे लहान बंदरे म्हिून गिली जावीत, या संबंधीिे संपूिय व अनन्य अचधकार, कें द् 
शासनाने स्वतःकडे राखून ठेवले आहेत. र्ोडक्यातं राज्यशासनािे या चवषयाबाबतिे अचधकार उवयचरत वा 
अवचशष्ट स्वरूपािे आहेत. 

 
भारतीय बंदर चवषयक कायदा, १९०८, अगर महाराष्ट्रात प्रिचलत असलेला अचतचरक्त कायदा, 

बॉम्ब े लँडीग ॲण्ड व्हाफेज फीज ॲक्ट, १८८२, यातंही लहान वा छोटी बंदरे यािंी व्याख्या स्पष्टपिे 
देण्यात आलेली नाही. चतरे्ही “प्रम ख बंदर” म्हिजे कें द् सरकारने खास अचधसूचित केलेले बंदर, व अन्य 
बंदरािंा उल्लखे “प्रम ख बंदरे वगळून अन्य बंदरे” असाि करण्यात आला आहे. यावरून हे लक्षात येईल 
की लहान व छोटी बंदरे वा मध्यम प्रतीिी बंदरे ह्यािंी कायदेशीर व्याख्या अशी क ठेि घालून देण्यात 
आलेली नाही. 

 
(अ) भारतातीिं प्रमुख बंदरे :– 
 
भारतात अेकूि १० बंदरे “प्रम ख बंदरे” –मोठी बंदरे– ज्याला इंस्ट्ग्लशमध्ये मेजर पोटय म्हितात– 

अशी आहेत. त्यािंी राज्यवार चवभागिी खाली दशयचवली आहे– 
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अनुक्रमणिका 
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तक्ता क्रमाकं ७ 
भारतातीिं प्रमुख बंदरािंी राज्यवार णवभागिी 

 
अ. क्. राज्यािे नाव प्रम ख बंदरािंी संख्या प्रम ख बंदरािंी नाव े

(१) (२) (३) (४) 
१ ग जरात १ काडंला 

२ महाराष्ट्र १ म ंबई 

३ 
गोवा, दीव, दमि 

} १ मामा गोवा (कें द्शाचसत 
प्रदेश) 

४ कनाटक १ मंगलोर 

५ केरळ १ कोिीन 

६ तामीळनाडू २ त चतकोरीन, मद्ास 

७ आंध्र प्रदेश १ चवशाखापट्टि 

८ ओचरसा १ पारादीप 

९ पचिम बंगाल १ कलकत्ता–हलचदया 

 एकूि १०  
 
वरील माचहतीवरून लक्षात येईल की भारतातील प्रत्येक सागरी राज्याला एक प्रम ख बंदर चमळाले 

आहे. याला अपवाद एक, आचि तो म्हिजे तामीळनाडू. या राज्याला दोन प्रम ख बंदरे चमळाली आहेत. 
मद्ास व अलीकडेि जाहीर झालेले त चतकोरीन बंदर ही ती बंदरे होत. 

 
(आ) भारतातीिं मध्यम व िोटी बंदरे :– 
 
भारताला एकूि ५,६६१ चकलो मीटर लाबंीिा चकनारा लाभला आहे. त्यावर वर उल्लेचखलेल्या १० 

प्रम ख बंदरावं्यचतचरक्त लहानमोठी १६१ बंदरे चवखरली आहेत. त्यात काही मध्यम, काही छोटी. प्रत्येक 
राज्याला चमळालेल्या चकनाऱ्यािी लाबंी व त्यावर वसलेली मध्यम व छोटी बदंरे प ढील तक्त्यात 
दाखचवण्यात आली आहेत– 

 
तक्ता क्र. ८ 

भारतातीिं राज्यवार णकनारपट्टी व मध्यम आणि िंहान बंदरे 
राज्यािे नावं चकनारपट्टीिी लाबंी 

(चकलो मीटर) 
मध्यम बंदरे छोटी बंदरे एकूि मध्यम व 

छोटी बंदरे 
१ २ ३ ४ ५ 
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ग जरात १,६०० ११ २८ ३९ 
महाराष्ट्र ७२० २ ४६ ४८ 
गोवा ५४ – ६ ६ 
कनाटक २८७ २ १७ १९ 
केरळ ५७५ ३ ८ ११ 
ताचमळनाडू ९९२ ३ ६ ९ 
पाँडेिेरी ४३ – ३ ३ 
आंध्र ९६० २ ५ ७ 
ओचरसा ४३० – १ १ 
अंदमान – – ८ ८ 
लक्षद्वीप – – १० १० 
 ५,६६१ २३ १३८ १६१ 

 
केवळ चकनाऱ्यािी लाबंी लक्षात घेतली तर ग जरात राज्य सवय सागरी राज्यात अगे्रसर ठरते, तर 

बंदराचं्या संख्येिा चविार करता, महाराष्ट्र सवयप्रर्म गिले जाते. पि चकनाऱ्यािी लाबंी वा बंदरािंी संख्या 
ही काही महत्त्वािी गमके नव्हेत, तर त्या बंदरातूंन वाहतूक चकती िालते हाि महत्त्वािा चनकष. आचि 
याि प्रकरिात प ढे चदलेल्या माचहतीवरून लक्षात येईल की, त्यादृष्टीने ग जरात राज्य भारतातील प्रर्म 
श्रेिीिे सागरी राज्य म्हिून मानले जाते. 

 
(४) भारतीय बंदरािें प्रशासन 
 
बंदरािें प्रशासन हे त्याचं्या कायान रूप आखाव ेलागते. पूवी उल्लेख केल्याप्रमािे, बंदरािें कायय 

चवचवध प्रकारिे असते. बोटींिी लवकर पाठविी, साफसफाई, गाळ काढिे, जलसवेक्षि, नौकानयनाच्या 
सोयींिी देखभाल, बंदर पर्दशयक सेवा, बोट खेंिक यंत्रिा, धके्कबाधंिी, नागंरिी के्षत्र, बोटींिी द रुस्ती, 
ओली स की गोदी, याऱ्या प रविे, माल हाताळिी, प्रवासी स खसोयी, ग दामे, वस ली इ. इ. ही झाली 
दैनंचदन कामे. याचशवाय बंदर शासन यंत्रिेिा दृचष्टकोन चवकसनशील असला पाचहजे. आचि त्यासाठी बंदर 
उभारिी व नौकानयन के्षत्रातील सतत बदलत्या स धारिाकंडे अवधान ठेवनू बंदरातील स चवधा अद्ययावत् 
ठेवण्यािा प्रयत्न करिे आवश्यक आहे. या सवांिे अवधान ठेवनू शासनयंत्रिा उभारावी लागते. 

 
(अ) भारतातीिं बंदर प्रशासनािी काही वैणशष्ट्ये :– 
 
जगातंील प ष्ट्कळशा देशामंध्ये, बंदरातं करावी लागिारी अनेक काये त्या के्षत्रात प्राचवण्य 

चमळवलेल्या अन भवी अशा खाजगी संघटना वकवा दलाल (एजंटस्) करीत असतात. त्याम ळे तेर्ील बंदर 
संघटनेवरिा काययभार प ष्ट्कळि कमी होतो. आचि प्रशासन यंत्रिेिा पसाराही आटोपशीर ठेवता येतो. परंत  
भारतात उपर्थनर्थदष्ट कामापंकैी बह तेक कामे बंदर प्रशासनालाि करावी लागतात. केन्द् सरकारने 
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नेमलेल्या “मेजर पोटय कचमशनने” आपल्या १९७० च्या अहवालात, या वैचशष्ट्ठ्यािा उल्लेख करताना म्हटले 
आहे की,– 

 
“११·२ अमेचरका आचि य रोपमधल्या बह तेक बंदरातं, तेर्ील शासनयतं्रिेिे कायय, समन्वय, 

चनयोजन आचि चवत्तव्यवस्र्ा येवढ्याप रतेि मयाचदत असते. आचि बोटीवर माल िढविे अगर त्या 
चरकाम्या करिे, संक्मि छप्पऱ्या (शडे), ग दामे वा माल साठवण्याच्या इतर मोकळ्याजागािंी व्यवस्र्ा 
करिे, माल हाताळण्यासाठी याऱ्या व हमाल उपलब्ध करून देिे इत्यादी कामे खाजगी कंपन्या वा दलाल 
करीत असतात. 

 
११·३ परंत  भारतात मात्र, म ख्यत्व े ऐचतहाचसक कारिामं ळे पर्दशयक सेवा (पायलटेज), 

बोटखेिक यंत्रिा, संक्मि छप्पऱ्या, हमाल प रविें इ. चवचवध सेवा, बंदर प्रशासन स्वतःि उपलब्ध करून 
देत असते. ह्या वैचशष्ट्ठ्याम ळे भारत व अन्य प्रगत देशातील बंदराचं्या प्रशासन पद्धतीत फार मोठा फरक 
पडतो आचि त्याम ळे त्या देशामध्ये वापरात आलेली अनेक तंते्र आपल्या बंदरात वापरता येत नाहीत.” 

 
यािा पचरिाम असा होतो की, त्यावर पडिाऱ्या चवचवध जबाबदाऱ्यामं ळे भारतातील बंदर प्रशासन 

यंत्रिेत त्यासाठी वगेवगेळे जादा चवभाग असिे आवश्यक होऊन बसते. 
 
भारतातली सवय बंदरे, मग ती प्रम ख बंदरे असोत की लहान, सगळी कें द् वा राज्य शासनाच्या 

अचधपत्याखाली असतात. खाजगी के्षत्रात क ठलीि नाहीत. यािा पचरिाम सहाचजकि बंदराचं्या शासन 
यंत्रिेिे स्वरुप, रिना व काययके्षत्र यावंर होतो. 

 
भारतातील बंदरासंबधंीिा प्रम ख कायदा म्हिजे भारतीय बंदरचवषयक कायदा, १९०८. या 

कायद्यात, बंदराचं्या कामकाजासंबंधी अनेक तरत दी करण्यात आल्या आहेत, त्या सवय देशातील बंदरानंा 
लाग ूअसल्याने, त्यातूंन बंदर यंत्रिेिी अेक सवयसाधारि िौकट तयार होते. उदा :– या कायद्याच्या कलम 
७ अन्वये, राज्यशासन व कें द् शासनास अन क्मे छोट्या व मोठ्या बंदरासंाठी कंझव्हेटर– बंदराचधकारी 
म्हिून अेकाद्या अचधकाऱ्यािी वा सचमतीिी स्र्ापना करावी लागते. त्याि कलमान सार, राज्य वा कें द् 
शासन व पोटय कॉन्झव्हेटर याचं्या दरम्यान अेक मध्यस्र्ी यंत्रिा नेमण्यािा अचधकार चदलेला आहे. 
कायद्यातील अन्य तरत दीन सार बंदर यंत्रिेला देखभालीसाठी, वाहतूक चनयतं्रिासाठी व काययतत्पर 
शासनासाठी चवशषे अचधकार देण्यात आले आहेत. इतरही अनेक सवयसामान्य व सवय बंदरानंा लाग ू
असिाऱ्या तरतूदी या कायद्यात आहेत. त्यात लवचिकपिा असला तरी शासनयंत्रिेिा अेक सवयसाधारि 
ढािा तयार होत जातो. वरील संदभात भारतातील प्रम ख बंदरे व अन्य बंदराचं्या शासन यंत्रिेबाबात 
माचहती करून घेिे सोपे जाईल. 

 
(आ) भारतातीिं प्रमुख बंदरािंी प्रशासन यतं्रिा :– 
 
भारतातील १० प्रम ख बंदरापंैकी, म ंबई, कलकत्ता व मद्ास या बंदरासंाठी पूवी वगेवगेळे कायदे 

होते. उदा. म ंबई बंदर चवर्श्स्त मंडळ कायदा, १८७९, कलकत्ता बंदर कायदा, १८९०, व मद्ास बंदर 
चवर्श्स्त मंडळ कायदा, १९०५ व बाकीच्या बंदरासंाठी म्हिजे काडंला, मामागोवा, कोिीन, चवशाखापटट्
ि व पारादीप यासाठी प्रम ख बंदर चवर्श्स्त मंडळ कायदा १९६३ िा अेक समान कायदा होता. (तेव्हा 
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मंगलोर व त चतकोरीन ही प्रम ख बंदरे म्हिून जाहीर झाली नव्हती.) पि आता एकि समान कायदा “प्रम ख 
बंदर चवर्श्स्त कायदा” सवय प्रम ख बंदरानंा लाग ू करण्यात आला आहे. बदराच्या प्रशासन यंत्रिेिे 
सवयसाधारि स्वरूप असे की, अेक चवर्श्स्त मंडळ, अेक अध्यक्ष व काही चवर्श्स्त. हे सवय कें द्ीय सरकारने 
नेमलेले असतात. त्यात बंदराशी संलग्न असलेल्या संस्र्ािें प्रचतचनधी असतात. उदा. रेल्वे, कस्टम, 
पोलीस, स्र्ाचनक महानगरपाचलका, राज्यशासन, संरक्षिखाते, मकंटाईल मरीन चडपाटयमेंट, कामगार, 
बोटमालक संघ, पडाव व्यवसाय, आचि व्यापारी महामंडळें, िेंबसय ऑफ कॉमसय इत्यादी. 

 
या चवर्श्स्त मंडळाच्या बैठका आवश्यकतेन सार भरतात. या व्यचतचरक्त, कायद्यान सार काही 

बैठका भरवाव्यात लागतात. बह तेक चनियय मताचधक्याने घेण्यात येतात. वार्थषक अंदाजपत्रकास कें द् 
सरकारिी मंज री चमळवावी लागते. तसेि आर्थर्क बाबींवर कें द् शासनािे चनयंत्रि असते. प्रचतवषीच्या 
कायािा वार्थषक अहवाल कें द् शासनास सादर करावा लागतो व मंडळािे चहशोब, कंरोलर व ऑचडटर 
जनरल (चनयंत्रक व महालेखापाल) याचं्याकडून तपासले जातात. 

 
या चवर्श्स्त मंडळािी रिना कशी असते यािी स्रू्ल कल्पना, म ंबई बंदर चवर्श्स्त मंडळाच्या प ढील 

माचहतीवरून येईल. 
 

तक्ता क्रमाकं ९ 
मंुबई बंदर णवश्वस्त मंडळािी रिना 

 
१) कें द्शासनातफे नेमिकू अध्यक्ष 
२) कें द्शासनातफे नेमिकू उपाध्यक्ष 

 
कें द्रशासनातफे नामणनदेणशत 

3) } बंदरातील कामगार २ सभासद 
४) संघटनािें प्रचतचनधी  सभासद 
५) चप्रस्ट्न्सपल ऑचफसर मकंटाईल मरीन चडपाटयमेंट १ सभासद 
६) कलेक्टर ऑफ कस्टमस् १ सभासद 
७) महाराष्ट्र शासनािे प्रचतचनधी १ सभासद 
८) भारतीय आरमाराच्या पचिम चवभागािे ध्वजाचधकारी, म ंबई १ सभासद 
९) मध्यरेल्विेे महाव्यवस्र्ापक १ सभासद 
१०) पचिम रेल्विेे महाव्यवस्र्ापक १ सभासद 
११) म ंबई महानगरपाचलकेिे आय क्त १ सभासद 
१२) म ंबई वाचिज्य व उद्योग मंडळाने चनवडलेले प्रचतचनधी (बॉम्बे िेंबसय ऑफ 

कॉमसय ॲण्ड इंडस्री) 
१ सभासद 

१३) भारतीय जहाज मालक संघाने चनवडलेले प्रचतचनधी १ सभासद 
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१४) अचखल भारतीय सेलींग व्हेसल्स (चशडािी जहाजे) उद्योग मंडळािे 
प्रचतचनधी 

१ सभासद 

१५) भारतीय वाचिज्य मंडळ, म ंबई यािें प्रचतचनधी १ सभासद 
१६) महाराष्ट्र वाचिज्य मंडळािे प्रचतचनधी १ सभासद 
१७ भारतीय चशपसय मंडळाने चनवडलेले प्रचतचनधी १ सभासद 
१८) भारत सरकारने नेमलेले अन्य प्रचतचनधी — भारतीय अन्न महामंडळािे 

महासंिालक, नवी चदल्ली 
१ सभासद 

१९) भारतीय तेल मंडळािे (इंचडयन ऑईल कंपनीिे) प्रचतचनधी, म ंबई–
(भारत सरकार चनय क्त) 

१ सभासद 

२०) म ंबई कस्टम हाउस एजन्टस् असोचशएशनने चनवडलेले प्रचतचनधी १ सभासद 
२१) महानगरपाचलकेने चनवडलेले प्रचतचनधी १ सभासद 

 
वगेवगेळ्या प्रम ख बंदरातील वाहत कीच्या वैचशष्ट्ट्यान सार वरील प्रचतचनचधत्वात फरक पडत 

असतो. पि सवयसाधारि सािा हाि. मेजर पोटय रस्ट ॲक्ट मध्ये मंडळािी कामे, काययकक्षा, चवत्तीय व 
ताचंत्रक अचधकार नेमून चदलेले आहेत. 

 
बंदरािें प्रम ख कायय आपि पाचहले आहे. ते कायय स सूत्रतेने पार पाडण्यािी प्रम ख जबाबदारी 

चवर्श्स्त मंडळाकडे असते. बंदराच्या कायान रुप बह तेक बंदरात चवचवध चवभाग असतात. बंदरचनहाय या 
चवभागामंध्ये र्ोडाफार फरक असतो. तर्ाचप, बह तेक बंदरामंध्ये प ढील चवभाग असतात. 

 
तक्ता क्र. १० 

 
प्रमुख बंदरातीिं महत्त्वािे कायच णवभाग 

 
१) आस्र्ापना चवभाग (संघटना व काययपद्धती) 
२) सचिवालय 
३) लेखा चवभाग 
४) स्र्ापत्य अचभयाचंत्रकी चवभाग 
५) यंत्र अचभयाचंत्रकी चवभाग 
६) भाडंार चवभाग 
७) जंगम मालमत्ता चवभाग (इस्टेट चवभाग) 
८) रेल्वे चवभाग 
९) गोदी चवभाग 
१०) बंदर चवभाग 
११) वैद्यकीय चवभाग 
१२) कायदे चवभाग 
१३) कामगार चवभाग 
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म ंबई बंदरािा चविार केला तर १९७५–७६ मध्ये वरील सवय चवभागातंील कमयिारी व 

अचधकारीवगािी संख्या ३०,८९५ होती. त्यािंी वगयवारी अशी :– 
 

१) प्रर्म व चद्वतीय श्रिेीतील अचधकारी ४७२ 
२) तृतीय वगातील कमयिारी ११,३७८ 
३) ित र्य वगय कमयिारी १२,५८० 
४) उक्त्या कामान रूप नेमलेले कमयिारी (पीस रेटेड) ५,८८८ 
 एकूि ३०,८९५ 

 
म ंबई बंदर चवर्श्स्त मंडळािा व्याप चकती मोठा आहे, यािी कल्पना हे आकडे देतील. म ंबई 

बंदरातील ही यंत्रिा चकती काययभाग उिलते, याबद्दल प ढील काही आकडे बरीि माचहती सागंतील. हे 
आकडे १९७५–७६ सालिे आहेत. 

 
तक्ता क्रमाकं ११ 

मंुबई बंदर णवश्वस्त मंडळाच्या कायािा व्याप 
 

१) बंदरातील एकूि वाहतूक (टन) १,६७,९१,००० 

२) एकूि प्रवासी वाहतूक १,६४,००३ 

३) एकूि कमयिारी व अचधकारी वगय ३०,८९५ 

४) अचधकारी वगय व कमयिारी याचं्यावरील 
पगार व भते्त यावरील खिय (रु.) 

२७,४७,६०,०५६ 

५) एकूि आयात (टन) १,२६,५३,८१३ 

६) एकूि चनयात (टन) ४१,३७,१८७ 

७) बंदरात आलेल्या एकूि बोटी २,७३६ 
 क) चवदेशी मालवाहू बोटी १,५७४  
 ख) चकनारी मालवाहू बोटी ८४७  
 ग) तेलवाहू बोटी ३१०  
 घ) कोळसेवाहू बोटी ५  

  २,७३६  
८) बंदरात आलेली चशडािंी जहाजे १४,०९० 
९) एक ि महस ली उत्पन्न (रु.) ५०,५१,००,००० 
१०) एक ि महस ली खिय (रु.) ३९,८६,००,००० 
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११) भाडंवली खिय (रु.) १०,८०,००,७०० 
१२) एक ि मालमत्ता (रु.) १५१,३०,००,००० 

 
(इ) भारतातीिं मध्यम व िंहान बंदरािंी प्रशासन यतं्रिा :– 
 
भारतीय राज्यघटनेन सार, मध्यम व छोट्या बंदरािंी शासकीय जबाबदारी राज्य सरकारावंर 

टाकण्यात आलेली आहे. गेल्या दशक, दीड दशकात, बह तेक सागरी राज्यानंी या बंदरातंील वाहतूक, 
चवकास काययक्म, शासकीय गरजा इत्याचद लक्षात घेऊन स्वतःच्या बंदर प्रशासन यंत्रिा उभ्या केल्या 
आहेत. ही यंत्रिाही हळूहळू यर्ाक्म व चवकास काययक्माला जशी गती येत गेली, त्यान सार आकार घेत 
गेली. त्यात वळेोवळेी बदल करण्यात आले आहेत. द सऱ्या पंिवार्थषक योजनेच्या काळात, चवशषेतः राष्ट्रीय 
बंदर मंडळाच्या व्यासपीठावरून मध्यम व छोट्या बंदराचं्या प्रश्नािंा अचधक ऊहापोह प्रचतवषीच्या बैठकीत 
होऊ लागला. तेव्हा, या प्रशासनयंत्रिा उभारिीला अचधक महत्त्व येऊ लागले. याि काळात देशातील 
प्रम ख बंदरात वाढत्या वाहत कीम ळे व त्या मानाने सोयी अप ऱ्या पडू लागल्याम ळे बोटींिा खोळंबा होत असे. 
साहचजकि एक पयायी व्यवस्र्ा म्हिून, मध्यम व छोट्या बंदराकंडे शासनािे लक्ष वेधले गेले. १९५१ मध्ये 
कें द् सरकारिे एक अचधकारी श्री. नज ंचदय्या व १९५६ मध्ये, द सरे अचधकारी श्री. िक्को याचं्या अहवालाम ळे 
या बंदराचं्या प्रश्नाकडे बघण्यािा अचखल भारतीय स्तरावर काहीसा समान दृचष्टकोन तयार होऊ लागला. 
त्यात बंदर प्रशासनािाही चविार आला. बह तेक राज्यानंी बंदराचं्या चवकासाच्या योजना आखल्या. त्या 
तयार करण्यासाठी व काययवाहीत आिण्यासाठी, तसेि त्याचं्या दैनंचदन कारभारासाठी खास यंत्रिा 
उभारिे जरुरीिे होऊन बसले. जलसवेक्षि, गाळ काढिे, त्यासाठी लागिाऱ्या तराफी, बंदरातील 
साफसफाई, बंदरातंील चवचवध स चवधा, उदा. धके्क, ग दामे, पािी व वीजप रवठा इ. कामे हाती घेण्यासाठी, 
त्या त्या राज्यशासनानंी आपापल्या ऐपतीप्रमािे तत्कालीन व दीघयकालीन चवकासयोजनाकंडे लक्ष ठेवनू या 
प्रशासनयंत्रिा स्र्ापन केल्या. 

 
प्रत्येक राज्यातील यंत्रिेत जरी फरक असला तरी, या बंदराबंाबतिा अचखल भारतीय कायदा-

भारतीय बंदर कायदा, १९०८ यातील काही तरत दी सगळ्याि राज्यातील बंदरानंा लाग ूअसल्याने, काही 
बाबतीत या प्रशासन व्यवस्रे्त समानता येिे साहचजकि आहे. प्रम ख बंदराचं्या बाबतीत याबद्दल ििा वर 
आलेली आहे. सवयसाधारि तोि प्रकार या बंदराचं्या बाबतीतही लाग ूपडतो. 

 
वरील स्रू्ल रुपरेषेत भारतातील महाराष्ट्र व ग जरात या दोन सागरी राज्याचं्या बंदर संघटनेिे 

स्वरुप प ढे िर्थिले आहे. त्याम ळे या माचहतीत र्ोडीशी त लमात्मकता पि येईल. महाराष्ट्र बंदर संघटनेिी 
माचहती अचधक चवस्तृतपिे देण्यात आली आहे. 

 
[१] गुजरात 

 
१६०० चकलोमीटर लाबं सागरी चकनारा लाभलेल्या ग जरात राज्यात एकूि ३९ बंदरे आहेत. 

त्यापंैकी ११ मध्यम व २८ लहान–मंत्रालय स्तरावर, या बंदराचं्या कारभारािी जबाबदारी सध्याच्या 
सावयजचनक बाधंकाम खात्यावर आहे. प्रत्यक्ष कारभार संिालक-बंदरे-डायरेक्टर ऑफ पोटयस्–हे पाहत 
असतात. भारतीय बंदर चवषयक कायदा १९०८ व अन्य बंदरचवषयक कायद्यािंी अंमलबजाविी हे 
अचधकारी करीत असतात. 



 

अनुक्रमणिका 

 
ग जरातमधील ही ३९ बंदरे, ९ गटामंध्ये चवभागण्यात आली आहेत. व प्रत्येक गटासाठी एक 

बंदराचधकारी नेमण्यात आला आहे. 
 

तक्ता क्र. १२ 
गुजरात राज्यातीिं मध्यम व िंहान बंदरािंी गटवार णवभागिी 

 
क्. गट गटातील बंदरािंी 

संख्या 
गट प्रम ख 

 
(१) (२) (३) (४) 
१ माडंवी ४ उपअचभयंता तर्ा बंदराचधकारी 
२ नवलाखी १ बंदराचधकारी 
३ बेडी ५ बंदराचधकारी 
४ ओखा ३ बंदराचधकारी 
५ पोरबंदर १ बंदराचधकारी 
६ बेरावळ ५ बंदराचधकारी 
७ मह बा ४ उपअचभयंता व बंदराचधकारी 
८ भावनगर ३ बंदराचधकारी 
९ भडोि १३ उपअचभयंता व बंदराचधकारी 
 एकूि ३९  

 
बंदरचवषयक बाधंकामे, तसेि चवचवध याचंत्रक उपकरिे व गाळ काढण्यािी कामे करण्यासाठी 

प ढीलप्रमािे चवभाग उघडण्यात आले आहेत :– 
 

(अ) बंदर णवषयक बाधंकामे, (बंदर अणभयाणंत्रकी णवभाग) :–  
 
(१) काययकारी अचभयतंा–बंदरे, पोरबंदर. 
(२) काययकारी अचभयतंा – बंदरे, राजकोट. 
(३) काययकारी अचभयतंा – बंदरे, भावनगर 
(४) काययकारी अचभयतंा (संकल्पन) – अहमदाबाद 
(५) काययकारी अचभयतंा (मस्ट्च्छमार बंदरे) – अहमदाबाद 
 

(आ) यतं्र अणभयाणंत्रकी णवभाग  
 
(१) काययकारी अचभयतंा (अचभयाचंत्रकी) – भावनगर 
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(२) काययकारी अचभयतंा (अचभयाचंत्रकी) – जामनगर. 
 

(ब) गाळ उपासिीसाठी  
 
(१) अचधक्षक अचभयंता (सकंल्पन, बंदरे) – राजकोट. 
(२) काययवाही अचभयंता (गाळ उपसिी चवभाग) – भावनगर 
(३) सागरी जलसवेक्षि-उप अचभयंता – भडोि 
 
ग जरात बंदर संघटनेत प्रर्म श्रेिीतील २७ व चद्वतीय श्रेिीतील ६९ अचधकारी आहेत, तर 

अराजपचत्रत अचधकाऱ्यािंी संख्या ३,४२४ आहे. 
 
ह्या संघटनेच्या कायािे स्वरुप, चतच्यावर होिारा खिय, उत्पन्न, वाहतूक यािें काही आकडे प ढे 

चदले आहेत. (हे आकडे १९७४–७५ िे आहेत.) 
 

तक्ता क्र. १३ 
गुजरात राज्यातीिं मध्यम व िंहान बंदराचं्या कायािा व्याप 

 
(१) सवय बंदरातून झालेली एकूि माल-वाहतूक ३०,२६,५२८ टन 

 (अ) आयात – १२,४७,२६० टन 

 (आ) चनयात – १७,७९,२६८ टन 

 (इ) परदेशाहून आयात – ६,९६,०८९ टन 

 (ई) परदेशी चनयात – १०,५०,८७४ टन 

 (उ) चकनारी आयात ५,५१,१७५ टन 

 (ऊ) चकनारी चनयात ७,२८,३९४ टन 

 (ए) बोटींनी केलेली वाहतूक २६,२३,७९७ टन 

 (ऐ) चशडाच्या पडावानंी केलेली वाहतूक ४,०२,७३१ टन 

 (ओ) सवय बंदरात आलेल्या बोटींिी संख्या – ५८४ 

 (औ) सवय बंदरात आलेल्या पडावािंी संख्या – १,०९४ 
(२) बंदरातूंन चमळालेले उत्पन्न ३,१३,५८,७१० रु 
(३) महस ली खिय ४,५०,४८,८३३ रु 
(४) भाडंवली खिय २,३२,०६,५५७ रु 

 
ग जरात बंदरात चकनारी प्रवासी बोट वाहतूक नाही. काही बंदरामंध्ये लाँिेसने प्रवासी वाहतूक 

िालते. ती या संदभय वषात स मारे ४·४१ लक्ष होती. 
 



 

अनुक्रमणिका 

वरील माचहतीवरून ग जरात बंदर संघटनेिा व्याप, चतिे कायय, उत्पन्न, वाहतूक इ. िी स्रू्ल 
कल्पना येईल. 

 
२) महाराष्ट्र 

 
७२० चक. मीटर लाबंीच्या महाराष्ट्राच्या चकनारपट्टीवर २ मध्यम व ४६ लहान बदंरे आहेत. 

त्याव्यचतचरक्त म ंबई हे प्रम ख बंदर आहे. त्याच्या प्रशासनव्यवस्रे्िी रूपरेषा आपि पाचहली. 
 

थोडा पूवेणतहास :– 
 
संय क्त महाराष्ट्रािी स्र्ापना होईपयंत, म्हिजे मे १९६० पावतेो, या मध्यम व लहान बंदरािंा 

कारभार मध्यवती सरकारच्या कस्टम खात्यामाफय त बचघतला जात असे. अर्ात चनयंत्रि राज्यशासनािे 
असे. पि दैनंचदन कारभार व देखभाल कस्टम खात्यातले स्र्ाचनक कमयिारी बघत असत. या कामासाठी 
राज्य सरकार कस्टम खात्याला, वषाकाठी १७,८५० रु. देत असे. कस्टम कलेक्टरला सल्लामसलत 
देण्यासाठी बाँब े लँवडग ॲण्ड व्हाफेज फंड कचमटीिी स्र्ापना करण्यात आली होती. सचमतीवर बंदर 
कारभाराशी संबंध असिारे अचधकारी व काही लोकप्रचतचनधी पि असत. बंदरचवकासचवषयक दृचष्टकोन 
नसताना, केवळ दैनंचदन देखभालीसाठी त्यावळेी ही व्यवस्र्ा सोयीिी, प रेशा व आर्थर्कदृष्ट्ट्या 
चकफायतशीर समजली जात होती. 

 
तत्कालीन म ंबई राज्यातील छोट्या बंदराचं्या समस्यािंा अभ्यास करण्यासाठी १९३७ साली एक 

खास सचमती नेमण्यात आली होती–बाँब े भायनर पोटयस् कचमटी. चतने बंदराचं्या प्रशासनयतं्रिेबाबत 
आपल्या अहवालात काही खास सूिना केल्या नाहीत. कदाचित एजन्सी पद्धत सचमतीला योग्य वाटली 
असेल. 

 
१९५१ मध्ये कें द्ीय पचरवहन मंत्रालयातील चवशषे काययकारी अचधकारी श्री. नंज ंचदय्या यानंी 

भारतातील अनक सागरी राज्यािंा दौरा करून, त्याचं्या चवकासाबाबत एक काययक्म सादर केला होता. 
त्यानंीही प्रिचलत बंदर शासनपद्धतीत फारसे बदल स िचवले नव्हते. कारि त्याचं्या दृष्टीने असे करिे 
म्हिजे बंदरावंरील खिय चवनाकारि वाढचवण्यासारखे झाले असते. परंत  त्यानंी असे स िचवले होते की, 
म ंबई राज्यातील बंदरािंी ताचंत्रक तपासिी अधूनमधून नाचवक अचधकाऱ्याकंडून करवनू घेत जावी. 

 
१९५६ मध्ये म ंबई शासनाने नेमलेल्या बाँब ेलँवडग ॲण्ड व्हाफेज फीज फंड सचमतीच्या उपसचमतीने 

प्रर्म प्रशासनचवषयक प्रश्नास हात घातला. या उपसचमतीने असे मत व्यक्त केले की, कें द्ीय कस्टम खाते, 
राज्यािे सावयजचनक बाधंकाम खाते व बाँब ेलँवडग ॲड व्हाफेज फीज फंड सचमती या त्रयींच्या सहकायान 
बंदरािें प्रशासन करण्यािे आतापयंतिे प्रयत्न फारि तोकडे पडले आहेत. बंदरािंा चवकास करावयािा 
असेल तर त्यासाठी एकचजनसी प्राचधकरिािी आवश्यकता आहे. अर्ात कस्टम खात्यािे कलेक्टर यािें 
या कायातील महत्त्वािे स्र्ान सचमतीने नाकारले नाही. त्याचं्याि अध्यक्षतेखाली, पि राज्यशासनाच्या 
मागयदशयनाखाली, म ंबई राज्य लहान बंदर मंडळािी स्र्ापना करावी व हे मंडळ बरेिसे स्वायत्त असाव,े 
त्यािे कायय, प्रम ख बंदरातील चवर्श्स्त मंडळाप्रमािे िालचवले जाव,े अशी सचमतीिी सूिना होती. या 
मंडळावर बंदरचवषयक चवचवध के्षत्रातील अचधकारी, चजल्हा लोकल बोडािे प्रचतचनधी व पडाव संघटनेिे 
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प्रचतचनधी इत्यादींिी नेमिूक करण्यात यावी, असेही सचमतीने स िचवले होते. सचमतीच्या या सूिनावंर 
काययवाही होण्याआधीि १९५६ मध्ये पचहली प्रातं प नरंिना झाली व चवशाल म ंबई राज्यािी स्र्ापना झाली. 
सौराष्ट्रातील व कच्छमधील बंदरे म ंबई राज्यात समाचवष्ट झाली. या सवय बंदर प्रशासनासाठी एकि 
समन्वचयत शासन चनमाि करण्यािा प्रश्न उभा राचहला. १९६० मध्ये द सरी राज्य प नरंिना झाली. आचि मे 
१९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्यािी स्र्ापना झाली. मध्यंतरी कलेक्टर सेंरल एक्साइज, यािंाही काययभार 
वाढलेला होता व तेही राज्य शासनास बंदर प्रशासन ताब्यात घेण्यासाठी आग्रह करीत होते. १९५९–६० 
च्या स मारास कोकि बोट वाहत कीच्या प्रश्नािा चविार करण्यासाठी नेमलेल्या सचमतीिा अहवाल आला. 
बंदरचवषयक प्रश्नािंाही ऊहापोह सचमतीने आपल्या अहवालात केला होता. बंदर प्रशासनािी प्रिचलत 
पद्धत ताबडतोब बदलून, बंदर प्रशासनािी जबाबदारी राज्य शासनाने प्रत्यक्ष स्वतःकडे घ्यावी असे मोठ्या 
आग्रहािे प्रचतपादन सचमतीने केले होते. 

 
१९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य स्र्ापन झाल्यावर कोकिी जनतेने पि बंदर चवकासािी मागिी प ढे 

माडंावयास स रुवात केली होती. या सवांिाि पचरिाम म्हिजे महाराष्ट्र शासनाने, त्यादृष्टीने पावले 
टाकायला स रुवात केली. एचप्रल १९६३ पयंत स्वतःिी स्वतंत्र बंदर संघटना उभी केली व सवय मध्यम व 
लहान बंदरािंा ताबा स्वतःकडे घेतला. मंत्रालय स्तरावर तत्कालीन सावयजचनक बाधंकाम चवभाग, बंदर 
प्रशासन व चवकास यासाठी जबाबदार होते. आता हा चवभाग राज्याच्या गृहखात्याच्या पचरवहन चवभागाच्या 
देखरेखीखाली आहे. 

 
महाराष्ट्रातीिं बंदर संघटनेिी उभारिी :– 

 
महाराष्ट्रातील बंदर संघटनेिी स रुवात औपिाचरकचरत्या चदनाकं १२ नोव्हेंबर १९५१ रोजी झाली. 

तेव्हाच्या म ंबई राज्य सरकारने, या चदवशी म ंबई येरे् प्रर्म एक सागरी सवेक्षि उपचवभाग उघडला व 
त्याच्याकडे सागरी बाधंकामासाठी लागिारे जलसवेक्षिािे काम सोपचवले. १९५४ मध्ये सागरी बाधंकाम 
चवभाग उघडण्यात येऊन, एका काययकारी अचभयंत्यािी नेमिूक करण्यात आली. सागरी बाधंकामािे 
वैचशष्ट्ट्य लक्षात घेता १९५३ मध्ये या पदािे नामकरि “पतन अचभयतंा” (Harbour Engineer) असे 
करण्यात आले. जानेवारी १९६० मध्ये बंदर चवषयक कामासाठी एक खास आलेखन उपचवभाग उघडण्यात 
आला. मे १९६० मधील राज्यप नरयिना लक्षात घेऊन, जून १९६० मध्ये “प्रम ख बंदर अचधकारी व अचभयतंा” 
हे पद महाराष्ट्रातील बंदरासंाठी चनमाि करण्यात आले. जानेवारी १९६१ मध्ये याि पदािे नामकरि 
“म ख्य बंदराचधकारी” असे करण्यात आले. १९६१ मध्येि “जलसवेक्षक” या पदािी चनर्थमती करण्यात 
आली व सागरी बाधंकाम व नौकानयन यासाठी लागिाऱ्या सवेक्षिािी जबाबदारी या अचधकाऱ्यावर 
टाकण्यात आली. बंदर चवकास आला की अनेक तऱ्हेच्या तराफ्यािंी गरज लागते. लॉन्िेस, डे्रजर, याऱ्या, 
बोटखेिक, पडाव इ. त्याचं्या देखभालीसाठी जानेवारी १९६२ मध्ये सागरी अचभयतं्यािी (मरीन 
इंचजनीअर) जागा चनमाि करण्यात आली. बंदर चवकासाबरोबरि खाड्ािंा चवकास, त्यातील वाहत कीवर 
चनयतं्रि, हेही आले. म ंबई पचरसरातील छोटी बंदरे— रेवस, धरमतर, मोरा इ. यामंध्ये मोठ्या प्रमािात 
प्रवासी लॉन्ि वाहतूक िालू असते. या सवय कामाकंडे लक्ष देण्यासाठी जून १९७१ मध्ये संिालक अंतगयत 
जलवाहतूक हे पद चनमाि करण्यात आले. बंदर चवकासािी बाधंकामचवषयक कामे (धके्क, पक्ट्या) इ. 
वाढावयाला लागल्यावर केवळ पत्तन अचभयतं्यािे पद प रेनामे झाले, त्याम ळे ज लै १९७२ मध्ये अचधक्षक 
अचभयतं्याचं्या तोलािी जागा चनमाि करण्यािे ठरचवण्यात आले व चकनारी अचभयंत्यािी (Coastal 
Engineer) जागा चनमाि करण्यात आली. 
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जून १९७२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र राज्य बंदर प्राचधकरिािी स्र्ापना केली व भारतीय 

बंदर चवषयक कायदा १९०८, व बॉम्ब े लँडींग ॲण्ड व्हाफें ज फीज ॲक्ट १८८२ तसेि इनलँड स्टीम 
व्हेसल्स ॲक्ट १९१८ या कायद्याच्या अंमलबजाविीिे कायय प्राचधकरिाकडे स पूदय केले. अर्ात् हे 
प्राचधकरि म्हिजे काही स्वायत्त मंडळ नव्हते. त्याला ना शासकीय, ना आर्थर्क वा ताचंत्रक अचधकार. 
त्याम ळे या प्राचधकरिाच्या उिीवा शासनािे लौकरि लक्षात आल्या व ते दोन वषात बरखास्त करण्यात 
आले. प्राचधकरिािे अध्यक्ष प्रर्म होते त्यावळेच्या इमारत व दळिवळि खात्यािे सचिव, नंतर झाले बंदर 
राज्यमंत्री. प्राचधकरिावर शासकीय अचधकारी, तसेि चनमसरकारी व खाजगी के्षत्रातील प्रचतचनधी होते. 
पि हे प्राचधकरि ही आता एक इचतहासजमा बाब झाली आहे. 

 
प्रशासन हे नेहमीि गचतमान व बदलते असते, त्याम ळे वळेोवळेी पचरस्ट्स्र्तीन रुप (यात राजकीय 

कारिे पि आलीत.) बदल होत असतात. प स्तक चलचहले जात आहे, त्यावळेच्या बंदर संघटनेिा िेहरा 
मोहरा असा आहे :– 

 
महाराष्ट्रातील ४८ बंदरे ६ गटामंध्ये चवभागली आहेत. शासकीय, वाहत कीच्या सोयी, बंदरातील 

वाहतूक, इत्यादी कारिानं सार हे गट पाडण्यात आले आहेत. प्रत्येक गट हा एका बंदर अचधकाऱ्याच्या 
अचधपत्याखाली आहे. या ६ गटापकैी ५ गट आहेत. म ख्य बंदराचधकाऱ्याचं्या अचधपत्याखाली व संिालक 
अंतगयत जलवाहतूक यािेंकडे एक. बंदरािंी गटवार चवभागिी, त्यािें प्रम ख कायालय स्र्ान, त्या 
गटातील बंदरे व गटप्रम खािे पदनाम दशयचविारा तक्ता प ढे चदलेला आहे. 

 
तक्ता क्र. १४ 

महाराष्ट्रातीिं बंदरािंी णवणवध शासकीय गटातं णवभागिी 
[गट (अ) ते (उ) म क्य बंदराचधकारी व गट (ऊ) संिालक, अंतगयत जलवाहतूक यािें अचधपत्याखाली] 

 
अन क्माकं बंदरािे नावं प्रभारी अचधकारी 

(अ) वादें् बंदर समूह– बंदर अचधकारी, वादें्, म ंबई. 
१) डहाि ू  
२) तारापूर  
३) नवापूर  
४) सातपाटी  
५) केळवा-माहीम (केळवासचहत)  
६) अनाळा (दाचतव  
७) उत्तन  
८) मनोरी  
९) वसोवा  
१०) वादें्  
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(आ) राजपुरी बंदरे समूह बंदर अचधकारी, म रूड, चजल्हा–रायगड 
१) रेवदंडा  
२) बोली-माडंला  
३) नादंगावं  
४) म रूड-जंचजरा  
५) राजप री  
६) मादंाड  
७) क ं भारू  
८) श्रीवधयन  
९) बािकोट  
१०) र्ळ  
११) अचलबाग (घरमतरसचहत)  
(इ) रत्नाणंगरी बंदरे समूह बंदर अचधकारी, रत्नाचगरी 
१) केळशी  
२) हिे  
३) दाभोळ  
४) पालशते  
५) बोया  
६) चतवरी (वरोडा)  
७) जयगड  
८) रत्नाचगरी  
९) पूियगड  
(ई) णवजयदुगच बंदरे समूह बंदर अचधकारी चवजयद गय. 
१) जैतापूर  
२) चवजयद गय  
३) देवगड  
४) आिरा  

(उ) वेंगुिंा बंदरे समूह बंदर अचधकारी, वेंग ला 
१) मालवि  
२) चनवटी  
३) वेंग ला  
४) रेडी  
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५) चकरिपािी  
(ऊ) मोरा बंदरे समूह बंदर अचधकारी, मोरा 
१) वसई  
२) चभवडंी  
३) ठािे  
४) कल्याि  
५) रॉम्बे (माह ल सचहत)  
६) पनवले (उल्वा व बलेापूरसचहत)  
७) मोरा  
८) करंजा  
९) रेवस  

 
बंदर संघटनेत प ढील चवभाग प्रम खािंा समावशे होतो. 
 
(१) म ख्य बंदराचधकारी, 
(२) संिालक अंतगयत जलवाहतूक, 
(३) चकनारी अचभयंता, 
(४) सागरी (याचंत्रकी) अचभयंता, 
(५) जल सवेक्षक. 
 
महाराष्ट्रातील बंदर संघटनेिा वशंवृक्षि काढायिा झाला तर तो असा काढता येईल. 
 

तक्ता क्र. १५ 
 

महाराष्ट्रातीिं बंदर संघटनेिी रिना दशचणविारा तक्ता 
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मुख्य बंदराणधकारी :– 
 
बंदरातील वाहतूक चनयंत्रि, त्यािंी सवयसाधारि देखभाल, राज्य शासनाला नौकानयन बाबतीत 

सल्ला देिे, बंदरचवकास प्रकल्पातील नौकानयनािी बाजू साभंाळिे, चवचवध कर व आकार वस ली, इत्यादी 
प्रम ख कामे यानंा पार पाडावी लागतात. बंदरचवषयक कायदेकान ंिी अंमलबजाविी ही यािंी जबाबदारी 
असते. याचं्या हाताखाली बंदराचधकारी असतात. 

 
संिािंक अतंगचत जिंवाहतूक :– 

 
कोकिातील खाड्ा, व म बई बंदर पचरसरातील रेवस, धरमतर, मोरा, माडंवा इत्यादी बंदरे यात 

बऱ्याि प्रमािात प्राम ख्याने प्रवासी व र्ोड्ाप्रमािात माल वाहतूक िालू असते. या वाहतूकीिे चनयंत्रि व 
खाड्ा व बंदराचं्या चवकास योजना आखण्यािी कामचगरी याचं्यावर सोपचवण्यात आली आहे. 

 
जिंसवेक्षक :– 

 
रस्ते बाधंिीसाठी ज्याप्रमािे सवेक्षिािी आवश्यकता असते तसेि बंदराचं्या बाबतीत असते. 

जलप्रवाह, त्याचं्या गचत, चदशा, खोली, भरती, ओहोटीत पडिारा फरक इत्यादींिी पाहिी झाल्यानंतर 
बंदरािंी आखिी, धक्क्याचं्या चदशा, लाबंी-रंुदी ठरचवण्यात येतात. गाळ काढण्यािा काययक्म, यासाठी, 
अगोदर व गाळ काढून झाल्यानंतर पचरिामािा अंदाज घेण्यासाठी जलसवेक्षिािी आवश्यकता असते. या 
तऱ्हेच्या सवेक्षिानंा म्हितात, “प्रकल्प सवेक्षि”. आिखी एक तऱ्हेिे सवेक्षि करण्यात येत असते. त्याला 
म्हितात, “नौकानयन सवेक्षि”. बोटींच्या येण्या-जाण्यािे मागय, भरती-ओहोटीमधील फरक, प्रवाह, 
पाण्यािी खोली, पाण्याखालील अडर्ळे, नौकानयनाच्या ख िा, चदव ेइत्यादींच्या जागा ठरचविे, यासाठी 
“नौकानयन सवेक्षि” करण्यात येत असते. या सवय कामावंर “जलसवेक्षक” देखरेख करतात. 

 



 

अनुक्रमणिका 

सागरी (याणंत्रकी) अणभयतंा :– 
 
बंदर चवभागाकडे असलेल्या नौका, याऱ्या, डे्रजर, सवेक्षि नौका, नौकानयन ख िा, चदव े

इत्यादींिी देखभाल हे अचधकारी करीत असतात. 
 

णकनारी अणभयतंा :– 
 
बंदरातील बाधंकाम धके्क, चवश्रामालये, ग दामे, रस्ते इत्यादी कामावंर देखरेख करण्यािी 

जबाबदारी हे अचधकारी उिलीत असतात.या सवय खाते प्रम खाचं्या हाताखाली त्या-त्या शाखेतील प्रचशचक्षत 
अचधकारी व कमयिारी वगय असतो. महाराष्ट्र बंदर संघटनेत सवय श्रेिीतील एकूि स मारे ९५० कमयिारी 
आहेत, आचि संघटनेवर वार्थषक खिय येतो स मारे ४५-५० लक्ष रुपये. त्यािंी खातेवार चवभागिी सोबतच्या 
तक्त्यात चदली आहे. 

 
तक्ता क्रमाकं १६ 

महाराष्ट्राच्या बंदर णवभागातीिं खाते णनहाय अणधकारी व कमचिारी वगच 
 

 
या बंदर संघटनेच्या कामािे स्वरुप व व्याप्ती प ढील प्रचतचनधीक माचहतीवरुन लक्षात येईल. 

(आकडे १९७६–७७ िे आहेत). 
 

तक्ता क्रमाकं १७ 
महाराष्ट्रातीिं मध्यम व िंहान बंदरािें कामािा व्याप 

 

खाते प्रम ख प्रर्म श्रेिी 
अचधकारी 

चद्वतीय श्रेिी 
अचधकारी 

तृतीय वगय 
कमयिारी 

ित र्य श्रेिी 
कमयिारी 

एकूि 

१ २ ३ ४ ५ ६ 
म ख्य बंदराचधकारी  

} 
७ २ १०९ १६२ २८० 

संिालक, अंतगयत   
२ 

 
१ 

 
३७ 

 
३७ 

 
७७ जलवाहतूक 

जल सवेक्षक 

} 

१ ५ ८६ ७९ १७१ 
सागरी (याचंत्रकी) 
अचभयतंा 

 
१ 

 
— 

 
५५ 

 
९० 

 
१४६ 

(मचरन 
इंचजनीअर) 
चकनारी अचभयतंा ३ ११ १९८ ६३ २७५ 
एकूि  १४ १९ ४८५ ४३१ ९४९ 



 

अनुक्रमणिका 

१) सवय बंदरातून झालेली वार्थषक मालािी वाहतूक — ९,८१,७९९ टन 

२) यापकैी केवळ ‘रेडी’ या बंदरातून झालेली 
अश द्ध लोखंडािी परदेशी चनयात 

— ७,७४,५९६ टन 

३) अन्य बंदरातून झालेली माल वाहतूक — २,०७,२०३ टन 

४) परदेशी वाहतूक — ७,७४,५९६ टन (रेडी) 

५) चकनारी वाहतूक — २,०७,२०३ टन 

६) बोटींनी केलेली माल वाहतूक — ७,७४,५९६ टन 

७) चशडाच्या जहाजातून झालेली माल वाहतूक — २,०७,२०३ टन 

८) सवय बंदरात आलेल्या मालवाहू बोटींिी संख्या — ४० 

९) बंदरातून चमळालेले उत्पन्न — १३,४८,६७१ रुपये 

१०) एकूि खिय — १,८०,००,००० रुपये 
 
महाराष्ट्रात बंदरापंासून चमळिारे उत्पन्न व त्यावर होिारा खिय यािें प्रमाि “व्यस्त” आहे. वरील 

आकड्ात “भाडंवली खिािा” पि समावशे आहे. स मारे ५० लक्ष रुपये “आस्र्ापना खिय” धरून 
“देखभाल द रुस्तीिा महस ली खिय” ७० ते ८० लक्ष रुपयाचं्या घरात जातो. त्यामागे शासनचविारसरिी 
अशी आहे की, कोकिातल्या ह्या छोट्या बंदरािंा कारभार व्यापारीतत्वावर िालवायिा नाही. खडतर 
द गयम प्रदेशातील वाहत कीिी एक गरज, ही बंदरे भागवीत आहेत आचि म्हिून “सावयजचनक सेवा” या 
दृष्टीकोनातून या खिाकडे पाचहले जाते. काहीसा हाि दृचष्टकोन “मध्यम व छोट्या बंदराबंाबत” बह तेक 
सागरी राज्यात चदसून येतो आचि तो योग्यही आहे. 

 
[५] भारतातीिं प्रमुख बंदरामधीिं मािंवाहतूक  

 
(अ) मािंवाहतूक :– भारतीय सागरी माल वाहत कीत, प्रम ख बंदरािंा वाटा फार मोठा आहे 

परदेशी, आचि चकनारी वाहत कीतही. सवयसाधारिपिे असे म्हिता येईल की, “चवदेशी व्यापारात” 
देशातील अवघी १० प्रम ख बंदरे, ९० ते ९२ टके्क वाहत कीिा भार साभंाळतात. तर “मध्यम व छोटी” बंदरे 
याचं्या वाट्याला एकूि चवदेशी वाहत कीतील फक्त ८ ते १० टके्क वाहतूक येते. “चकनारी वाहत कीत” 
छोट्या व मध्यम बंदरानंा त्यामानाने अचधक स्र्ान चमळते. देशाच्या चकनाऱ्यावर िालिाऱ्या एकूि चकनारी 
वाहत कीतील जवळजवळ ७५ टके्क वाहत क प्रम ख बंदरे करतात तर लहान व मध्यम बंदरे २५ टके्क. चवदेशी 
व चकनारी या संय क्त वाहत कीिा चविार केल्यास, प्रम ख बंदरे स मारे ९० टके्क तर अन्य बंदरे केवळ १० 
टके्कि वाहतूक हाताळतात. ही झाली टके्कवारी. एक-दोन वषांिे प्रत्यक्ष आकडे घेतले तर पचरस्ट्स्र्ती 
अचधक स्पष्ट होईल. 

 
तक्ता क्रमाकं १८ 

–: भारतातीिं प्रमुख व अन्य बंदरातून िािंिाऱया सागरी मािं वाहतूक :– 
 

(सन १९७४–७५ व १९७७–७८) 



 

अनुक्रमणिका 

 
  प्रम ख बंदरातील 

वाहतूक टन 
अन्य बंदरातील 
वाहतूक टन 

एकूि वाहतूक 
टन 

एकूि 
वाहत कीतील 
प्रम खबंदरािंा 
वाटा टके्क 

१ चवदेशी } (५,७०,३८,००० ५१,८८,००० ६,२२,२६,००० ९१·६६ 
 वाहतूक (५,५१,१६,०००) (३१,८७,०००) (५,८३,०३,०००) (९४·५१) 
२ चकनारी } ८७,०२,००० २६,४३,००० १,१३,४५,००० ७६·७० 
 वाहतूक (१,०१,३४,०००) (२२,७३,०००) (१,२४,०७,०००) (८१·४५) 
 एकूि 

वहातूक 
 ६,५२,५०,००० ७८,३१,००० ७,३५,७१,००० ८९·३६ 

   (६,५२,५०,०००) (५४,६०,०००) (७,०७,१०,०००) (९२·३६) 
 
टीप— कंसातील आकडे १९७७–७८ िे आहेत. 
 
हे आकडे एका वषाप रते असले तरी सरासरी प्रमाि याच्या आसपास आहे. 
 
भारतातील सवय प्रम ख बंदरातील एकूि वाहत कीिे आकडे आपि पाचहले. सवयि प्रम ख बंदरातील 

वाहतूक काही सारखी नसते. त्यातही बऱ्याि प्रमािात डाव-ेउजव ेहोत असते. कसे ते पाहा — 
 

तक्ता क्रमाकं १९ 
भारतातीिं प्रमुख बंदरातंीिं एकूि मािंवहातूक–१९७४–७५ 

 
(आंकडे लक्ष टनामंध्ये) 

  चवदेशी वाहतूक चकनारी वाहतूक एकूि वाहतूक 
अ. 
क्. 

बंदरािे नाव चनयात आयात एकूि चनयात आयात एकूि चनयात आयात एकूि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 
१) काडंला २·४६ २०·५७ २३·०३ ०·५८ ११·८२ १२·४० ३·०४ ३२·३९ ३५·४३ 
२) म ंबई १९·२० १२९·३५ १४८·५५ १९·६१ १०·३९ ३०·०० ३८·८१ १३९·७४ १४८·५५ 
३) मामागोवा १३४·०८ २·५८ १३६·६६ ०·०१ ४·६५ ४·६६ १३४·०९ ७·२३ १४१·३२ 
४) मंगलोर ०·६० ०·२६ ०·८६ ०·०५ ०·०१ ०·०६ ०·६५ ०·२७ ०·९२ 
५) कोिीन ३·९१ ३३·३४ ३७·२५ ८·३२ २·५२ १०·८४ १२·२३ ३५·८६ ४८·०९ 
६) त चतकोरीन — ०·१२ ०·१२ — ०·६२ ०·६२ — ०·७४ ०·७४ 
७) मद्ास २७·५९ ४४·५२ ७२·११ ३·९६ ३·०९ ७·०५ ३१·५५ ४७·६१ ७९·१६ 
८) चवशाखापट्टि ४१·५७ २७·०६ ६८·६३ १·१५ १·७१ २·८६ ४२·७२ २८·७७ ७१·४९ 
९) पारादीप २५·४५ ०·६१ २६·०६ ०·६१ ०·०१ ०·६२ २६·०६ ०·६२ २६·७२ 
१०) कलकत्ता- १८·४१ ३८·७० ५७·११ ५·७६ १२·१५ १७·९१ २४·१७ ५०·८५ ७५·०२ 



 

अनुक्रमणिका 

हलचदया 
 एकूि २७३·२७ २९७·११ ५७०·३८ ४०·०५ ४६·९७ ८७·०२ ३१३·३२ ३४४·०८ ६५७·४० 

 
वरील आकड्ावंरून लक्षात येईल की, प्रम ख बंदरापंकैी, चवदेशी चनयातीत मामागोवा प्रर्म व 

चवशाखापट्टूि आचि मद्ास हे अन क्मे २रे व ३रे आहेत. तर चवदेशाकंडून होिाऱ्या आयातीत म ंबई पचहले व 
मद्ास आचि कलकत्ता हे द सरे व चतसरे आहेत. 

 
चकनारी वाहत कीच्या चनयातीत पचहला नंबर लागतो म ंबईिा, तर द सरा कोिीनिा व चतसरा 

कलकत्त्यािा; चकनारी आयातीत कलकत्ता आघाडीवर असते, तर त्यापाठोपाठ काडंला व म ंबई. 
 
एकूि मालवाहत कीिा चविार केला तर, अन क्म लागतो; म ंबई, मामागोवा, मद्ास कलकत्ता व 

चवशाखापट्टि असा. अर्ात् ही त लना एका वषाच्या १९७४–७५ च्या आकड्ावरून केली आहे, यात कमी-
जास्त फरक नेहमीि होत असतो. 

 
हे झाले वाहत कीिे आकारमान, पि यावरून बंदरात होिारी धावपळ, यातायात यािंी पूिय 

कल्पना येिार नाही. त्यासाठी चनदान प्रम ख बंदरातं तरी चकती पाह ण्या बोटी येतात, त्यािंी चकती 
उस्तापास्त करावी लागते, त्यािंा खोळंबा चकती होतो, त्याचं्या परत पाठविीला चकती वळे लागतो, 
इत्यादीिी माचहती घ्यायला हवी. ती माचहती एका वषाप रती चदलेली आहे. 

 
(आ) प्रमुख बंदरातीिं बोटींिी उिंाढािं 

 
तक्ता क्रमाकं २० 

भारतातीिं प्रमुख बंदरातं प्रवेश करिाऱया बोटींिी संख्या १९७४–७५ 
 

अन  क्माकं प्रम ख बंदरािे नाव चवदेशी वाहत क 
करिाऱ्या बोटींिी 

संख्या 

चकनारीवाहत क 
करिाऱ्या 

बोटींिी संख्या 

एकूि 
बोटींिी 
संख्या 

१ २ ३ ४ ५ 
१) काडंला २०८ ८२ २९० 

२) म ंबई १,५२३ ७६६ २,२८९ 

३) मामागोवा ५८८ ४८ ६३६ 

४) मंगलोर ५४ ५ ५९ 

५) कोिीन ६८५ १९९ ६८४ 

६) त चतकोरीन १ ६ ७ 
७) मद्ास ७३२ ११७ ८४९ 

८) चवशाखापट्टि ४५५ ८३ ५३८ 



 

अनुक्रमणिका 

९) परादीप १०८ ५ ११३ 

१०) कलकत्ता-
हलचदया 

७१७ ३१८ १,०३५ 

 एकूि ५,०७१ १,६२९ ६,७०० 
 
या बोटींव्यचतचरक्त, चशडाचं्या जहाजातूनही वाहतूक िालू असते. अर्ात् हे पडाव लहान असतात. 

त्याम ळे मालािी वाहत कही त्यामानाने कमी असते. पि त्यािंा आकडा बराि मोठा आहे. सम द्ावर 
िालिाऱ्या बैलगाड्ाि म्हिा ना! स्वस्त पि सावकाश आचि एकावळेी कमी माल वाहिाऱ्या. ज्यावषीिे 
आकडे आपि वरच्या तक्त्यात पाचहले त्याि वषी (१९७४–७५) एकूि ४८,३५९ चशडाच्या जहाजानंी, 
लहान, मध्यम व मोठ्या बंदरात प्रवशे केला होता, त्यातील ११,२७२ प्रम ख बंदरात. 

 
एकि पडाव अनेक बंदरात क्माक्माने प्रवशे करू शकतो आचि अनेकवळेा चहशबेात घेतला जातो. 

३१-१२-७५ च्या वषयअखेर भारतात नोंदिी झालेले पडाव ९७४६ होते. त्यातील ८,००० च्या वर ५० 
टनापेक्षा कमी वाहतूक क्षमता असलेले होते. 

 
१९७४–७५ साली ज्या स मारे ६,७०० बोटींनी भारताच्या प्रम ख बंदरात प्रवशे केला, त्यािंी वगयवारी 

पाचहली तर वाहतूक होिाऱ्या मालािी सवयसाधारि कल्पना येऊ शकेल. ती वगयवारी अशी होती. 
 

तेलवाहू बोटी – १,१२५ 
कोळसावाहू बोटी – १७८ 
खचनजेवाहू बोटी – ९१७ 
मोठ्या प्रमािातील माल वाहतूक करिाऱ्या बोटी (बल्क कॅचरअर) – ८५२ 
इतर सवयसाधारि बोटी – ३,६२८ 

एकूि = ६,७०० 
 

(इ)भारतातीिं प्रमुख बंदरात होिाऱया बोटीिा खोळंबा 
 
लहान व मध्यम बंदरात बोटींिा खोळंबा फारसा होत नाही. कारि वाहतूक बेतािीि असते. 

एकाि वळेी अनेक बोटी येऊन गोंधळ होत नाही. पि प्रम ख बंदरात मात्र असे प्रकार प ष्ट्कळवळेा होतात. 
संप इत्यादी प्रकार सोडले तरी धक्का चरकामा नाही म्हिूनही बोटींिा खोळंबा होतो. बंदरातील धके्क, 
वाहत कीिे प्रमाि, बोटींिे प्रकार व बोटींिे कालयोजन यान सार बंदर परत्व ेया खोळंब्यािे प्रमाि बदलत 
असते. 
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भारतातीिं प्रमुख बंदरात होिारा बोटींिा खोळंबा (१९७४-७५) 
 



 

अनुक्रमणिका 

 परदेशी वाहतूक चकनारी वाहतूक एकूि 
प्रम ख 
क्. बंदरािे नाव 

खोळंबा 
झालेल्या 
बोटींिी 
संख्या 

वाया 
गेलेले 
बोट-
चदवस 

खोळंबा 
झालेल्या 
बोटींिी 
संख्या 

वाया 
गेलेले 
बोट-
चदवस 

एकूि 
बोटी 

एकूि वाया 
गेलेले बोट-
चदवस 

१) काडंला १४० १,२९० ४८ १६८ १८८ १,४५८ 
२) म ंबई ७७३ ५,२९१ १०५ २५४ ८७८ ५,५४५ 
३) मामागोवा ४३८ १,३४६ ३६ ८२ ४७४ १,४२८ 
४) मंगलोर — — — — — — 
५) कोिीन ३६१ ६६१ ६३ ७२ ४२४ ७३३ 
६) त चतकोरीन — — — — — — 
७) मद्ास ५९२ २,४०९ ७१ ६७ ६६३ २,४७६ 
८) परादीप ८३ ९५३ — — ८३ ९५३ 
९) चवशाखापट्टि १६७ ७१६ ७ ६ १७४ ७२२ 
१०)कलकत्ता-
हलचदया 

३०६ १,३१४ १२२ १७० ४२८ १,४८४ 

एकूि १,८६० १३,९८० ४५२ ८१९ ३,३१२ १४,७९९ 
 
म ंबई व मद्ास बंदरात बोट खोळंबण्यािे प्रकार जास्त प्रमािात आहेत. ही जी दाटी होते व त्याम ळे 

बोटींिा खोळंबा होतो, तो टाळण्यासाठी, म ंबई बंदराला पूरक बंदर म्हिून ‘न्हावा-शवेा’ बंदर चवकासािे 
प्रयत्न िालू आहेत, तर मद्ास येर्ील बृहत्बंदरािे कामही प्रगचतपर्ावर आहे. 

 
(इ) बोट परतिीिंा िंागिारा वेळ 

 
खोळंब्यािा जेव्हा आपि चविार करतो, तेव्हा हेही लक्षात घ्यावयास हवे की, सवयसाधारिपिे, 

बंदरात बोटीला चकती वळे र्ाबंाव ेलागते. या बोट परतिीला, (इंग्लीशमध्ये याला “टनय राऊंड ऑफ 
चशप्स” म्हितात.) बंदराच्या दृष्टीने फार महत्व असते. कारि बोट परतिीला उशीर लागला की, 
साहचजकि बोटींिा खोळंबा होऊन वळे वाया जातो, व बोटीपासून येिारे वार्थषक वाहिावळ उत्पन्न कमी 
होते. बोट परतविीही प्रत्येक बंदरात अनेक बाबींवर अवलंबून असते. बंदरािी काययक्षमता मोजण्यािा 
“बोट परतविी” हा एक अचतशय उपय क्त व व्यवहारी चनकष आहे. भारतातल्या प्रम ख बंदरािंी 
याबाबातीत काय स्ट्स्र्ती आहे? सवयसाधारिपिे एका बोटीला परतविीला चकती वळे लागतो हे प ढे 
चदलेल्या माचहतीवरून लक्षात येईल. 
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भारतातीिं प्रमुख बंदरात बोट परतिीिंा िंागिारा सरासरी वेळ 
(१९७४-७५) 



 

अनुक्रमणिका 

 
 बोट परतिीला लागिारा सरासरी वळे चदवसामध्ये 

अन क्माकं बंदरािे नावं चवदेशी वाहतूक 
करिाऱ्या बोटी 

चकनारी वाहतूक 
करिाऱ्या बोटी 

१) काडंला १६·८ ६·८ 
२)  म ंबई ११·७ ७·० 
३) मामागोवा १२·७ ४·३ 
४) मंगलोर २·९ १·४ 
५) कोिीन ४·५ ४·९ 
६) त चतकोरीन — — 
७) मद्ास १०·२ ८·४ 
८) चवशाखापट्टि ५·२ ७·३ 
९) परादीप १६·१ ८·० 
१०) कलकत्ता-हलचदया ८·७ ६·७ 

 
चवदेशी वाहतूक करिाऱ्या बोटींना अचधक चदवस लागतात.यािे कारि असे की त्या आकारमानाने 

मोठ्या असतात. तसेि एकावळेी माल िढविे व उतरविे यािे प्रमाि जास्त असते. 
 

(उ) प्रमुख बंदरातंीिं अतंगचत वाहतूक व्यवस्था 
 
प्रम ख बंदरातून मोठ्या प्रमािात होिारी मालािी वाहतूक पाहता, हे सहजि लक्षात येईल की, 

त्यािी बंदरातगयत वाहतूक व साठवि व्यवस्र्ाही सोयीस्कर व व्यापक असली पाचहजे. यात बंदराच्या 
मालकीिे रस्ते, रेल्व,े ग दामे, संक्मि छपऱ्या, ख ल्या जागा यािंा समावशे होतो. या व्यवस्र्ा चकती 
प्रमािात लागतात यािी कल्पना प ढे चदलेल्या काही आकड्ावरून येईल. 
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भारतातीिं प्रमुख बंदरातीिं अतंगचत रस्ते व रेल्व–ेबंदरणवकास 
 

क्माकं बंदरािे नाव रस्त्यािंी लाबंी  
(चकलोमीटसय) 

रेल्व ेमागािी लाबंी 
(चकलोमीटसय) 

१) काडंला ७९·५ १५·५ 
२) म ंबई ७५·३ २०५·२ 
३) मामागोवा ०·९ ९·४ 
४) मंगलोर १५·५ — 



 

अनुक्रमणिका 

५) कोिीन २६·० ५५·९ 
६) त चतकोरीन २४·० २१·४ 
७) मद्ास १९·७ ६४·८ 
८) चवशाखापट्टि ४२·१ १२९·० 
९) पारादीप २८·३ २४·५ 
१०) कलकत्ता-हलचदया ५१·२ ३५०·० 
 
बंदरातून होिारी वाहतूक मालािी चवचवधता, बंदरािा चवस्तार, चवचवध धक्क्यामंधील व 

साठविीच्या व्यवस्रे्तील अंतर, यान सार, हे अंतगयत वाहत कीिे जाळे पसरत असते. 
 

(ऊ) प्रमुख बंदरातीिं साठवि व्यवस्था :– 
 
काहंीशा याि कारिासंाठी तसेि माल उठाविीच्या गतीवर, साठविीच्या व्यवस्रे्िी योजना 

करावी लागते. मालाचं्या प्रकारान सार, त्याचं्या बाधंिीन सार, त्याचं्या संकस्ट्ल्पत हालिालींिी योजना 
यािंाही चविार करावा लागतो. छोट्या व मध्यम बंदराचं्या बाबतीत फारशी अडिि येत नाही, कारि 
एकतर वाहत कीिे प्रमाि कमी असते, द सरे म्हिजे प ष्ट्कळशी वाहतूक पडावातून व लहान बोटींमधून होत 
असल्याने, एकावळेी मालािी भाऊगदी होत नाही. चशवाय ही बंदरे छोटी गाव ेव शहर सचन्नध असतात. 
जचमनीिी अडिि त्यामानाने कमी. याउलट प्रम ख बंदरािें असते. त्याम ळे साठवि-व्यवस्र्ा ही फार 
चनयोजनपूवयक करावी लागते. भारतातल्या प्रम ख बंदरात उपलब्ध असलेली साठवि व्यवस्र्ा प ढीलप्रमािे 
आहे :– 
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भारतातीिं प्रमुख बंदरातीिं साठवि–व्यवस्था 
 

 ग दामे संक्मि छपऱ्या (शडेस्) 
अन  
क्माकं 

बंदरािे नाव संख्या के्षत्रफळ 
(िौरसमीटर) 

संख्या के्षत्रफळ 
(िौरसमीटर) 

१) काडंला ४ ४४,००० ८ २७,३०० 
२) म ंबई २३७ २,२२,८०० ३४ २,८४,६०० 
३) मामागोवा ७ १२,७०० ३ ७,५०० 
४) मंगलोर — — १ ५,५०० 
५) कोिीन ७ १९,४०० १८ ४३,६०० 
६) त चतकोरीन — — १ ४७,००० 
७) चवशाखापट्टि ४ २७,००० ४ २३,००० 
८) मद्ास १६ ७८,००० १४ ८,४०० 



 

अनुक्रमणिका 

९) कलकत्ता ५९ १,४०,००० ३५ २,८०,००० 
 
[६] भारतातीिं मध्यम व िोया बंदरातीिं मािंवाहतूक 
 
प्रम ख बंदरातून होिारी चवदेशी व चकनारी वाहतूक आयात व चनयातीन सार आपि पाचहली. ही 

वाहतूक खूपि मोठ्या प्रमािात होत असल्याने आपि ती सचवस्तर पाचहली मध्यम व छोट्या बंदरातून 
होिारी एकूि वाहतूक प ष्ट्कळि कमी असते. साऱ्या वाहत कीच्या स मारे १० टके्क. तेव्हा त्यािे इतके 
बारकाईने चवश्लेषि करावयािी आवश्यकता नाही. तर्ापी, ही माचहती आपि राज्यवार पाहू. म्हिजे सवय 
सागरी प्रातंािें जलवाहत कीिे त लनात्मक स्वरुप लक्षात येईल. 
  



 

अनुक्रमणिका 

 

 
  



 

अनुक्रमणिका 
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भारतातीिं मध्यम व िोया बंदरातून होिारी सागरी 

मािंवाहतूक १९७४-७५ 
(आकडे लक्ष टनामंध्ये) 

क्. राज्यािे नावं चवदेशी 
वाहतूक 

चकनारी 
वाहतूक 

एकूि 
वाहतूक 

१) ग जरात १७·४७ १२·७९ ३०·२६ 
२) महाराष्ट्र ९·१४ २·५८ ११·७२ 
३) गोवा — ०·२० ०·२० 
४) कनाटक ७·२१ ३·४४ १०·६५ 
५) केरळ २·०१ १·०२ ३·०३ 
६) तामीळनाडू ८·६२ ४·८९ १३·५१ 
७) पाडेंिरी २·६६ — २·६६ 
८) आंध्र ४·७७ — ४·७७ 
९) ओचरसा — — — 
१०) प. बंगाल — — — 
११) अंदमान — १·४२ १·४२ 
१२) लक्षद्वीप — ०·०९ ०·०९ 
एकूि  ५१·८८ २६·४३ ७८·३१ 

 
वरील चववरिावरून हे लक्षात येईल की, ग जरात राज्यातील चकनारी व चवदेशी वाहतूक ही सवात 

जास्त आहे. त्या खालोखाल, तामीळनाडू आचि नंतर महाराष्ट्रातील. एकूि वाहत कीत चवदेशी वाहतूक, 
चकनारी वाहत कीपेक्षा जवळजवळ द प्पट आहे असे म्हटले तरी िालेल. 

 
७) भारतातीिं सवच बंदरातून णशडाच्या जहाजातून होिारी मािं वाहतूक 

 
भारतीय बंदरामंध्ये चशडाच्या जहाजािंी परंपरागत वाहतूक मोठ्या प्रमािात िालत असे त्या 

धंद्याला सध्या अवकळा प्राप्त झाली आहे. पडावाचं्या याचंत्रकी करिासाठी कें द् सरकार कमी व्याजात कजय 
उपलब्ध करून देत असते. तर्ाचप, या घंद्याने परत बाळसे घरायिे मनावर घेतलेले चदसत नाही. स मारे 
८० वषापूवी अशा पडावातून १६ लाख टनावंर वाहतूक होत असे. ती १९७९ मध्ये ८ लक्ष टनािें आसपास 
येऊन ठेपली आहे. भारतातील सवय बंदरातून, प्रमूख, मध्यम व छोट्या बंदरातून यािंी वाहतूक िालू 
असते. बंदर चनहाय माचहती फार लाबंलिक व अनावश्यक आहे. तर्ाचप, एकूि वाहत कीिा अंदाज प ढील 
चववरिपत्रावरून येईल :– 
 

तक्ता क्रमाकं २६ 
भारतीय बंदरातून णशडाच्या पडावामंाफच त होिारी मािं–वाहतुक 



 

अनुक्रमणिका 

 
वषय चकनारी वाहतूक जवळील देशाशंी  

केलेली वाहतूक 
एकूि 

 (लक्ष टन) (लक्ष टन) (लक्ष टन) 
१९५८–५९ १४·१३ २·२३ १६·३६ 
१९५९–६० १२·७८ २·१९ १४·९७ 
१९६०–६१ १३·९५ २·०६ १६·०१ 
१९६१–६२ १४·११ २·६५ १६·७६ 
१९६२–६३ १४·५५ २·०९ १६·६४ 
१९६३–६४ १४·४७ २·४७ १६·९४ 
१९६४–६५ १२·६५ १·५९ १३·२४ 
१९६५–६६ १३·५४ १·३७ १४·९१ 
१९६६–६७ १४·०२ १·१७ १५·१९ 
१९६७–६८ १०·२३ १·५७ ११·८० 
१९६८–६९ ८·२३ २·१० १०·३३ 
१९६९–७० ९·६१ ३·१३ १२·७४ 
१९७०–७१ १०·४९ १·७५ १२·२४ 
१९७१–७२ ९·५१ १·०१ १०·५२ 
१९७२–७३ १२·२० ०·९९ १३·१९ 

१–१–१९७४ ते ३१–१२–७४ ८·४२ ०·९४ ९·३६ 
१–१–१९७५ ते ३१–१–७५ ८·०५ १·१३ ९·१८ 

१९७६ ७·३१ १·३९ ८·७१ 
१९७९ ६·०२ २·१२ ८·१४ 

 
(८) भारतीय बंदरातीिं प्रवासी वाहतुक :– काही वषापूवी भारतातील बऱ्याि बंदरातूंन सागरी 

प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमािात होत असे. १९५१ मध्ये ती स मारे १३,३६,००० होती. परंत , 
सागरचकनाऱ्याला समातंर रस्ते व रेल्व ेआल्या, पयायी मागय उपलब्ध झाले आचि वाहत कीच्या दरात 
िढाओढ स रू झाली. परदेशी मालवाहत कीत पैसे ग ंतचविे अचधक फायदेशीर ठरू लागल्याने, बोट 
कंपन्यािें लक्ष प्रवासी वाहत कीवरून उडाले. चवमान वाहत कीिाही काही पचरिाम झाला. १९५१ नंतर 
बंदरातील प्रवासी वाहतूक ओसरू लागली. गेल्या २५ वषात ती अवघी २,०६,००० वर येऊन ठेपली. 
परदेशी वाहत कीतही साधारि तशीि पचरस्ट्स्र्ती आहे. पि अचलकडे हौशी प्रवाशािंी परत र्ोडीफार वाढ 
होताना चदसून येते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

भारतीय चकनाऱ्यावर प्रवासी आगबोट वाहतूक आता फक्त तीन मागांवर िालू आहे. ते म्हिजे, 
म ंबई ते पिजी, कोिीन ते लक्षद्वीप बेटे व मद्ास ते अंदमान बेटे. एकेकाळी, म ंबईहून मंगलोर, कोिीन व 
उत्तरेस सौराष्ट्रातील बंदरे इरे्ही प्रवासी आगबोटी वाहतूक करीत असत. पि आर्थर्क व अन्य कारिाने 
त्या बंद झाल्या. 

 
[९] भारतीय बंदरािें अथचकरि :– बंदरािे अर्यशास्त्र यावर वास्तचवक एक स्वतंत्र प्रकरिि 

चलहावयास हव.े परंत  गं्रर्ािी पृष्ठ मयादा लक्षात घेता, बंदराच्या ह्या बाजूिा जाता जाता उल्लेख करून 
स्रू्ल कल्पना येईल इतपति माचहती याचठकािी समाचवष्ट करण्यात येत आहे. १९७४–७५ या चवत्तीय 
वषातील, राज्यवार–प्रम ख बंदरे व अन्य बंदरे (यातं मध्यम व छोटी बंदरे यािंा समावशे होतो) यातील 
एकूि उत्पन्न व एकूि खिय यािें आकडे देण्यात आले आहेत. 

 
तक्ता क्र. २७ 

भारतातीिं प्रमुख व अन्य बंदरातीिं उत्पन्न व खिच १९७४–७५ 
 

(आकडे–लक्ष–रु.–मध्ये) 
राज्य/बंदरे एकूि उत्पन्न एकूि खिय 

१ २ ३ 
गुजरात   
प्रम ख बंदर ‘काडंला’ ४८०·०० ५५५·७ 
अन्य बंदरे ३१३·६ ४५०·५ 
महाराष्ट्र   
प्रम ख बंदर “म ंबई” ३९४६·७ ३४११·२ 
अन्य बंदरे १५·६ १७३·९ 
गोवा   
प्रम ख बंदर “मामागोवा” ४२९·७ ३०७·६ 
अन्य बंदरे २·८ ५·७ 
कनाटक   
प्रम ख बंदर “मंगलोर” उपलब्ध नाही उपलब्ध नाही 
अन्य बंदरे २५·३ २५·३ 
केरळ   
प्रम ख बंदर “कोिीन” ६१०·२ ६७९·२ 
अन्य बंदरे १२·५ १४·४ 
तामीळनाडू   
प्रम ख बंदर “त चतकोरीन” १३·८ ३·७ 
प्रम ख बंदर “मद्ास” १४९६·२ १८१०·० 



 

अनुक्रमणिका 

अन्य बंदरे ७२·२ ७८·५ 
प डंीिरी ३·९ ८·७ 
आंध्रप्रदेश   
प्रम ख बंदर “चवशाखापट्टलि” १०८७·८ ११४८·३ 
अन्य बंदरे १५·० १७·५ 
ओरीसा   
प्रम ख बंदर “पारादीप” ३९५·९ ५२३·५ 
अन्य बंदरे — १·३ 
पणिम बंगािं   
प्रम ख बंदर “कलकत्ता–हलचदया” ४२१४·० ४८२६·० 
एकूि सवय बंदरे १३१३५·२ १४०६१·० 
एकूि प्रम ख बंदरे १२६७४·३ १३२८५·२ 
एकूि अन्य बंदरे ४६०·९ ७७५·८ 

 
भारतातील अेकूि सवय बंदरािे एका वषािे उत्पन्न १९७४–७५ मध्ये १३१ कोटी रुपयाचं्यावर होते 

आचि खिय जवळ जवळ १४१ कोटी रुपये होता. प्रम ख बंदरािंा वाटा अर्ातच् मोठा होता. त्यािें उत्पन्न 
होते स मारे १२७ कोटी रुपये व खिय होता १३३ कोटी रुपये. त्यामानाने भारतातल्या सवय लहान बंदरािें 
उत्पन्नही लहान व खियही कमी. स मारे ४·५ कोटी रुपयािंी आवक आचि ८ कोटी रुपयािंा खिय. 

 
बंदरािे उत्पन्न क ठल्या मागाने येते आचि त्यावर खिय कसा होतो, यािे उदाहरि म्हिून आपल्या 

पचरियािे म ंबई बंदर चनवडले आहे. त्याच्या एका वषाच्या जमाखिािे आकडे प ढीलप्रमािे आहेत. 
 

तक्ता क्र. २८ 
मंुबई बंदरातीिं उत्पन्न व खिािे पत्रक–१९७४–७५ (आकडे लक्ष रुपयािें) 

 
क्माकं उत्पन्न/खिािी बाब उत्पन्न खिय 
१) बंदर व गोदीपट् टी व पर्दशयक सेवा ४८०·६ ७२९·७ 
२) माल हताळिी व ग दाम व्यवस्र्ा २३२८·७ १३४९·७ 
३) बंदरातंगयत रेल्व े १६८·२ २८३·७ 
४) जमीन व इमारती महसूल ३८६·९ १९२·० 
५) अन्य आर्थर्क बाबी ५८२·३ ५१२·९ 
६) व्यवस्र्ापन व तत्सम खिय — ३४३·२ 

 एकूि ३९४६·७ ३४११·२ 
 



 

अनुक्रमणिका 

बंदराबंदरामंध्ये, बोटीवर घेण्यात येिाऱ्या बंदरपट्टीिे दर, पर्दशयक सेविेे दर, धक्क्यािे भाडे, 
आयात–चनयात मालावरील आकारिी, ग दामािंी व मोकळ्या जागािंी भाडी, बंदरातील याऱ्या, 
बोटखेिक यंत्रिा, इत्यादंीिे आकार वगेवगेळे असतात. वाहत कीन सार, चवकास-काययक्मान सार या 
जमाखिाच्या आकड्ातं व तपशीलात फरक पडत असतो. पि ढोबळ कल्पना यायला वरील आकडे प रेसे 
आहेत. प्रम ख बंदराचं्या व राज्यातील चनवडक मध्यम बंदराचं्या चवकास काययक्मासाठी येिाऱ्या भाडंवली 
खिािा प ष्ट्कळसा वाटा कें द् सरकार उिलत असते. तर अन्य बंदरासंाठी, राज्यसरकार जरूर तो चनधी 
उभा करीत असते. पािव्या पंिवार्थषक योजनेपासून कें द् सरकारने असा चनियय घेतला आहे की, मध्यम व 
लहान बंदराचं्या नवीन चवकासयोजनासंाठी राज्यसरकारनेि सवय खिय करावा. अर्ात् चनयोजनातील 
धोरिे प्रत्येक पंिवार्थषक योजनेवर अवलंबनू असतात, व वळेप्रसंगी ती बदलतही असतात. 
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प्रकरि ५ 
 

–: भारतातीिं बंदर णवकासािा आढावा :– 
 

 
(१) भारतातीिं प्रमुख बंदरे 

 
स्वातंत्र्यपूवच काळ 
 
(अ) प्रारंभीिी उपेक्षा : नौकानयन आचि बंदरे ही ज ळी भावडें. एकमेकात जीव ग ंतलेली. 

अेकावािून द सऱ्यािे अडिारी. अभ्यासासाठी आपि त्यािें दोन भाग पाडतो. पि त्याचं्यातील अत ट संबधं 
कधी चवसरता येिार नाहीत. प्रर्म भारतातल्या मोठ्या बंदरािंा इचतहास बघ.ू त्यासाठी शासनाच्या 
धोरिािा र्ोडासा आढावा घेव.ू 

 
१९ व्या शतकाच्या मध्यापयंत बंदराचं्या चवकासाच्या कल्पनेने मूळ धरलेले नव्हते. त्यािी महत्त्वािी 

कारिे प ढीलप्रमािे सागंता येतील. देशामध्ये बंदर चवकासाबद्दल मोठा चजव्हाळा वाटेल अशी एक स्र्ायी 
समर्य कें चद्य सत्ता नव्हती. एतदे्दशीय संस्र्ानामंध्ये एकमतािा अभाव, स संघचटत व चवकचसत अशा व्यापारी 
नौकानयन के्षत्रािा अभाव, परदेशी व्यापारात भारतीयािंा अत्यल्प वाटा, बंदरानंा त्याचं्या पार्श्यरभागाशी 
जोडिाऱ्या सोचयस्कर अशा रेल्व ेवा रस्ते या दळिवळिाच्या सोयींिा अभाव राजकीय व आर्थर्क के्षत्रात 
साऱ्या देशभर पसरलेले अेकूि औदाचसन्यािे सावट. इ. इ. 

 
(आ) णवकासािी पणहिंी िंाट : १८५७ च्या बंडािा चबमोड झाल्यानंतर रािीच्या जाहीरनाम्याने 

चिचटशाचं्या सते्तला स्र्ायी व कें द्भतू स्वरूप येऊ लागले. भारतात अेकछत्री अंमल स रू झाला आचि त्याने 
आध चनक प्रगतीच्या चदशनेे पावले टाकायला स रूवात केली. (अर्ात हा चवकास व त्यािी के्षते्र, चिटीश 
राजसते्तस व भाडंवलदारास अन कूल होईल याि चदशनेे होत होता.) चिटीश सरकारने यानंतर येर्ील 
बंदराचं्या चवकासासडे लक्ष प रवायला स रूवात केली. त्याला इतरही काही तशीि महत्त्वािी कारिेही 
घडली, त्याम ळे ह्या चवकासाला गती प्राप्त झाली. तोपावतेो, म्हिजे १९ व्या शतकाच्या अखेरपयंत म ंबई, 
कलकत्ता, कोिीन, मद्ास ह्या राजकीय व आरमारी महत्त्व असलेल्या बंदरािंीही पचरस्ट्स्र्ती फारि वाईट 
होती. बंदराच्या चवकासाकडे लक्ष वधेण्याला जी म ख्य कारिे घडली ती अशी :– 

 
(१) १८८५ साली म ंबईहून रेल्वरेूळाचं्या रेषा भारताच्या भमूीवर उमटू लागल्या आचि हळूहळू त्या 

िौफेर पसरल्या. महत्त्वािी बंदरे त्याच्या पार्श्यप्रदेशाला जोडली गेली. त्याम ळे सवयसाधारि कच्चा माल 
बंदरातून पार्श्यभागाकडे व पार्श्यभागातील माल बंदराकडे अशी द हेरी वाहतूक जलद, सोयीिी व कमी 
खिात होऊ लागली. 

 
(२) १८८३ मध्ये स वझे कालव्यािे उद्घाटन झाले आचि आंतरखंडातील वाहत कीत अेक 

क्ातंीववय स रू झाले. पूवी य रोपच्या प्रवासाला लागिारे १०० चदवस २५ चदवसावंर आले आचि अचधक 
गचतमान बोटींिे जलावतरि झाल्यावर तर अवघ्या २० चदवसातं हा प्रवास संपू लागला. 
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(३) म ंबई, कलकत्ता आचि मद्ास या बंदरगावी कापडचगरण्या, ज्यटू आचि िामड्ािे 

चनयातप्रधान उद्योग चनघ ूलागले. 
 
(४) वाफेवर िालिाऱ्या बोटी स रू झाल्या आचि त्याम ळे नौकानयन व जहाज बाधंिीत मोठ्या 

प्रमािात स धारिा घडून आल्या. बोटींिी संख्या आचि त्यािें आकारमान वाढायला लागले आचि त्या 
हाताळताना बंदरातंील उिीवा प्रकषाने जािव ूलागल्या. ह्या उिीवा दूर करण्यासाठी तत्कालीन उपलब्ध 
ताचंत्रक ज्ञान आचि आवश्यकता यान सार बंदरािी उभारिी आचि फेरआखिी स रू झाली. 

 
१८७५ च्या स मारास बंदराचं्या चवकासाला स रूवात झाली. हा उत्साह चटकला पचहल्या 

महाय द्धािी स रूवात होईपयंत. मध्यंतरीच्या काळात म ंबई चवर्श्स्त मंडळ कायदा (बॉम्ब ेपोटय रस्ट ॲक्ट 
१८७३) संमत झाला. १८८० साली म ंबईतील चप्रन्सेस डॉक्सिे उद्घाटन झाले, स्ट्व्हक्टोचरया डॉक्स १८८८, 
तर मेर बंदर डॉक्स १८९१ ला आचि अलेक्झाडं्रा डॉक्स १९१४ ला वाहत कीला ख ला करण्यात आला. 
१९१५ साली पोटय रस्ट रेल्व ेस रू झाली आचि ती त्यावळेच्या देशातल्या दोन मोठ्या रेल्वयेंत्रिेशी–जी. 
आय. पी. (आजिी सेंरल) व बी. बी. सी. आय. (सध्यािी वसे्टनय) रेल्वशेी–जोडली गेली. बंदरािा 
पार्श्यप्रदेश त्याम ळे खूपि चवस्तार पावला. 

 
१९१० ते १९१६ च्या दरम्यान मद्ास येरे् कृचत्रम बंदर उभारण्यात आले. लाटरोधक कोट बाधूंन 

बंदरातं स्ट्स्र्रता आिली गेली. रेल्व ेलाईन टाकली गेली व अन्यही स धारिा करण्यात आल्या. 
 
१८७० मध्ये कलकत्ता पोटय कचमशनसयिी स्र्ापना झाली. नवीन धके्के् बाधंले गेले. हीरा पूल बाधंला 

गेला. बंदरातंगयत रेल्व ेधाव ूलागली, ती पार्श्यप्रदेशाशी जोडली गेल्याने वाहतूक वाढली. चकड्डपोर डॉक 
१८९३ मध्ये प रा करण्यात आला. 

 
(इ) पणहल्या महायुद्धानंतरिी ओहटी :– पचहले महाय ध्द भडकले आचि त्यािी झळ लागली 

सागरतटीच्या ह्या प्रम ख बदंरानंा. चवकासािी गचत मंदावली, ती अगदी १९४७ साली स्वातंत्र्य प्राप्त 
होईपयंत व अचधक अिूकपिे सागंावयािे झाले तर देशात योजनाबद्ध चवकासाला १९५१ मध्ये प्रारंभ झाला. 
तो पावतेो, मध्यंतरीच्या काळात कोिीन आचि चवशाखापट्टयि ही दोन बंदरे प्रम ख बंदरेमेजर पोटयस्– 
म्हिून जाहीर करण्यात आली. चवकासाला चवश्रातंी चमळाली ती परकीय सते्तने जािून ब जून केलेल्या 
द लयक्षामं ळे. 

 
स्वातंत्र्योत्तर काळ : 

 
(अ) णवकास युगािी सुरूवात :– १९५१ साली राष्ट्राने योजनाबद्ध चवकासािा मागय स्वीकारला. 

मोठ्या बंदराकंडेही सरकारिे लक्ष वळले. पि त्यािंी पचरस्ट्स्र्ती इतकी खालावलेली होती की, त्या गगेतून 
त्यानंा वर काढण्यासाठी काही कालावधी लागिे अपचरहायय होते. रिागंिावर होिाऱ्या नासधूसीिे प्रचतवबब 
या मोठ्या बंदरावंरही पडले होते. य द्धकाळातं अतोनात झालेल्या वापराने बंदरातील सारी यंत्रिाि जि ू
चखळचखळी होऊन गेली होती. देखभाल द रुस्ती याकंडे लक्ष चदले गेले नव्हते. १९४७ साली देशािी 
फाळिी झाली आचि करािी हे मोठे बंदर पाचकस्तानात गेले. पंजाब हचरयािा, जम्म-ूकाश्मीर, उत्तरप्रदेश, 
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मध्यप्रदेश आचि ग जरातला करािी बंदर अनेक कारिाने सोयीिे होते. ते बंद झाल्याने पचरस्ट्स्र्ती अचधकि 
चबकट झाली. कलकत्ता, म ंबई, मद्ास, कोिीन आचि चवशाखापट्टि बंदरावंर वाहत कीिा ताि सारखा 
वाढत होता आचि ती वाहतूक हाताळिे त्यानंा चदवसेंचदवस कठीि जात होते. 

 
पचहल्या योजनेच्या स रूवातीला भारतात वरील ५ प्रम ख बंदरे होती, १९५३ मध्ये काडंला हे प्रम ख 

बंदर म्हिून घोचषत करण्यात आले. करािीला पयायी बंदर म्हिून ते उपयोगी पडेल अशी आशा १९४८ 
साली नेमलेल्या पचिम चकनाऱ्यावर नवीन प्रम ख बंदराचं्या चनवडिकू सचमतीने आपल्या अहवालातं व्यक्त 
केली होती. (अर्ात ही आशा फारशी फलद् प झाली नाही हे अलाचहदा) पोत यगीजाचं्या हकालपट्टीनंतर 
मामागोवा प्रम ख बंदराचं्या यादीत १९६१ साली आले, तर ओचरसातील पारादीप १९६६ साली त्या मालेत 
येवनू बसले. १९७४ मध्ये ताचमळनाडूमधील त चतकोरीन, तर १९७५ मध्ये कनाटकातील मंगलोर ही दोन 
बंदरे प्रम ख बंदरे म्हिून घोचषत करण्यात आली. आज भारतात १० बंदरे प्रम ख बंदरे म्हिून गिली 
जातात. 

 
(आ) पंिवार्थषक योजनातंगचत णवकास :– पचहल्या पंिवार्थषक योजनेपासून देशातील प्रम ख 

बंदराचं्या चवकासाला जरी प्रारंभ झाला तरी या काययक्माला गचत यायला आिखी र्ोडा कालावधी 
लागला. आचि तसा तो लागिे काहीसे अपचरहायय होते. भारतीय बोटींिी संख्या हळूहळू वाढत गेली. 
परदेश व्यापार वाढत गेला, बंदर चवकास चनयोजनाचं्या कल्पना पक्क्या व्हायला वळे लागला, त्यािंी 
अंमलबजाविी करण्यासाठी यंत्रिा उभी करिे, चतला गती देिे, तंत्रज्ञ चमळचविे, त्यानंा प्रचशक्षि देिे, 
मोठाली कामे घेण्यासाठी प्रिंड भाडंवल उभे करिारे कंत्राटदार तयार होिे; अशा अेक ना अनेक अडििी 
होत्या. खरे तर, अगोदर द सऱ्या महाय द्धात बंदरानंा झालेल्या जखमा भरून काढायच्या होत्या आचि 
त्यानंतर चवकासािा पाया रिायिा होता. कें द् सरकार व प्रम ख बंदरातंील प्रशासन यंत्रिा हे 
आपल्यावरील राष्ट्रीय जबाबदारीिी पूिय जाि ठेवनू होते. त्याम ळे आर्थर्क उपलब्धतेन सार, त लनात्मक 
अग्रक्मान सार व ताचंत्रक क्षमतेप्रमािे कामाला स रूवात करण्यात आली व प्रगतीिा वगे वाढत गेला. 

 
खाली चदलेल्या चववरिपत्रावरून पंिवार्थषक योजनातं हा खिय कसा वाढत गेला त्यािी कल्पना 

येईल. 
 

तक्ता क्रमाकं २९ 
भारतातीिं प्रमुख बंदरावंर पंिवार्थषक योजनातंगचत झािेंिंा खिच (कोटी रुपयामंध्ये) 

 
अ.क्. राज्य व प्रम ख 

बंदरािे नावं 
पचहली 
पंि-
वार्थषक 
योजना 
(१९५१-
५६) 
प्रत्यक्ष 
खिय 

द सरी 
पंि-
वार्थषक 
योजना 
(१९५६-
६१) 
प्रत्यक्ष 
खिय 

चतसरी 
पंि-
वार्थषक 
योजना 
(१९६१-
६६) 
प्रत्यक्ष 
खिय 

तीन 
वार्थषक 
योजना 
(१९६६-
६९) 
प्रत्यक्ष 
खिय 

िवर्ी 
पंि-
वार्थषक 
योजना 
(१९६९-
७४) 

संकस्ट्ल्पत 

पािवी पंि-
वार्थषक 
योजना 
(१९७४-
७९) अदाजे 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) 
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वरील माचहतीवरून हे लक्षात येईल की, प्रम ख बंदराचं्या चवकासासाठी कें द् सरकार सातत्याने 
प्रयत्नशील आहे. या बंदरातून िालिारी वाहतूकही वाढत आहे. १९६०–६१ साली देशातल्या सवय प्रम ख 
बंदरानंी स मारे ४ कोटी टन माल हाताळला, तर १९७४–७५ साली ६·५७ कोटी टन मालािी आयात–
चनयात केली. अशा वाढत्या वाहत कीसाठी वाढत्या सोयी करिे आवश्यकि ठरते. याचशवाय माल 
हाताळण्याच्या पद्धती, मालािे प्रकार, बोटींिे आकारमान व प्रकार बदलत गेल्याने चवकासािे बदलते व 
वाढते काययक्म आखिे भाग पडत गेले. तरीही अेक गोष्ट प्रकषाने लक्षात येते की, पचहल्या तीन पंिवार्थषक 
योजना तयार करतानंा, प्रम ख बंदरातून चकती वाहतूक वाढिार आहे, चतिे चवचवध बंदरातूंन कसे 
सोयीस्कर वाटप करता येईल, व त्या अन षंगाने त्या त्या बंदराचं्या चवकासयोजना आखल्या पाचहजेत, या 
दृष्टीने फारसे शास्त्रश द्ध प्रयत्न झाले नाहीत. िौर्ी योजना आखतानंा ही उिीव योजना आयोगाने भरून 
काढली व वाहतूक व चवकास यािंी सागंड घालावयािा प्रर्मि प्रयत्न केला. 

 
पचहली योजना तयार झाली १९५१ मध्ये. तेव्हा प्रम ख बंदराचं्या चवकासािा जो काययक्म 

आखण्यात आला होता, त्यातील उद्दीष्टेत प ढीलप्रमािे ठरचवण्यात आली होती :– 
 
१) देशाच्या फाळिीम ळे, करािी बंदर पाचकस्तानकडे गेले असल्याने त्या बंदराचं्या भारतातील 

पूवीच्या पार्श्यप्रदेशासाठी नवीन बंदरािी उभारिी करिे, 
 
२) बाकीच्या बंदरातील यंत्रसाम ग्री व अन्य स चवधािें आध चनकीकरि करिे, आचि 
 
३) संकस्ट्ल्पत तेलश द्धीकरि कारखान्यासाठी आवश्यक त्या सोयी बंदरात प रचविे.  
 
योजनाबद्ध चवकासािा हा पचहलाि प्रयत्न असल्याने व त्यािा आराखडा तयार होवनू 

अंमलबजाविी स रू होण्यास काहीसा उशीर झाल्याने, एकूि प्रगती फारशी समाधानकारक झाली नाही. 
पचहल्या योजनेत झालेली महत्त्वािी कामे म्हिजे १९५५ मध्ये काडंला बंदरािे उद्घाटन व म ंबई येरे् 
तेलवाहू बोटींसाठी १९५५ मध्ये दोन धक्क्यािंी बाधंिी. इतरही काही कामे या प्रम ख बंदरात करण्यात 
आली. त्याम ळे योजनेच्या आरंभी माल हाताळण्यािी क्षमता प्रचतवषी २ कोटी टन होती, ती योजनेअखेर 
२·५ कोटी टनापंयंत वाढली. 

 
द सऱ्या पंिवार्थषक योजनेत, पचहल्या योजनेतील उवयचरत कामावं्यचतचरक्त मद्ास, कोिीन, 

कलकत्ता व चवशाखापट्टि या बंदरािें आध चनकरि व नवीन धक्क्यािंी कामे, कलकत्ता बंदरात गाळ 
काढण्यािे, तर मद्ास येरे् जवाहर डॉक्स (६ नवीन धके्क ) व कोिीन येरे् िार नवीन धके्क बाधंण्यािी कामे 
हाती घेण्यातं आली. द सऱ्या पंिवार्थषक योजनेतील प्रगती समाधानकारक झाली नाही आचि योजनेत 
राखून ठेवलेल्या रकमेतील केवळ ५० टके्क रक्कम खिय होव ूशकली. तरीही प्रम ख बंदरािंी एकूि माल 
हाताळण्यािी क्षमता योजनेअखेर ३·७ कोटी टनापंयंत गेली. 

 
चतसऱ्या पंिवार्थषक योजनेत त्यामानाने िागंली प्रगती झाली नोंदवली गेली व संकस्ट्ल्पत एकूि 

रकमेच्या ८० टके्क रक्क्म प्रत्यक्षात खिी पडली. पचहल्या व द सऱ्या योजनेत अप री राचहलेली कामे बह ताशंी 
प री करण्यात आली. म ंबईतील गोद्यािें आध चनकीकरि व चवस्तार, कलकत्ता येर्ील हलचदया डॉक्सच्या 
कामािा प्रारंभ व पारादीप येर्ील बंदरातंील काही कामे या योजनेत हाती घेण्यात आली. 
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चतसऱ्या पंिवार्थषक योजनेनंतर तीन वष,े केवळ वार्थषक योजना आखल्या गेल्या. या तीन वषात 

घेतली गेलेली महत्वािी कामे म्हिजे, हलचदया गोदीिा चवस्तार व म ंबई बंदराच्या प्रवशेमागातील गाळ 
मोठ्या प्रमािात काढिे, म ंबईतील वलॅाडयपीअरिा चवस्तार, तेल व खचनजे हाताळण्यासाठी मद्ास येरे् 
संय क्त धक्का, चवशाखापट्टि येरे् खचनज लोखंड हाताळिाऱ्या यंत्रिेत चवस्तृत स धारिा, कोिीन येरे् एक 
नवीन धक्का व प्रवशे मागावरील गाळ काढिे, पारादीप बंदरातही मोठ्या प्रमािात गाळ काढिे आचि 
मंगलोर व त चतकोरीन या नव्या प्रम ख बंदराचं्या चवकासािी चवचवध कामे. चतसऱ्या योजनेअखेरी पावतेो, 
देशातील सवय बंदरािंी वाहतूक क्षमता ५·४२ कोटी टन झाली. 

 
िवथ्या योजनेत हलचदया, मंगलोर व त चतकोरीन या बंदराचं्या चवकासािी कामे िालू होती. 

म ंबईतील धक्क्यािंी वाढ, मद्ास येर्ील तेलगोदी, ही कामे पि स रू होती. नव्या कामामंध्ये नाव 
घेण्यासारख्या योजना म्हिजे खचनज लोखंड हाताळण्यासाठी मामागोवा व मद्ास बंदरात अत्याध चनक 
यंत्रिा उभारिे चवशाखापट्टि येरे् बृहत्बंदर चवकासास स रूवात व कोिीन येरे् प्रवाही माल वाहतूक 
करिाऱ्या बोटींसाठी स्वतंत्र धक्का ही होती. चवशाखापट्टि येर्ील बृहत्बंदरात पचहल्या टप्यात, १ लक्ष 
टनाचं्या बोटी व द सऱ्या टप्प्यात, २ लक्ष टनाचं्या बोटी हाताळता येतील अशी योजना आहे. 
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मंुबई बंदरातीिं इणंदरा गोदी 
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मंुबई बंदरातीिं गाळ उपसिी बोट (डे्रजर) णबराट 
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मोठ्या बंदरातं व जरूर पडल्यास लहान बंदरातही गाळ काढण्यासाठी कें द्ीय गाळ काढिारी 
यंत्रिा या योजना काळात उभारण्यात आली. 

 
िौथ्या योजनेच्या स रूवातीला प्रम ख बंदरािंी वाहतूक क्षमता ६·३८ कोटी टन होती, ती 

योजनेअखेर ७·७७ कोटीवर जावनू पोहोिली. 
 

(इ) पािव्या पंिवार्थषक व त्यापुढीिं योजनातं संकस्ल्पत केिेंिें काही प्रमुख प्रकल्प : पािव्या पंिवार्थषक 
योजनेत प्रम ख बंदराचं्या चवकासासाठी ५२१ कोटी रुपयािंी तरत द करण्यात आली. यापैकी २१९ कोटी 
रुपये पचहल्या दोन वषात खिय करण्यात आले या योजनेत संकस्ट्ल्पलेली काही महत्त्वािी कामे प ढे 
दशयचवली आहेत :– 

 
किंकत्ता (हिंणदया) :– हलचदया प्रकल्पात, स रचक्षत बंद गोद्या व त्यात ६ धक्क्यािंी योजना 

अंतभूयत आहे. चतरे् कोळसा, खचनजे, खते, इतर माल, मीठ व कंटेनर बोटी हाताळता येतील. 
 
या बंदरािी सवात मोठी गरज म्हिजे मोठ्या प्रमािात गाळ काढिे. १९८० पयंत स मारे ४० फूट 

खोली सरसकट उपलब्ध होईल अशी योजना आखण्यात आली असून त्यावर स मारे ३१ कोटी रु.च्या वर 
खिय करण्यात येिार आहे. भागीरर्ी व ह गळी नद्या व त्याचं्या उपनद्यानंा प्रवाह चनयोजनाच्या खास योजना 
आखून, गाळ साठण्यािी प्रचक्या कमी करण्यात येिार आहे. 

 
मंुबई :– न्हावा–शवेा येरे् एक उपबंदर बाधंण्यािी योजना बरीि वषे रेंगाळत पडली आहे. 

लवकरि ती मागी लागेल अशी अपेक्षा आहे. ब िर बेटावर तेलवाहू बोटींसाठी मोठा धक्काग बाधंावयाच्या 
कामावर ३९ कोटी रु. खिावयािे आहेत. बंदरातंील अन्य गोदींच्या चवस्तारावर १५ कोटी रुपये खिय 
होिार आहेत. बॅलाडयपीयर चवस्तारािे स मारे ८ कोटी रुपयािें कामही जवळजवळ पूिय होत आले आहे. 
ब िर बेट ते पीरपाऊ याचं्या दरम्यान पूल बाधंावयािी योजना आखण्यात आली आहे. गाळ काढण्यासाठी 
स मारे ३/४ कोटी रुपयािंी यतें्र चवकत घेण्यात येिार आहेत. 

 
मद्रास :– मद्ास येरे् स मारे १ लाख टन खचनजे वाहतूक करिाऱ्या बोटी हाताळता येतील अशा 

तऱ्हेने एक बृहत्बंदर उभारण्यात आहे. या बंदरातं ४६ फूट खोली असल्याने, भारतातील या बाबतीतील ते 
क्माकं २ िे बंदर ठरेल. पचहला क्माकं आहे चवशाखापट्टििा मद्ास येर्ील बृहत्बंदरात अत्याध चनक व 
गचतमान यंत्रिा उभारण्यािे काम प रे झाले की, दर तासाला ८,००० टन खचनज लोखंड बोटीवर िढवले 
जाईल. या सवय कामावंर २२·४३ कोटी रुपये खिय होिार आहेत. 

 
कोिीन :– कोिीन बंदरातं आता पेटारेबंद माल वाहतूक करिाऱ्या बोटी (कंटेनर चशप्स) 

यावयास लागल्या आहेत. त्यासाठी अेका धक्क्यावर स मारे ८६ लक्ष रुपये खिूयन जरूरी ती यंत्रिा 
उभारण्यात आली आहे. गाळ काढण्यासाठी डे्रजर घेिे, बंदरातील डागड जी, ही कामे पि प री झाली 
आहेत. कोिीन येर्ील तेलश द्धीकरि कारखान्यासंाठी येिाऱ्या प्रिंड तेलवाहू बोटींसाठी धक्का बाधंावयािी 
योजना आखण्यात येत आहे. 
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णवशाखापट्टि (बृहत्बंदर) :– एक लक्ष टनभाराच्या बोटी लाग ूशकतील (खचनज वाहक) असा 
खास धक्का चडसेंबर १९७६ मध्ये प रा झाला आहे. खचनजे हाताळण्यासाठी खास यंत्रिा उभी करण्यात आली 
असून, चतिी क्षमता तासाला ८००० टन इतकी आहे व ती अंचतमतः ताशी १६,००० टन इतकी वाढचवली 
जािार आहे. चवशाखापट्टि येरे् जे बृहत्बंदर बाधंण्यात येत आहे, त्यावर एकूि १०३ कोटी रुपये खिय 
होिार आहेत. 

 
मामागोवा :– या बंदरातील म ख्य वाहतूक म्हिजे अश द्ध लोखंडािी चनयात. त्यासाठी एक खास 

धक्का व त्यावर याचंत्रक सरकत्या पट्टट्यािंी उभारिी हा महत्वािा प्रकल्प. त्याम ळे ताशी ८,००० टन माल 
बोटीवर िढवता येईल खचनजतेल बोटीवर भरण्यासाठी खास धक्काही बाधंण्यात यावयािा आहे. या 
सवांसाठी खिय येिार आहे ७६ कोटी रुपये. ही कामे लवकरि प री होतील आचि मग स रूवातीला ६०,००० 
टनी बोटी व अचधक स धारिा केल्यावर १,००,००० टनी बोटी स लभतेने धक्क्याला लाग ूशकतील. 

 
पारादीप :– सध्या या बंदरातं ३९ फूटापयंत पािी उपलब्ध असते. त्याम ळे स मारे ६०,००० टना 

पयंतच्या खचनजवाहू बोटी या बंदरात वाहतूक करू शकतात. खचनज हाताळण्यासाठी बंदरातील यंत्रिेत 
योग्य त्या स धारिा करून सध्या असलेली ३० लक्ष टनािंी वार्थषक क्षमता ४० लक्ष टनावंार नेण्यात येिार 
आहे. 

 
मंगिंोर बंदर :– बंदरातील लाटरोधक बंधारा वाढचविे व खडक फोडून खोली वाढचविे, 

६०,००० टनी बोटींसाठी धक्का बाधंिे ही महत्वािी कामे हाती घेवनू, क दे्म ख प्रकल्पातील अश द्ध 
लोखंडािी मोठ्या प्रमािात चनयात करण्यासाठी बंदर तयार करण्यात येत आहे. आवश्यक ती यंत्रसाम ग्री 
पि उभारण्यात येिार आहे. भारताने स मारे ७५ लाख टन अश द्ध लोखंड, इरािला प रचवण्यािा करार 
केला आहे आचि ते सारे मंगलोर बंदरातून पाठचवण्यात येईल अशी कल्पना आहे. 

 
तुणतकोरीन :– बंदरातील िार धके्क बाधूंन तयार आहेत, आचि लाटरोधक २ बंधारे पूिय झालेले 

आहेत. तसेि तेलवाहू बोटींसाठी स्वतंत्र धक्का प रा केला जािार आहे. 
 
या सवय चवकास योजनािंा पचरिाम काय झाला? वाहत कीच्या आकड्ात सागंायिे झाले तर 

१९७४–७५ साली या सवय प्रम ख बंदरातून ६,५७,४०,००० टनािंी प्रत्यक्षात वाहतूक झाली. अर्ात त्यािी 
प्रत्यक्षात क्षमता खूपि अचधक आहे. 

 
(२) भारतातीिं मध्यम व िोटी बंदरे 

 
(अ) स्वातंत्र्यपूवच काळ :– भारतातील प्रम ख बंदरे हा अेक वगय, तर मध्यम व छोटी बदंरे हा द सरा 

वगय. वाहत कीच्या मानाने तो द य्यम, हेही आपि पाचहले. र्ोडक्यात, फेर उजळिी करायिी झाली तर असे 
म्हिता येईल की, पचहल्या पंिवार्थषक योजनेच्या स रुवातीस प्रम ख बंदरातून होिारी एकूि माल वाहतूक 
जवळजवळ ४ कोटी टन होती. ती १९७४–७५ सालापयंत ६·५७ कोटी टनावंर जावनू पोहोिली. मध्यम व 
छोट्या बंदराच्या बाबतीत मात्र या दोन त लनात्मक काळात त्याप्रमािातं वाहत कीत वाढ झालेली चदसत 
नाही. १९६१–६२ मध्ये या बंदरातून स मारे ६६ लक्ष टनािंी उलाढाल झाली, ती १९७४–७५ मध्ये अंदाजे 
७८ लक्ष टनापंयंति वाढली. आचि खरे म्हिजे वाहतूक कमी आहे म्हिूनि ती बंदरे “द य्यम” या सदरात 
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गिली जातात. उर्ळ पािी आचि अन्य ताचंत्रक अडििींम ळे यातील अनेक बंदरे तर केवळ नागंरिी 
बंदरेि आहेत आचि चतरे् मोठ्या मालवाहू बोटी आल्या तरी बह शः त्या दूर अंतरावर उभ्या रहातात. आचि 
त्यावर माल िढचविे वा उतरचविे या चक्या पडावामंाफय त िालतात. फार मोठी भाडंवल ग ंतविूक 
नसल्याने, या बंदरातील कर आकारिीही बरीि कमी असते. बंदरातून होिाऱ्या वाहतूकीिी कक्षा बंदर 
संलग्न लहानशा पार्श्यप्रदेशाप रती मयाचदत असते. आचि पार्श्यप्रदेशातील रेल्व े वा रस्त्याचं्या दीघय 
साखळीवर वाहतूक अवलंबनू नसते. 

 
वर म्हटल्याप्रमािे काही बंदरे केवळ नागंरिी बंदरे असतात, तर काही चनवडक बंदरात मोठ्या 

मालवाहू बोटींसाठीही धके्क, याऱ्या व अन्य स चवधा आढळून येतात. काही बंदरे वाहत कीच्या दृष्टीने इतकी 
नगण्य असतात की, चतरे् केवळ अेक हजार टन मालही प्रचतवषी येत नाही, तर काही भाग्यवान बंदराचं्या 
वाटेला काही लाख टनापंयंतही वाहतूक येते. उदाहरिार्य, महाराष्ट्रातील रेडी बंदर. येरू्न प्रचतवषी 
स मारे ७ ते ८ लाख टन कचे्च लोखंड परदेशी पाठवले जाते. बह ताशंी बंदरातून केवळ चशडाच्या पडावातून 
वाहतूक िालते व त्याम ळे त्याचं्या बंदरचवषयक गरजाही कमी असतात. बह तेक बंदरािें वाहत कीच्या 
बाबतीत वैचशष्ट्ट्य असते. प्राम ख्याने दोनतीन तऱ्हेच्या मालािी आवकजावक त्यातून होत असते. हा माल 
नचजकच्या पार्श्यप्रदेशात खपवला जातो, वकवा बाहेर जािारा माल आसपास तयार झालेला असतो. अनेक 
बंदरातील वाहतूक केवळ चकनारी वाहतूक असते. पि काही बंदरातून परदेशाशंीही आयातचनयात होत 
असते. अनेकवळेा या बंदरानंी एक महत्वािी कामचगरी बजावली आहे; आचि ती म्हिजे प्रम ख बंदरावंर 
जेव्हा वाहत कीिा फार ताि पडतो. त्यावळेी काही वाहतूक या बंदराकडे वळचवण्यात आली व ती त्यानंी 
हाताळली. यातील मध्यम बंदरे त्यातल्या त्यात र्ोडी उजवी. या सवय लहान व मध्यम बंदरातून होिाऱ्या 
वाहत कीपैकी जवळजवळ ६० ते ७० टके्क माल काही चनवडक बंदरेि हाताळतात. हे सवय सागंावयािा हेतू 
हा की, देशाच्या अेकूि सागरी वाहत कीमध्ये या बंदरािंा वाटा र्ोडा असल्याने त्याचं्या चवकासाकडेही कमी 
लक्ष चदले गेले. शवेटी त लनात्मक अग्रक्म हे तत्व सवय चवकास के्षत्रात पाळाव ेलागते. स्वातंत्र्यपूवय काळात 
प्रम ख बंदराकंडेही चजरे् द लयक्ष करण्यात आले होते, चतरे् या पडाव वाहतूक करिाऱ्या छोट्या बंदरािंा 
काय पाडाव लागिार! चिटीश सरकारला या बंदरामंध्ये आचि त्यातून िालिाऱ्या वाहत कीमध्ये फारसे 
गम्य वाटले नाही. ना आरमारी दृष्टीने, ना चिटीश भाडंवलदारानंा लागिाऱ्या वाहत कीिे दृष्टीने. याचशवाय 
पडाव वाहत कीिा धंदाही काही स संघटीत नव्हता, आजही तो तसा नाही. महाराष्ट्रात तर आपि आजही 
पाहतो की, काही छोट्या बदंरात या पडावानंा लागिारे छोटे धके्कही नाहीत. आचि पडाव रे्ट चकनाऱ्यावर 
ओढून घेतले जातात; व मालािी िढ–उतार केली जाते. चकनारा खडकाळ असेल वा अन्य काही अडििी 
असतील, तर पडाव चकनाऱ्याच्या चजतके जवळ आिता येतील चततक्या जवळ आिनू नागंरावर उभे केले 
जातात आचि डोक्यावरून मालािी िढ–उतारिी केली जाते. 

 
अशा अनंत अडििी असूनही, या छोट्या बंदरानंी बह तेक प्रातंातील चकनारी प्रदेशाच्या वाहतूक 

गरजा प रचवण्यािा प्रयत्न केला आहे, चवशषेतः चजरे् चकनारी रेल्वे वा रस्ते बाधंले गेले नाहीत, अशा द गयम 
भागात या बंदराचं्या चवकासािा गंभीर चविार करण्यात आला नाही. काही चनवडक बंदरात ज जबी कामे 
करण्यात आली; पि त्यातही ताचंत्रक दोष, उिीवा होत्या. १९४६ साली पोटयस् टेस्ट्क्नकल कचमटीने सादर 
केलेल्या अहवालात या बंदराचं्या कायाबद्दल फारशी आस्र्ा दाखचवण्यात आली नाही. उलट, त्याचं्या 
चवकासाकडे ही सचमती चकती साशकंपिे पाहत होती, हे सचमतीच्याि शब्दात पाहावयािे झाले तर प ढील 
अेक पचरच्छेद त्या दृष्टीने उद्बोधक ठरेल. सचमतीने एका चठकािी म्हटले आहे, “सागरचकनारी प्रदेशामंध्ये 
जेव्हा शतेकी व औद्योचगक चवकास मोठ्या प्रमािात होईल आचि त्यासाठी जर या बंदरात स धारिा 
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करण्यािी गरज भासेल, त्या वळेीि यािा चविार व्हावा. अेकदा का त्यािंा चवकास केला की आपोआप 
त्याचं्याकडे वाहतूक आकर्थषली जाईल असा समज करून घेवनू भारताच्या चकनाऱ्यावर चठकचठकािी अशी 
बंदरे चवकचसत करिे म्हिजे घोड्ाप ढे गाडी जोडल्यासारखे होईल. तेव्हा सचमती तर असेि स िवील की, 
अगोदर व्यापारवधयन कसे होईल, चकतपत होईल यािी वाट बघावी आचि मगि त्याला सोयीच्या होतील 
अशा स चवधा या बंदरात उपलब्ध करून द्याव्या.” 

 
तंत्रज्ञ सचमतीच्या या “आस्ते कदम” सल्ल्याम ळे, छोट्या बंदराचं्या चवकासािा अेखादा मोठा 

काययक्म हाती घेिे, राज्य वा कें द् सरकारला, फारसे इष्ट वाटले नसाव.े त्याचशवाय आिखीही अेक 
महत्वािे कारि होते, आचि ते म्हिजे, न कत्याि संपलेल्या महाय द्धानंतर य द्धोत्तर प नरयिनेच्या 
काययक्माला अग्रक्म देण्यात येत होता. आचि त्यात या छोट्या बंदरानंा अग्रक्माच्या यादीत स्र्ान चमळाले 
नाही. त्याम ळे स्वातंत्र्यपूवयकाळ हा या बंदरािें दृष्टीने एक उपेके्षिा काळ होता असे म्हििे फारसे वावगे 
होिार नाही. 

 
(आ) योजनाबद्ध णवकासािा आरंभ :– 
 
पचहल्या पंिवार्थषक योजनेिी १९५१ मध्ये स रुवात झाली. या योजनेत छोट्या व मध्यम बंदराचं्या 

चवकासासाठी २५२·६१ लक्ष रुपये रक्कम ठेवण्यात आली होती. त्यातून प्रत्यक्ष फक्त १५३·७० लक्ष रुपये 
खिय झाले. योजनेतील प्रम ख उचद्दष्ट होते, या बंदरानंा य द्धपूवय पचरस्ट्स्र्तीत आििे. १९५१ साली कें चद्य 
नौकानयन व पचरवहन मंत्रालयातील चवशषे कायाचधकारी, श्री. नंज ंचदय्या यानंी भारतातील सागरी प्रातंाना 
भेटी देवनू, तेर्ील मध्यम व छोट्या बंदराचं्या ताबडतोबीच्या गरजाबंाबत अेक अहवाल तयार केला होता. 
त्या अहवालाच्या आधारावर योजनेत कामे अंतभूयत करण्यात आली त्यातं प्राम ख्याने, जलसवेक्षि, धके्क व 
माल हाताळण्यासाठी यंत्रिा आचि पूवय व पचिम चकनाऱ्यावर प्रत्येकी एक अशी गाळ काढिारी यंत्रिा उभी 
करिे यािंा समावशे होता. 

 
द सऱ्या पंिवार्थषक योजनेत या बंदरासंाठी ५ कोटी रुपयािंी तरतूद होती आचि प्रत्यक्षात खिय ४·५ 

कोटी रुपये झाला. बंदरािें आध चनकीकरि व बोटीिा खोळंबा होव ूनये, माल हाताळिीमध्ये वळे जाव ूनये 
या दृष्टीने काही स धारिा स िचवल्या होत्या. ही योजना आखतानाही मध्यवती पचरवहन मंत्रालयातील 
चवशषे कायाचधकारी श्री. आय्. जी. िक्को यानंी बंदरािंी पाहिी करून तयार केलेला अहवाल आधारभतू 
धरण्यात आला होता. 

 
चतसऱ्या पंिवार्थषक योजनेच्या र्ोडे अगोदर म्हिजे एचप्रल १९६० मध्ये, मध्यम प्रतीच्या बंदराचं्या 

चवकासासाठी अेक योजना सादर करण्यासाठी नेमलेल्या सचमतीिा अहवाल प्राप्त झाला होता. 
 
१९५९ मध्ये कें द्शासनाने, पचरवहन मंत्रालयािे सहसचिव व चवकास सल्लागार श्री. एि. पी. 

मर्रानी याचं्या अध्यक्षतेखाली अेक सचमती नेमली होती. या सचमतीकडे प्राम ख्याने दोन बाबी स पूदय 
करण्यात आल्या होत्या. अेक म्हिजे भारताच्या चकनाऱ्यावरील काही चनवडक बंदरे चवशषे चवकासासाठी 
अग्रक्मान सार स िचविे व द सरी म्हिजे देशाच्या एकूि बंदरचवषयक गरजा, कारिपरत्व े स्र्चनक 
आवश्यकता, ताचंत्रकबाजू, पार्श्यप्रदेशातील संभाव्य वाहतूक व वाहतूकखिय इत्यादींिा चविार करून त्या 
त्या बंदराचं्या चवकासाच्या मयादा व काययक्म याबाबात अहवाल सादर करिे. मे १९६० मध्ये सचमतीने 
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आपला अहवाल सादर करतानंा त चतकोरीन, मंगलोर, पारादीप व पोरबंदर यािंा या दृचष्टकोनातून 
बारमाही बंदरे म्हिून चवकास करण्यािी सूिना केली, व त्याचं्या ३७·७६ कोटी रुपयाचं्या चवकास योजनेिा 
आराखडा देखील सादर केला. काकीनाडा, मच्छलीपट्टि, क ड्डलोर, काखार व बेती बंदरािंाही 
खचनज लोखंड चनयातीच्या दृष्टीने चवकास करण्यात यावा असे सचमतीने स िचवले होते. त्यातून स मारे ५० 
लाख टन लोखंड चनयात करता येईल असा कयास सचमतीने बाधंला, होता. बदंर चवकासाच्या अन्य 
काययक्मात सचमतीने, भावनगर, वरेावळ, ओखा चसक्का, स रत, कोझीकोडे व बेपोर या बंदरािंा उल्लखे 
केला होता. 

 
याि स मारास लोकसभेच्या अंदाज सचमतीने बंदराचं्या स धारिेसाठी अनेक सूिना माडंल्या होत्या. 

बंदरातंील व त्याचं्या प्रवशे मागातील गाळ, बंदरात येिाऱ्या बोटी व बंदरे यातील संदेश वाहन व्यवस्र्ा, 
माल िढवण्या–उतरवण्यासाठी अप ऱ्या स चवधा, ग दामािंी कमतरता, बंदरातील वाहत कीसाठी अन्य 
पूरक वाहतूक व्यवस्र्ा, गोद्या व जहाज द रुस्तीसाठी छोटेमोठे कारखाने याबद्दलिा उल्लेख त्यात होता. 

 
या अहवालािंा योजनेिा आराखडा तयार करतानंा प ष्ट्कळ उपयोग करण्यात आला. कें द् व राज्य 

शासने यानंी चतसऱ्या योजनेसाठी राखून ठेवलेली संय क्त रक्कम १५·७७ कोटी रुपये होती. त्यापैकी १०·८२ 
कोटी रुपये खिय झाले. प्रत्यक्ष कामे व खिय या दृष्टीने चविार करता पचहल्या दोन योजनापेंक्षा ही प ष्ट्कळि 
प्रगती झाली असे म्हिावयास हव.े बह तेक राज्यानंी द सऱ्या पंिवार्थषक योजनेत राज्यातील बंदरचवषयक 
शासन व ताचंत्रक यंत्रिा उभी केली होती. आचि ती र्ोड्ा अचधक आत्मचवर्श्ासाने कामे करू लागली 
होती, हे त्यािे म ख्य कारि. धके्क बाधंिे, गाळ काढिे, नौकानयन स चवधा या नेहमीच्या कामावं्यचतचरक्त 
कें द् सरकारने दोन महत्वािी पावले चवकासाच्या दृष्टीने उिलली, आचि ती म्हिजे, (१) छोट्या 
बंदरातंील गाळ काढिे व जलसवेक्षिासाठी खास संघटना उभी करिे व (२) नौकानयन मंत्रालयात राज्य 
शासनानंा बंदर चवकासाबाबत ताचंत्रक सल्ला देण्यासाठी खास चवभाग उभारिे. 

 
१९६६ मध्ये चतसरी योजना संपली. त्यानंतरिी तीन वष े“वार्थषक योजनािंी” होती. या तीन वषात 

(१९६६ ते १९६९) मध्यम व छोट्या बंदरावंर स मारे ७ कोटी रुपये खिय झाले. 
 
देशाच्या िवथ्या पंिवार्थषक योजनेला अनेक कारिामं ळे चनचित स्वरूप येव ू शकले नाही. या 

योजनेपासून योजना आयोग आचि कें द् शासन यानंी असा चनियय घेतला की, मध्यम व छोट्या बंदराचं्या 
चवकासाच्या नवीन योजनासंाठी कें द् शासन आर्थर्क सहाय्य देिार नाही आचि त्या त्या राज्यशासनानंी 
आपल्या योजनातंगयत चनधीतून आवश्यक तो चनधी उपलब्ध करून द्यावा. ज्या योजना, ित र्य योजनेत कें द् 
शासनाच्या सहाय्यातून स रू झाल्या आहेत व अप ऱ्या राचहल्या आहेत, केवळ त्याचं्यासाठीि कें द् शासनाने 
५ व्या योजनेत आर्थर्क साहाय्य िालू ठेवण्यािे धोरि ठेवले. त्यान सार चवचवध राज्यातील बंदरासाठी १० 
कोटी रुपये योजनेत राखून ठेवण्यात आले. त्यािा आंध्रप्रदेशातील काकीनाडा, केरळमधील वेपोर, 
ग जरातेतील पोरबंदर या बंदरानंा फायदा चमळाला. याचशवाय अंदमान, चनकोबार व लक्षद्वीप येर्ील बंदर 
चकनारा व लहान बंदराचं्या सवेक्षि यंत्रिेवर अेकि १२·३८ कोटी खिय करण्यािे ठरले. 

 
मध्यम व लहान बंदराचं्या पंिवार्थषक योजनाचं्या चवकासाच्या या धावत्या आढाव्यावरून लक्षातं 

येईल की, चवकासाला गती येण्यासाठी पचहल्या दोन योजना जाव्या लागल्या. स रूवातीला बह तेक 
राज्यामंधून या बंदराचं्या चवकासाबाबत चनचित कल्पनािंा अभाव होता. जलसवेक्षि, वाहत कीिे अंदाज व 
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अन्य ताचंत्रक संशोधन झालेले नव्हते. शासनयंत्रिा व तंत्रािी कमतरता होती. या उिीवा जसजशा भरून 
येव ूलागल्या तशी काययक्मानंा गती आली. हा आरंभीिा पूवय तयारीिा काळ काहीसा अपचरहायय होता, 
चनदान आपाल्यासारख्या पारतंत्र्यातून न कत्याि म क्त झालेल्या देशात तरी. कारि योजनाबद्ध काययक्म व 
त्यािी ठामपिे अंमलबजाविी याबाबत चविार व आवश्यक ती संघटना आपल्याकडे नव्हती. हे केवळ बंदर 
व नौकानयन के्षत्राति झाले असे नाही, तर चवकासाच्या इतर काही के्षत्रातही हा अन भव आलेला आहे. 
योजनाचं्या प्रचक्येमध्ये योजनािंी खंबीरपिे अंमलबजाविी करण्यासाठी काययक्षम तंत्रज्ञ यंत्रिा उभी 
करावी लागते. त्या यंत्रिेत योजनातंगयत उचद्दष्ट े गाठण्यािी चजद्द व आस्ट्त्मयता चनमाि करावी लागते. 
देशािे चनयोजन प्रारंभीच्या काळातं ज्याचं्या हातात होते, त्यानंी यशस्वी चनयोजनाच्या या अंगाकडे अचधक 
लक्ष चदले असते तर योजनेतील उचद्दष्ट ेअचधक लवकर साकार झाली असती, पि चनयोजन हा देखील वर 
म्हटल्या प्रमािे आपल्या देशाला नवीन चवषय होता. त्याम ळे या प्रचक्येला गती यायला काही कालावधी 
लागिे अपचरहायय होते. 

 
(इ) मध्यम व िोया बंदरािें भणवतव्य : 
 
प्रम ख बंदरे, तसेि मध्यम व छोट्या बंदरामंधून िालिारी वाहतूक व त्यािंा चवकास यािी माचहती 

आपि घेतली. आता र्ोडासा त लनात्मक अभ्यास केल्यास त्याचं्या भावी कायाबद्दल, तसेि त्याचं्या 
चवकासाबाबत काहंी आडाखे बाधंता येतील. 

 
वाहत कीच्या दृष्टीने चविार केला तर असे चदसून येईल की, १९६५–६६ मध्ये भारतातल्या सवय 

प्रम ख बंदरातूंन एकूि ५ कोटी टनाचं्यावर वाहतूक झाली तर सवय मध्यम व छोट्या बंदरातील वाहतूक 
स मारे ७७ लक्ष टन होती. अेका दशकामध्ये या चित्रात काय फरक पडला आहे? १९७४–७५ मध्ये सवय 
प्रम ख बंदरानंी ६·५७ कोटी टनािंी वाहतूक केली तर बाकी, सवय मध्यम व लहान बंदरातूंन ७८·३१ लक्ष 
टनािंी वाहतूक झाली. यािाि अर्य असा की, प्रम ख बंदरातंील वाहत कीत बरीि वाढ झाली, तर अन्य 
बंदरातील वाहत कीत फारसा फरक पडला नाही. एकूि सागरी वाहतूक वाढली, पि ती सारी वळली 
प्रम ख बंदराकंडे. टके्कवारीत बोलायिे झाले तर असे म्हिता येईल की, प्रम ख बंदरे स मारे ९० टके्क 
वाहत कीिा भार उिलतात, तर फक्त १० टके्क वाहत क छोट्या बंदराच्या वाट्याला येते. चवदेशी व्यापारात 
मध्यम व छोट्या बंदरािंा भाग ८ ते ९ टके्क असतो, तर चकनारी वाहत कीत तो २५ टक्क्यापंयंत जातो. 
भारतात फक्त १० प्रम ख बंदरे आहेत तर मध्यम व छोटी बंदरे १६१ आहेत. मध्यम व छोट्या बंदरातील 
वाहत कीिे वैचशष्ट्ट्य असे की, त्यातील १५।१६ मध्यम प्रतीिी बंदरे यापकैी ८० टके्क वाहतूक हाताळतात. 
बाकीच्या बंदराचं्या वाट्याला फारि र्ोडी वाहतूक येते. गेल्या ४।५ पंिवार्थषक योजनातं या लहान बंदरावंर 
चवकासासाठी बराि खिय करूनही त्याचं्या वाहत कीत फार मोठा फरक पडला नाही हे त्यावरून उघड 
होते. 

 
१९५६–५७ च्या लोकसभेच्या अंदाज सचमतीने छोट्या बंदराचं्या चवकासावर बराि भर चदला होता. 

देशाच्या एकूि अर्यव्यवस्रे्त, आतापावतेो देण्यात आले होते त्यापेक्षा खूपि जास्त महत्त्वािे स्र्ान या 
काययक्माला द्यावयास हव,े कारि देशातील एकूि दळिवळि व्यवस्रे्त ते अचधक कायय करू शकतील, 
असे सचमतीने त्या वळेी मत व्यक्त केले होते. 
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गेल्या वीस वषात नौकानयन के्षत्रात खूपि फरक पडला आहे. बोटींिे आकार बरेि वाढले आहेत. 
नवीन तऱ्हेच्या बोटी वापरात येऊ लागल्या आहेत. माल हाताळण्याच्या नव्या पद्धती वापरण्यात आल्या 
आहेत. बोटी मोठ्या असल्याम ळे एका वळेी खूप मोठ्या प्रमािात मालािी िढउतार व्हावी अशी अपेक्षा 
असते. सवयि छोट्या बंदरात तेवढी वाहतूक नेहमी असते असे नाही. मोठ्या प्रमािात मालािी वाहतूक-
बल्ककॅचरअरमधून-चवशालमालवा बोटीतून – स रू झाली. उदा. धान्य, खते, खचनजे इ. प्रम ख बंदरात 
याचंत्रक सरकते पटे्ट व इतर सोयींम ळे ताशी ७।८ हजार टन माल िढविे-उतरिे शक्य होऊ लागले. 
त्याम ळे बोटींिा खोळंबा कमी करता येऊन बोटी लवकर परत जाऊ शकतात. या तऱ्हेिे सवय स सज्ज बंदर 
उभारायिे म्हिजे कोट्यवधी रुपयािंा भाडंवली खिय आला. छोटी बंदरे म्हिजे बह तेक नागंरिी बंदरे, 
पाण्यािी खोली कमी, अन्य स चवधा नाहीत, पार्श्यभाग मयाचदत, व्यापारी कें दे्, बँवकगच्या सोयी, वाहतूक 
दलाली यंत्रिा नाही, बोट-द रुस्ती कारखाने, स क्या गोद्या, पार्श्यभागाशी दळिवळि, माल साठविीसाठी 
ग दामे, एक ना अनेक उिीवा, त्याम ळे साहचजकि वाहतूक मोठ्या बंदराकंडे वळते. र्ोडी गैरसोय झाली 
तरी व्यापारीवगय इतर त लनात्मक सोयी व खिय यािंा सारासार चविार करत असतात. आिखी एक लक्षात 
ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हिजे उत्पादन व चवतरि यातील “वाहतूक खिय”. हा एकूि खिािा फक्त एक भाग 
असतो. तेव्हा तो केवळ कमी येतो म्हिून जवळच्या बंदरातून वाहतूक करावी असे कारखानदार ठरवीत 
नसतात. इतरही अनेक संबचंधत बाबींिा चविार ते करीत असतात व वाहत कीिे माध्यम, स्र्ळ, काळ व 
खिय याबाबतिे चनियय घेत असतात. 

 
भारताच्या परदेशी व्यापारातही काहीसा फरक पडत आहे. खचनज लोखंड शक्यतो प्रम ख बंदरात न 

चनयात करण्यािे धोरि शासनाने आखले आहे व त्यादृष्टीने प्रम ख बंदरावंर कोट्यवधी रुपये खिय करून 
त्यात आध चनकता आिण्यात येत आहे. खचनजे बोटीवर िढवण्यािा वगे वाढचवला जात आहे. अन्नधान्ये व 
खते याबाबत देश स्वयंपूियतेकडे वाटिाल करीत आहे. त्याम ळे त्यािी आयात कमी होत आहे, आचि होईल 
ती प्रम ख बंदराकंडे वळचवली जाईल असा कयास आहे. प्रम ख बंदरानंा जोडिारे रेल्व ेव रस्ते यािें जाळे 
देशभर तयार झाले आहे. त्याम ळे त्यािंा पार्श्यप्रदेश चदवसेंचदवस वाढत आहे व छोट्या बंदरािंा पार्श्यप्रदेश 
आक ं िन पावत असून त्यािंी वाहतूक रोडावत आहे. प्रम ख बंदरािंी वाहतूकक्षमता कमी पडली तर काही 
मध्यम बंदरािंा उपयोग करून घेता येईल. अलीकडेि खतािंी आयात चनवडक बंदराकंडे वळवता येईल 
काय याबाबत चविार िालू झाला आहे. 

 
वरील पचरस्ट्स्र्तीत मध्यम व लहान बंदराचं्या चवकासावर फार मोठा खिय करताना काळजीपूवयक 

चविार करावयास हवा. यािा अर्य असा नव्हे की त्यािंा चवकास अनावश्यक आहे. तर्ाचप, “चनवडक 
बंदरािंा चवकास” हे तत्त्व स्वीकारायला हव ेएवढेि या चठकािी स िवायिे आहे. मस्ट्च्छमार बंदरे म्हिून 
अनेकािंा चवकास करता येईल. प्रम ख बंदरात काही वळेा होिारी गदी टाळण्यासाठीही त्यािा उपयोग 
होईल. य द्धकाळात प्रम ख बंदरानंा सहाय्यकि नव्हे, तर प्रम ख बंदरे शत्रूिी लक्ष्यस्र्ाने ठरली तर पयायी 
बंदरे म्हिून यातील काहींिा उपयोग होईल. चकनारी वाहतूक व आसपासच्या देशाशंी होिाऱ्या 
व्यापारातही त्यानंा योग्य तो वाटा राखून ठेवता येईल. चकनारी प्रदेशातील सागरी परंपरा व दयावदीपिा 
चटकचवण्यासाठीही काहींिा उपयोग इष्ट ठरेल. तेव्हा सरसकट सवयि मध्यम व लहान बंदरािंा चवकास 
करण्याऐवजी “चनवडक बंदरािंा” चविार करिे अचधक इष्ट व उपय क्त ठरेल. तसा तो करताना, 
वाहत कीिा म्हिजेि त्याच्या प्रत्यक्ष उपय क्ततेिा चविार करावयास हवा. त्या चवकासातून पार्श्यप्रदेशात 
औद्योचगक व आर्थर्क चवकास होिार असेल तर असे प्रकल्प हाती घेतले पाचहजेत. पि त्यातही हे बघायला 
हव ेकी, हे उद्योग त्याचं्या वाहतूक गरजासंाठी बंदरावर अवलंबून राहिार आहेत की रस्ते अगर रेल्वे, 
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यािंा चवकास त लनात्मकदृष्ट्ट्या अचधक उपय क्त व चकफायतशीर ठरिार आहे. उदा. महाराष्ट्रातील रेडी 
बदराला लागूनि लोखंडाच्या खािी आहेत. त्याम ळे अन्य वाहत कीवर खिय न करता रेडी बंदरातूनि 
चनयात करिे अचधक चकफायतशीर पडते. त्याम ळे लोखंड चनयातीसाठी त्या बंदरािा चवकास करावयास 
हवा. रत्नाचगरी येरे् सीमेंटिा कारखाना चनघिार आहे. त्यासाठी ग जरातमधून सागरी मागाने कच्च्या 
मालािी आयात होिार आहे. त्यादृष्टीने भगवती बंदरािा चवकास करावयास हवा. इंधनािे भडकते भाव, 
त्याम ळे रस्तेवाहत कीिा वाढता खिय, रेल्ववेाहत कीच्या अंगभतू मयादा व चवचशष्ट प्रकल्पासंाठी सागरी 
चकनारी वाहतूक वाढली तर काही चनवडक छोट्या बंदरािंा चवकास हाती घ्यावा लागेल. 

 
बंदरचवकासाच्या काययक्म आखिीत काही प्रम ख गोष्टींिा चविार करिे आवश्यक ठरते. बंदराचं्या 

पार्श्यप्रदेशािा चवस्तार व चवकास, बंदर व त्याच्या पार्श्यप्रदेशातील दळिवळिाच्या सोयी, म ख्यत्व ेरस्ते व 
रेल्व,े चकफायतशीर चनयातीसाठी पार्श्यप्रदेशातील मालािे उत्पादन वकवा आयात मालासाठी 
पार्श्यप्रदेशातील उद्योगधंद्यािी वा जनसामान्यािंी मागिी, बंदरािंी वाहतूक क्षमता व त्या बंदरातं 
वाहत कीवर येिारा खिय, ह्या त्या प्रम ख बाबी होत. केवळ एखादे बंदर ताचंत्रकदृष्ट्ट्या उत्कृष्ट आहे, त्यािी 
वाहतूकक्षमता िागंली आहे, एवढ्या एका कारिाने त्यातील वाहतूक वाढत नसते तर या अन्य बाबींिा 
देखील चविार करिे आवश्यक ठरते. बंदरातील वाहत क वाढिे अगर कमी होिे, हे केवळ त्या बंदराच्या 
चवकासावर व त्या बंदरात वसूल करण्यात येिाऱ्या चवचवध आकारावंर अवलंबनू नसते. बंदर हे वाहत कीिी 
एकूि चनर्थमती व चतच्या सिंलनाच्या साखळीतील एक द वा असते. चवकासासाठी चवकास हे तत्त्व या 
चठकािी लाग ूपडत नाही. वाहत कीिी सेवा हे बंदरािे कायय व वाहत कीचशवाय त्याला जीवन नाही. तेव्हा 
वाहत कीच्या प्रमािात बंदरािंा चवकास व्हावयास हवा हे मान्य करावयास हरकत असू नये. 
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प्रकरि ६ 
 

महाराष्ट्रातीिं बंदरािंा पाश्वचप्रवेश 
 

(१) पाश्वचप्रदेशािा णवस्तार 
 
१५°·३६’ व २०°·२०’ उत्तर अक्षाशं आचि ७०°·४५’ व ७४°·३६’ पूवय रेखाशं याचं्या दरम्यान पसरलेले 

ठािे, क लाबा, रत्नाचगरी चजल्हे म्हिजेि कोकि. बृहन्म ंबई चजल्हा हा वास्तचवक कोकिािाि अचवभाज्य 
भभूाग. परंत  गेले शतक–दीड शतक या चवभागाने आर्थर्क उन्नतीिी पावले इतकी झपाझप टाकली की, तो 
कोकिापासून पार चकत्येक योजने प ढे चनघनू गेला आचि काहीसा अलगि झाला आहे. बंदर व नौकानयन 
या दृष्टीकोनातून पहाता म ंबई बंदराने आपले स्वतःिे एक वगेळे स्र्ान तयार केले आहे. 

 
उत्तरेला दमिगंगा आचि दचक्षिेला तेरेखोलिी खाडी, पचिमेला अरबी सम द् तर पूवेला सह्याद्ी 

यानंी महाराष्ट्राच्या बंदराचं्या पार्श्यभागाच्या सीमा आखल्या गेल्या आहेत. उत्तर–दचक्षि स मारे ५०० चकलो 
मीटर तर रंुदी ३० ते १०० चकलो मीटर अशी ही वििोळी पट्टी. बंदराच्या भाषेत सागंायिे झाले तर, 
उत्तरेला डहाि ूआचि दचक्षिेला चकरिापािी ही बंदरे कोकिाला सीमाचंकत करतात. “चनसगाने सीमाचंकत 
केलेल्या ह्या प्रदेशातून ऐचतहाचसक काही उपलब्ध वाटा म्हिजे पूवेला देशाशी जोडिारे काही द गयम घाट, 
तर पचिमेला छोटी मोठी बंदरे. यातील महत्त्वािी व समृद्ध बंदरे बह धा अरबी सम द्ाला चमळिाऱ्या नद्या व 
खाड्ाचं्या म खावर वसलेली होती. दळिवळिािी म ख्य चदशा पूवय-पचिम, उत्तर–दचक्षि.” रे्ट 
वाहत कीसाठी स लभ ख ष्ट्कीिा मागय जवळ जवळ उपलब्ध नव्हताि. परंत  म ंबईत कापडचगरण्या आचि इतर 
उद्यागधंदे स रू झाले. आचि अमेचरकेत असा “गोल्ड रश” िा काळ आला, तसेि कोकिात झाले. जो 
उठला तो नशीब काढायला म ंबईत चनघाला. घरटी एकि नाही, तर सवय धडधाकट स्त्री–प रुष म ंबईच्या 
रस्त्याला लागले. म ंबईला जायिा रे्ट रस्ता नाही. एस. टी. नाही, रेल्व ेनाही, तेव्हा खाडीतून बंदराकडे 
आचि बंदरातून बोटीत अन् बोटीतून म ंबईत भाऊच्या धक्क्यावर, अशी लोकािंी सतत रीघ स रू झाली. 
कोकिच्या भौगोचलक पचरस्ट्स्र्तीिे फार ह बेह ब चित्र रत्नाचगरीच्या चजल्हा दशयचनकेत (चडस्ट्स्रक्ट 
गझेॅटीयरमध्ये) रंगवलेले आहे. ते इतके बोलके आहे की, त्यातले एकदोन पचरच्छेद उद्धृत करावयािा 
मोह टाळिे कठीि आहे. 

 
“ह्या दऱ्या आचि घळी चकनाऱ्याकडे उतरत्या होत जातात आचि त्यातून मागय काढत सह्यरागंाचं्या 

डोंगरकपारीमधून सागरचकनाऱ्यापयंत नद्यािें नागमोडी प्रवाह खळखळ करीत अवखळपिे उड्ा मारीत 
मोठ्या ओढीने धावत असताना चदसतात. या नद्या भरती ओहटीन सार वाहत कीस ख ल्या असतात आचि 
त्याचं्या चकनाऱ्यावरि प्रम ख बंदरे आचि स पीक जमीन आढळून येते. बाकीच्या प्रदेशातील जमीन अचतशय 
चनकृष्ट असून, लोहचमचश्रत खाडीच्या मातीच्या र्रानंी बनलेली चदसते. 

 
“चकनारा जवळजवळ संपूियपिे खडकाळ आचि दंतूर आहे. सम द्ातून काही अंतरावरून 

चकनाऱ्याकडे दृचष्टके्षप टाकला तर काळीकचभन्न डोंगरमार्ी हारीने एकामागोमाग उभी ठाकलेली चदसतात. 
जि ूकाही खडे पहारेकरीि आपल्याला प ढे येण्यापासून परावृत्त करीत असतात. परंत  लहान पडावातून, 
जर क िी चकनाऱ्यापयंत पोहोिण्यािा प्रयत्न केला तर त्याला एकापाठोपाठ एक उपसागर डोंगराचं्या 
रागंामंध्ये दडलेले चदसून येतील. चनतळ, श भ्र वाळूिी चकनार लाभलेले. 
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“क्वचित पवयतराजी र्ोडीसी मागे सरकलेली वाटते आचि चतच्या तळाशी भातािी चहरवीगार शतेे 

पसरलेली चदसतात. चकनारा आचि शतेी याचं्यामध्ये नारळपोफळीच्या रागंा जिूकाही एखाद्या 
कमरपट्टट्यासारख्या शोभनू चदसतात. प्रत्येक दहाबारा मलैाच्या अंतरावर एखादी नदी, नाहीतर छोटासा 
उपसागर आचि त्यावरील छोटेसेि एक बंदर, स्र्ाचनक लहान लहान होड्ानंा आश्रय देईल असे. 
त्यातल्या त्यात अशी िारपाि बंदरे सापडतील, चजरू्न परदेशी व्यापार िालू शकेल. बह तेक मोठ्या 
नद्याचं्या सागर-संगमाशी ज न्या चकल्ल्यािें अवशषे अजूनही तग धरून आहेत. आचि मालविसारख्या 
एकदोन चठकाििे सागरी चकल्ल ेमराठी आरमारी सते्तिी ग्वाही आजही मोठ्या चदमाखाने देत आहेत. अनेक 
छोट्या-मोठ्या खाड्ाचं्या चकनाऱ्यावर वनश्रीने नटलेली नयनरम्य छोटी-मोठी खेडी व वाड्ा वसलेल्या 
चदसतात. गावािंी रिना पि वैचशष्ट्ट्यपूिय, सरळ एका वकवा दोन ओळीत सारे गावं लाबंि लाबं वसलेले 
अन् नारळी–पोफळींच्या बागेत लपलेली घरे.  

 
“लाबंीने लहान असल्या आचि पाटबधंारे बाधंण्याच्या दृष्टीने फारशा उपयोगी नसल्या तरी 

कोकिातील नद्या काही कमी महत्त्वाच्या नाहीत. मलैोन्मलै नौकानयनाला उपयोगी असलेल्या या नद्या 
आचि त्याचं्या जोडीला पूरक रस्ते, सागरचकनारा आचि देश यानंा जोडतात व देशातील चनयातीसाठी 
वाहत कीिी एक साखळी चनमाि करतात.” 

 
बऱ्याि वषापूवी केलेले हे वियन कोकिच्या भौगोचलक व भौचतक पचरस्ट्स्र्तीिे यर्ार् चित्र 

डोळ्यासंमोर उभे करते. प्रदेशाच्या द गयमतेम ळे दळिवळि व वाहतूक-व्यवस्र्ा ही एक नेहमीि गंभीर 
समस्या बनून राचहली होती. सह्याद्ीच्या पहाडानंी कोकिाला देशापासून अलग पाडले आहे आचि इतके 
चदवस या डोंगराळ चवभागातून मधून मधून असलेले ‘घाट’ देश आचि कोकि याचं्यातील दळिवळिािे 
एक लते एक साधन असल्याने परस्परसंबधंही बेतािेि राचहले. सह्यचगरीच्या उतरिीवरील घनदाट अरण्य 
आचि अमाप पाऊस याम ळे कोकिच्या या भागात शतेी हा व्यवसाय ठरण्याऐवजी एक धाचरष्ट्ट्यि ठरते. 
अशा चवचशष्ट भौगोचलक पचरस्ट्स्र्तीम ळे लोकवस्ती व शतेीव्यवसाय यािें के्षत्र सागरचकनारा आचि नद्या व 
खाड्ाचं्या काठाप रते मयाचदत राचहले. 

 
(२) खाड्ािंा सुकाळ :– 

 
कोकििी उत्तर-दचक्षि पसरलेली ही वििोळी पट्टी पचिमवाचहनी नद्या व खाड्ानंी जि ूरेखाचंकत 

झाली आहे. ७२० चकलो मीटर लाबंीच्या चकनाऱ्याला स मारे ४४ खाड्ा फ टलेल्या आहेत. त्याचं्या शाखा-
उपशाखािंी संख्या आिखी चकतीतरी भरेल. लाबंी एक चकलो मीटरपासून ५५ चकलोमीटरपयंत. यातील 
काही खाड्ा वाहतूक योग्य आहेत. व या जलमागािी एकूि लाबंी ८०० चकलो मीटरवर जाते. अर्ात 
भरती वर प ष्ट्कळसे अवलंबनू असते. दाभोळिीि खाडी घ्या. (वचशष्ठी नदी) सम द् चकनाऱ्यापासून स मारे 
४०।४५ चक. मीटरपयंत ही खाडी नौकानयनक्षम आहे. ओहोटीच्या वळेी काही उर्ळ जागा सोडल्या तर 
करभोिेपयंत बरेि पािी उपलब्ध असते. भरतीच्या वळेी अर्ाति ते अचधक वाढते. या खाडीच्या तोंडावर 
वाऱ्यावादळापासून स रचक्षत व प्रवासी वाहत कीच्या दृचष्टने एकेकाळी महत्त्वािे असलेले दाभोळ बंदर 
वसलेले आहे. दाभोळ ते गोवळकोटपयंत या खाडीत चनयचमत लाँिवाहतूक िालू असते आचि त्याम ळे 
दळिवळिाच्या अन्य िागंल्या सोयींच्या अभावी अलग पडलेली खेडी एकमेकींना जोडली जातात. द सरे 
उदाहरि साचवत्री नदीिे, चतलाि बािकोटिी खाडी म्हितात. भरतीच्या वळेी खाडीच्या म खावर 
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वसलेल्या बािकोट बंदरापासून आतमध्ये स मारा ६० चक. मी. अंतरावर असलेल्या दासगावंपयंत भरतीच्या 
वळेी लाँिेस जाऊ शकतात. अशी दररोजिी लाँिवाहत क आजही िालू असून ऐलतीरी–पैलतीरी 
वसलेल्या अनेक खेड्ानंा चतिा फायदा चमळतो. एकेकाळी आगबोटीच्या वळेापत्रकात समावशे असलेले 
बािकोट बंदर आता गाळाने भरून गेले आहे. आचि बंदराच्या म खावरील वाल कारोधकाम ळे मोठ्या 
बोटींना ते जवळ जवळ बंदि झालेले आहे. जयगड खाडी (शास्त्री नदी), चवजयद गय खाडी (वागोठिे 
नदी), रेवदंडा खाडी (क ं डचलका नदी), धरमतर खाडी (अंबा नदी), जैतापूर खाडी या जलवाहतूकक्षम 
अन्य खाड्ा आहेत. या खाड्ािें व नद्यािें कोकिाला उपयोग आज तरी दोनि. एक सह्याद्ीवर 
पडिाऱ्या अमाप पावसािे पािी अरबी सम द्ापयंत वाहून न्यायला आचि द सरा प ष्ट्कळ वळेा वाहत कीसाठी. 
पाटबंधारे योजना, वीजचनर्थमती, पािीप रवठा योजना यासाठी चनसगाने चदलेली ही जलसंपत्ती फारशा 
मोठ्या प्रमािात कोकिात वापरली जात नाही. त्या दृष्टीने चविार होिे अगत्यािे आहे. 

 
(३) के्षत्रफळ :– 
 
कोकिािे एकूि के्षत्रफळ २९,७९१ िौरस चकलो मीटरच्या आसपास आहे. त्यािी चजल्हावार 

चवभागिी प ढीलप्रमािे आहे— 
 

ठािे ९५५३ िौ. चक. मी. 
क लाबा ७१९८ िौ. चक. मी. 
रत्नाचगरी १३०४० िौ. चक. मी. 

 २९७९१ िौ. चक. मी. (बृहन्म बंई सोडून) 
 
महाराष्ट्रािे एकूि के्षत्रफळ ३,०७,७६२ िौरस चक. मी. आहे. म्हिजे कोकििे के्षत्रफळ साऱ्या 

महाराष्ट्राच्या १०% आहे. रत्नाचगरी चजल्हा त्यातल्या त्यात बराि मोठा आचि चवशषेतः दळिवळिाच्या 
दृष्टीने र्ोडा दचक्षिोत्तर लंबायमान आहे. 

 
(४) हवामान :– 
 
हवामाना व दळिवळिाच्या साधनावर पचरिाम होतो. चवप ल पाऊस, वाऱ्यािी चदशा, वगे व 

हवतेील उष्ट्ितामान, आद्यता या साऱ्या गोष्टींिा वाहत कीच्या साधनचनर्थमतीवर पचरिाम होतो. उदा. 
कोकिात पावसाळ्यात भरपूर पाऊस पडतो. बारमाही रस्ते वकवा बारमाही बंदरे व त्याचं्या जोडीला 
बारमाही बोटी नसल्याने पावसाळ्यािे िार मचहने अनेक भाग जि ूकाही एकातंवासात असतात. बाहेरच्या 
जागाशी संपकय  जवळजवळ त टतो. बारमाही रस्ते (प लासंकट) व बंदरे बाधंायिी तर खिय फार आचि 
त्याप्रमािात वाहतूक कमी, त्याम ळे खिय करायलाही साहचजकि मयादा पडतात. हवामानावर या 
प्रदेशातील शतेीिे उत्पन्नही अवलंबून असते. व त्यान सार वाहत कीिे प्रमाि कमीजास्त होत असते. प ढे 
चदलेल्या तक्त्यावरून ठािे, क लाबा व रत्नाचगरी चजल्ह्यातील प्रत्येकी दोन बंदरातील एकूि सरासरी 
पावसाळी चदवस, पाऊस व तपमान यािंा अंदाज येईल. 

 
तक्ता क्र. ३० 

कोकिातीिं णनवडक कें द्रातीिं एकूि सरासरी पाऊस व पावसाळी णदवसािंी संख्या 



 

अनुक्रमणिका 

 
चजल्हा रत्नाचगरी चजल्हा रायगड चजल्हा ठािे 

रत्नाचगरी वेंग ला श्रीवधयन म रुड डहाि ू वसई 
एकूि एकू

ि 
एकूि एकू

ि 
एकूि एकू

ि 
एकूि एकू

ि 
एकूि एकू

ि 
एकूि एकूि 

पावसा
ळी 

पाऊ
स 

पावसा
ळी 

पाऊ
स 

पावसा
ळी 

पाऊ
स 

पावसा
ळी 

पाऊ
स 

पावसा
ळी 

पाऊ
स 

पावसा
ळी 

पाऊ
स 

चदवस  चदवस  चदवस  चदवस  चदवस  चदवस  
७६ ३१४

१ 
९१ २४८

६ 
११५ २४७

६ 
१२२ २२९

६ 
१५४ १८१

७ 
९२ २८

११ 
 

तक्ता क्र. ३१ 
 

कोकिातीिं णनवडक कें द्रावरीिं कमािं–णकमान सरासरी तपमान. 
उन्हाळा, णहवाळा, पावसाळ्यातीिं 

 
क्. मचहना कें द् रत्नाचगरी (प्राचतचनचधक चदनािें) 

कें द् अचलबाग 
(आकडे सेंचटगे्रटमध्ये) 

कें द् डहाि ू
  कमाल चकमान सरासरी कमाल चकमान सरासरी कमाल चकमान सरासरी 
१ मे ३२·२ २५·९ २९·१ ३३·० २६·६ २९·८ ३१·८ २५·३ २७·७ 
२ ज लै २९·३ २४·७ २७·० २९·९ २५·४ २७·७ ३०·० २५·३ २७·७ 
३ चडसबर ३१·३ २०·७ २६·३ २९·९ १४·४ २२·२ २९·० १७·१ २३·० 
 

(५) शेती :– भारतातल्या इतर भागापं्रमािे शतेी हा कोकिातला म ख्य व्यवसाय आहे. व त्यात 
भातशतेी प्रम ख आहे, हे प ढील तक्त्यावरून लक्षात येईल. 
 

तक्ता क्र. ३२ 
णवणवध धान्याखािंी असिेंल्या शेतजमीनीिे सरासरी प्रमाि– 

णवभाग कोकि (शंभर हेक्टरमध्ये) 
 

(आधारभतू आकडे–१९७३) 
अ. क्. चजल्हा भातशतेी इतर धान्ये चवचवध 

कडधान्ये 
एकूि धान्य 

१ ठािे १,३४९ ३४१ ११८ १,८०८ 
२ रायगड १,३६७ २०९ ७९ १,६५५ 



 

अनुक्रमणिका 

३ रत्नाचगरी १,४२६ ६८१ ९३ २,२०० 
४ एकूि कोकि ४,१४२ १,२३१ २९० ५,६६३ 

 
वरील आकडे पाचहल्यानंतर कोकिात बाहेरून धान्य आयात करण्यािी आवश्यकता आहे ही गोष्ट 

लक्षात येते. कारि कोकिात तादं ळाव्यचतचरक्त इतर चपके फारि र्ोड्ा प्रमािात काढली जातात. 
बाहेरून धान्य आिायिे मागय म्हिजे ख ष्ट्कीिा मागय वकवा जलमागय. जलमागय जरी स्वस्त पडला तरी सारे 
धान्य त्या मागाने आिले जाते असे नाही. पि वाहतूक चनर्थमती व चतिी चवचवध साधनामंध्ये चवभागिी यािा 
अंदाज करण्यासाठी शतेीमालािे उत्पन्न ही एक महत्वािी बाब लक्षात घ्यावी लागते. 

 
पार्श्यप्रदेशातील उपलब्ध जचमनीिा वापर हाही एक महत्वािा म द्दा ठरतो. जचमनीिी उत्पादकता व 

चतिा त्याप्रमािे प्रत्यक्ष उपयोग यावर स्र्ाचनक लोकसंख्येच्या गरजा भागचवण्यािी क्षमता अवलंबून असते. 
अशी उत्पादकता कमी पडल्यास साहचजकि आसपासच्या प्रदेशातून वा परदेशातून मालािी आयात करिे 
भाग पडते. प ढील तक्ता कोकिातील जचमनीिा वापर कसा होतो हे स्पष्ट करील. त लनेसाठी 
महाराष्ट्रािेपि आकडे चदलेले आहेत. 

 
तक्ता क्र. ३३ 

कोकिातीिं जणमनीिा वापर–आंकडे शंभर हेक्टरमध्ये 
(आधारभतू आकडे – १९७३) 

 
अ.क् चजल्हा एकूि 

भौगोचलक 
के्षत्रफळ 

जंगले पेरिी खाली 
नसलेली 
जमीन 

प्रत्यक्ष पेरिीिे 
खालील जमीन 

१ ठािे ९,३३७ ३,६८९ ३,३२२ २,३२६ 
२ रायगड ६,८६९ १,६१८ ३,३५६ १,८९५ 
३ रत्नाचगरी १२,७८८ ३१० ९,०५० ३,४२८ 
४ एकि कोकि २८,९९४ ५,६१७ १५,७२८ ७,६४९ 
५ महाराष्ट्र ३,०७,५८३ ५३,७०३ ९३,२८१ १,६०,५९९ 

 
वरील आकड्ावंरून सवयसाधारिपिे असे अन मान चनघते की, संपूिय महाराष्ट्रािा चविार करता 

एकूि भौगोचलक के्षत्राच्या जवळजवळ, ५३% जमीन प्रत्यक्ष लागवडीखाली येते. केवळ कोकिाप रते 
पाचहल्यास हेि प्रमाि अवघे २५ टक्क्याच्या आसपास पडते. कोकिातील भौगोचलक पचरस्ट्स्र्ती, डोंगराळ 
प्रदेश, जंगले, कमी मगदूरािी जमीन, कोरड, जमीन इत्यादी अनेक कारिे पाठीमागे आहेत. 

 
मशागतीयोग्य असलेल्या जचमनीिा तरी कोकिात प रेपूर उपयोग केला जातो का? कोकिी 

मािूस इंिइंि भमूी चपकचवतो का? महाराष्ट्र शासनाच्या एका प स्ट्स्तकेमधील प ढील आकडे काही तसे 
दशयचवत नाहीत. 
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तक्ता क्रमाकं ३४ 
कोकिात मशागतीयोग्य असिेंल्या जणमनीपैकी प्रत्यक्ष पेरिीखािंी येिाऱया जणमनीिी आकडेवारी 

(हजार हेक्टरमध्ये) 
 

अ.क्. चजल्हा मशागत योग्य 
अेकूि जमीन 

प्रत्यक्ष 
पेरिीखालील 
जमीन 

उपयोगािी 
टके्कवारी 

१ ठािे ३४० २६५ ७७·९ 
२ रायगड ३२८ २२२ ६७·७ 
३ रत्नाचगरी ८५९ ३८३ ४४·६ 
४ एकूि कोकि १,५२७ ८७० ५६·९ 
५ महाराष्ट्र २१,०९६ १९,४८६ ९२·३ 
 
आहे त्या मशागतयोग्य जचमनीिा वापर करून उत्पन्न घेण्यास मानवीश्रम कमी पडतात की काय 

असे वाटिे सहाचजक आहे. हवामान, पावसािे प्रमाि व वळे, पाटबधंारे योजनािंा अभाव, जचमनीिा 
मगदूर, खतािंा अप रा प रवठा, चवक्ीसाठी व्यापारीपेठािंा अभाव, अशी बरीि कारिे या पचरस्ट्स्र्तीस 
जबाबदार असतीलही, तर्ाचप वस्त स्ट्स्र्ती अशी आहे की लागवडी योग्य जचमनीपकैी सवयि जमीन 
चपकाखंाली आिण्यात आलेली नाही. 

 
(६) जंगिें :– कोकिातील बंदरातून चवशषेतः, ठािे चजल्ह्यातील आचि त्यातल्या त्यात 

डहािूसारख्या बंदरातून इमारती लाकूड मोठ्या प्रमािात बाहेर पाठवले जाते. त्यादृष्टीने कोकिातील 
एकूि जंगलसंपत्तीिी माचहती करून घेिे अयोग्य होिार नाही. महाराष्ट्रातल्या अेकूि जंगलापंैकी ९·४% 
जंगल कोकिातल्या सह्याद्ीच्या उतारावर पसरलेले आहे. त्यािी चजल्हावार चवभागिी अशी आहे :– 

 
तक्ता क्रमाकं ३५ 

कोकिातीिं जंगिें णजल्हावार (१९७३) 
(िौरस चकलो मीटर) 

अ. क्. चजल्हा अेकूि जंगल महाराष्ट्रािी एकूि 
जंगलािी टके्कवारी 

१ ठािे ३,८२४ ६·२ 

२ रायगड १,६५७ २·६ 

३ रत्नाचगरी ३८६ ०·६ 

४ एकूि कोकि ५,८६७ ९·४ 

५ एकूि महाराष्ट्र ६२,१५८ १००·०० 
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(७) मत्स्यव्यवसाय :– मत्स्यव्यवसाय हा कोकिातील प्रम ख, वशंपरंपरागत िालत आलेला 
व्यवसाय आहे. खरे पाचहले तर लाबंलिक सागर चकनारा आचि चवप ल खाड्ा लाभलेला कोकि, 
मत्स्यव्यवसायात फार संपन्न असावयास हवा. शतकान शतके त्यात स धारिा झाली नाही. परंत  आता 
पचरस्ट्स्र्ती पालटत आहे. शासन या व्यवसायाकडे अचधक लक्ष प रवीत आहे. आचि स्र्ाचनक कोळी 
समाजही स धारिेिी कास धरून आपला व्यवसाय स धाचरत आहे. आज या व्यवसायात स मारे ३५,००० 
लोक ग ंतलेले आहेत. म्हिजे स मारे लाखाहून जास्त लोकसंख्या या व्यवसायावर अवलंबून आहे. ११,५०० 
मस्ट्च्छमारी बोटी सध्या या धंद्यात आहेत, त्यापैकी २,५०० बोटींिे याचंत्रकीकरि झालेले आहे. खोल 
सम द्ावरील मासेमारीिा चवकास करावयािे प्रयत्न िालू आहेत. 

 
गेल्या काही वषात मत्स्योत्पादन सतत वाढते राचहले आहे. द सऱ्या पंिवार्थषक योजनेच्या अखेरीस 

हे उत्पन्न १·५२ लक्ष टन होते, तर चतसऱ्या योजनेच्या अखेरीस ते १·६५ लक्ष टनावंर गेले. १९७० पयंत हेि 
२·४३ लक्ष टनावंर जाऊन पोहोिले. १९७५–७६ साली ते ३ लक्ष टन इतके झाले. बृहन्म ंबई आचि ठािे हे 
चजल्हे या बाबतीत आघाडीवर आहेत. त्यािे म ख्य कारि म्हिजे म ंबई ही माशािंी मोठी बाजारपेठ होय. 
बृहन्म ंबईतील मत्स्योत्पादन ३०% तर ठािे चजल्ह्यातील मत्स्योत्पादन ४३% च्या आसपास आहे. रायगड 
आचि रत्नाचगरी या चजल्ह्यािंी टके्कवारी अन क्मे १३ व १४ इतकी आहे. महाराष्ट्रातून सध्या स मारे ६ कोटी 
रुपयाहूंन अधीक वकमतीिी मासळी परदेशी चनयात केली जाते. 

 
मत्स्यव्यवसाय हा पूरक अन्नोत्पादन व्यवसाय म्हिून मानला जातो आचि गेल्या काही वषांत कें द् व 

राज्य शासनाने या व्यवसायािी स धारिा करण्यािे आटोकाट प्रयत्न िालचवले आहेत. 
 
बोटीिे याचंत्रकीकरि, नायलॉनिी जाळी, बफािे कारखाने, शीतगृहे, वाहतूक व चवतरि 

व्यवस्र्ा, डबाबंद मालािे कारखाने, मस्ट्च्छमार बंदरािंा चवकास, परदेशी चनयात अशा सवय आघाड्ावंर 
प्रगती करण्यािे प्रयत्न िालू आहेत. या सवांिा पचरिाम बंदरातील वाहत कीवर, त्याचं्या चवकास 
काययक्मावर साहचजक होत आहे. 

 
(८) खणनजे :– पार्श्यभागातील खचनजे, बंदरावर दोन तऱ्हेने पचरिाम करू शकतात. एकतर ही 

कच्ची खचनजे. उदा. अश द्ध लोखंड वकवा बॉक्साईट बंदरातून परदेशी चनयात केली जातात वकवा या 
खचनजावंर आधाचरत उद्योगधंदे पार्श्यप्रदेशात चनघनू, तयार माल परदेशी पाठचवला जातो. याचशवाय 
आिखी एक फायदा असा होतो की, अशा उद्योगधंद्याम ळे पार्श्यप्रदेशािी आर्थर्क भरभराट होते, अनेक 
प रक व जोड उद्योग चनघतात, दळिवळिाच्या सोयी वाढतात, अेकूि दळिवळिात वाढ होते व त्यािा 
पचरिाम साहचजकि बंदराचं्या वाहतूकीवर व चवकासावर होतो. 

 
खचनजाचं्या बाबतीत कोकि समृद्ध आहे, पि त्यािा फारसा स्र्ाचनक उपयोग होत नाही. रेडी 

येर्ील खािीतून काढण्यात येिारे अश द्ध लोखंड मोठ्या प्रमािात परदेशी चनयात होते. मीठ हे एक खचनज 
मानल्यास त्यािी मोठ्या प्रमािात वाहतूक कोकिातील बंदरातून होत असते. 

 
कोकिातील खचनजािंा पद्धतशीर चवकास केल्यास कोकिच्या एकूि आर्थर्क स्ट्स्र्तीवर, 

वाहतूकीवर व पयायाने त्यातील बंदरे व जलवाहतूकीवरही इष्ट पचरिाम झाल्याचशवाय राहिार नाही. 
 



 

अनुक्रमणिका 

(अ) अशुद्ध िंोखंड :– रत्नाचगरी चजल्ह्यात चवशषेतः रेडी बंदराच्या पचरसरात अश द्ध लोखंडािे 
चवप ल साठे आहेत. पि वाईट एवढेि की, त्यािा फायदा त्या चवभागाला चमळायला हवा तसा चमळत नाही. 
फक्त हे लोखंड खािीतून काढून परदेशी पाठचविे एवढा उद्योग या चठकािी आज िालू आहे. या खािींवर 
एखादा कारखाना काढता आला तर तो अचधक उपय क्त ठरेल. अशी पावले उिलली गेलेली नाहीत. 
त्याला संय स्ट्क्तक कारिेही असू शकतील.  

 
२५ दशलक्ष टन अश द्ध लोखंडािा हा साठा रेडी, वेंग ले व सावतंवाडी या ताल क्यात पसरलेला 

आहे. याचशवाय अन्य चठकािी, याबाबतिे भगूभीय संशोधन स रू आहे. रेडी बंदरालगति हे साठे असल्याने 
वाहत कीिा खिय वाितो व बंदर तसे गैरसोयीिे असले तरी वाहत कीच्या खिात होिारी बित ती उिीव 
भरुन काढते. 

 
(आ) ब क्साईट :– रायगड चजल्ह्यात बॉक्साईटिे चवप ल साठे आहेत. रत्नाचगरी व ठािे 

चजल्ह्यातही काही प्रमािात बॉक्साईट आढळून येते. रायगड चजल्ह्यात स मारे १० दशलक्ष टन बॉक्साईटिे 
साठे असावते असा प्रार्चमक अंदाज आहे. त्यापैकी २·५ दशलक्ष टन प्रत्यक्षात असल्यािे चसद्ध झाले आहे. 
ठािे चजल्ह्यातील साठे १·३० दशलक्ष टन तर, रत्नाचगरीतील २·७० दशलक्ष टनापयंत असावते असा 
अंदाज आहे. 

 
रायगड चजल्ह्यातील बॉक्साइट परदेशी पाठचवण्यािे बरेिवळेा प्रयत्न झाले पि ते फारसे यशस्वी 

झाले नाहीत. रत्नाचगरी येरे् भारत ॲल्य चमचनअम कंपनी (बाल्को) या सावयजचनक के्षत्रातफे अेक 
ॲल्य चमचनअम प्रकल्प स रू करण्यािे प्रयत्न िालू होते तर्ाचप, या ना त्या कारिाने हा प्रकल्प लाबंिीवर 
पडत आहे. रत्नाचगरीच्या या प्रकल्पासाठी लागिारे बॉक्साइट म ख्यत्व ेकोल्हापूर चजल्ह्यातील धनगरवाडी 
भागातून येिार आहे. तर्ाचप, इतर भागातील साठ्यािंाचह वापर होण्यािी शक्यता नाकारता येिार नाही. 
सावयजचनक वा खाजगी के्षत्रात प्रकल्प प्रत्यक्षात उभारला गेला तर रत्नाचगरी येरे् तयार होत असलेल्या 
भगवती बंदरािा उपयोग मोठ्या प्रमािावर वाढू शकेल. 

 
(इ) िुनखडी :– रायगड चजल्ह्यातील ि नखडीिे साठे २·४० लक्ष टनापयंतिे चसद्ध झालेले 

आहेत. तर्ाचप अचधक सवेक्षिानंतर बरेि मोठे साठे चवशषेतः चकनारपट्टीवर आढळून येतील असा अंदाज 
आहे. 

 
(ई) णसणिंका :– ह्या तऱ्हेिी वाळू काि तयार करण्यासाठी व ओत कामासाठी वापरली जाते. 

रत्नाचगरी चजल्ह्यातील चसचलकािे साठे १२ दशलक्षटनावंर असून म ख्यत्व ेपोंधा, कासडे, ओटी, वेंग ला, 
मढ, वालावल, विदवन, वढेोरे, दाभोळे इत्यादी भागात सापडतात. वेंग ल्याहून पडावामंाफय त प ष्ट्कळ 
चसचलका–वाळू–म ंबईकडे पाठचवली जाते. 

 
(उ) मीठ :– कोकिातले मीठािे उत्पन्न, वषाला ४·५ ते ५ लाख टन असते. रायगड आचि ठािे 

चजल्हे आघाडीवर असतात. रत्नाचगरीत त्या मानाने ह्या व्यवसायािा चवकास झालेला नाही. उरि, शवेा, 
करंजा, पेि, बेलापूर, पनवले हे रायगड चजल्ह्यातील तर राई, वसई, मरोली, उंबरगाव हे ठािे 
चजल्ह्यातील आचि भाडूंप, सायन, रॉम्ब े हे बृहन्म ंबईतील मीठ उत्पादक पटे्ट. कोकिातील बंदरामधून 
होिाऱ्या वाहतूकीत मीठािे प्रमाि बरेि आढळून येते. या धंद्याच्या चवकासाला खूपि वाव आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
तक्ता क्रमाकं ३६ 

महत्वाच्या खनीज संपत्तीिे कोकिातीिं उत्पन्न 
 

अ. क्. खचनज चजल्हा उत्पादन 
(टनामध्ये) 

उत्पादनािी वकमत 
(हजार रु. मध्ये) 

१ बॉक्साइट रायगड १,०११ १० 
  रत्नाचगरी  ४,३५५ ५४ 

  एकूि ५,३६६ ६४ 
२ अश द्ध लोखंड रत्नाचगरी  ७,१७,०६० ७,७३५ 

३ चसचलका वाळू रत्नाचगरी  ४१,००० ५९५ 

४ मीठ संपूिय कोकि ५,२८,५०० ११,०२९ 

 
(९) उद्योगधंदे :– महाराष्ट्र हे एक उद्योग प्रधान राज्य गिले जाते, पि इर्ला औद्योचगक 

चवकास काहीसा एकागंी झालेला आहे. राज्यातील, काही भागात उद्योगािी भरभराट झाली तर बाकीिा 
भाग उपेचक्षत राचहला. १९६३ साली अशी पचरस्ट्स्र्ती होती की, राज्यतल्या एकूि ९०९० उद्योग घटकापंैकी 
कोकिात अवघे ६४५ घटक होते आचि तेही बह ताशंी ठािे चजल्ह्यात, जो वस्त तः म ंबईिा एक पचरसरि 
होऊन बसला आहे. त्या वळेी असलेल्या औद्योचगक कामगाराचं्या संख्येिा चविार केला तर असे चदसून 
येईल की, साऱ्या महाराष्ट्रात प्रत्येक लक्ष वस्तीमागे कारखान्यात काम करिाऱ्यािंी संख्या २,१७१ होती 
तर तीि कोकिात अवघी १,१३१ होती आचि अर्ात हीदेखील ठािे चजल्ह्यािी करामत. कोकि 
उद्योगधंद्याचं्या बाबतीत चकती मागासलेले होते हे बघायिे असेल तर, हे लक्षात घ्यायला हव ेकी, १९६३ 
मध्ये रायगड चजल्ह्यात प्रत्येक हजार मािसामंागे केवळ ४ मािसे कारखान्यात काम करिारी होती, तर 
रत्नाचगरीिी त्यावर ताि, म्हिजे हजारी एक. ठाण्यािी पचरस्ट्स्र्ती अर्ाति प ष्ट्कळ बरी होती. कारि चतरे् 
दरहजारी २८मािसे कारखान्यात काम करिारी होती. 

 
कोकििा औद्योचगक नकाशा काहीसा बदलतो आहे. पि संर्, सावकाश गतीने त्याला 

सागरासारखी भरती नाही, उधाि नाही. प ढील तक्त्त्यावरून १९६३ आचि १९७४ या दहाअकरा वषाच्या 
कालखंडातील कोकिात चजल्हावार कारखाने/फॅक्टरींिी संख्या व त्यात प्रचतचदनी रोजगार चमळिाऱ्या 
कामगाराचं्या संख्येिी त लनात्मक कल्पना येईल. 

 
तक्ता क्रमाकं ३७ 

कोकिातीिं कायास्न्वत कारखाने व त्यात प्रणतणदन रोजगार णमळिाऱया कामगारािंी संख्या 
 

(१९६३ व १९७४) 
अ. 
क्. 

चजल्हा कायास्ट्न्वत कारखाने सरासरी दररोजिी कामगारािंी संख्या 

१९६३ १९७४ १९६३ १९७४ 



 

अनुक्रमणिका 

१ ठािे ५३४ १,१४३ ३४,५८३ १,२२,३६८ 

२ रायगड ७२ १३२ ३,३८९ १०,१९४ 

३ रत्नाचगरी ३९ ६९ १,६२१ ४,१४७ 

४ एकूि कोकि ६४५ १,३४४ ३९,५९३ १,३६,७०९ 

५ एकूि महाराष्ट्र ९०९० १०,९७५ — १०,३८,८६८ 

 
कोकिच्या औद्योचगक उदाचसनतेिी अनेक कारिे आहेत. कच्च्या मालािा अभाव, भाडंवलािा 

त टवडा, वाहतूक व्यवस्रे्तील उिीवा, स्र्ाचनक व्यापारपेठेिी अन पस्ट्स्र्ती, व्यापार–उदीमासंाठी 
लागिाऱ्या अन्य स चवधािंी कमतरता, आचि कदाचित सवात महत्वािे म्हिजे कतयबगार संयोजकािंी 
उपेक्षावृत्ती. यात कोकि सोडून नशीब काढण्यासाठी देशावर गेलेल्या अनेक कतयबगार व्यक्तींिा समावशे 
करावयास हरकत नाही. त्यात रे्ट बाळाजी चवर्श्नार् भट–म्हिजे पेशव्यापंासून सगळे आध चनक 
राजकारिी, समाजध रीि, उद्योगपती, कामगार, वकील, इंचजनीअर सगळेि आले. 
 

खाली चदलेल्या तक्त्यावरून लक्षात येईल की आजही रत्नाचगरी चजल्हा महाराष्ट्रातील इतर 
चजल्ह्याचं्या मानाने मागासलेला आहे. १९७३ अखेर प्रत्यक्ष उत्पादक कारखान्यािंी सखं्या रत्नाचगरी 
चजल्ह्यात फक्त ५६ होती आचि त्यात प्रचतचदनी अवघ्या ३,१७१ कामगारानंा रोजगार उपलब्ध होत होता. 
 

तक्ता क्रमाकं ३८ 
महाराष्ट्रातीिं सवच णजल्यात प्रत्यक्ष िािूं असिेंल्या कारखान्यािंी संख्या व त्यात प्रणतणदनी रोजगार 

उपिंब्ध होिाऱया कामगारािंी संख्या 
 

(वषय – १९६७।१९७३) 
अन . 
क्माकं 

चजल्हा कारखान्यािंी सखं्या सरासरी प्रचतचदनी कामगारािंी संख्या 
१९६७ १९७३ १९६७ १९७३ 

१ २ ३ ४ ५ ६ 
१ बृहन्म ंबई ४,४७२ ५,१३९ ५,५६,३५७ ५,८६,२८३ 

२ ठािे ७८८ १,०४८ ७१,५७५ १,१३,६९३ 

३ रायगड ८३ १०३ ४,८१० ८,८२० 

४ रत्नाचगरी ३८ ५६ २,२०४ ३,१७१ 

५ नाचशक २७५ २९६ २०,८३४ २३,९६५ 

६ ध ळे १७० १०४ ६,९२६ ८,३४८ 
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तक्ता क्रमाकं ३९ 

–: कोकिातंीिं कारखान्यािंी कामगार संख्येनुसार वगचवारी दाखणविार तक्ता १९७३ :– 
(तुिंनेसाठी महाराष्ट्रातंीिं काही अन्य णजल्हे दशचणविें आहेत) 
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तक्ता क्र ४० 
कोकिातीिं िंोकसंख्येिे णवणवध व्यवसायानुसार वगीकरि :– (१९६१ व १९७१ च्या जिगिनेनुसार) 

 

 
 
वरील तक्त्यावरून हे लक्षात येईल की, संदभय वषात महाराष्ट्रातील एकूि कायास्ट्न्वत 

कारखान्यापंैकी, ठािे चजल्हा वगळता, रत्नाचगरी व रायगड चजल्ह्यात फक्त १५९ कारखाने होते व 
महाराष्ट्रातील एकूि १०,०६,९४१ औद्याचगक कामगारापंैकी अवघे ११,९९१ कामगार ह्या दोन चजल्ह्यात 
होते. कारखान्यािंी संख्या पाहता हे प्रमाि सबधं राज्याशी १·५३ टके्क पडते, तर कामगाराचं्या बाबतीत 
१·१९ टके्क पडते. 

 
उद्योगधंद्याचं्या बाबतीतील हा मागासलेपिा व त्याम ळे रोजगारीिी कमतरता ह्या पचरस्ट्स्र्तीच्या 

कात्रीत सापडल्याम ळे नोकरीच्या शोधार्य लोकसंख्येच्या स्र्लातंरास िालना चमळते. १९६१ आचि १९७१ 
मधील लोकसंख्या वाढण्यािी टके्कवारी रत्नाचगरी चजल्ह्यात सवात कमी म्हिजे ८·९४ टके्क का ह्यािा सहज 
उलगडा होतो. 
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उद्योगधंद्यािंी वाढ नसल्याम ळे वाहतूकचनर्थमती त्याप्रमािात कमी होते. कच्च्या मालािी आयात, 

पक्क्या मालािी चनयात, नोकरीचनचमत्त लोकसंख्येच्या लोंढ्यािंी आवक व तद्जन्य वाहत कचनर्थमती ह्या 
सवयि बाबतीत हे चजल्हे मागे पडतात. 

 
महाराष्ट्रात कोकि हा भाग आचि कोकिात रत्नाचगरी हा चजल्हा सवांत मागासलेला ठरतो. 

रायगड चजल्ह्यािी पचरस्ट्स्र्ती त्यामानाने बरी आहे, तर ठािे चजल्हा हा औद्योचगकदृष्ट्ट्या सवांत प्रगत अशा 
बृहन्म ंबईिे एक उपकें द्ि बनला आहे, एवढेि नव्हे, तर औद्योचगक चवकासाच्या बाबतीत ठािे चजल्ह्यािा 
क्माकं साऱ्या महाराष्ट्रात द सरा आहे. 

 
या उद्योगधंद्यािंा अचधक बारकाईने अभ्यास केल्यास असे आढळून येते की, कोकि आचि चवशषेतः 

रत्नाचगरी चजल्ह्यात कापड चगरण्या, अवजड यंते्र, अन्य यंत्रसाम ग्री व अवजारे धातूजन्य उद्योग अशासंारखे 
मोठे उद्योग नाहीत. (अलीकडे क डाळ येरे् र्ोडीशी औद्योचगकरिाला स रुवात झाली आहे.) 

 
कोकिातील कारखान्याचं्या आकारमानािा त लनात्मक अंदाज यावा म्हिून प ढील माचहती 

संकचलत करण्यात आली आहे. त्यात कामगाराचं्या सखं्येन सार कारखान्यािें वगय पाडलेले आहेत व ही 
माचहती त लनात्मक व्हावी म्हिून महाराष्ट्रातील अन्य काही चजल्ह्यािंी माचहती त्यात समाचवष्ट करण्यात 
आली आहे. 

 
ठािे चजल्हा वर उल्लेचखलेल्या कारिासाठी सोडून चदला तर महाराष्ट्रातील एकूि १०,३८२ 

कारखान्यापंैकी अवघे १५९ कारखाने क लाबा व रत्नाचगरी चजल्ह्यात आहेत व एकूि १०,६०,९४१ 
औद्योचगक कामगारापंैकी अवघे ११,९९१ कामगार या दोन चजल्ह्यात कारखान्यात रोजगारी चमळव ू
शकतात, असे या तक्त्यावरून लक्षात येईल. प्रचतचदनी एक हजाराच्यावर कामगारानंा रोजगार प रविारा 
एक, तर ५०० ते १००० कामगार असलेले फक्त दोन कारखाने क लाबा चजल्ह्यात आहेत. बाकीिे सवय 
कारखाने ५०० पेक्षा कमी कामगार असलेले आहेत. रत्नाचगरी चजल्ह्यात तर एकूि ५६ कारखान्यापंैकी ३४ 
कारखान्यात केवळ १० ते ५० च्या दरम्यान कामगार आहेत. व ५० ते १०० कामगार असिारे फक्त १४ 
कारखाने आहेत.यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हिजे रत्नाचगरी चजल्ह्यात जे काही कारखाने आहेत, ते 
सवय “लघ उद्योग” या संजे्ञत जमा होण्यासारखे आहेत, त्याम ळे त्यातील रोजगार उपलब्धता अर्ाति 
नगण्य आहे. 

 
महाराष्ट्र शासनातफे औद्योचगक चवकें द्ीकरिािे कसोशीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्याच्या 

वगेवगेळ्या भागात औद्योचगक वसाहती स्र्ापून, उद्योगपतींना अन्य आर्थर्क सवलतीिी प्रलोभने दाखवनू 
कारखाने स्र्ापन करण्यास उद्य क्त करण्यात येत आहे. परंत  अशा प्रयत्नािें यश केवळ सरकारी यंत्रिेवर 
अवलंबून नसते. खाजगी उद्योगपतींनीही या प्रयत्नानंा आस्र्ापूवयक सार् चदली पाचहजे. राजकीय व 
सामाचजक काययकत्यांनीदेखील या धोरिािा सतत पाठप रावा केला पाचहजे. पचरस्ट्स्र्ती बदलते आहे हे 
खरे, पि त्यािी गती वाढली पाचहजे. 

 
कोकिातील औद्योचगक चवकासािा चविार करताना आिखी एका महत्वाच्या गोष्टीिा उल्लेख 

करिे आवश्यक आहे. ती म्हिजे “बाँब े हाय” येर्ील तेल व नैसर्थगक वायूिे प्रिंड साठे. याि तऱ्हेिे 
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संशोधन, रत्नाचगरीसमोरील भर सम द्ातही िालू आहे. आपि त्याला ‘रत्नाचगरी हाय’ म्हिूया. या 
महत्त्वाच्या घटनेम ळे कोकि चकनाऱ्यावर खत व अन्य रासायचनक कारखाने व तत्सम उद्योगधंदे चनघायिी 
मोठी शक्यता चनमाि झाली आहे. या उद्योगानंा सागरी वाहत कीिी गरज भासली तर काही चनवडक 
बंदरािंा चवकास करिे क्मप्राप्त होिार आहे. बंदराचं्या पार्श्यप्रदेशातील पचरस्ट्स्र्तीिा ज्याप्रमािे बंदरातील 
वाहत कीवर पचरिाम होिार आहे, तसाि त्याच्या सागरी अग्र भागातील घटनािंाही पचरिाम होईल असे 
वाटते. 
 
(१०) रोजगार व व्यवसाय :– 

 
रोजगारके्षत्र आचि व्यवसायाच्या बाबतीत संपूिय महाराष्ट्राच्या आचि कोकिच्या चित्रात काही 

फारसा फरक जािवत नाही. शवेटी भारत हा शतेीप्रधान देश, मग तो घाटावरिा प्रदेश असो, कोकि 
असो, की अन्य क ठला भाग असो. शतेीप्रधान व्यवसायात म ख्यत्त्व ेसामान्य मािसाला आपले उपजीचवकेिे 
मागय ध ंडाळाव ेलागतात. १९६१ साली झालेल्या चशरगितीप्रमािे, सवय तऱ्हेच्या व्यवसायात ग ंतलेल्या 
कोकिातील “कामगारािें” एकूि लोकवस्तीशी प्रमाि ४६% होते, तर साऱ्या महाराष्ट्रात ते ४७% होते. 
याि आकड्ािें आिखी पृर्ःकरि केल्यास असे आढळून येते की, शतेमजूर आचि शतेकरी यािें संय क्त 
प्रमाि एकूि कामगाराशंी कोकिात ७३% पडते, तर सवय महाराष्ट्रात हे प्रमाि ७०% होते. अर्ात् 
चजल्हाचनहाय हे प्रमाि स्र्ाचनक कारिपरत्व े चभन्न चभन्न होते. उदा. केवळ रत्नाचगरी चजल्ह्यात हेि प्रमाि 
जवळजवळ ८२% होते. त्यािे कारि उघड आहे. आचि ते म्हिजे लहानमोठे उद्योग वा अन्य व्यवसाय 
यािंा अभाव. क लाबा चजल्ह्यात ७६% तर ठाण्यात ६६%. ठाण्यात हे प्रमाि कमी असण्यािे कारि असे 
की, औद्योचगकदृष्ट्ट्या अगे्रसर असलेल्या म ंबईच्या साचन्नध्याम ळे सामान्य मािसाला उपचजचवकेसाठी 
शतेीव्यवसायाव्यचतचरक्त अन्य मागय उपलब्ध होते, कदाचित अचधक फायदेशीर होते. 

 
कोकिच्या एकूि लोकसंख्येि चवचवध व्यवसायातील चवतरि दशयचविारा तक्ता प ढे चदला आहे. 

त्यात १९६१ व १९७१ च्या जनगिनेन सार उपलब्ध झालेली माचहती समाचवष्ट केलेली आहे. १९७१ च्या 
जनगिनेच्या वळेी “कामगार” (वकय र) या शब्दािी व्याख्या र्ोडीशी बदलल्याम ळे आकड्ािंी 
सकृतदशयनी र्ोडीशी गल्लत वाटते खरी, पि तरी एकूि सवयसाधारि चित्रािी कल्पना यायला त्याम ळे 
काही अडिि भासिार नाही. १९६१ मध्ये क ट ंबातील स्त्री वा सज्ञान म लगा जर शतेी वा अन्य व्यवसाय 
चदवसातून एखादा तास जरी मदत करीत असेल, तरी त्यास “कामगार” म्हिून गिण्यात आले. १९७१ 
च्या खानेस मारीत ज्या चस्त्रया म ख्यत्व ेघरकाम करण्यात वा चवद्यार्ी चवद्याजयनात ग ंतलेले असतात आचि 
द्व्याजयन अर्वा कौट ंचबक व्यवसायात (शतेी वगैरे) मदत ही त्यािंी प्रम ख चदनिया नसेल तर त्यानंा 
“कामगार” या व्याख्येतून वगळण्यात आले होते. त्याम ळे १९६१ व १९७१ च्या आकडेवारीत फरक वाटतो. 

 
वरील तक्त्यावरून हे लक्षात येईल की, १९६१ व १९७१ च्या चशरगितीन सार एकूि लोकसंख्येशी 

कामगारािें प्रमाि, तसेि या कामगारामंध्येही शतेी व शतेमजूर याचं्या प्रमािात फरक पडलेला आहे. 
महाराष्ट्र व कोकि यातील कामगारािें प्रमाि एकूि लोकसंख्येशी ३६ टके्क पडते. कामगारामंध्ये वगयवारी 
केली तर असे चदसून येईल की, १९७१ च्या चशरगितीप्रमािे महाराष्ट्रातील एकूि शतेकरी व शतेमजूर 
यािें संय क्त प्रमाि एकूि कामगार संख्येशी ६४·८ टके्क पडते, तर कोकिात हेि प्रमाि ६७·९ टके्क पडते. 
प्रत्येक चजल्हावार स्र्ाचनक पचरस्ट्स्र्तीन रूप हेि प्रमाि कमीजास्त आढळते. प ढील तक्त्यावरून त्यािी 
कल्पना येईल. 
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तक्ता क्र. ४१ 

१९६१ व १९७१ च्या णशरगितीनुसार शेतकरी व शेतमजूर यािें एकूि कामगाराशंी पडिारे प्रमाि 
 

अ. क्. चजल्हा एकूि कामगार वगाशी शतेकरीव शतेमजूर यािें प्रमाि 

  १९६१ १९७१ 

१) ठािे ६६ ५३·७४ 

२) क लाबा ७६ ७५·२५ 

३) रत्नाचगरी ८२ ८०·४६ 

४) कोकि ७३ ६७·९ 

५) महाराष्ट्र ७० ६४·८ 

 
वरील त लनात्मक कालखंडाकडे पाचहल्यास असे आढळून येईल की, दहा वषांच्या अवधीत ठािे 

चजल्ह्यामध्ये, शतेी व शतेमज री या व्यवसायापेक्षा अन्य व्यवसाय अचधक फायदेशीर झालेले आहेत. क लाबा 
व रत्नाचगरी या चजल्ह्यात मात्र पचरस्ट्स्र्तीत म्हिण्यासारखा फरक पडलेला नाही. 

 
कोकिातील शतेीवरील शतेमज रािें उत्पन्न, देशावरील त्याचं्या व्यावसाचयकापेंक्षा कमी असल्याने, 

साहचजकि अचधक द्व्याजयनाच्या हेतूने लोक जन्मग्राम सोडून, गैरसोय सोसूनही म ंबईकडे स्र्लातंर करू 
लागतात. हा लोकसंख्येिा प्रवाह, कोकि व म ंबईत एक वाहूकिक् चनमाि करतो, त्यािा उल्लेख प ढे 
आला आहे. आर्थर्कदृष्ट्ट्या द बयल असलेल्या या घटक समाजाच्या वाहतूक गरजा प रचवण्यासाठी साधनािंी 
योजना करताना कमीत कमी भाडे हा चनकष म्हिजे बोट कंपनीिे उत्पन्न कमी, म्हिजेि नफा कमी वकवा 
काहीसा तोटाि. साहचजकि हे दरय द्ध सतत िालूि राहते. आचि खासगी के्षत्रातील क ठलाही 
वाहत कदार अशा पचरस्ट्स्र्तीत पैसे ग ंतचवण्यास मोठ्या ख षीने तयार होईल असे मानिे जरा कठीिि. 
दरचनयोजनावर काही चनचित मयादा बसल्याने आध चनक स सज्ज होवर क्ाफ्ट व होवर मरीन जातीच्या 
जलद व अद्ययावत बोटी कोकिचकनाऱ्यावर आििे हे आर्थर्कदृष्ट्ट्या चकतपत यशस्वी होईल, यािा 
खोलवर व वास्तचवक चविार करावयास हवा. 

 
(११) (िंोकसंख्या :–  
 
ज्या भागात वाहत क साधनािंा चवप ल चवस्तार झालेला असतो, त्या भागात सवयसाधारिपिे दाट 

लोकवस्ती आचि आर्थर्क व औद्योचगक चवकासािी गती अचधक दृष्टोत्पत्तीस येत असते. समाजातील 
एकसधंताही वाढत असते. कोकिातील वाहत क साधनाचं्या अभावाने कोकि या साऱ्याि फायद्यानंा 
र्ोड्ाफार प्रमािात म कले आहे. लोकवस्ती हे जर चवकासािे एक प्रमाि धरले आचि काही अंशी तसे ते 
धरलेही जाते, तर कोकिच्या लोकवस्तीिा चविार करिे आवश्यक होऊन बसते. वाहत क साधनाचं्या 
चवकासाम ळे लोकािंी प्रवास प्रवृत्ती वाढते. कोकिातील रस्त्याचं्या एकूि लाबंीिा एकागंी उल्लखे करून 
काही वळेा असे दशयचवण्यािा प्रयत्न केला जातो की, इतर चजल्ह्याचं्या मानाने कोकिातील रस्त्यािंी लाबंी 
फारशी कमी नाही. पि या चठकािी एका गोष्टीकडे द लयक्ष होते. आचि ती ही की, नद्या, नाले, डोंगर 
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इत्यादींम ळे वाहतूक साधनािंा मूळ हेतू, जो िलनशीलता वाढचविे, तो कोकिात त लनात्मकदृष्ट्ट्या 
चततकासा सफल होत नाही. 

 
१९६१ च्या चशरगितंीन सार बृहन्म ंबई सोडता कोकििी एकूि लोकसखं्या ४५,३७,७३६ होती. 

कोकििे के्षत्रफळ २९,७९१ चक. मीटर म्हिजे प्रत्येक िौरस चकलो मीटसयमध्ये १५६ मािसे सामावलेली. 
१९७१ पयंतच्या १० वषात कोकििी लोकसंख्या ५५,३५,२५० झाली आचि प्रत्येक िौरस चकलो मीटरमागे 
मािसािंी गदी १८६ वर जाऊन पोहोिली. 

 
प ढे एक तक्ता चदला आहे त्यावरून १९६१ व १९७१ च्या खानेस मारीत चजल्हावार लोकसंख्येत 

फरक कसा पडला, ते लक्षात येईल. त लनेसाठी एकूि महाराष्ट्रािे आकडे चदलेले आहेत. 
 

तक्ता क्र. ४२ 
१९६१ व १९७१ जनगिनेनुसार कोकिातीिं एकूि के्षत्रफळ व िंोकसंख्या 

 
क्. चजल्हा एकूि के्षत्र 

िौरस चक.मी. 
लोकसंख्या लोकसंख्येिे 

प्रमाि दर िौरस 
चक. मी. ला 

   १९६१ १९७१ १९६१ १९७१ 
१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) 
१) महाराष्ट्र ३,०७,७६२ ३,९५,५३,७१८ ५,०४,१२,२३५ १२९ १६४ 

२) ठािे ९,५५३ १६,५२,६७८ २२,८१,६६४ १८० २३९ 

३) रायगड ७,१९८ १०,५८,८५५ १२,६३,००३ १५१ १७५ 

४) रत्नाचगरी १३,०४० १८,२७,२०३ १९,९०,५८३ १४२ १५३ 

५) एकूि कोकि २९,७९१ ४५,३७,७३६ ५५,३५,२५० १५८ १८६ 

 
कोकिातील या ५५ लाख जनतेिे म ंबईशी एक आर्थर्क नाते प्रस्र्ाचपत झालेले आहे आचि त्याम ळे 

म ंबई आचि कोकि यात वाहत कीिे एक अखंचडत आचि वैचशष्ट्ट्यपूिय िक् चनमाि झाले आहे. या तीन 
चजल्ह्यात आपापसातही वाहतूक होत असते. पि वाहत कीिा चदशादशयक नकाशा जर काढायिा झाला तर 
एखाद्या जपानी पंख्यासारखा काढावा लागेल. म ंबई हा कें द्वबद  व येरू्न बह तेक गावाशंी प्रत्यक्ष संबधं यािे 
प्रचतवबब कोकि आगबोट वाहत कीच्या रिनेत उमटते. या बंदरातून त्या बंदरात प्रवास करिारे फारि र्ोडे 
प्रवासी या बोटीने प्रवास करीत असतात म ंबई ते चवचशष्ट बंदर आचि परत हाि खरा मूळ प्रवासािा ओघ. या 
तऱ्हेच्या वाहत कीम ळे एक चवचशष्ट संिलनात्मक व आर्थर्क प्रश्न चनमाि होत असतो. त्यािी ििा प ढे 
केलेली आहे. 

 
कोकि आपि मागासलेला म्हितो खरा. पि महाराष्ट्रातले इतर काही चजल्हे चविारात घेतले तर 

असे चदसते की, कोकिातले लोकवस्तीिे प्रमाि इतर काही चजल्हे आचि एकूि महाराष्ट्रापेक्षाही जास्त 
पडते. १९६१ व १९७१ या दोन कालात, चवचवध चजल्ह्यातील लोकवस्तीच्या वाढीिे प्रमाि, कोकिात 
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चवशषेतः रत्नाचगरी चजल्ह्यात कमी आढळते. कारि जननक्षमता कमी असेल असे नव्हे तर वयात 
आल्याबरोबर नशीब काढण्यासाठी म ंबई गाठायिी वृत्ती हे होय. प ढील तक्ता यावर अचधक प्रकाश 
टाकील. 

 
तक्ता क्रमाकं. ४३ 

१९६१ व १९७१ सािंी महाराष्ट्रातीिं काही प्रमुख णजल्यात िंोकसंख्येिा प्रमािात झािेंिंा फरक 
 

अ.क् चजल्हा लोकसंख्या घनता (दर िौरस चक. मीटरमागे लोकसखं्या) 
  १९६१ १९७१ 

१) प िे १५८ २०३ 

२) सातारा १३७ १६४ 

३) सागंली १४३ १७९ 

४) कोल्हापूर १९३ २५३ 

५) नागपूर १५२ १९६ 

६) औरंगाबाद ९२ १२१ 

७) परभिी ९६ ११९ 

८) बीड ९२ ११४ 

९) यवतमाळ ८१ १०२ 

१०) िंद्पूर ४७ ६४ 

११) कोकि १५८ १९० 

१२) महाराष्ट्र १२९ १६३ 

 
कोकिािी लोकवस्तीिी ही दाटी पाचहली की, उलट दळिवळिाच्या सोयी अचधक प रवण्यासाठी 

एक आधारभतू कारि चमळते. लोकसंख्येच्या मानाने व चतच्या गरजेन सार वाहतूक साधनािंा चवकास 
व्हावयास हवा. 

 
महाराष्ट्रातील चजल्ह्यात १९३१ ते १९७१ पयंत जनसखं्येत चकती प्रमािात (टक्क्याने) फरक 

पडला हे पाहिेही मनोरंजक होईल. 
 

तक्ता क्र. ४४ 
गेल्या काही दशकातीिं काही णजल्यातीिं िंोक संख्येच्या वाढत्या प्रमािािी टके्कवारी तुिंना 

 
प्रचतदशकात लोकसंख्येतील वाढीिे (+) प्रमाि 

क्. चजल्हा १९३१ १९४१ १९५१ १९६१ 

  ते ते ते ते 



 

अनुक्रमणिका 

  १९४१ १९५१ १९६१ १९७१ 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
१ महाराष्ट्र राज्य ११·९१ १९·२७ २३·६० २७·१६ 

२ बृहन्म ंबई २८·८७ ६६·२३ ३८·६६ ४२·८७ 

३ ठािे १२·०२ ४५·३६ २८·८६ ३७·७० 

४ रायगड ६·४६ १२·९१ १६·४८ १९·१० 

५ रत्नाचगरी ६·०४ ५·२१ ६·७३ ९·०२ 

६ नाचसक ११·६९ २६·८१ २९·७५ २७·४५ 

७ अहमदनगर १५·८७ २५·६३ २५·८८ २७·५२ 

८ औरंगाबाद १३·१९ ८·९३ २९·९३ २७·७६ 

९ नागपूर १२·७६ १६·४७ २२·५९ २९·०८ 

 
वरील तक्त्यावरून हे लक्षात येईल की, ठािे आचि म बंई चजल्ह्यात १९४१ ते ५१ या दशकात 

देशाच्या फाळिीम ळे स्र्लातंचरत लोकसखं्येिी बऱ्याि मोठ्या प्रमािात वाढ झाली. क लाबा व रत्नाचगरी 
चजल्ह्यातील लोकसंख्यावाढीिे प्रमाि अत्यल्प आहे. यािाि अर्य असा की, रोजगारीसाठी घरटी एक तरी 
धडधाकट मािसू म ंबईस नोकरी शोधायला जात असतो. ह्या वाहतूक प्रवाह – प्रस्र्ापनेत इतर 
कारिािंाही वाटा आहे. लोकसंख्येिे स्र्लातंर हे वाहतूक – चनर्थमतीिे एक सबळ कारि होऊ शकते, 
चवशषेतः, प्रवासी वाहत कीत. ह्याबद्दल अचधक ििा प ढे केलेली आहे. 
 

लोकसंख्येिे चवभाजन शहरी व ग्रामीि चवभाग यात होत असते व त्याम ळे वाहतूकचनर्थमती होत 
असते. त्या दृष्टीने प ढील काही आकडे उद् बोधक ठरतील. 
 

तक्ता क्रमाकं ४५ 
कोकि व महाराष्ट्र यातीिं काही णजल्यातीिं शहरी व िंोकवस्तीिे १९६१ व १९७१ यातीिं 

णशरगितीनुसार उपिंब्ध झािेंिें प्रमाि टक्क्यातं 
 

क् चजल्हा शहरी लोकवस्तीिे एकूि लोकवस्तीशी प्रमाि 
  १९६१ १९७१ 
१ महाराष्ट्र राज्य २८·२२ ३१·२० 
२ ठािे ३०·२१ ३६·२४ 

३ रायगड १०·०८ १२·१० 

४ रत्नाचगरी ८·०९ ८·४२ 

५ नाचसक २५·६० २८·६५ 

६ ध ळे १५·९७ १७·३२ 
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७ अहमदनगर १०·५५ ११·०३ 
८ औरंगाबाद १४·१४ १६·८२ 

९ नागपूर ५२·२२ ५४·३७ 

 
कोकिातील ग्रामीि व शहरी चवभागािें चित्र प ढील तक्त्यावंरून अचधक स्पष्ट होईल. शहरे चकती 

छोटी व खेडीही चकती लहान हे त्यावरून चदसेल. 
 

तक्ता क्रमाकं ४६ 
कोकिातंीिं शहरािें िंोकवस्तीनुसार वगीकरि १९७१ (णशरगिती) 

 
अ.क् चजल्हा शहरािंी 

एकूि 
संख्या 

१ लाख 
वस्ती 
वरील 
शहरे 

५० हजार 
ते 

९९,९९९ 
वस्ती 
असलेली 
शहरे 

२० हजार 
ते 

४९,९९९ 
वस्ती 
असलेली 
शहरे 

१० हजार 
ते 

१९,९९९ 
वस्ती 
असलेली 
शहरे 

५ हजार 
ते ९,९९९ 
वस्ती 
असलेली 
शहरे 

५ हजार 
पेक्षा कमी 
वस्ती 
असलेली 
शहरे 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
१) ठािे २४ २ ४ २ ६ ९ १ 
२) रायगड १४ – – १ ७ ४ २ 
३) रत्नाचगरी १५ – – २ ३ ८ २ 
४) कोकि ५३ २ ४ ५ १६ २१ ५ 
५) महाराष्ट्र २८९ १७ २५ ६५ ९८ ७० १४ 

 
तक्ता क्रमाकं ४७ 

कोकिातंीिं खेड्ािें िंोकवस्तीनुसार वगीकरि (१९७१ णशरगितीनुसार) 
 

चजल्हा वस्ती 
असलेली 
एकूि 
खेडी 

२०० पेक्षा 
कमी 
वस्ती 
असलेली 
खेडी 

२०० ते 
४९९ 
वस्ती 
असलेली 
खेडी 

५०० ते 
९९९ 
वस्ती 
असलेली 
खेडी 

१००० ते 
१९९९ 
वस्ती 
असलेली 
खेडी 

२००१ ते 
४९९९ 
वस्ती 
असलेली 
खेडी 

५ हजार 
ते ९९९९ 
वस्ती 
असलेली 
खेडी 

१० 
हजार ते 
अचधक 
वस्ती 
असलेली 
खेडी 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
ठािे १५८८ १७३ ४७४ ५१४ २८९ ११२ २४ २ 
रायगड १६९९ २५८ ६२९ ५२६ २२१ ६० ५ – 
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रत्नाचगरी १५१४ ८२ २७० ४६४ ४८३ १९३ २० २ 
कोकि ४८०१ ५१३ १३७३ १५०४ ९९३ ३५६ ४९ ४ 
महाराष्ट्र ३५,७७८ ५०५३ ९०८८ १०५,२९ ७४३९ ३१०२ ४९२ ७५ 

 
तक्ता क्रमाकं ४८ 

कोकिातीिं िंोकवस्तीिे ग्रामीि व शहरी णवभागाप्रमािे वगीकरि 
(१९६१ त १९७१ िे णशरगितीनुसार) 

 
क्. चजल्हा एकूि लोकवस्ती शहरी लोकवस्ती ग्रामीि लोकवस्ती 

 १९६१ १९७१ १९६१ १९७१ १९६१ १९७१ 
ठािे १६,५२,६७८ २२,८१,६६४ ४,९९,३२३ ८,२६,७४९ ११,५३,३५० १४,५४,९१५ 
रायगड १०,५८,५५५ १२,६३,००३ १,०६,६८१ १,५२,५९० ९,५२,१७४ ११,१०,४१३ 
रत्नाचगरी १८,२७,२२३ १९,९०,५८३ १,४७,८५९ १,६७,१८३ १६,७९,३४५ १८,२३,४०० 
कोकि ४५,३७,७३६ ५५,३५,२५० ७,५३,८६२ ११,४६,५२२ ३७,८४,८६९ ४३,८८,७२८ 

 
वरील तक्त्यावंरून कोकिातील ग्रामीि चवभागातील वस्तीिे प्राबल्य लक्षात येईल. ही सवय ग्रामीि 

वस्ती उद्योगधंद्याचं्या अभावी शतेजचमनीतील तोकड्ा उत्पन्नावर अवलंबनू राहते. वाहतूक साधनाचं्या 
संदभात या समाजरिनेला एक आगळेि स्र्ान प्राप्त होते. रत्नाचगरी आचि क लाबा चजल्ह्यात शहरीकरि 
फार कमी, ग्रामीि भागाति वस्ती चवख रलेली. त्याम ळे वाहतूकीिे जाळे खेड्ापाड्ापयंत पोहोिचविे 
फार महत्त्वािे ठरते. बोट वाहतूकीने प्रवास करिाऱ्या उतारंूिे अंचतम स्र्ान बंदर हे नसल्याने 
पार्श्यभागातील ग्रामीि उतारू बंदरात उतरल्यानंतर ते त्याचं्या खेड्ामध्ये जाण्यास उत्स क असतात व 
त्यासाठी बोटवाहतूक व रस्तेवाहतूक ह्यात समन्वय साधण्यािा प्रयत्न अत्यंत महत्त्वािा होऊन बसतो. 
बोट वाहतूक हवी आचि चततकीि महत्त्वािी पूरक रस्ते वाहतूक हवी. त्यादृष्टीने रस्त्यािा चवकास केला 
गेला, तर एस. टी. ने आपल्या गाड्ा त्या मागावर सोडून बोट वाहतूकीशी स्पधा स रु केली. त्यात 
बोटवाहतूकीला कशी माघार घेत जावी लागली, याबाबत प ढे सचवस्तर ख लासा करण्यात आला आहे. 
याि संदभात कोकिातील बोट वाहतूक व बंदरे यािंा अभ्यास करताना रस्ते व संकस्ट्ल्पत कोकि रेल्व े
यािंा अभ्यास अचनवायय होऊन बसतो. 

 
(१२) कोकिातीिं िंोकवस्तीिे स्थिंातंर – 

 
कोकिातील लोकवस्तीिा चविार करताना “स्र्लातंर” हा एक स्वतंत्रि अभ्यासािा चवषय होऊन 

बसतो. त्यािा संदभाप रता उल्लेख इरे् करण्यात येत आहे. 
 
(अ) रत्नाणगरी णजल्हा – 
 
१९६१ च्या चशरगितीन सार रत्नाचगरी चजल्ह्यात जन्म झालेले ४,९४,४०४ लोक म ंबईत वस्ती 

करून होते. यातील बह संख्य, ग्रामीि भागातून आलेले होते. गेल्या काही वषांिा आढावा घेतल्यावर असे 
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आढळून आले की, चस्त्रया व काम न करिारे स्त्री–प रुष हेही मोठ्या प्रमािात म ंबईत स्र्लातंर करीत होते. 
यातून एक संभाव्य चनष्ट्कषय असा चनघ ूशकतो. तो हा की, कोकिातील आपल्या र्ोड्ाफार शतेीभातीवर 
पािी सोडून, हे लोक म ंबईला कायम स्र्ाचयक होण्याच्या हेतूने इकडे आले. त्याचं्या घरातील क िी 
चमळवती मािसे इरे् म ंबईला नोकरी धंद्द्याचनचमत्त आलेले असतात. त्यानंीही कोकिातले आपले लक्ष 
काढून म ंबई हे आपले कायमिे चनवास स्र्ान करायिे ठरचवले. हा एक सामाचजक बदल घडून आला, 
त्यािे कारि कोकिातल्या आर्थर्क दैन्यावस्रे्ति शोधाव ेलागेल. याप ढेही कोकिात उपचजवीका करिे 
त्याचं्या अपेके्षप्रमािे शक्य होिार नाही, अशी काहीशी अगचतक जािीव ह्या जनसामान्यातं चनमाि झाली 
असावी असे अन मान काढल्यास ते फारसे ि कीिे ठरिार नाही. 

 
महाराष्ट्रात न स्र्लातंर करून म ंबईत येिाऱ्या एकूि लोकसंख्येपैकी एकट्या रत्नाचगरी 

चजल्ह्यातील लोक (१९६१ च्या चशरगितीप्रमािे,) स मारे ४४·५२ टके्क होते. आचि म ंबईत सवयि भागातून 
इरे् येऊन राहिाऱ्याशंी हेि प्रमाि १८·५४ टके्क पडले. १९६१ च्याि अंदाजाप्रमािे हे स्र्लातंरािे प्रमाि 
प्रचतवषी ३२,६११ पडले. (यात १७,४८० प रुष व १५,१३१ चस्त्रया होत्या.) महाराष्ट्रातून म ंबईकडे ह्या 
जनौघािे प्रमाि १०० टके्क धरले तर त्यात रत्नाचगरीिा वाटा ४० टके्क पडतो. आचि सवय भारतातून म ंबईला 
येिाऱ्या लोकाचं्या रागेंत १६ टके्क लोक रत्नाचगरी चजल्ह्यातील आढळून आले. 

 
(आ) कुिंाबा णजल्हा :– 

 
१९६१ च्या चशरगितीन सार क लाबा चजल्ह्यात जन्म झालेले व म ंबईत स्र्लातंर केलेले एकूि 

१,०९,२०४ लोक होते व रत्नाचगरी चजल्ह्याप्रमािेि यातील बह तेक, चजल्ह्याच्या ग्रामीि भागातून आलेले 
होते. 

 
महाराष्ट्रातून म ंबईत स्र्लातंर करिाऱ्या एकूि लोकसखं्येशी हे प्रमाि १० टके्क पडते, तर म ंबईत 

सवयि चदशानंी येिाऱ्या बाहेरच्या लोकसंख्येशी हे प्रमाि ४ टके्क पडते. १९६१ साली काढलेल्या 
अंदाजाप्रमािे प्रचतवषी ७,०२६ पडते. (यात ३,९६० प रुष व ३,०६६ चस्त्रया यािंा समावशे होतो.) त्या 
वषीच्या एकूि महाराष्ट्रातून म ंबईस येिाऱ्या या स्र्लातंचरताशंी हे प्रमाि ९ टके्क पडते, तर सवय भारतातून 
म ंबईत येिाऱ्या सवय परप्रातंीयाशंी हे प्रमाि ४ टके्क पडते. 

 
कोकिात न म ंबईत होिाऱ्या या स्र्लातंरािे काही चवशषे पचरिाम, म ंबई व कोकि याचं्यादरम्यान 

स रू होिाऱ्या वाहतूकिक्ावर होत असतात. गाव सोडून उपजीचवकेसाठी आलेल्या व्यक्तीिे लागेबाधें, 
सामाचजक, आर्थर्क संबधं, कोकिात ग ंतलेले असतात. वषातून एकदा वा दोनदा तरी हे लोक आपल्या 
गावाकडे जायला उत्स क असतात. हे जािे–येिे वषयभरात समप्रमािात चवभागलेले नसते, तर गिपती, 
चदवाळी, उन्हाळ्याच्या स ट्या, आंब्यािंा हंगाम व पेरिीिे चदवस या काळात ही वाहतूक वाढते. आचि एरवी 
कमी होत असते. याम ळे वाहत कीत, गदीिा हंगाम व कमी वाहत कीिा काळ असा काहीसा असमान 
वाहत क–प्रवाह राहतो. त्यािा पचरिाम वाहत क चनयोजनावर व चतच्या अर्यकारिावर होत असतो. मग ती 
वाहत क रस्त्याने असो वा बोटीने असो. काही काळ बोट व एस. टी. दोन्हीवरही एवढा भार पडतो की, 
चतकीट चमळिे म स्ट्ष्ट्कल होऊन बसते, तर काही वळेा, गाड्ा व बोटी त्यामानाने चरकाम्या धावत असतात, 
कोकि रेल्वे आली तरीही त्यात फार फरक पडेल असे धरावयािे काही कारि आहे का? अर्ात स्र्ाचनक 
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उद्योगधंदे, व्यापारउदीम वाढल्यास फरक पडेल. पि तसे जोपयंत होत नाही तोवर हे एकागंी चित्र 
बदलिे व त्यािे आर्थर्क पचरिाम भोगिे ओघानेि आले. 

 
असे आहे कोकिातील बंदराचं्या पार्श्यप्रदेशािे सवयसाधारि चित्र. पार्श्यप्रदेशािा चवस्तार, 

वाहतूकसाधनािंा चवकास स योग्य बदल करून वाढवता येत असतो. रस्ते व रेल्व ेयानंी कोकिातील बंदरे 
जर देशाशी अचधक प्रमािात जोडली गेली तर व बंदरािंा ताचंत्रक व आर्थर्क चनकषाचं्या जोडीवर चवकास 
करता आला तर त्यातून होिारी वाहतूक वाढू शकेल. अर्ात हे सवयसाधारि चवधान झाले. वाहतूक 
साधनािंा चवकास ही एक व्यापक संज्ञा झाली. चतच्या चवकासावर होिारा खिय, सोय, वळे, आयात–
चनयात धोरि, औद्योचगक धोरि इत्यादी अनेक गोष्टींिा सापेक्ष अभ्यास करून बंदराचं्या चवकासािा चविार 
करावयास हवा. 

 
कोकिात स्र्ाचनक रोजगारी कमी असल्याने, आर्थर्क अजयनासाठी लोकािें लक्ष्य म ंबईकडे 

लागलेले असते. म ंबईहून येिाऱ्या मनी ऑडयरिी वाट पाहिे हा एक माचसक सोहळा होऊन बसला आहे. 
आता पचरस्ट्स्र्ती बदलत आहे हे नक्की. सामाचजक, आर्थर्क, औद्योचगक व राजकीय के्षत्रात बदल घडून येत 
आहे. त्यािा पचरिाम भचवष्ट्यकाळात कोकििे चित्र बदलण्यात होिार आहे. 

 
कोकििी सवयसाधारि पचरस्ट्स्र्ती समजावनू घेतल्यानंतर, त्यातील दळिवळिाच्या सोयी, 

आतापयंत त्यािंा झालेला चवकास व संकस्ट्ल्पत योजना यािंा परामशय प ढील प्रकरिात घेऊ. 
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प्रकरि ७ 
 

महाराष्ट्रातीिं बंदराचं्या पाश्वचप्रदेशातीिं अन्य दळिवळि सोयींिे धावते दशचन 
 
(१) रस्ते– 
 
(अ) भारत, महाराष्ट्र, कोकि– 
 
एकूि भारतािा चविार करता, चतसऱ्या पंिवार्थषक योजनेच्या अखेरपयंन्त संपूिय महाराष्ट्र 

रस्त्याचं्या बाबतीत काहीसा मागासलेला होता. चतसऱ्या योजनेच्या अखेरच्या वषी म्हिजे १९६६ मध्ये 
भारतात दर १०० िौरस चकलो मीटर भौगोचलक के्षत्रफळामागे २६ चकलो मीटर लाबंीिे रस्ते होते, तर 
महाराष्ट्रात हे प्रमाि २२ चकलो मीटर होते. तसेि दर एकलक्ष लोकवस्तीमागे भारतात १७५ चकलो मीटर 
लाबंीिे रस्ते होते, तर महाराष्ट्रात १४९ चक.मीटर. महाराष्ट्रातले हे आकडे म्हिजे एकूि सवय चजल्ह्यािंी 
सरासरी झाली. चजल्हाचनहाय हे प्रमाि कमीजास्त आहे आचि ते तसे असिे स्वाभाचवक आहे. कारि 
रस्तेचवकास हा अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो. उदा. त्या त्या भागािी आर्थर्क व औद्योचगक प्रगती, 
भौगोचलक रिना,पयायी वाहतूक साधनािंी उपलब्धता, चवकासके्षत्राबाबत प्राधान्य इ. 

 
गेल्या काही वषात महाराष्ट्राने रस्ते चवकासावर बराि भर चदल्याने पचरस्ट्स्र्तीत फरक पडला 

आहे. द ष्ट्काळाम ळे रस्त्यािंी अनेक कामे द ष्ट्काळी कामे म्हिून हाती घेण्यात आली. त्याम ळे चित्र 
बदलण्यास मदत झाली. अर्ात द ष्ट्काळी कामे म्हिून घेण्यात येिारे रस्ते काही हमरस्ते नसतात. तर्ाचप, 
आकड्ािंी भर करायला ते उपयोगी पडतात. “महाराष्ट्र आर्थर्क समालोिन १९७६–७७” या महाराष्ट्र 
शासनाच्या अर्य व सासं्ट्ख्यकी संिालनालयाने प्रचसद्ध केलेल्या प स्ट्स्तकेन सार १९७४–७५ मध्ये दर शभंर 
िौरस मीटर के्षत्रफळाशी रस्त्यािें अचखल भारतीय प्रमाि ३७ चकलो मीटर पडले तर महाराष्ट्रािे ३४ चकलो 
मीटर. अर्ात इतर काही राज्यािें हे प्रमाि प ष्ट्कळि अचधक आहे. उदा. पचिम बंगाल ६४, उत्तर प्रदेश ४२, 
ताचमळनाडू ७१, पंजाब ४४, कनाटक ४३, चबहार ६९ इत्याचद. त्याचं्याशी त लना करता, महाराष्ट्र राज्य 
औद्योचगक दृष्ट्ट्या प्रगत असूनही रस्त्याचं्या लाबंीिे हे प्रमाि कमी वाटते पि यािा अर्य असाही होऊ 
शकेल की, औद्योचगकदृष्ट्ट्या चवकचसत झालेल्या भागात रस्ते चवकासावर भर चदला गेला असावा व अन्य 
भाग त्याबाबतीत मागे राचहले असावते. वकवा असेही म्हिता येईल की, चजरे् अगोदरि रस्तेचवकास 
झालेला होता त्याभागाति औद्योचगक चवकासािी गती अचधक राचहली. आिखी अेक कारि असे संभवते 
की, महाराष्ट्राने अन्य काययक्मावंर उदा. पाटबधंारे व वीज चनर्थमती प्रकल्प, उद्योग व शतेी या काययक्मावंर 
रस्तेचवकासापेक्षा अचधक भर चदला. 

 
पािव्या पंिवार्थषक योजनेच्या स रुवातीला महाराष्ट्रातील चजल्ह्यात रस्त्यािें त लनात्मक प्रमाि 

कसे होते, हे प ढील तक्त्यावंरून चदसून येईल :– 
 

– तक्ता क्रमाकं ४९ – 
[दर १०० िौरस णकिंोमीटर के्षत्रफळ व दर एक िंक्ष िंोकवस्तीशी महाराष्ट्रातीिं णवणवध णजल्यातंीिं 

रस्त्याचं्या िंाबंीिे प्रमाि व त्यानुसार त्यािंा गुिानुक्रम] 



 

अनुक्रमणिका 

 
अन क्माकं चजल्हा १०० िौरस 

चकलोमीटर 
के्षत्रफळात 
रस्त्यािंी लाबंी 

प्रचतलक्ष लोक 
वस्तीशी रस्त्याचं्या 
लाबंीिे प्रमाि 

चजल्ह्यािा 
ग िान क्म 

(१) (२) (३) (४) (५) 
१ ठािे १८ ७७ १८ 
२ रायगड ३२ १७५ २ 
३ रत्नाचगरी ३१ २०० १ 
४ नाचशक २३ १५० ७ 
५ ध ळे १८ १४० १० 
६ जळगाव २४ १३२ ९ 
७ अहमदनगर २४ १७४ ५ 
८ प िे २६ १२८ ८ 
९ सातारा २६ १६१ ४ 
१० सागंली ३१ १७९ ३ 
११ सोलापूर १९ १२५ ११ 
१२ कोल्हापूर ३० १२१ ६ 
१३ औरंगाबाद १३ १०१ १९ 
१४ परभिी १२ १०५ २१ 
१५ बीड १० ८८ २२ 
१६ नादेंड १५ ११६ १५ 
१७ उस्मानाबाद १३ ९८ २० 
१८ ब लढािा १५ १०८ १६ 
१९ अकोला १५ १०६ १७ 
२० अमरावती १६ १३० १२ 
२१ यवतमाळ १४ १३८ १४ 
२२ वधा १६ १२२ १३ 
२३ नागपूर १२ ६० २३ 
२४ िंद्पूर ५ ८४ २५ 
२५ भडंारा १० ५७ २४ 
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वरील तक्त्यावरून असे चदसून येईल की, रत्नाचगरी चजल्हा हा रस्त्याचं्या बाबतीत सवय महाराष्ट्रात 
आघाडीवर आहे. आचि त्या खालोखाल क लाबा चजल्हा आहे. पि हा केवळ एक आभास आहे. आकडेशास्त्र 
मोठे फसव ेअसते असे म्हितात. रत्नाचगरी व क लाबा चजल्ह्यातील रस्त्यािंी एकूि लाबंी त लनेने जास्त 
आहे, हे सत्य आहे. पि वाहतूक व्यवस्रे्िा चविार करताना, इतरही काही संबचंधत बाबी लक्षात घ्याव्या 
लागतात. एकतर पयायी वाहतूक व्यवस्र्ा. क लाबा चजल्ह्यातील रेल्व ेम्हिजे, म ंबई प िे रेल्विेा काहीसा 
मागय, चदवा–पनवले–आपटा हा रेल्व ेफाटा आचि नेरळ मारे्रान रेल्व.े रत्नाचगरीत तर रेल्वे नावालाही 
नाही. द सरे म्हिजे नद्या व खाड्ाचं्या शाखा सगळीकडे पसरलेल्या. त्यातील अनेकावंर बारमाही पूल 
नाहीत, त्याम ळे वाहतूक अनेक चठकािी खंचडत होते व “संलग्नता” ह्या वाहतूक व्यवस्रे्तील महवाच्या 
ग िािा प्रकषाने अभाव जािवतो. चतसरे म्हिजे डोंगराळ प्रदेश व खाड्ािंा स ळस ळाट. याम ळे रस्ते 
नागमोडी घ्याव ेलागतात. आचि साहचजकि त्यािंी लाबंी वाढते. देशावरील दोन गाव ेजोडण्यासाठी दोन 
मलैािंा रस्ता बाधंावा लागला तर कोकिात खाड्ा व डोंगर टाळण्यासाठी तोि रस्ता पाि मलैािंा बाधंावा 
लागतो. यािाि अर्य असा की, रस्त्यािंी लाबंी चदसायला जास्त असली तरी, प्रत्यक्ष उपयोगाच्या दृष्टीने ती 
कमीि असते. उलट रस्त्यािंी लाबंी वाढल्याने प्रवासािा वळे व त्यावरील खिय मात्र वाढतो, प्रवासािा 
तसेि रस्ता बाधंण्यािा पि. रस्ते बाधंिीवर खिय जास्त झाल्यास चजल्हा चनयोजन मंडळाला इतर 
चवकासािी कामे हाती घ्यावयाला चनधी कमी पडतो, हा तोटा अलगि. याचशवाय आिखीही एक म द्दा 
लक्षात घ्यावयास हवा आचि तो म्हिजे रस्त्यािा प्रकार. रस्त्याच्या प्रतीप्रमािे त्याच्या महत्त्वाप्रमािे, 
त्याच्या उपयोगाप्रमािे त्यािें गट पाडलेले असतात, राष्ट्रीय मागय, राज्यमागय, प्रम ख चजल्हा रस्ते, इतर 
चजल्हा रस्ते व ग्राम रस्ते. कोकि व देशातील या तऱ्हेच्या रस्त्याचं्या लाबंीिी त लनात्मकदृष्ट्ट्या कल्पना 
यावी म्हिून प ढे एक तक्ता चदलेला आहे. 

 
तक्ता क्रमाकं ५० 

णदनाकं ३१–३–७६ रोजी महाराष्ट्रातीिं णजल्यातं असिेंल्या रस्त्यािंी वगचवारीनुसार िंाबंी (चकलो 
मीटसयमध्ये) 

 
अन क्माकं चजल्ह्यािे नावं राष्ट्रीय 

महा मागय 
राज्य 
महा मागय 

प्रम ख 
चजल्हा 
रस्ते 

इतर 
चजल्हा 
रस्ते 

ग्राम रस्ते एकूि 
रस्ते 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
१ बृहन्म ंबई ४९ ६    ५५ 
२ रायगड २०९ ३६९ ४०८ ६४५ २४३४ ४०६५ 
३ रत्नाचगरी २९९ ६१५ ९४६ १११४ २८१६ ५७९० 
४ ठािे २२९ ४५५ ६१५ ७९२ १४४२ ३५३३ 
५ नाचशक २२७ ७१९ १०७१ १४६७ ३२७८ ६७६२ 
६ ध ळे १४५ ५८३ ८६५ ७५८ १९२७ ४२७८ 
७ जळगाव १४४ ५७९ १०७२ ६३० १००९ ३४३४ 
८ अहमदनगर ६० ९२८ १४२२ १२९६ ३९६८ ७६७४ 
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९ प िे ३४७ ६५६ १४४७ १५१२ २१५६ ६११८ 
१० सोलापूर १५५ ७९१ ११४९ ५४७ १३४७ ३९८९ 
११ सातारा १२९ ५१९ ११२९ ९०६ ३५१८ ६२०१ 
१२ सागंली ३० ५४४ ११६० ८४८ १७६८ ४३५० 
१३ कोल्हापूर ४६ ४८४ ९११ ८०७ १३९० ३६३८ 
१४ औरंगाबाद  ९९० ६४० ३५२ ५८४ २५६६ 
१५ परभिी  ५८५ ५८२ ३९० ४२७ १९८४ 
१६ नादेंड  ६५७ ४९४ २२२ ५१९ १८९२ 
१७ बीड  ६२० ५५४ ८४ ३१० १५६८ 
१८ उस्मानाबाद ७९ ६४६ ९९७ ४६७ ३४३ २५३२ 
१९ ब लढािा ८१ ४८७ ४३१ ३३५ ३९८ १७३२ 
२० अकोला १०० ६२२ ६३४ १३१८ २११ २८८५ 
२१ अमरावती ७५ ६५३ ५९७ ३५८ ४६० २१४३ 
२२ यवतमाळ ६५ ६०३ ९३९ ४९० ३९२ २४८९ 
२३ वधा १०८ ३२४ ३७१ १६६ ४१० १३७९ 
२४ िंद्पूर  ९९८ ५९२ १५७ १२९२ ३०३९ 
२५ नागपूर २३५ ३१० ४६३ २१६ ५२८ १७५२ 
२५ भडंारा ९७ २९९ ५०० १६९ १८४४ २९०९ 

 एकूि महाराष्ट्र २९०९ १५०४२ १९९८९ १६०४६ ३४७७१ ८८७५७ 
 कोकि 

(बृहन्म ंबई 
सोडून) 

७३७ १४३९ १९६९ २५५१ ६६९२ १३३८८ 

 
वरील आंकड्ावरून हे लक्षात येईल की, सवय महाराष्ट्रािे चित्र पहाता एकूि रस्त्याचं्या लाबंीत 

ग्राम रस्त्यािें प्रमाि स मारे ३९ टके्क पडते, तर कोकिात तेि प्रमाि ५० टके्क पडते. ग्रामरस्त्यािंी दशा काय 
असते ते चवस्ताराने सागंावयास नको. त्या रस्त्यावंरून अवजड मालवाहतूक करिे कठीि असते. बारमाही 
वाहतूक िालू राहू शकत नाही. अनेक खाड्ा आचि नद्यावंर पूल, नदीउतार पायऱ्याि काय, पि अनेक 
वळेा साधे साकवही बाधंलेले नसतात. केवळ रस्त्याचं्या लाबंीच्या आकड्ावरून वाहत क साधनािंी 
चवप लता आहे, असे मानिे योग्य होिार नाही, असे जे वर ध्वचन केले आहे, त्यािा अन्वयार्य आता अचधक 
स्पष्ट होईल. 

 
रस्त्यािें पृष्ठभाग चवचवध पद्धतींिे असतात. चसमेंट, डाबंरी खडीबंद, वकवा कचे्च रस्ते. कोकि व 

महाराष्ट्र यािें याबाबतिे त लनात्मक आकडे ही पचरस्ट्स्र्ती स्पष्ट करू शकतील. 
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तक्ता क्रमाकं ५१ 
कोकिातीिं पृष्ाणंकत व अपृष्ाणंकत रस्ते 

 
क्. चजल्हा चसमेंट 

काँचक्ट 
डाबंरी खडी बंद मोटरवाहतूक 

योग्य 
मोटरवाहतूक 
योग्य 

एकूि 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
१ रायगड ६७ ७९१ ८०४ ३४० २०६३ ४०६५ 

२ रत्नाचगरी २२६ १०३३ १८५५ १९०० ७७६ ५७९० 

३ ठािे ३७ ९०६ १६४१ ५७८ ३७१ ३५३३ 

४ कोकि ३३० २७३० ४३०० २८१८ ३२१० १३३८८ 

५ महाराष्ट्र ८८४ १८४१९ २४५४१ ३२३७१ १२५४२ ८८७५७ 
 
वरील तक्ता साध्या व सोप्या भाषेत बोलायला लागला तर हेि सागेंल की, महाराष्ट्रातल्या एकूि 

८८,७५७ चक. मी. लाबंीच्या रस्त्यापंैकी १२,५४२ चक. मी. लाबंीिे रस्ते मोटरवाहत कीस योग्य नाहीत. 
एकूि रस्त्याचं्या लाबंीशी हे प्रमाि १४ टके्क पडते. कोकिातल्या १३,३८८ चक. मी. लाबं रस्त्यापंैकी ३२१० 
चक. मी. रस्त्यावंरून मोटारी धाव ूशकत नाहीत. रस्त्याचं्या एकूि लाबंीशी हे प्रमाि २४ टके्क पडते. आता 
लोकवस्ती वकवा के्षत्रफळ यािें पचरमाि लावनू रत्नाचगरी चजल्हा पचहला आचि क लाबा चजल्हा द सरा असे 
सासं्ट्ख्यकीशास्त्र चसद्ध करीत असले तरी व्यवहारात त्याच्या मयादा काय आहेत, हे वरील तक्त्यावरून 
लक्षात याव.े कोकिात अनेक खाड्ा, नद्या, नाले यावर पूल नसल्याने पावसाळ्यात प राच्या वळेी वा 
एरवीदेखील भरतीच्या वळेी आरपार दळिवळि त टते. देशावरही अनेक नद्यावंर पूल नसल्याने प राच्या 
वळेी वाहतूक खंचडत होते. परंत  र्ोडा वळेि. पूर ओसरला की वाहत क परत स रू होते. कोकिात भरती–
ओहोटी हे आिखी एक चनयंत्रक कारि ठरते. भरती–ओहोटीिे िक् केवळ पावसाळ्याप रते मयाचदत 
नाही, तर बाराही मचहने िालूि असते. त्याम ळे देशावर केवळ िारि मचहने आचि त्यातीलही काही काळि 
जािविारी अडिि कोकिात सतति उभी रहात असते. 

 
कोकिात पावसािे प्रमाि जास्त असल्याने रस्त्यािंी डागड जी करिे हेही काम अचधक खिािे 

आचि अडििीिे होऊन बसते. चवचशष्ट भमूौचतक रिनेम ळे मूळ बाधंिीिा व नंतर लागिारा देखभालीिा 
खियही जास्त पडतो. मोठाल्या खाड्ावंर पूल बाधंिे खर्थिक असल्याने रस्ते दूरमागी बाधंिे भाग पडते. 
आचि त्याम ळे आकड्ामंध्ये रस्त्यािंी लाबंी जास्त वाटली व त्यावरील खिय जास्त वाटला तरी वास्तचवक 
ताचंत्रक व आर्थर्कदृष्ट्ट्या ते अटळ ठरते. 

 
(आ) रस्ते णवकासाच्यी दोन महत्त्वाच्या अणखिं भारतीय योजना :– 

 
क ठल्याही चवभागाच्या रस्तेचवकासािा चविार करताना ‘नागपूर योजना व ‘१९६१–८१ योजना ’ हे 

दोन मोठे महत्त्वािे दस्तऐवज ठरतात. नागपूर योजना १९४३ साली आखण्यात आली व ती पचहल्या दोन 
पंिवार्थषक योजनामंध्ये राबचवण्यात आली. १९५८ साली भरलेल्या अचखल भारतीय म ख्य अचभयतं्याचं्या 
संमेलनाने, भारतातल्या भचवष्ट्यकालीन रस्तेचवकासाबाबत काही व्यापक तत्त्व े शासनासमोर माडंली. 
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त्यान सार प्रत्येक राज्याने आपआपल्या राज्यासाठी १९६१ ते १९८१ या वीस वषांच्या अवधीसाठी काही 
लक्ष्ये ठरवनू रस्तेबाधंिीिा काययक्म आखला. या दोन्ही योजनानं सार कोकिाप रती त्या काययक्मािी 
चकती अंमलबजाविी झाली, हे पाहिे बोधप्रद ठरेल. 
 

–: तक्ता क्र. ५२ :– 
क्रमागत पंिवार्थषक योजनामंध्ये कोकिातीिं रस्ते बाधंिीच्या कायचक्रमािी प्रगती :– (आकडे चकलो 

मीटरमध्ये) 
 

अन क्माकं चजल्हा नागपूर 
योजने 
न सार 

पचहल्या 
पंिवार्थषक 
योजनेच्या 
स रवातीस 
रस्त्यािी 
लाबंी 

(३१–३–५१) 

चद्वतीय 
पंिवार्थषक 
योजनेच्या 
प्रारंभीस 

रस्त्यािंी लाबंी 
(३१–३–५६) 

१९६१–१९८१ 
योजनेिे लक्ष्य 

तृतीय 
पंिवार्थषक 
योजनेच्या 
आरंभी 
रस्त्यािी 
लाबंी 

(३१।३।६१) 

तृतीय 
पंिवार्थषक 
योजनेच्या 
अखेरीस 
रस्त्यािी 
लाबंी 

(३१।३।६६) 

३१ । ३ । ७६ 
रोजी 
रस्त्यािंी 
लाबंी 

(योजनाबाह्य 
झालेली 
कामे धरून 

मूळ स धारीत 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 
१ ठािे २५६५ १६७२ १६८८ ३७२२ ४९८७ १६९८ १८०१ ३५३३ 
२ क लाबा १९५६ १५८४ १६०२ २९९१ ५४६६ १६७२ २५२१ ४०६५ 
३ रत्नाचगरी ४६९४ ३५९५ ३६९४ ५७७५ ८०५५ ३८१० ४८६६ ५७९० 
४ एकूि 

कोकि 
९१९५ ६८५१ ६९७४ १२४८८ १८५०८ ७१७८ ९१८८ १३३८८ 

 
चवकास काययक्म व चवकास कें दे् यात जसजसे बदल होत जातात, तसतसे ही लक्ष्ये बदलावी 

लागतात. कोकिातील रस्तेचवकासािा काययक्म बऱ्याि प्रमािात कायास्ट्न्वत झाला असे म्हिावयास 
हरकत नाही. अर्ात रस्त्यािंी लाबंी हीि केवळ चतर्ल्या आवश्यकतेिी पूतयता झाली की नाही, हे दशयव ू
शकत नाही. कारि सलग, सोचयस्कर, स्वस्त, व गचतमानता ही वाहत कीिी अंचतम उचद्दष्ठे सफल व्हावयास 
हवीत. आचि तशी ती झाली की नाही, हे केवळ रस्त्याचं्या लाबंीच्या आकड्ान सार मोजता येिार नाही.  

 
(इ) बंदरातीिं वाहतुकीिे संदभातीिं दोन प्रमुख रस्ते येाजना :–  

 
पचहल्या दोन पंिवार्थषक योजनेत कोकिातील रस्तेवाहत कीकडे जरी द लय क्ष्य झाले असले तरी 

त्यानंतर मात्र त्याला गती आलेली चदसते. कोकिातील वाहत क व्यवस्रे्वर ज्या दोन रस्ते बाधंिीच्या 
काययक्मािंा मोठा पचरिाम झाला आहे, ते म्हिजे १) म ंबई कोकि गोवा मागय व २) म ंबई कोकि गोवा 
मागास प्रम ख बंदरे जोडिारे रस्ते. या दोहेािंा पचरिाम सागरी वाहत कीवर चनचित झाला असल्याने त्यािा 
चवशषे उल्लखे करावयास हवा.  

 
(१) मंुबई–कोकि–गोवा रस्ता :– 

 
तृतीय पंिवार्थषक योजनेपासून म ंबई कोकि गोवा मागाच्या कामाला चवशषे िालना चमळाली. या 

मागािी मागिी बरेि वषापासून होती. म ंबई कोकि गोवा हा रस्ता म्हिजे जि ूकाही कोकिािी प्रम ख 
रक्तवाचहनी. चतला फ टलेल्या अनेक शाखा उपशाखानी कोकिातल्या खेड्ापाड्ात आतल्या भागापयंत 
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वाहतूक जाऊन पोहोिते. पूवी बंदरे व सागरी वाहतूक व त्याच्या जोडीला खाड्ातील लाँि वाहतूक हीि 
कोकििी महत्त्वािी वाहतूक व्यवस्र्ा होती. परंत  चकनारासलंग्न प्रदेशाला अचधक उपयोगी असे 
बंदरापासून आतपयंत फारसे िागंले रस्ते नसल्याने आचि बोट वाहतूकीिा गोंधळ, अचनयचमतपिा आचि 
त्यात स धारिा करण्यासाठी लागिारी किखर योजना आखली न गेल्याने म ंबई कोकि गोवा रस्त्याने 
कोकि वाहतूकीत एक नवीन पवय स रू केले. हा प्रम ख दचक्षिोत्तर रस्ता आचि त्याला फ टिाऱ्या अनेक 
शाखा यानंी वाहतूकीला एक नवीनि चदशा लावली. आचि दयावदी कोकि हळूहळू ख ष्ट्कीच्या मागाकडे 
वळू लागला. सागरी वाहतूक व बंदरे यािें महत्त्व कमी व्हावयास स रूवात झाली. 

 
(बंदरानंा जोडिारे रस्त :–  

 
तृतीय योजनेत बंदरानंा जोडिारे अनेक रस्ते स धारण्यािा खास काययक्म हाती घेण्यात आला. 

काही नवीन रस्ते बाधंले गेले, काही स धारले गेले, आचि म ख्य हेतू असा ठेवण्यात आला की बह तेक प्रम ख 
बंदरे म म्बई कोकि गोवा रस्त्याला जोडली जावीत. याम ळे बंदरातून अंतभागाकडे व उलट असा वाहतूक 
प्रवाह मागय प्रस्र्ाचपत झाला. पि त्यािा असा एक पचरिाम झाला की, पूवी केवळ सागरी वाहतूक उपलब्ध 
असलेल्या भागाला रस्तेवाहत कीिा मागय उपलब्ध झाला आचि साहचजकि सोय, वळे, खिय, चनचितता, 
बारमाही उपलब्धता, इत्यादी त लनात्मक बाबींिा चविार करून पयायी मागािी चनवड होऊ लागली. याि 
स मारास अनेक कारिाने बोट वाहतूक अचनयचमतपिा, अचनचितता, दरवाढ, बोटींिी अप री संख्या, 
इत्यादी प्रश्नाचं्या भोवऱ्यात सापडल्याने एकूि वाहतूकीिा कलि रस्त्याकडे वळला. एस. टी. िा प्रसार 
याि स मारास वाढत गेला. आर्थर्क पचरस्ट्स्र्तीत र्ोडीफार स धारिा झाल्याने रस्ते वाहत कीवर र्ोडा 
अचधक खिय, झाला, तरी ती सरळ गावापयंत उपलब्ध झाली असल्याने, प्रवाशानंा अचधक सोयीस्कर वाटू 
लागली. 

 
अर्ात केवळ रस्तेस धारिा झाली म्हिून बोट वाहतूक कमी झाली असे नाही, तर त्याला इतरही 

काही कारिे आहेत. त्यािंी ििा प ढे करण्यात आली आहे. 
 

[२] कोकिातीिं वाहने :– 
 
कोकिातील चवचवध तऱ्हेच्या रस्त्यावंर चकती वाहने धावत असतात, ही माचहती उपय क्त ठरेल. ही 

वाहने त्याचं्या वगयवारीन सार चदलेली आहेत आचि त लनात्मक कल्पना यावी म्हिून महाराष्ट्रातील एकूि 
वाहनािें आकडेपि चदलेले आहेत. ही माचहती दोन कालंखंडातील चदली आहे. अेक म्हिजे मािय १९६५ 
आचि द सरा मािय १९७५. दहा वषात वाहनाचं्या संख्येत कशी वाढ झाली आहे, हे सहज लक्षात येईल. प ढे 
बंदरातील वाहत कीिी ििा केली आहे, त्या वळेी हे आकडे त लनात्मकदृष्ट्ट्या कसे महत्त्वािे आहेत हे 
लक्षात येईल. 

 
तक्ता क्रमाकं ५३ 

मािच १९६५ व मािच १९७५ मध्ये कोकिात व महाराष्ट्रात उपयोगात असिेंिंी णवणवध स्वयिंणिंत वाहने 
 

क्. वाहन प्रकार कोकि महाराष्ट्र 
  मािय १९६५ मािय १९७५ मािय १९६५ मािय १९७५ 
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इत्यादी 
२०७ ४७१२ २२००७ १,५१,९८८ 
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 १) चडझेल १५० ८६३ २३०९ १८,०८३ 
 २) पेरोल ३०१ ६३९ ५,३४७ ७,३४७ 
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९) खाजगी प्रवासी वाहने ४६ २३९ २७८ १,३२२ 
१०) जोडवाहने (रलेर) ८२ ४६२ २,२१२ १०,३६६ 
११) रॅक्टसय ९२ ४७४ २,०३६ ११,११६ 
१२) इतर १६ ३३ ४६४ १,३८७ 

 एकूि ४,१२३ १९,८३२ १,३१,९१४ ४,५८,२१४ 
 
कोकिच्या रस्त्यावरून धाविाऱ्या वाहनािंी वाढती संख्या पाहता, कोकिातील वाहतूक वाढली 

आहे असे चदसते. वाहतूक हे जर चवकासािे एक लक्षि मानले, तर त्यादृष्टीने गेल्या दहा वषात कोकििा 
चवकास झाला नाही, हे म्हििे चनदान वरील आकडे पाचहल्यावर तरी ग्राह्य धरता येिार नाही. परंत , 
वाहनसंख्येत वाढ हेि काही आर्थर्क चवकासािे एकमात्र गमक होऊ शकत नाही. तर्ाचप, ते एक महत्त्वािे 
चनदेशक अवश्य आहे हे नाकारून िालिार नाही. 

 
१९६५ मध्ये महाराष्ट्रातल्या एकूि १,३१,९१४ वाहनापंकैी कोकिात अवघी ४,१२३ वाहने होती; 

म्हिजे ३ टके्क. १९७५ मध्ये महाराष्ट्रातल्या एकूि ४,५८,२१४ वाहनात कोकििा वाटा १९,८३२ इतका 
म्हिजे ४·३२ टके्क पडतो. टके्कवारीत अल्पशी वाढ झालेली आहे. 
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वाहनािंी वाढ चवशषेतः, ठािे चजल्ह्याच्या औद्योचगक चवकासाम ळे असावी असे अन मान काढावयास 
हरकत नाही.कोकिात ज्या वाहनािंी चवशषे वाढ झाली आहे, ती आहेत– मोटर सायकली, मोटरगाड्ा 
व सावयजचनक वाहने. 

 
कोकिात रेल्व े जवळजवळ नाहीि, हे पाहता, कोकिातली वाहनािंी संख्या कमी वाटते. 

कोकिािे के्षत्रफळ महाराष्ट्राच्या १० टके्क आहे. त्या दोन्ही त लनात्मक आकड्ाशंी वाहनसंख्या पडताळून 
पाचहली तर कोकि मागासलेलाि चदसतो. 

 
[३] कोकिातीिं मािंवाहतूक – 

 
प्रवासी वाहत कीिे ज्याप्रमािे राष्ट्रीयीकरि करण्यात आले आहे, तसा मालवाहत कीिे बाबतीत 

धोरिात्मक चनियय राज्य अर्वा कें द्शासनामाफय त घेण्यात आलेला नाही. ताचमळनाडू, केरळ, काचश्मर, या 
राज्यामंध्ये तेर्ील राज्यशासनानंी या के्षत्रात अंशतः पदापयि केले आहे. पि आजतरी हे सारे प्रयत्न 
प्रयोगात्मकि आहेत असे म्हिाव ेलागेल. काही वषानंतर राज्य वा कें द्शासनािी या प्रश्नाबाबत काय 
भचूमका राहील हे आताि सागंिे कठीि आहे. कारि त्या भचूमकेिा पचरिाम जरी आर्थर्क के्षत्रावर होिार 
असला, तरी चनियय राजकीय के्षत्रात होिार हे उघड आहे. 

 
कोकिातील एकूि वार्थषक मालवाहतूकीिा अंदाज बाधंिे अवघड आहे. कारि अशा तऱ्हेिी 

माचहती गोळा करण्यासाठी कायमिी यंत्रिा कोकिासाठीि काय राज्यातल्या इतर भागासंाठी देखील 
नाही. 

 
प्रचतवषी दोनदा वाहतूक गिना करण्यात येते. त्यासाठी वगेवगेळ्या तऱ्हेच्या रस्त्यावंरील काही 

चवशषे कें दे् चनवडली जातात व सकाळपासून संध्याकाळपयंत त्या मागावरून येिाऱ्याजािाऱ्या वाहनािंी 
गिती करण्यात येते. ही माचहती रस्त्यािी रंुदी, त्यावरून प्रचतचदनी जािारे वजन इत्याचद ताचंत्रक बाबी 
ठरचवण्यात सहाय्यकारक ठरत असली तरी एकूि वार्थषक वाहत कीिा अंदाज येण्यास ही गिनापध्दती 
अप री पडते. चशवाय काही ठराचवक कें द्ावरि ही माचहती गोळा करण्यात येत असल्याम ळे त्या चवभागातील 
वाहत कीिे संपूिय चित्र त्याम ळे स्पष्ट होत नाही. ही गिना वषातून केवळ दोनदा करण्यात येते. एकदा 
‘नोव्हेंबर’–मध्ये व एकदा ‘मे’ मध्ये. ऋत मानान सार, मालाच्या मागिीन सार, वाहत कीच्या हंगामान सार 
तसेि उत्पन्नाच्या कमीजास्त प्रमािान सार या वाहत कीत फरक पडू शकतो. तेव्हा, ही गिना प्राचतचनचधक 
असते, असे म्हिता येिार नाही. चशवाय या गिनेत सवयि तऱ्हेच्या वाहनािंा समावशे करण्यात येतो. 
त्याम ळे प्रवासी व मालवाहतूक ह्यािें आकडे वगेळे काढिे अशक्य होते. 

 
ही माचहती केवळ स्रू्ल अंदाजदशयक असते व एकूि वार्थषक मालवाहत कीिा अंदाज येण्यास 

फारशी सहाय्यभतू ठरत नाही. त्यासाठी वाहत कीिी संपूिय पाहिी करावयािी पध्दत व यंत्रिा चनमाि 
करावयास हवी. वाहत कीिा आरंभ व अंत, ऋत मानान सार व अन्य कारिामं ळे होिारा बदल, चदशा, 
वाहनािंी संख्या व प्रकार, प्रचतचदनीच्या खेपा, वाहनात उपलब्ध असलेल्या क्षमतेच्या प्रत्यक्ष उपयोगािे 
प्रमाि इ. महत्त्वाच्या बाबींिा समावशे करून चवचवध चनवडक कें द्ावंर वारंवार पहािी केली पाचहजे. अशा 
सवकंष अभ्यासात नि एकूि वाहत कचनर्थमती, चतच्या चदशा, स्र्लकालपरत्व े पडिारे फरक, वाहनािंी 
सम चितता, अचधक वा चवचवध तऱ्हेच्या साधनािंी आवश्यकता, यािंा तकय संगत अंदाज बाधंता येईल. 
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आर्थर्क चनकष लावनू, तसेि सोय, वळे, खिय, गचतमानता इत्याचद बाबींिा चविार करून एकूि वाहत कीिे 
चवचवध साधनात चवतरि करण्यािे शास्त्रश ध्द चनियय घेऊन त्या त्या साधनािंा संत चलत चवकास 
साधावयाच्या दीघयकालीन योजना आखता येतील. 

 
१९६१—८१ या रस्ते चवकास योजनेिा फेरचविार, चनदान महाराष्ट्रात तरी स रू झाला आहे. 

यावरून हेि लक्षात येते की, वाहत क—िक्ात वळेोवळेी होिारे बदल लक्षात घेऊन वाहतूक—चनयोजनात 
त्यान सार समायोजन करिे आवश्यक असते. तसे न केल्यास त्या चवभागाच्या आर्थर्क, सामाचजक, 
औद्योचगक व राजकीय चवकासातील संत लन चबघडून, चवकासाच्या गचतमान शययतीत, त्या चवभागावर मागे 
पडण्यािा संभव ओढवतो. 

 
(४) कोकिातीिं प्रवासी वाहतूक :– 

 
(अ) एस. टी.–“प्रवाशानंा स्वस्त, काययक्षम आचि समस्ट्न्वत वाहत क सेवा उपलब्ध करून द्यावी व 

खासगी वाहतूकदारामंधील जीवघेिी स्पधा र्ाबंवावी” या उदे्दशाने महाराष्ट्रात १९४८ साली महाराष्ट्र 
राज्य मागय पचरवहन महामडंळाच्या स्र्ापनेने प्रवासी वाहत कीच्या राष्ट्रीकरिाला स रुवात झाली. आचि 
१९७४–७५ पयंत सवय मागांिे राष्ट्रीकरि पूिय झाले आहे. सध्या स मारे ७,५०० गाड्ा असलेली व ८७·३३ 
कोटी रुपये ग ंतविूक असलेली, भारतातील ही सवांत मोठी मागय पचरवहन संस्र्ा आहे. 

 
कोकिात एस. टी.ला एक वैचशष्ट्ट्यपूिय स्र्ान आहे. कोकिात रेल्वे नसल्याने वाहत कीिा भार 

रस्ते आचि जलवाहत कीवर पडत असतो. कोकिातील रस्तेचवकासाच्या काययक्माला स रुवात झाली आचि 
एस. टी. ने आपली वाढ एवढ्या झपाट्याने केली की, आज चतिे जाळे खेडोपाडी पसरलेले आहे. 
बोटवाहत कीशी स्पधा करून गेल्या काही वषात एस. टी. ने आज बोटवाहत कीिे भचवतव्य धोक्यात आिले 
आहे. चजर्पयंत रस्ता परवानगी देईल चतर्पयंत एस. टी. पोित िालली आहे. काही मागांवर तर तोटा 
सोसूनही लोकसेवसेाठी एस. टी. ने वाहतूक िालू ठेवली आहे. म ंबईहून गावोगावी रे्ट सेवा व रातराण्या 
स रू करून एस. टी. ने प्रवासी वाहत कीिा सारा ओघ आपल्याकडे वळवनू घेतला आहे. 

 
कोकिातील एस. टी. िी वाढ कशी झपाट्याने होत गेली, यािी कल्पना प ढील तक्त्यावरून 

येईल :– 
 

तक्ता क्र.५४ 
कोकिातीिं एस्. टी. िा वाढता प्रसार 

 
तपशील एकूि 

महाराष्ट्र 
एकूि कोकि ठािे 
क लाबा रत्नाचगरी 

चजल्ह्य े

ठािे 
चजल्ह्या 

क लाबा चजल्ह्या रत्नाचगरी 
चजल्ह्या 

 १९६४–
६५ 
१९७५–
७६ 
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१९७५–
७६ 

१९६४
–६५ 

१९७५
–७६ 

१९६४
–६५ 

१९७५
–७६ 

१९६४
–६५ 

१९७५
–७६ 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 
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१)प्रवंास 
मागािी 
संख्या  

२,६२४ ७,११४ ५१९ १,२९५ १५३ ४६० ९८ ३११ २६८ ५२४ 

२)मागय 
चकलोमीट
र 

१,५८०
०
० 

४,३८,०९
३ 
२४,४४
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८१,३६

२ 
३,३०
० 

३०,७
४६ 

३,३४
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१४,४
९१ 

१७,८
०२ 

३६,१
२५ 

३)सरास
री मागांिे 
अंतर चक. 
मी.  

– ६१·५८ ४०·६४ ६०·१२ २१·४ ६६·८
४ 

३४·१ ४६·५
९ 

६६·४
३ 

६८·९
४ 

४)प्रचतचद
नी 
मागावरील 
िालू 
बसगाड्ां
िी 
सरासरी 
संख्या 

२,४३३ ५,३८४ ४८३·८
२ 
१०६७ २१९·

८ 
५०१ ६९ २२२ १९५·

०२ 
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५)वषयभरा
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चवभागाक
डील 
बसगाड्ां
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सरासरी 
संख्या 

२,७८९ ६,५२९ ५२९·०
६ 
१३५० २२८ ६७८ ७२ २४२ २२९·

०६ 
४३० 

६)प्रचतवाह
न दैचनक 
चमळकत 
(रुपयातं) 

उपलब्ध 
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चह 
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(१९७१
) मध्ये 

५५३·० २३७·१ ५१२·७ १८२·
८ 

४८४·
९ 

२६८·
३ 

५०३·
८ 

२६०·
२२ 

५४९·
५ 

७)वहातूक 
केलेल्या 
उतारंुिी 
संख्या 
(लाखातं) 

२१९२ ७,२२०·०
२ 
४५६·८ १,५८२·

१७ 
५५१·
२ 

९०५·
०४ 

ठािे व 
रत्नाचग
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समाचव
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३००·
७६ 
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८)एकूि 
वहात की
िी जमा 
(लक्ष 
रुपयातं) 

२१९२·
७ 
१०,६९०·

०४ 
४५६,८ १९५२·

९३ 
२७५·
५ 

८७२·
६८ 

–,– ४०१·
६८ 

१८३·
३ 

६७८·
५७ 

 
वरील चववरिपत्रावरून हे लक्षात येईल की, १९६५ मध्ये असलेले कोकििे प्रवास मागय दहा वषांत 

५१९ वरून १,२९५ पयंत वाढले. तसेि एकूि वाहतूक मागांिी लाबंी २४,४४८ चक. मी. वरून ८१,३६२ चक. 
मी. पयंत पोहोिली. दररोज कोकिच्या रस्त्यावर धाविाऱ्या बसगाड्ािंी संख्या ४८३ वरून १,०६७ वर 
पोहोिली. प्रचतवषी एस. टी. ने प्रवास करिारािंी संख्या ४५६¿८ लाखावंरून १,५८२·१७ लाखावंर गेली. 

 
साऱ्या महाराष्ट्रात प्रचतचदनी प्रत्येक गाडीपासून चमळिाऱ्या उत्पन्नािा चविार केला असता असे 

लक्षात येईल की,…………………१९७१ साली २८८·३ रुपये असलेले हे उत्पन्न १९७६ मध्ये, ५५३ रु. पयंत 
वाढले. कोकिात हे उत्पन्न २३७ रु. होते, ते ५१२ रु. पयंत वाढले. महाराष्ट्रातील सरासरी उत्पन्नापेक्षा 
कोकिातली एस. टी. िी गाडी जरा कमी उत्पन्न देत असली तरीही एस. टी. च्या अचधक गाड्ा कोकिात 
धावत आहेत. कोकिात वाहत कीिे अन्य पयाय नाहीत. चवशषेतः रेल्व ेनाही, व बोट वाहतूक फक्त काही 
सागरतटी गावानंाि सोयीिी पडते. चशवाय बोट वाहतूक फक्त ८ मचहनेि उपलब्ध असते. यािंी दखल 
जािीवपूवयक एस. टी. ठेवीत असते, असेि म्हिाव ेलागेल. 

 
कोकिच्या प्रवासी वाहत कीसाठी एस. टी. चवशषे लक्ष प रचवत असते यािे आिखी एक उदाहरि 

देता येईल. प ढील चववरि पत्रावरून कोकिासाठी लाबं पल्ल्यािी वाहतूक सेवा चकती प्रमािात 
वाढचवण्यात येत आहे, हे लक्षात येईल :— 

 
तक्ता क्रमाकं ५५ 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक पणरवहन महामंडळाने िािंणविेंल्या िंाबं पल्ल्याच्या सेवा– 
 

चवभाग 
१ 

१९७१ 
२ 

१९७६ 
३ 

रत्नाचगरी २९ ५६ 
ठािे २८ ५४ 
रायगड ३ – 
ध ळे ७ १० 
जळगाव ९ ९ 
नाचशक ११ १२ 
कोल्हापूर १२ १४ 
सोलापूर २१ २७ 
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अहमदनगर १० १४ 
प िे ११ ५ 
सातारा २८ २४ 
सागंली १७ १९ 
औरंगाबाद १७ १३ 
नादेंड १५ ८ 
बीड .. ६ 
उस्मानाबाद .. १० 
परभिी .. ६ 
अकोला ११ १० 
अमरावती ७ ४ 
ब लढािा .. ५ 
भडंारा .. .. 
यवतमाळ .. ४ 
नागपूर ७ १५ 
िंद्पूर .. २ 

एकूि २४३ ३१७ 
 
वरील आकडे स्पष्टपिे दशयचवतात की, लाबं पल्ल्यािे सवांत जास्त मागय, ठािे व रत्नाचगरी 

चजल्ह्यासंाठी िालचवले जातात. कोकिात रेल्व ेनाही, हे यािे अर्ाति सबळ कारि असिार. राज्यामध्ये 
लाबं पल्ल्याचं्या मागांपकैी २३·४५ टके्क मागय १९७१ मध्ये ठािे व रत्नाचगरी चजल्ह्यातं होते, तेि प्रमाि १९७६ 
मध्ये ३४·७० टके्क झाले आहे. 

 
लाबं पल्ल्याचं्या सेववे्यचतरीक्त खास रातराण्याही एस. टी. तफे सोडण्यात येतात. त्यािंी कल्पना 

प ढील माचहतीवरून येईल. 
 

तक्ता क्रमाकं ५६ 
एस. टी. िी “रातरािी” सेवा – १९७६ 

 
चवभाग 
१ 

रात्रीिी वाहतूक सेवा 
२ 

रत्नाचगरी २४ 
ठािे १४ 
रायगड ४ 
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ध ळे ५ 
जळगाव २ 
नाचशक ३ 
कोल्हापूर ११ 
सोलापूर ८ 
अहमदनगर ५ 
प िे १५ 
सातारा १५ 
सागंली ९ 
औरंगाबाद ८ 
नादेंड २ 
बीड २ 
उस्मानाबाद ५ 
अकोला १ 
अमरमवती २ 
ब लढािा १ 
यवतमाळ १ 
नागपूर ३ 

एकूि १४० 
 
ही माचहती पि हेि दशयचवते की, ‘रातरािी’ सेवा रत्नाचगरी व ठािे चजल्ह्यानंा बऱ्याि अचधक 

प्रमािात चमळाली आहे. एकूि १४० रातराण्यापंैकी, ४२ रातराण्या रात्री कोकिच्या चदमतीला उतरतात. 
राज्यातील सवय रातराण्याशंी हे प्रमाि ३० टके्क पडते. कोकिातील दऱ्याखोऱ्यातूंन अंधाऱ्या रात्री प्रकाचशत 
करिाऱ्या या रातराण्या कोकिातील प्रवाशानंा मोठे वरदान ठरल्या आहेत. 

 
(आ) एस. टी. वेळापत्रकािा बोट व िंाँि वाहतुकीशी समन्वय 
 
बोटीने प्रवास करिारे सारे प्रवासी काही बंदराति आपला प्रवास संपवत नाहीत. त्यानंा 

आसपासच्या आपल्या गावानंा, वाड्ानंा पोहोिायिी घाई असते. त्यासाठी बोट बंदरात आल्यावर, प ढील 
प्रवासासाठी, एस. टी. च्या गाड्ा व काही चठकािी खाडीत जािाऱ्या लाँन्िेस, यािंी सोयीस्कर वाहतूक 
व्यवस्र्ा असावी लागते. त्याम ळे या चतन्हीही वाहन व्यवस्रे्च्या वळेापत्रकात समन्वय साधावा लागतो, 
नाहीतर उतारंुिा चवनाकारि खोळंबा आचि गैरसोय होते, एकूि प्रवासातील वळे, वाढतो. एस. टी. िा 
जम बसेपावतेो, आचि १९६३ मध्ये बंदर चवभाग स्र्ापन होईपयंत या समन्वयािा अभाव होता. ही पचरस्ट्स्र्ती 
आता बदलली आहे. अर्ात स धारिेला अजूनही वाव आहे. म ंबई बंदर व पचरसर बंदरात िालिारी लाँन्ि 
वाहतूक, म ंबईत भाउच्या धक्या पयंत िालिारी बेस्ट कंपनीिी म ंबई शहरातील बस वाहतूक व पचलकडे 
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उतरल्यावर लागिारी एस. टी. िी जोड वाहतूक, याचं्यातही समन्वय आवश्यक असतो. आचि आज तो 
बऱ्याि प्रमािात साधला जात आहे. 

 
(५) कोकिातीिं अन्य वाहतूक 
 
(अ) बैलगाड्ा— कोकिात िालिारी अन्य वाहतूक, (उदा. बैलगाड्ा) याबाबतिे अचलकडिे 

आकडे उपलब्ध नाहीत. तर्ाचप, १९६१ मध्ये झालेल्या जनगिनेन सार साऱ्या महाराष्ट्रात एकूि 
१३,४३,३७८ बैलगाड्ा होत्या. त्यातील ३५,६८१ ठािे चजल्ह्यात, १९,७४० क लाबा चजल्ह्यात आचि 
४,८४५ रत्नाचगरी चजल्ह्यात होत्या. राज्यातील इतर चजल्ह्यात बैलगाड्ािंी सरासरी संख्या ५१,६६८ 
होती, तर कोकिात २०,४१८ होती. यावरून कोकिातील खेडेगावात आपआपसात म्हिजे १६ चक. 
मी.च्या पचरसरात चकती कमी प्रमािात वाहतूक आहे, यािा अंदाज येईल. हा १६ आकडा अशासाठी आला 
की, त्यावळेी काढलेल्या सरासरीन सार, बैलगाडींिा सवयसाधारि उपयोग १६ चक. मीटरच्या पचरसरापयंत 
जास्त प्रमािात होत होता असे अन मान काढण्यात आले होते. 

 
(आ) रेल्व ेमागच 
 
रेल्वचे्या बाबतीत कोकि चकती मागासलेला आहे, हे रेल्वचे्या नकाशाकडे एक दृचष्टके्षप टाकताि 

लक्षात येईल. म ंबई-अहमदाबाद आचि म ंबई-प िे रेल्व े मागांिे काही मलै ठािे व क लाबा चजल्ह्याच्या 
नकाशावर प सटशा लहान रेषा उमटावनू जातात, हे खरे. पि त्या मागांिा कोकिाला फारसा उपयोग होत 
नाही. कोकिाच्या दृष्टीने एकि रेल्वे लाईन महत्वािी, आचि ती म्हिजे कोकि रेल्व—े आता चतला 
कोकि, गोवा, मंगलोर, वकवा पचिम चकनारी रेल्व े म्हिून संबोचधले जाते. या रेल्विेा चदवा ते आपटा 
एवढाि पट्टा स रू झाला आहे. आपटा ते रोहा हा मागय मागी लागलेला आहे. चतला प ढे जायला चहरवा चदवा 
केव्हा चमळेल आचि गाडी क ठपयंत धावले हे आजतरी ठामपिे सागंता येिे कठीि आहे. 

 
महाराष्ट्रातील ५ चजल्हा चठकािे रेल्वनेे जोडली गेलेली नाहीत. अचलबाग, रत्नाचगरी, बीड, 

उस्मानाबाद व ब लढािा. महाराष्ट्रातील रत्नाचगरी असा एकि चजल्हा आहे की, ज्यात नावाला पि रेल्व े
नाही. अनेक वळेा, रेल्वमे ळे मागासलेल्या भागाचं्या चवकासाला मदत होत असते. कोकि या एका 
स चवधेला म कला आहे. 

 
(इ) हवाई मागच 
 
कोकिात हवाई मागय नाहीति. महाराष्ट्र शासनाने एक छोटा चवमानतळ रत्नाचगरीस बाधंला आहे. 

चतरे् आठवड्ातून तीन वळेा एका खाजगी कंपनीने हवाई वाहतूक स रू केली होती व भाडे ठेवले होते १५५ 
रुपये. हवाई इंधनाच्या वकमतीत भरमसाठ वाढ झाल्याने ती सेवा बंद करावी लागली. ती परत स रू झाली. 
तरी सामान्य मािसाच्या दृष्टीने फारशी उपय क्त ठरिार नाही. 

 
कोकिातील अंतगयत व चकनारी जलवाहत कीसंबधंी चवस्तृत माचहती अन्यत्र चदली आहे. 
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कोकिातील दळिवळि व्यवस्रे्िे हे झाले सध्यािे चित्र. त्यातले रंग अप रे आहेत. ते भरायला 
हवते. यािी शासनालाही जािीव आहे. आचि त्यासाठी योजनाकारानंी क ं िले सरसावले आहेत. चद्वतीय 
पंिवार्थषक योजनेच्या अखेरपयंत कोकिातील वाहत क व पचरवहन व्यवस्र्ा म्हिजे अनावस्र्ा होती. 
तर्ाचप, चतसऱ्या योजनेपासून आचि १९६० साली संय क्त महाराष्ट्रािी स्र्ापन झाल्यापासून, पचरस्ट्स्र्ती 
बदलायला स रुवात झाली. रस्त्यािंी लाबंी वाढायला लागली. एस. टी. च्या गाड्ा खेडोपाडी आपले किे 
अैकव ूलागल्या. कोकि रेल्विेे एक पाऊल उिलले गेले, बंदरे व अंतगयत जल वाहत कीतही काही 
स धारिा झाल्या. आतापयंतच्या उपेके्षिी भर काढली जाईल अशा अपेक्षा ऊंिावल्या गेल्या. कोकिच्या 
आर्थर्क व औद्योचगक चवकासािा पाया घातला जात आहे. कोकिच्या सामाचजक स्ट्स्र्तीवर पि त्यािा 
पचरिाम होिार आहे. असाि बदल महाराष्ट्रातल्या अन्य भागातही घडून येत आहे. आचि त्याम ळे 
वगेवगेळ्या भागातील एकात्मता वाढत जािार आहे. भौगोचलक पचरस्ट्स्र्तीने आचि काहीशा ऐतीहाचसक 
कारिाने द रावलेले कोकि, पचिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, चवदभय व महाम ंबई ह्या भागािें परस्पर संबंध 
वाढत आहेत. या प्रचक्येत वाहतूक चनयोजनािा वसहािा वाटा राहिार आहे. आर्थर्क चवकासाबरोबरि 
भावनात्मक एकात्मतेच्या वाढीला पोषक ठरिाऱ्या अंगािाही चवकास होईल. याकडे आध चनक 
योजनाकंारानंा लक्ष द्याव े लागेल, आचि ते तसे चदले जात आहे, असे महाराष्ट्रातील चनयोजनाच्या 
आतापावतेोच्या वाटिालीवरून म्हिाव ेलागेल. शतकान शतकाचं्या पृथ्र्कतेच्या वभती कोकि आज पाडून 
टाकीत आहे, आचि त्याम ळे कोकिात लवकरि चवकासािे वारे खेळायला लागतील अशी आशा करायला 
हरकत नाही. 

 
ह्या व मागील प्रकरिात महाराष्ट्रातील बंदराचं्या पार्श्यप्रदेशािे ओझरते दशयन घेतले. हा पार्श्यप्रदेश 

या बंदरानंा वाहतूक प रवीत असतो. आचि या पार्श्यप्रदेशाच्या चवकसनशीलतेवर व त्या चवकासातून चनमाि 
होिाऱ्या वाहत कीपैकी चकती वाहतूक सागरगामी राहिार आहे, यािे पके्क ठोकताळे बाधूंन बंदर चवकासािे 
चनयोजन करावयास हव.े 

 
बंदराच्या पार्श्यप्रदेशातील दळिवळिाचं्या सोयी एकतर जल वाहत कीस पूरक ठरतात. अर्वा 

स्पधयकही ठरू शकतात. त्याचं्यातं समतील राखिे ही व्यवहारी चनयोजनािी एक कसोटी मानावी लागेल. 
देशातील आर्थर्क चनयोजन यंत्रिा आचि जनसामान्याचं्या आशा आकाकं्षा यािंा मेळ घालिे ही एक मोठी 
नाजूक समस्या असते, आचि ती सोडविे म्हिजे — चनदान चवकसनशील देशात तरी – एक तारेवरिी 
कसरत ठरते.. 
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प्रकरि ८ वे 
 

महाराष्ट्रातीिं बंदरे–सागरी वाहतूक व णवकास :– 
 

(१) बंदरे 
 
(१) णजल्हावार णवभागिी –म ंबई हे महाराष्ट्रातले एक लते अेक प्रम ख बंदर (मेजर पोटय). ते 

वगळता बाकीिी बंदरे ठािे क लाबा आचि रत्नाचगरी या चजल्हात प ढील प्रमािे वाटली गेली आहेत :– 
 

तक्ता क्र. ५७ 
 

महाराष्ट्रातीिं मध्यम व िंहान बंदरािंी णजल्हावार णवभागिी 
 

ठािे णजल्हा – (१२) बंदरे :– 
 
१) डहाि,ू २) तारापूर, ३) नवापूर, ४) सातपाती, ५) केळवा माहीम (केळवा धरून), ६) अनाळे, 

७) वसई, ८) उत्तन, ९) चभवडंी, १०) मनोरी, ११) कल्याि, १२) ठािे. 
 

बृहन्मंुबई णजल्हा :– (३ बंदरे) 
 
१) वसोव,े २) वादें्, ३) त भ े(माहूल धरून) 
 

कुिंाबा णजल्हा :– (१४ बंदरे) 
 
१) पनवले (उळव ेव बेलापूर धरून), २) मोरा, ३) करंजा, ४) माडंवा, ५) र्ळ (रेवस), ६) 

अचलबाग (धरमतरसह), ७) रेवदंडा, ८) बोटलाइ माडंले, ९) नादंगावं, १०) म रूड (जंचजरा), ११) 
राजाप री, १२) मादंाड, १३) क ं भारू, १४) श्रीवधयन. 

 
रत्नाणगरी णजल्हा : (१९ बंदरे) 

 
१) बािकोट, २) केळशी, ३) हिे, ४) दाभोळ, ५) पालशते; ६) बोया, ७) जयगड, ८) वरोडा 

(चतवरी) ९) रत्नाचगरी, १०) पूियगड, ११) जैतापूर (म साकाजी) १२) चवजयद गय, १३) देवगड, १४) 
आिरा, १५) मालवि, १६) चनवटी, १७) वेंग ले, १८) रेडी, १९) चकरिपािी. 

 
शासकीय सोयीसाठी ही बंदरे सध्या ५ गटामध्ये चवभागण्यात आली आहेत. त्यािी ििा स्वतंत्रपिे 

इतरत्र केली आहे. 
 

(२) वारे आणि हवामान 
 



 

अनुक्रमणिका 

भारताच्या पचिम चकनाऱ्यावरील इतर बंदरापं्रमािेि महाराष्ट्रातील बंदरे जून पासून नैऋत्य 
मान्सून वाऱ्याच्या माऱ्यात येतात व पावसाला स रुवात होते. ऑगस्ट अखेर आचि सप्टेंबरच्या प्रारंभीच्या 
काही चदवसापंयंत वाऱ्यािा जोर इतका असतो की बंदरातली वाहतूक जवळ जवळ बंदि ठेवावी लागते. 
२५ मे ते ३१ ऑगस्ट हा काळ अचधकृतरीत्या वाईट हवामानािा म्हिून मानण्यात येतो. कोकि 
चकनाऱ्यावरील काहंी बंदरे जरी पावसाळी हवामानात नैसर्थगकचरत्या स रचक्षत असली तरी पावसाळी 
वाहत कीसाठी काही खास सोयी बंदरात प रवाव्या लागतात, त्यािंा आज अभाव आहे. चशवाय अेकतर 
पावसाळी हवामानात वाहतूक करू शकतील अशा बोटी नाहीत. आचि त्यापेक्षाचह महत्त्वािे म्हिजे त्या 
काळात वाहत कीिा अभाव याम ळे हे िार मचहने कोकिातली सारी लहान बंदरे जवळ जवळ बंदि असतात 
असे म्हटले तरी िालेल. माल वाहत कीिा चविार केला तर असे आढळून येईल की, ‘रेडी’ वगळता इतर 
बंदरातील वाहतूक ही बव्हंशी चशडाच्या पडावातून होत असते आचि हे पडाव पावसाळ्यात िालविे 
धोक्यािे असल्याने बंद ठेवण्यात येतात. रेडी येरू्न फक्त अश द्ध लोखंडािी चनयात होत असते. हे बंदर 
उघडे आहे, आचि माल िढविे हे भर सम द्ात पडावाचं्या साहाय्याने होत असते, त्याम ळे पावसाळ्यात तेही 
काम बंद ठेवाव ेलागते. 

 
प्रवासी जलवाहतूकीिे दोन भाग पडतात–अेक चकनारी बोट वाहतूक, आचि द सरी अंतगयत 

जलवाहतूक, यातील “म ंबई ते मोरा” बंदर ही वाहातूक स रचक्षत के्षत्रात असल्याने पावसाळ्यात िालू 
राहते. पि अेरवी प्रचतचदनी १,००० च्या वर असिारी उतारंूिी संख्या या काळात रोडावनू ४००/५०० पयंत 
कमी होते. आचि लाँिेस्च्या खेपाही २०/२१ ऐवजी ६/७ होतात. ‘म ंबई व रेवस व धरमतर’ ही वाहतूक 
अेकेकाळी पावसाळ्यातही िालू असे, त्यावळेी “बी. एस्. एन्.” कंपनी मोठ्या लाँिेस या मागावर वापरीत 
असे. पि प ढे “बी. एस्. एन्” कंपनीने आपला गाशा ग ंडाळल्यावर ही पावसाळी वाहतूक बंद झाली, कारि 
इतर वाहतूकदाराकंडे अशा सोयीच्या लाँिेस नव्हत्या आचि सध्याही नाहीत. इतर खाड्ापंैकी, बािकोट, 
दाभोळ व जयगड खाडीतील अंतगयत लाँि वाहतूक पावसाळ्यात िालू असते. चशवाय अनेक खाड्ात 
अैलतीरपैलतीर अशा तरींच्याद्वारे प्रवासी वाहतूक होत असते. पि ती स्र्ाचनक व अत्यंत कमी 
अंतरापयंतिीि असते. 
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रत्नाणगरी येथीिं भगवती बंदरािे णवहंगम दृश्य 
  



 

अनुक्रमणिका 

 
 

िंाटरोधक कोट–भगवती बंदर–रत्नाणगरी 
  



 

अनुक्रमणिका 

पावसाळी चकनारी वाहतूक (माल व प्रवासी) प्रयोजनािी अन्यत्र ििा करण्यात आली आहे. 
ििास्ट्न्वत म द्याप रती एवढी माचहती इरे् प रे की, वर चनदेश केल्या व्यचतचरक्त अन्यर्ा कोकिातील बंदरे 
पावसाळ्यात बंद असतात. हा सारा ‘वारे व हवामानािा’ पचरिाम. 

 
(३) बारमाही व आठमाही बंदरे :– 

 
नैसर्थगक रिनेम ळे, कोकिातील काहंी बंदरे पावसाळी व वादळी हवामानातही स रचक्षत व शातं 

राहतात. उदा. चदघी (जंचजरा-म रूड) दाभोळ, जयगड, म साकाजी, चवजयद गय, देवगड इ. या नैसर्थगक 
बारमाही बंदराचं्या यादीत आता “भगवती” बंदरािी (रत्नाचगरीिी) भर पडली आहे. कृचत्रम लाटरोधक 
वभत बाधूंन पावसाळी लाटापंासून स रचक्षत के्षत्र या बंदरात चनमाि करण्यात आले आहे. इतर बह तेक बंदरे 
उघडी आचि पावसाळी व वादळी हवपेासून अस रचक्षत अशी आहेत. 

 
“बारमाही बंदर” या संजे्ञिा र्ोडा ख लासा आवश्यक आहे. “बारमाही” यािा शब्दशः अर्य असा 

की, वषातील बारामचहने ते बंदर वाहत कीला ख ले असते, व चतरे् प्रत्यक्षात त्याप्रमािे वाहतूक िालू असते. 
पि व्यवहारतः पाचहले तर, कोितेही बंदर या कसोटीस उतरिे कचठि आहे. अगदी म ंबईसारख्या 
नैसर्थगक बंदरातही, त फानी हवते, फार पावसाळी हवते माल िढचविे-उतरचविे काहंी वळे, काहंी चदवस 
र्ाबंवाव ेलागते. तेव्हा अेखाद्या बंदरािा उल्लखे ‘बारमाही’ म्हिून केला की, त्यािा अर्य एवढाि घ्यावयास 
हवा की, पावसाळ्यातही बंदर, अगदी वाईट हवामान सोडले तर िालू असते. 

 
“मोरा” हे बंदर, स रचक्षत व म्हिून “बारमाही बंदर” गिले जाते. म ंबई बंदराच्या क शीतल्या ह्या 

बंदरात पावसाळ्यातही वाहतूक िालू असते. त्यािप्रमािे धरमतर खाडीतील ‘धरमतर’ ‘रेवस’ ही बंदरे 
स रचक्षत बंदरे आहेत. पि “म ंबई ते रेवस” या मागावरील काही भाग नैऋत्य मान्सून वाऱ्याचं्या माऱ्यात 
सापडतो आचि त्याम ळे पावसाळी हवामानात जलवाहतूक िालू ठेवावयािी असल्यास तशा बारमाही 
लाँिेसपि हव्यात आचि त्या नसल्याने, पावसाळी वाहतूक बंद ठेवावी लागते. 

 
वर उल्लखे केलेली बंदरे सोडली तर बाकीिी बह तेक बंदरे पावसाळ्यातं बंद असतात म्हिून ती 

“आठमाही बंदरे” ओळखली जातात. पावसाळ्यात “सागरी वाहत क” िालू ठेवावयािी असल्यास 
त्यासाठी अचधक मोठ्या व चवचशष्ट रीतीने बाधंलेल्या बोटी हव्यात. त्या िालचवण्यािा खियही जास्त येतो. 
रस्त्यािंा बराि चवकास झाल्याने ‘एस. टी’ ने प्रवासी व मालरक्सनी माल वाहतूक पावसाळ्यातही अचधक 
स खकारक व सोयीिी ठरते. तेव्हा कोकिात पावसाळी जलवाहत कीिी फारशी आवश्यक्ता नाही असे 
म्हटले तर ते ि कीिे होिार नाही. पावसाळी प्रवासी जलवाहतूक ठेवली तरी तो प्रवास होण्याऐवजी अेक 
धाडस ठरेल आचि असे धाडस करिारे प्रवासी फारि र्ोडे आढळतील. जलवाहतूक कंपन्याही असले 
धाडस करावयाला धजिार नाहीत. 

 
(४) नागंरिी बंदरे 

 
कोकिातील बह तेक बंदरे ही केवळ नागंरिी बंदरे आहेत. म्हिजे उतारू अगर मोठ्या मालवाहू 

बोटींसाठी चतरे् धके्क बाधंलेले नाहीत. त्याम ळे बोटी सम द्ामध्येि नागंरावर उभ्या ंराहतात, आचि उतारंूिी 
व मालािी बोटीपयंतिी ने-आि पडावामंाफय त होत असते. या पडावानंा पािी कमी लागते आचि ते बंदरात 



 

अनुक्रमणिका 

बाधंलेल्या छोट्या धक्क्यानंा ओहोटीतही लाग ूशकतात. चजरे् असे धके्क नाहीत, उदा. आिरा, रनपार इ. 
चतरे् प्रवाशानंा पडावातून पाण्यात उतरून चकनाऱ्यापयंत िालत जाव े लागते. अशा बंदरात म्हातारी 
मािसे, बायकाम ले यािें हाल बघावयास नको. 

 
दाभोळ बंदरात मोठा धक्का असल्याने प वी चतरे् बोटी सरळ धक्क्याला लागत. पि नंतर अचधक 

खोली लागिाऱ्या मोठ्या बोटी “िौगले कंपनीने” आिल्या आचि त्याम ळे बोट वाहत कीत व्यत्यय स रू 
झाला. १९६८ मध्ये, त्यासाठी धक्का वाढचवण्यात आला. तर्ाचप बंदराच्या प्रवशेापाशी असलेला मोठा 
“वाल का-रोध” “सँडबार”–हे या बंदरािे द देव. त्यावर ओहोटीच्या वळेी अवघे ९½ फूट पािी असते 
आचि त्याम ळे आत बंदरात धक्क्याला जरी बोटीना लागेल इतके पािी असले तरी ओहोटीिे वळेी बंदरात 
बोट प्रवशे करू शकत नाही. 

 
बोटींसाठी धक्का बाधंलेले द सरे बंदर म्हिजे जयगड. धक्क्याजवळ व प्रवशेमागातही आवश्यक ते 

पािी उपलब्ध असल्याने, इरे् बोट वाहतूक भरती – ओहटीवर अवलंबून नसते व बोट केव्हाही धक्क्याला 
लाग ूशकते. 

 
चवजयद गय येरे्ही १९६७ मध्ये, १४ लक्ष रुपये खिय करून शासनाने बोटींसाठी धक्का बाधंला आहे. 

परंत  प्रवशेमागय व धक्क्याच्या जवळ आवश्यक ती १५ फूट खोली नसल्याने बोट धक्क्याला लाग ूशकत 
नाही व उतारंूिी वाहतूक “बोट ते धक्का व परत” पडावामंाफय त करावी लागते. आतापावतेो गाळ 
काढण्यािे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. आचि त्याम ळे हे बंदरही ‘नागंरिी बंदर’ या सदराति मोडते. 
भरतीच्या वळेी अर्ात पािी वाढते आचि बोट धक्क्याला लावता येिे शक्य आहे. पि भरतीसाठी र्ाबंायिे 
म्हिजे बोटीिा खोळंबा व वळेापत्रकात चबघाड आलाि. 

 
म रुड – जंचजरा येर्ील “चदघी” बंदरात स मारे ७५ लाख रुपये खिय करून १५ फूट खोली 

असलेला धक्का बाधंण्यातं आला आहे. तर्ाचप, सध्या प्रवासी बोट वाहतूकीस हे बंदर बंदि असल्याने, या 
धक्क्यािा प्रत्यक्षात प्रवास वाहतूकीिे दृष्टीने फारसा उपयोग होत नाही. 

 
चनयचमत लाँि वाहतूक करिारी, म ंबई बंदराच्या पचरसरातील लहान बंदरे म्हिजे, मोरा, रेवस, 

धरमतर, माडंवा आचि एचलफंटा. मोरा आचि रेवस येरे् लाँिेससाठी धके्क बाधंलेले आहेत. तर्ाचप, सतत 
गाळ साठण्याच्या प्रचक्येने काही वळेा, ओहोटीच्या वळेी लाँि धक्क्याला लाग ूशकत नाही आचि उतारंूिा 
फार खोळंबा होतो. एचलफंटा येरे् दोन धके्क आहेत. त्यानंा लाँिेस लाग ूशकतात तर्ाचप, हे एक परदेशी 
हौशी प्रवाशािें पययटन कें द् आहे, हे लक्षात घेता अचधक िागंले. व सोयीिे धके्क बाधंावयास हवते. धरमतर 
येर्ील लाँििा धक्का िागंला व सोचयस्कर आहे. 

 
खाडीत िालिाऱ्या वाहतूकीसाठी छोट्या छोट्या खाडीकाठील बंदरातही धके्क लागतात. पि 

वाहतूक मयादीत असल्याने फार खिय करिे संय स्ट्क्तक ठरत नाही. ज्याचठकािी वाहतूकीिे प्रमाि प रेसे 
आहे, अशा चठकािी ताचंत्रक दृष्ट्ट्या सोचयस्कर असल्यास “तरते धके्क” बाधंावयािी योजना अंमलात आली 
आहे. 
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मालवाहू चशडाच्या पडावासंाठीही धक्क्यािंी आवश्यकता असते. बऱ्याि बंदरात जरूर ती 
पाण्यािी खोली असलेले धके्क बाधंण्यात आले आहेत. तर्ाचप, काही चठकािी ते नाहीत, काही चठकािी 
ओहोटीच्या वळेी पाण्यािी खोली कमी पडते तर काही चठकािी धक्क्यािंी रिना नौकानयन तंत्राच्या 
दृष्टीने सदोष असल्याने पडाव त्याला संर्पिे लागू शकत नाहीत. अशा वळेी नाईलाजाने पडाव सरळ 
चकनाऱ्यावर ओढून घेण्यात येतात व मग मालािी िढ–उतार करण्यात येते. तेही शक्य नसेल, चकनारा 
खडकाळ असल्याने पडाव जवळ येअू शकत नसतील तर पडाव शक्यतो चकनाऱ्याजवळ आिून नागंरावर 
ठेवनू डोक्यावरून मालािी ने–आि करण्यात येते. 

 
[५] खाडीमुख व खाड्ातीिं बंदरे :– 

 
कोकिातील बह तेक बंदरे नद्याचं्या, खाड्ाचं्या म खावर वसली आहेत. त्याम ळे त्यानंा 

“खाडीम ख” बंदरे म्हिावयास हरकत नाही. उदा. रेवस, धरमतर, ठािे, वसई, चदधी, बािकोट, दाभोळ, 
जयगड, चवजयद गय, देवगड, म साकाजी – जैतापूर इ. कोकिातील अंतभागात रस्ते वाहत कीिा चवकास 
झालेला नव्हता, तेव्हा ह्या बंदरामंाफय त चशडाचं्या जहाजातून बऱ्याि मोठ्या प्रमािात वाहतूक िालू असे. 
परंत  रस्तेवाहतूकीिी पयायी दळिवळि व्यवस्र्ा चवकचसत झाली आचि वाहतूकीिे सारे चित्रि बदलू 
लागले. याचशवाय गाळ साठिे, वाल का-रोध, हे प्रश्न या बंदरासमोर होतेि. त्यािा साहचजकि पचरिाम 
वाहतूक कमी होण्यावर झाला. 

 
महाराष्ट्रातील बह तेक बंदरे नागंरिी बंदरे आहेत. प ष्ट्कळशी खाडीम खावर आहेत. गाळ आचि 

वाल कारोध याम ळे काही बंदरात नौकानयनािा प्रश्न कठीि होअनू बसला आहे. काही भरतीवर अवलंबून 
आहेत आचि ५/६ चनवडक बदंरे सोडली, तर इतर बंदरे पावसाळी हवामानात वाहतूकीस बंद असतात. 

 
[६] भरती–ओहोटी णनभचर बंदरे :– 

 
महाराष्ट्रातील बंदरामंध्ये भरती – ओहोटी न सार पाण्याच्या खोलीमध्ये फरक पडतो. दचक्षिेकडून 

उत्तरेकडे जाव ेतस तसा हा फरक वाढत जातो. दचक्षिेतील वेंग ल्याला भरतीच्या वळेी ७ फूट पािी वाढते 
तर, उत्तरेला डहािलूा हीि उंिी १६ फूटापंयंत असते. म ंबई बंदराच्या पचरसरात हा फरक १५ फूटापयंत 
असतो. हा प्रकार काही कोकिातील बंदरािें वैचशष्ट्ट्य आहे असे नाही तर, जगातील सवयि बंदरात हा 
फरक पडत असतो. कोकि बंदरातील वाहतूकीवर यािा नक्कीि पचरिाम होतो. उदा. पनवले हे बंदर 
ओहोटीच्यावळेी पार स कून जाते, तर भरतीच्या वळेी कमी खोली प रिारे पडाव बंदरात वाहतूक करू 
शकतात. आजही या बंदरात काही प्रमािात चमठािी वाहतूक िालते. 

 
ठािे खाडीतही भरती – ओहोटीिा असाि पचरिाम होतो. सध्याच्या रेल्व ेव रस्त्यावरील प लाचं्या 

जवळील खाडीिा भाग खडकाळ असून ओहोटीच्या वळेी जवळ जवळ स कतो. त्याम ळे जलवाहतूक 
अशक्य होते. भरती आली की मात्र या द ष्ट्कर भागातही पािी वाढते व पडाव व चशडािी जहाजे स खाने या 
भागातून तरून जाअ ूशकतात. 

 
दाभोळ, डहाि,ू वेंग ला, मालवि, चवजयद गय ही बंदरेही अशीि भरती – ओहोटी चनभयर बंदरे 

आहेत. काही प्रवासी बोटींसाठी तर काही पडावासंाठी. मोरा व रेवस ही बंदरे गाळानंी होरली असल्याने 
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ह्याि वगात मोडतात. ओहोटीच्या वळेी लाँिेस धक्क्याला लाग ूशकत नाहीत. गाळ काढिे हा यावर 
तोडगा आहे. त्याबद्दल प ढे ििा करण्यात आली आहे. 

 
[७] गाळािा प्रश्न 

 
कोकिातील बंदरात गाळ मोठ्या प्रमािात साठत आहे. ही काही नवीन गोष्ट नाही. १९३५ साली 

नेमलेल्या “बाँब ेमायनॉर पोटयस् कचमटी”ने आपल्या अहवालात या प्रश्नािंी दखल घेतलेली होती. या 
समस्येिी काही प्रम ख कारिेही सचमतीने चदली होती, ती अशी :– 

 
१) पावसािे प्रमाि कमी झाले, व भरपूर पावसाने नदी व खाड्ा यातून गाळ वाहून 

जाण्यािी प्रचक्या होत असते, ती कमी झाली. 
 

२) डोंगरमाथ्यावरील बेछूट व अचवरत जंगलतोड याम ळे कोकिातील एकेकाळी 
चहरवगेार असिारे डोंगर आज उघडे – बोडके चदसतात, आचि त्यािा पचरिाम पावसािे प्रमाि 
कमी होण्यात झालेला आहे. 
 

३) खाडी चकनाऱ्यावरील अनेक चठकाििी जमीन बाधंबंचदस्ती घालून शतेीसाठी “खार 
जमीन” म्हिून प नःस्र्ाचपत करण्यात आली. 
 

४) खाडी चकनारी धके्क बाधंण्यात आले. पूल, उतार रस्ते इ. घालण्यातं आले. 
 

५) काही नद्यावंर लहानमोठी धरिे (शतेीसाठी) बाधंण्यात आली. 
 

६) कोकि चकनाऱ्यावर चनसगयतःि असलेले जोरदार वारे, व भरती – ओहोटीिी प्रचक्या. 
 
ही झाली सवयसाधारि कारिे. प्रत्येक चठकािी गाळ साठण्याच्या प्रचक्येिे कारि चभन्न चभन्न असू 

शकते. गाळािा प्रश्न चकती ज ना आहे हे रत्नाचगरीच्या चजल्हाचधकाऱ्यानंी आपल्या १९०८ च्या अेका 
अहवालात नमूद केलेले आहे, ते म्हितात :– 

 
“गाळाने बंदरे व खाड्ा होण्यािी ही प्रचक्या अर्ाति गेली शतकान शतके िालू आहे. तर्ाचप, 

गेल्या ६० वषात चतिे प्रमाि फारि वाढले आहे, असे स्पष्टपिे लक्षात येते. आचि या द दैवी वस्त स्ट्स्र्तीला 
प्रम ख कारि म्हिजे गेल्या शतकाच्या स रूवातीपासून ते अगदी अचलकडच्या काळापयंतही शासनाने 
रत्नाचगरी चजल्ह्यातील स न्दर घनदाट अरण्ये कापायला परवानगी चदली हे होय. त्यािा पचरिाम असा 
झाला की, जवळ जवळ सवय जंगलि नष्ट झालेले आहे. डोंगरमाथ्यावर मोठ्या डौलाने चवराजमान झालेली 
दाट झाडी कापून त्यानंा उघडे – बोडके करण्यात आले आचि पचरिामी चतर्ली जमीन आचि माती 
जोरदार पावसाम ळे स टून खाड्ात व नद्यात उतरली व त्याचं्या म खाशी असलेले “वाल कारोधक” 
आकारमानाने सतत वाढत गेले. जंगल तोडीने हे होिे साहचजकि, अपचरहायय आचि अपेचक्षतही होते असे 
म्हटले तरी िालेल.” 
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सतत गाळ येत राचहल्याने व तो न काढला गेल्याने, बंदरातील खाड्ातील पाण्यािी खोली कमी 
होत जाते व नौकानयनात त्याम ळे अडर्ळा चनमाि होतो. एकेकाळी तरती असलेली बंदरे होरली 
गेल्याम ळे, भरतीवर अवलंबून राहतात. रेवस, मोरा, रेवदंडा, बािकोट, चवजयद गय, मालवि, वेंगला 
इत्यादी बंदरात गाळ साठल्याने नौकानयनात व्यत्यय येत असतो. 

 
(८) मस्च्िमार बंदरे 
 
कोकिातील बंदरािंा चविार करतानंा मत्स्यव्यवसायािा चवसर पडून िालिार नाही. प्रवासी व 

माल वाहतूकीइतके, कदाचित या दोघाचं्या उतरत्या भाजिीच्या चदवसात जास्ति असे मत्स्यव्यवसायािे 
महत्त्व या बंदरािें दृष्टीने राहिार आहे. 

 
“मस्ट्च्छमार बंदर” असे काही क ठल्या कायद्यात खास वगीकरि करण्यात आलेले नाही. प्रम ख 

बंदर म ंबई आचि अन्य ४८ मध्यम व लहान बंदरे यातून मस्ट्च्छमार व्यवसाय िालतो. पि वर उल्लखे 
केल्याप्रमािे, मासळी उतरविारी स मारे २१० हून अचधक चठकािे कोकिच्या चकनाऱ्यावर व खाड्ात 
पसरलेली आहेत. त्यातील मान्यवर बंदरे म्हिजे डहाि,ू सातपाती, उत्तन, वसई, मनोरी, करंजा, हिे, 
रत्नाचगरी इ. होत. 

 
मस्ट्च्छमार बदराचं्या अनेक छोट्या योजना अचलकडे हाती घेण्यात आल्या आहेत. बोटींसाठी धके्क, 

मासळी व जाळी स कचवण्यासाठी खास जागा, पािी प रवठा, छपऱ्या, जोड रस्ते इ. या बदरासंाठी पािव्या 
योजनेपयंत कें द् सरकार १०० टके्क अन दान देत असे. या योजनातंगयत स मारे २५ लाख रुपये खिूयन ठािे 
चजल्ह्यातील उत्तन व दातीवरे आचि क लाबा चजल्ह्यातील र्ळ, कारंजा, व श्रीवधयन इ. बंदरािंा खास 
मस्ट्च्छमार बंदरे म्हिून चवकास करण्यात येत आहे. 

 
म ंबई बंदरातील ससून डॉक्स हे सवात महत्त्वािे मस्ट्च्छमार बोटींिे कें द्. तेरे् अचधक स चवधा 

प रचवण्यात येत आहेत. रत्नाचगरी येर्ील मीरकरवाडा मस्ट्च्छमार बंदरािी स मारे ४ कोटी रुपयािंी 
योजनाही कें द् सरकारने मंज र केली आहे. क लाबा चजल्ह्यातील अगरदाडंा येरे्ही असाि मोठा मस्ट्च्छमार 
प्रकल्प चविाराधीन आहे. 

 
याचशवाय मस्ट्च्छमार बंदरािंा अेक “धडक काययक्म” पार पडला असून, त्यातून काही तातडीिी 

पि ज जबी कामे करण्यात आली. चजल्हा चनयोजन मंडडळेही आता या काययक्मासाठी त्याचं्या चनधीतून 
पैसे उपलब्ध करून देत असतात. 

 
(९) वािुंकारोधक 
 
कोकि चकनाऱ्यावरील बंदरािें आिखी एक द खिे म्हिजे प्रवशेमागात चनमाि झालेले 

“वाल कारोधक”. ज्याला इंग्रजीत “सणॅ्ड वार” म्हिून ओळखण्यात येते. हे वाल कारोधक चवचशष्ठ 
भौगोचलक रिना, प्रवाह, गचत, प्रमाि, चदशा इत्यादींम ळे बनत असतात. वाळूिे लाबंि लाबं पटे्ट तयार 
होअून, त्या भागातली पाण्यािी खोली कमी होत असते. त्यािा पचरिाम असा होतो की, त्याच्या पचलकडे व 
अचलकडे भरपूर पािी असूनचह वाल कारोधाच्या पट्टट्यात पािी कमी असल्याम ळे अचधक पािी लागिाऱ्या 
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बोटी त्यावरून जाअ ू शकत नाहीत. त्याम ळे हे वाल कारोधक म्हिजे नौकानयनातील मोठे अडसरि 
ठरतात. बंदरात भरतीच्या वळेी पािी नेहमी वाढत असते. त्या वळेी या वाल कारोधकावंरही त्या प्रमािात 
पािी वाढते. उदाहरि द्यावयािे झाल्यास दाभोळ बंदरािे देता येईल. शतकान शतके असलेल्या इर्ल्या 
वाल कारोधकावर ओहोटीला ९/९॥ फूट पािी असते. त्याम ळे यापेक्षा जास्ती पािी लागिाऱ्या बोटी 
त्यावळेी बंदरात प्रवशे करू शकत नाहीत. भरती येअून पािी वाढण्यािी वाट पहात त्यानंा र्ाबंाव ेलागते. 
तसे करिे या बोटींना कसे िालेल ? अनेक बंदरे त्यानंा घ्यावयािी असतात. एका बंदरात र्ाबंायिे म्हटले 
तर इतर बंदरात वळेेवर पोहोििे शक्य नाही आचि वाहत कीत जर अचनयचमतपिा आला, तर वाहतूक 
द सऱ्या अचधक भरवशाच्या मागाकडे वळिे साहचजकि आहे. हे टाळण्यासाठी एक मागय म्हिजे 
वाल कारोधकावर ओहोटीच्या वळेीही उपलब्ध असेल इतकेि पाण्यािी खोली लागेल अशा लहान बोटी 
आििे. पि त्याि वळेी आर्थर्क बाजूिाचह चविार करावा लागतो. तो चवषय वगेळा असल्याने त्यािी इरे् 
अचधक ििा न केली बरी. 

 
“पिजी” बंदराच्या प्रवशेावरही असाि एक वाल कारोधक आहे. पिजीला उतारू वाहतूक भरपूर 

असल्याने कंपनी साहचजकि या वाल कारोधकावरून बोट भरतीच्या स मारास जाईल अशा बेताने 
वळेापत्रक ठेवते. 

 
‘रेवदंडा’ व ‘बािकोट’ ही आिखी दोन उदाहरिे. एके काळी चकनाऱ्यावरील प्रवासी 

बोटवाहतूकीच्या नकाशावर असलेली ही बंदरे त्या नकाशावरून प सून टाकण्यात आली आहेत. हे 
वाल कारोधक केवळ प्रवासी वाहतूक करिाऱ्या बोटींनाि त्रासदायक होतात असे नव्हे तर, मालवाहतूक 
करिाऱ्या पडावाना, चशडाच्या बोटींना पि अडििी चनमाि करतात. वेंग ला काय, डहाि ू काय, 
ओहोटीच्यावळेी या बंदरातल्या अंतगयत भागात प्रवशे करिे, या वाल कारोधकाम ळे म स्ट्ष्ट्कल होते. 
‘सातपाती’ बंदरातही हीि समस्या आहे. 

 
(२) महाराष्ट्रातीिं बंदरातीिं मािंवाहतूक 

 
‘रेडी’ बंदर सोडले तर, महाराष्ट्रातील अन्य बंदरातील वाहतूक सवयस्वी चशडाचं्या जहाजातून, 

पडावातून होते. ‘रेडी’ येरू्न मोठ्या प्रमािात “खचनज लोखंड” परदेशी चनयात केले जाते. त्यासाठी 
मोठ्या मालवाहू बोटी चतरे् येत असतात. “रत्नाचगरी” येरे्ही “हवाबंद मासळीिे डबे” उिलण्यासाठी 
अधून मधून बोटी येत असतात. मालवाहू बोटींिी वाहतूक नसण्यािे कारि असे की, बंदराचं्या पार्श्यभागात 
मोठ्या प्रमािात औद्योचगककरि झालेले नाही, आचि जे काही र्ोडेफार उद्योग िालू आहेत, ते आपल्या 
वाहतूक गरजासंाठी बंदरावंर अवलंबनू नाहीत. त्याम ळे र्ोडासा माल, जरी सागरी मागािा अवलंब करीत 
असला तरी, बंदरागचिक तो कमी असतो, व अेक मोठी बोट भरेल वकवा आर्थर्कदृष्ट्ट्या चकफायतशीरपिे 
भरेल येवढा नसतो. याचशवाय जो माल माल जातो, त्यािी वाहतूक तातडीिी नसते. त्याम ळे तो चशडाच्या 
जहाजातून वाहून नेिे स्वस्त पडते. भरपूर मालाच्या अभावी, मोठ्या बोटीपि ही बंदरे करायला नाराज 
असतात. 

 
१९४६–४७ मध्ये कोकिातील सवय लहान व मध्यम बंदरातून स मारे ५ लाख टनािंी वाहतूक होत 

असे. ती १९७६–७७ मध्ये म्हिजे ३० वषात, स मारे १३/१४ लाख टनावंर गेली आहे. वाहतूकीत ही जी वाढ 
चदसते, ती झाली प्राम ख्याने अेका बंदरात. रेडी येरू्न कच्च्या लोखंडािी चनयात. १९४६–४७ मध्ये ती 



 

अनुक्रमणिका 

अचजबात नव्हती. तर १९७८–७९ मध्ये रेडी बंदरातून स मारे १३ लाख टन ‘कचे्च लोखंड’ चनयात झाले. 
यािाि अर्य असा की, अन्य सवय बंदरातून ३० वषापूवी होिारी ५ लाख टनािंी वाहतूक मध्यंतरीच्या 
काळात घटून १॥/२ लाख टनावंर येअून पोहोिली आहे. त्यासाठी हे आकडे पहा. 

 
तक्ता क्रमाकं ५८ 

महाराष्ट्रातीिं बंदरातीिं मािंवाहतूक १९४६-१९७६ 
 

वषय रेडी येरू्न चनयात 
(लक्ष टन) 

अन्य सवय बंदरातून चनयात 
(लक्ष टन) 

एकूि 
(लक्ष टन) 

१९४६–४७ ०·०६ ४·८९ ४·९५ 
१९७०–७१ ५·६० ३·५७ ९·१७ 
१९७१–७२ ५·०४ ३·१० ८·१४ 
१९७२–७३ ८·२२ ३·८७ १२·०९ 
१९७३–७४ ११·५६ २·९० १४·४६ 
१९७४–७५ ९·३३ २·५९ ११·९२ 
१९७५–७६ ८·०५ १·८२ ९·८७ 
१९७६–७७ ७·७४ २·०७ ९·८१ 
१९७७–७८ ५·७२ ३·३५ ९·०७ 
१९७८–७९ १२·८० २·०२ १४·८२ 
१९७९–८० १३·२२ १·९३ १५·१५ 

 
इतर बंदरातून माल वाहतूक कमी होण्यािी अनेक कारिे सागंता येतील, त्यातील प्रम ख म्हिजे 

कोकिातील रस्ते चवकास व मालरकिी वाढती वाहतूक, पडाव धंद्याला आलेली उतरती कळा, आचि 
कोकििी त लनात्मक औद्योचगक अचवकसता. या चतन्हीही बाबतीतली आकडेवारी इतरत्र चदलेली आहे. जे 
काही उद्योगधंदे वाढले, लोकवस्ती वाढली, आचि त्यासाठी एकूि माल वाहत कीत जी वाढ झाली, ती 
रस्त्याकंडे वळली, एवढेि नव्हे तर पूवी जी वाहत क सम द्माग ेहोत असे, त्यातील काही मालवाहत कीने 
सागराकडे पाठ चफरवली, असे अन मान काढले तर ते ि कीिे ठरिार नाही.. 

 
कोकिातील बंदरातून होिाऱ्या गेल्या कैक वषांच्या मालवाहतूकीिे आकडे पचरचशष्ठामध्ये 

चवस्तृतपिे देण्यात आले आहेत. त्याचं्याकडे अेक दृष्टीके्षप केला की, लहान व मध्यम बंदरािंी संख्या जरी 
४८ असली तरी, प्रचतवषी ५,००० टनािें वर मालवाहत क करिारी बंदरे बोटावर मोजण्याइतकीि म्हिजे 
१०/११ ि आहेत. बाकीच्या बंदरातून मालवाहतूक प ष्ट्कळि कमी असते. 

 
या बंदरातील मालवाहत कीिे आिखी एक वैचशष्ट्ट्य म्हिजे, “रेडी” बंदर सोडले, आचि 

‘रत्नाचगरी’ येरे् येिाऱ्या मोजक्या परदेशी बोटी सोडल्या तर, बह तेक वाहत क “चकनारी वाहत क” आहे. 
मोठ्या प्रमािात परदेशी वाहत क या बंदरातून होत नाही. 



 

अनुक्रमणिका 

 
कोकिातील सागरी – प्रवासी वाहतूक फक्त आठ मचहने – पावसाळा सोडून – िालू असते. 

त्यािप्रमािेि मालवाहत कीिे आहे. रेडी येर्ील ‘खचनज लोखंडािी’ चनयात पावसाळ्यात बंद असते. इतर 
चठकािी होिारी वाहत क चशडाच्या जहाजातून िालते. हे पडाव पावसाळ्यात वाहतूक करीत नाहीत. 
आिखी एक कारि असे की, पावसाळी हवामानात िालू ठेवण्याएवढी मालवाहत कीला मागिी नाही आचि 
जी काही मागिी आहे ती रस्ते वाहत कीद्वारे प रचवली जाते. 

 
बंदरातून होिाऱ्या वाहत कीत प्रम ख वस्तू चवटा, कौले, वाळू, लोखंड, लाकूड, अन्नधान्ये, मासळी, 

मीठ, खचनज लोखंड या असतात. १९७५–७६ मध्ये झालेल्या वाहत कीिी चवभागिी सवयसाधारि प ढील 
प्रमािे होती. 

 
तक्ता क्रमाकं ५९ 

महाराष्ट्रातीिं मध्यम व िंहान बंदरातून होिाऱया वाहतुकीतीिं घटक 
 

मालािे नाव वाहत क-लक्ष टन 
१) चवटा, कौले, वाळू इ. बाधंकाम साचहत्य ०·८७ 
२) लाकूड ०·१२ 
३) अन्नधान्ये ०·१० 
४) मासळी ०·३० 
५) मीठ ०·६८ 
६) खचनज लोखंड ८·०५ 
७) इतर चकरकोळ माल ०·०२ 

 एकूि ९·८७ 
 
वरील वाहत कीत र्ोडासा फरक पडत असतो. पि सवयसाधारितः ह्या मालािे प्राधान्य आढळून 

येते. 
 
बंदर वाहत कीवर अवलंबून असलेल्या उद्योगािंी पार्श्यप्रदेशात मोठ्या प्रमािावर उभारिी 

झाल्याखेरीज या बंदरातील वाहत कीत मोठासा फरक पडेल असे नाही. ही वाहत क वाढचवण्यासाठी काही 
चनवडक बंदरातील पार्श्यप्रदेशािंा योजनाबद्ध चवकास, दळिवळि, चनयोजन व या बंदरातून वाहतूक 
करण्यास अचधक उते्तजन देिे व त्यादृष्टीने प्रयत्नपूवयक पावले उिलिे आवश्यक ठरेल. तसे केल्याचशवाय, 
वाहत कीिी पावले या बंदराकंडे वळतील असे गृहीत धरिे चततकसे सतकय  ठरिार नाही. प्रम ख बंदरात 
होिारी गदी व बोटींिा खोळंबा टाळण्यासाठी काही वाहत क चनवडक मध्यम बंदराकंडे वळवता येईल 
काय, यािा चविार करताना प्रत्यक्ष क ठल्या वाहत कीिा खोळंबा होतो, ती वाहत क छोट्या बंदरात 
वळचवल्यास, त लनात्मक खिय व अन्य वाहत कचवषयक फायदे, तसेि प्रम ख बंदरात उपलब्ध असलेल्या 
अनेक स चवधा छोट्या बंदरात देता येतील काय, यािंा अभ्यास व्हावयास हवा. केवळ बंदरािंा चवकास 
केला की, आपोआप वाहत क वाढेल, हे समजिे चजतके अयोग्य, चततकेि, वाहत क तर आधी येअ ूदे, मग 



 

अनुक्रमणिका 

बघ ूया बंदरािें काय करायिे ते, अशी द सऱ्या टोकािी भचूमका पि अयोग्य आहे. या दोहोंतील स वियमध्य 
गाठला पाचहजे. हे र्ोडेसे कठीि असले तरी पि भाडंवली ग ंतविूकीिा व्याप लक्षात घेता हे गचित 
केल्याचशवाय गत्यंतर नाही. 

 
कोकिातील बंदरातून होिाऱ्या सागरी मालवाहत कीिे आिखी एक वैचशष्ट्ट्य असे की, म ंबई हे या 

बंदरात आयात होिाऱ्या, व या बंदरातून चनयात होिाऱ्या मालािे प्रम ख कें द् आहे. प्रवासी वाहत कीच्या 
बाबतीतही हेि आढळून येते. कोकििे म ंबईशी चकती अतूट नाते आहे, हेि यावरून चसद्ध होते. काही 
वषापूवी केलेल्या पाहिीत असे आढळून आले होते की, रेडी वगळता अन्य सवय मध्यम व छोट्या बंदरातून 
अेकूि वाहत क ४·५८ लक्ष टन झाली होती, त्यापैकी म ंबईहून या बंदराकडे जािारी वाहतूक ७१,००० टन 
तर या बंदराकंडून म ंबई बंदराकडे गेलेली वाहत क २·७४ लक्ष टन होती. म्हिजेि, म ंबईशी संबंचधत 
असलेली एकूि वाहत क ३·४५ लक्ष टन होती. हे प्रमाि एकूि वाहत कीच्या जवळ जवळ ७२ टके्क पडते. 

 
सागरी मािंवाहतुकीिे भणवतव्य – 

 
वाहत कदारानंा वाहत कीिे साधन चनवडण्यािे स्वातंत्र्य असल्यास, व पयायी साधने उपलब्ध 

असल्यास, खिय, वळे, सोय, चनचितता इत्यादी गोष्टींिा त लनात्मक चविार करून तो चनवड करत असतो. 
कोकिात आजतरी म्हिण्यासारखी रेल्वे नाही. त्याम ळे त्याच्याप ढे पयाय दोनि; जलवाहतूक आचि रस्ते. 
चकनारी-वाहतूकही म ख्यत्व ेछोटी बंदरे व त्याचं्या अगदी संलग्न असलेल्या प्रदेशापं रती मयादीत असिे 
साहचजकि आहे. अन्यर्ा रस्ते वाहत कीिा अेक आिखी टप्पा त्यात येतो. आचि दोनदा माल हाताळिी 
आली की, वळे, खिय, सोय, मालािी तोडफोड, यािें गचित बदलून जाते. 

 
कोकिातल्या बंदरातून िालिारी वाहतूक, रेडी बंदर सोडल्यास, चशडाच्या पडावामंधून होत 

असते. त्यािें मालकवाहत कीिे दर चनचित असे नसतात, तर ते पडावािंी उपलब्धता, त्यािंी वाहतूक 
क्षमता, मालािा प्रकार, त्यािंी उपलब्धता, कापावयािे अंतर, हवामान, पडावाच्या ताडेंलािी चवर्श्ासाहयता 
आचि ऐनवळेी होिारी दरािी घासाघीस यावर अवलंबून असतात; उलटपक्षी रस्ते वाहत कीिे दर प ष्ट्कळसे 
चनचित असतात. 

 
या दरािी सवयसाधारि कल्पना द्यावयािी झाली तर असे सागंता येईल की, म ंबईहून रत्नाचगरी 

चजल्ह्यातील क ठल्याही बंदरासाठी पडाववाले दर टनाला स मारे ५० रुपये आकारतात. बंदरातून आत 
जायिे असेल तर प्रत्येक टनाला दर चकलोमीटरमागे १ रुपया आकार पडतो. वाहत कीला लागिारा वळे, 
पडावाचं्या बाबतीत रस्त्यापेक्षा खूपि जास्त असतो. उदाहरिार्य, मालविला पडावाने पाठवलेला माल 
चतरे् ५/६ चदवसानंी पोहोिेल. तर रस्त्याने १–१॥ चदवसात हमखास पोहोिेल. हवामान खराब असेल तर 
पडावाला आिखी वळे लागेल. पावसाळ्यात, तर पडाव वाहत क अचजबाति बंद असते. रत्नाचगरीला 
पोहोिावयाला पडावानंा स मारे तीन चदवस लागतील, तर रस्त्याने १२ तासात रक जाअून पोहोिेल. 

 
सवयसाधारितः असे म्हिता येईल की, नाशवतं मालासाठी तसेि जलदगतीने वाहत कीिी 

आवश्यकता असलेला माल रकने पाठविे सोचयस्कर व चकफायतशीर पडेल, तर अन्य तऱ्हेच्या मालासाठी 
पडावािी वाहतूक उपय क्त ठरेल, पि ती बंदरगावासंाठी. बंदरापासून अंतगयत भागात माल न्यावयािा 
असल्यास पडाव वाहत कीतील चकफायतशीरपिा वा सोचयस्करपिा कमी होतो. 
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कोकि णकनाऱयावर प्रवासी वाहतूक करिारी बोट–कोकि शक्ती 
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नैसर्थगक सुरणक्षत िंहान बंदर णदघी (मुरुड–जंणजरा) येथीिं धक्का 
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चकनाऱ्यावरील चशडाचं्या पडावािंी संख्या कमी होत आहे. रस्ते वाहत कीला प्राधान्य येत आहे. 
तेव्हा सागरी मालवाहत क िालू ठेवायिी असल्यास खास प्रयत्न कराव ेलागतील. 

 
हे झाले चशडाच्या पडावाचं्या माल वाहत कीबद्दल. बोट वाहत कीिे बाबत असे म्हिता येईल की, 

रेडी व रत्नाचगरी व्यचतचरक्त नचजकच्या भचवष्ट्य काळात तरी तशी फार शक्यता चदसत नाही. ‘चदघी’ 
बंदरािा लहान बोटींसाठी वापर होण्यािी शक्यता आहे. रेडीिी वाहत क ही भारत सरकारच्या लोखंड 
चनयाती धोरिावर, जागचतक वकमतीवर व नौकानयन व्यवसायातील िलतीवर अवलंबून राहील. तर 
रत्नाचगरी व चदघी (म रूड – जंचजरा) यातील वाहत क त्या बंदराचं्या पार्श्यप्रदेशातील चवकासावर अवलंबून 
राहील. ह्या बंदराकंडे वाहत क वळचविे, हे काहीसे शासकीय धोरिावर अवलंबून राहिार आहे. सागराग्र 
प्रदेशात सापडलेले खचनज तेल, नैसर्थगक वाय , तसेि बंदराचं्या पार्श्यप्रदेशात स्र्ापन होऊ शकिारे 
उद्योगधंदे याम ळे काही चवचशष्ठ बंदरात बोटींनी मालवाहत क होऊ शकेल. 

 
चकनारी मालवाहत कीबाबत आिखी एका संभाव्य पचरस्ट्स्र्तीिा उल्लखे करि आवश्यक आहे. ती 

म्हिजे, कोकिातील बंदरसंलग्न रस्ते वाहत कीिा जसा चवकास होईल व रेल्वे मागय दचक्षिेकडे वाढत 
जाईल, तसे बंदरािें वगेवगेळे लहान स्र्ाचनक पार्श्यप्रदेश अेकमेकात चमसळत जातील व काही चनवडक व 
सोचयस्कर बंदराकंडे वाहत क एकचत्रत होत जाअनू, अगदी लहान बंदरातील वाहत क कमी होत जाईल. 
या संभाव्य पचरस्ट्स्र्तीिी जािीव बंदरचवकासािे काययक्म आखतानंा ठेवावयास हवी. 

 
[३] महाराष्ट्रातीिं प्रवासी वाहतूक– 

 
महाराष्ट्रातील प्रवासी जलवाहत कीिे िार भाग पाडता येतील :– 
 
१) चकनारी आगबोट वाहत क, 
 
२) कोकिातील खाड्ामंधील वाहत क, 
 
३) म ंबई बंदर व पचरसरातील लहान बंदरामंध्ये िालिारी प्रवासी लाँि वाहत क, 
 
४) देशावरील अन्य अंतगयत जलवाहत क. 
 
(१) णकनारी बोट वाहतूक :– 
 
कोकि चकनाऱ्यावरील प्रवासी आगबोट वाहत कीला स रुवात झाली १८ चडसेंबर १८४५ रोजी. १० 

लक्ष रुपयाचं्या भाडंवलानीशी स रू झालेल्या “बाँब ेस्टीम नॅव्हीगेशन” कंपनीने या चदवशी ८० हॉसय पॉवरिी 
२६९ टनी लाकडी बोट “स्ट्व्हक्टोचरया” म ंबईहून चसलोनकडे रवाना केली. वाटेत कोकिातील ‘रत्नाचगरी’ 
व ‘वेंग ले’ ही बंदरे या बोटीने घेतली. त्या वळेी प्रवासीभाडे होते– रत्नाचगरीिे पचहल्या वगािे ४० रुपये, 
द सऱ्या वगािे २० रुपये आचि चतसऱ्या वगािे ४ रुपये, तर वेंग ल्यािे पचहल्या वगािे ५० रुपये, द सऱ्या 
वगािे २५ आचि चतसऱ्या वगािे ५ रुपये, आर्थर्क अडििींम ळे १८६३ मध्ये कंपनी बंद झाली. त्यानंतर बोट 
वाहत कीला खरी स रूवात केली १९०६ मध्ये, “चकचलक चनक्सन कंपनीने” स्र्ापन केलेल्या “बाँब ेस्टीम 
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नॅव्हीगेशन कंपनीने”. प ढील काळात खादंा बदल झाले, ि रशी झाल्या. काही काळानंतर १९६५पययत ‘बॉंब े
स्टीम कपनी” मक्तेदारीने ही वाहत क िालवीत असे. जानेवारी १९६५ मध्ये “िौग ले कंपनी”या वाहत कीत 
उतरली व चडसेंबर १९६६ पयंत दोन्ही कंपन्यानंी ही वाहत क िालचवली. त्यानंतर ‘बाँब ेस्टीम’ कंपनीने 
वाहत कीिा कारभार आवरता घेतला. चदनाकं ६·११·७३ पयंत िौग ल्यािंी या वाहत कीत मक्तेदारी होती. 
चदनाकं ७·११·७३ ला कें द् सरकारने या वाहत कीिे राष्ट्रीयकरि केले व ती “मोगल लाईन” या 
सावयजचनक के्षत्रातील कंपनीकडे िालवायला चदली. 

 
१९६५ मध्ये िौग ले कंपनी कोकिात उतरली, ती ५ बोटी घेअून. तीन नवीन व दोन ज न्या, बी. 

एस. एन. कंपनीच्या. यापकैी, २ ज न्या लवकरि चनकाली काढण्यात आल्या. अेक बोट, “रोचहिी” 
चडसेंबर १९७२ मध्ये मालविला ब डाली आचि नवीन बोटी आिायला, खाजगी अगर सावयजचनक के्षत्रातील 
क िीि तयार नसल्याने, आज अवघ्या २ बोटींनी वाहत क िालू आहे. १९६५ मध्ये ही वाहत क पिजी धरून 
१७ बंदरे करीत असे तर. १९७७ मध्ये फक्त पाि. १९६५ मध्ये घेण्यात येिारी म रूड – जंचजरा, श्रीवधयन, 
हिे, दाभोळ, पालशते, बोया, जयगड, चतवरी, रत्नाचगरी, रनपार, म साकाजी, चवजयद गय, देवगड, 
आिरा, मालवि, वेंग ला, पिजी ही होती. त्यातील अेकामागनू एक १२ बंद होत गेली आचि १९७६ च्या 
ऑक्टोबरपासून जयगड, म साकाजी, चवजयद गय, देवगड, व पिजी ही पाि बंदरे बोटीच्या वळेापत्रकात 
चशल्लक राचहली. मध्यंतरीच्या काळात बोट वाहत कीत बरीि अचनयचमतता व अचनचितता होती. १०० 
टक्क्याहूंन अचधक भाडेवाढही झाली होती. अेस. टी. िा पयाय उपलब्ध झाला होता. या सवांिा पचरिाम 
म्हिजे वाहत कीला गळती लागली. १९४६–४७ मध्ये, पिजी धरून १० लाखावंर असलेली उतारू वाहत क 
१९७६–७७ मध्ये २ लाखाचं्या घरात येअून बसली. एकीकडे बोट वाहत कीत अनेक उिीवा चनमाि होत 
होत्या, तर द सरीकडे, रस्ते चवकास व एस. टी. िा प्रसार होत होता. यािे वियन इतरत्र येऊन गेले आहे. 
क लाबा व रत्नाचगरी चजल्ह्यात १९५१ मध्ये ५,२०९ मलै लाबंीिे रस्ते होते ते ७४–७५ मध्ये १,२४४ मलै 
झाले. त्यापाठोपाठ खेडोपाडी एस. टी. पोहोिली. याि दोन चजल्ह्यातील प ढील त लनत्मक आकडे परत 
बघ ूया. 

 
तक्ता क्रमाकं ६० 

कुिंाबा व रत्नाणगरी णजल्यातीिं गेल्या १० वषातीिं एस.टी.िा प्रसार 
 

क लाबा चजल्हा रत्नाचगरी चजल्हा 
 १९६५ १९७६ १९६५ १९७६ 
मागािी संख्या ६८ ३११ २६८ ५२४ 
मागािी लाबंी ३,३४६ चक.मी १४,४९१ चक.मी. १७,८०२ चक.मी. ३६,१२५ 

चक.मी. 
प्रचतचदनी 

} 
    

रस्त्यावर ६९ २२२ १९५ ३४४ 

धावंिाऱ्या गाड्ा     
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एस. टी. च्या गाड्ा म ंबईहून रे्ट गावंोगाव जाअ ूलागल्या. रातराण्या स रू झाल्या. म ंबईला बसले 
की रे्ट गावंात उतरायला चमळू लागले. बोटीिे खालच्या वगािे भाडे एस. टी. पेक्षा र्ोडे कमी असले तरी, 
एकूि प्रवास खिय बह धा जास्ति पडतो. म ंबईतील दादर, परळ, लालबाग, वरळी या चगरिगावंात 
कोकिच्या मािसािंी वस्ती जास्त. चतरू्न भाऊच्या धक्यापयंत टॅक्सी वकवा बस, धक्क्यावरील हमाली, 
कोकिातील बंदरात उतरतानंा परत हमाली व तेरू्न गावाकडे जायला एस. टी. च्या चतकीटािा खिय, 
चशवाय एवढे करूनही बदलाबदलीिी धावपळ. बोट चदवसातून एकदाि स टते. तर पयायी एस. टी. बस 
२/३ वळेा तरी असते. या सवांिा पचरपाक असा झाला की, कोकिी मािसािी बोटीवरिी माया पातळ 
झाला आचि त्यािा ओढा एस. टी. कडे वळला. बोटीिी उतारूक्षमता फक्त ४०/४५ टके्कि वापरात येअू 
लागली. भाडेवाढ होअूनही, बोट वाहतूक तोट्यात येऊ लागला. उतारू कमी त्याम ळे उत्पन्न कमी, त्यात 
१९७३ पासून बोटीला लागिाऱ्या तेलािे भाव एकदम भडकल्याम ळे खिांत बेस मार वाढ झाली. मोगल 
लाइनलाही वाहतूक िालचविे अशक्य होअून बसले. १९७३–७४ मध्ये १६ लाख रुपये तोटा आला, तर 
१९७४–७५ मध्ये ४० लाख, १९७५–७६ मध्ये ६० लाख. त्याम ळे कें द् सरकार ही वहातूक बंद करायच्याि 
चनिययाला आले होते. एस. टी. िी पयायी व्यवस्र्ा असताना सावयजचनक के्षत्रातील बोट वाहातूक तोट्यात 
िालू ठेविे कें द् सरकारला समर्यनीय वाटेना. पि लोकाग्रहास्तव कोकिच्या व गोव्याच्या उतारंूच्या 
वहातूकीच्या दृष्टीने सागरी वहातूकीिे अनन्यसाधारि महत्व लक्षात घेता १९७६ मध्ये समझोता घडवनू 
आिण्यात आला व त्यान सार बोट वाहात कीत काही व्यावहाचरक स धारिा करण्यात येऊन ती िालू 
ठेवण्यात आली आहे. आगबोटीचशवाय कोकि ही कल्पनाि लोकानंा असह्य होती. 

 
“कें द् सरकार”, “गोवा” तसेि “महाराष्ट्र शासन” व “मोगल लाइन” याचं्या संय क्त करारात 

प ढील प्रम ख अटी घालण्यात आल्या आहेत :– 
 
(१) केवळ दोनि बोटी असल्याने व बोटीच्या वाहतूकीत चनयचमतपिा आििे आवश्यक असल्याने 

बोट अेकूि फक्त “पािि” बंदरे, आठवड्ातील सहाही चदवस (अेक चदवस स ट्टीिा सोडून) घेत जाईल. 
जयगड, म साकाजी, चवजयद गय, देवगड, पिजी ही ती पािं बंदरे होत. 

 
(२) बोट वाहतूक हंगामात, म ंबईहून कोकिच्या िार बंदराकंडे जािारी एस. टी. िी रे्ट वहातूक 

बंद करण्यातं येईल. त्याम ळे एस. टी. व बोट वाहातूक यातं होिारी अपव्ययी िढाओढ टळेल व बोटीसाठी 
अचधक प्रवासी उपलब्ध होतील. त्याम ळे उत्पन्न वाढून तोटा कमी होईल. 

 
(३) येवढे करूनही मोगल लाइनला तोटा येईल तो प ढील प्रमािे सोसण्यात येईल. अेकूि 

तोट्यातील २० टके्क तोटा मोगल लाईन सोसेल व उरलेला ८० टके्क तोटा प ढील प्रमािात वाटला जाईल. 
महाराष्ट्र शासन ४० टके्क, गोवा शासन ३५ टके्क, व कें द्सरकार २५ टके्क. 

 
१९७६–७७ च्या ‘सागरी हंगामात’ र्ोडी स धारिा चदसून आली. प्रवाशातं स मारे ४०,००० ने वाढ 

झाली, त्यान सार मोगल लाइनिे उत्पन्न ६१ लाखावरून ७४ लाखावर गेले. बोटीिा वापरही ४२ टक्याहून 
५२ टक्यावर गेला. परंत  “ना नफा, ना तोटा,” या पायरीवर यायला बोटीिी उतारू क्षमता ९० ते ९२ टके्क 
वापरली गेली पाचहजे. प्रमाि प्रर्म दशयनी जास्त वाटते खरे, पि त्यािे कारि असे की, बोट वाहतूक ही 
पावसाळ्यािे ४ मचहने बंद असल्याने ती सारी तृट उरलेल्या ८ मचहन्यात भरून काढावी लागते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

पिजी आचि कोकि बंदरे याचं्या “उत्पन्नािा व प्रवाशाचं्या संख्येिा” अभ्यास करता, असे आढळून 
आले आहे की, कोकिातील उतारू ६० टके्क असतात, तर पिजीिे ४० टके्क. पि उत्पन्नाच्या बाबतीत हे 
प्रमाि नेमके उलटे पडते. यािाि अर्य असा की, कोकििे बह तेक उतारू खालच्या वगािे असतात, तर 
पिजीिे केबीन क्लास, वरच्या वगािे चशवाय पिजी हे अंतराने अचधक असल्याम ळे भाडेही त्या प्रमािात 
अचधक असते. या बोट वाहतूकीिे आिखी एक वैचशष्ट्ट्य असे की, चवचशष्ट हंगामात, चवशषेतः उन्हाळ्याच्या 
चदवसात, गिपती, चदवाळी व होळी या सिास दीच्या चदवसात वाहतूक जास्त असते, तर एरवी फारि 
कमी. या गदीच्या चदवसातही वाहतूक अेकमागी असते. प्रर्म जाताना व सिवार व हंगाम अखेरीस परत 
येताना. या सवय अडििींना तोंड देत बोट वाहतूक सध्या ‘तग’ धरून आहे. चतला जीवदान द्यावयािे प्रयत्न 
महाराष्ट्र व गोवा शासने करीत आहेत. सध्याच्या बोटी कोकि बंदरात वाहत कीला अयोग्य आहेत. त्यानंा 
पाण्यािी खोली अचधक लागते. त्याम ळे, “दाभोळ, मालवि इत्यादी महत्त्वािी व हमखास प्रवासी देिारी 
बंदरे, ह्या बोटी, बंदरात पािी कमी असल्याने चनयचमतपिे वळेेन सार घेअ ूशकत नाहीत, भरती–ओहटीवर 
त्यानंा अवलंबून राहाव ेलागते. त्याम ळे सध्या ही बंदरे बंदि करण्यात आली आहेत. पयायी योजना म्हिून 
पाण्यािी खोली कमी लागिाऱ्या ५०० उतारंूिी क्षमता असिाऱ्या १/२ लहान बोटी कें द् सरकारने ‘मोगल 
लाइन’ ला घेऊन द्याव्यात असा प्रयत्न िालू आहे. येत्या ५/७ वषांत सध्याच्या बोटी त्याचं्या वयोमानान सार 
चनकालात काढव्या लागिार आहेत. कोकिातील रस्ते-चवकास िालू आहेि. नवीन मोठे पूल बाधंण्यात 
येत आहेत. म ंबई व कोकिातील अनेक गावातील अंतर एकंदरीत कमी होत आहे. व याम ळे रस्ते 
वाहत कीवर लागिारा वळे व खिय यात बित होिार आहे. एस. टी. िे भाडेपि त्याम ळे कमी पडायला हव.े 
कोकिात रेल्विेे वारे वाहू लागले आहेत. त्यासंदभात बोट वाहत कीिे भचवतव्य ठरण्यािी शक्यता आहे. 

 
महाराष्ट्राच्या णकनाऱयावर बारमही सागरी प्रवासी वाहतूकीिे प्रयोजन 

 
कोकि चकनाऱ्यावर बारमाही म्हिजे पावसाळ्यातही प्रवासी बोट वाहतूक हवी अशी मागिी अनेक 

वळेा करण्यात येते. ही मागिी प री करायिी तर त्यासाठी काही गोष्टींिा मेळ बसायला हवा. अेकतर 
पावसाळ्यातही स रचक्षत असिारी बंदरे हवीत. द सरे तशी वाहातूक करू शकिाऱ्या बोटी हव्यात. चतसरे 
म्हिजे वाहतूक हवी, आचि िौरे् पयायी पावसाळी वाहतूक, साधनािंी उपलब्धता, त्यातील सोय व 
त्याबाबतिा आर्थर्क चविार. 

 
महाराष्ट्राच्या चकनाऱ्यावर हाताच्या बोटावंर मोजण्याइतकी पावसाळी हवते स रचक्षत असलेली 

मध्यम प्रतीिी बंदरे आहेत. ती म्हिजे, चदघी (म रूड-जंचजरा) जयगड, म साकाजी, चवजयद गय व देवगड. 
रत्नाचगरीिे भगवती बंदर कृचत्रमचरत्या तयार करण्यात येत आहे. आिखी बंदरे पावसाळी वाहत कीसाठी 
म द्दाम तयार करायिी म्हिजे कोट्यावधी रुपयािंी ग ंतविूक करावी लागेल. त्याबाबत ताचंत्रक क्षमतेिाही 
चविार करावा लागेल. 

 
बोटींिा चविार करायिा झाला तर, आज ज्या बोटी प्रवासी वाहतूक करतात, त्यानंा पावसाळी 

वाहत कीसाठी परवाना आहे. पि तो मालवाहत कीसाठी आहे, प्रवाशासंाठी नाही. त्यासाठी खास नवीन 
बोटी बाधूंन घ्याव्या लागतील व त्यासाठी लागिाऱ्या पैशािंा चहशबे कोटींनीि करावा लागेल. सध्यािीि 
वाहतूक तोट्यात जात असताना असे धैयय खाजगी के्षत्रातील क िी दाखवील असे वाटत नाही. सरकारही 
त्याबाबत उत्स क चदसत नाही. 

 



 

अनुक्रमणिका 

समजा, अशा बोटी उपलब्ध झाल्या तरी, पावसाळ्यातील वादळवाऱ्याच्या त फान हवामानात, 
लाटािंा मार खात, वपगा घालत िालिाऱ्या बोटीत होिारी गैरसोय व त्रास सोसत प्रवास करण्यासाठी 
फारसे प्रवासी उपलब्ध होतील की नाही यािी शकंा आहे. चशवाय तो प्रवास हा प्रवास न ठरता साहस 
ठरेल. आता सगळ्या बंदरापंयंत एस. टी. िी सेवा उपलब्ध आहे आचि पावसाळ्यातही चतिी वाहतूक 
चबनबोभाट िालू असते. ती अचधक स रचक्षत व स सह्य ठरेल. त्याम ळे म द्दाम आपला जीव स खास खी, सागर 
प्रवासासाठी फारसे क िी टागंिीवर टाकिार नाही. आचि बायका–म लानंा घेअून तर नाहीि नाही. या 
चशवाय पावसाळ्यात कोकिातली एकूि वाहतूकि कमी होते. गौरी-गिपती सोडले तर वाहत कीिे प्रमाि 
घसरते. ते काही स टीिे चदवस नसतात. 

 
अशा पचरस्ट्स्र्तीत चवशषेतः, पयायी सोय उपलब्ध असताना पावसाळी सागरी प्रवासी वाहतूक 

कोकि चकनाऱ्यावर स रू करायिी फारशी आवश्यकता नाही. 
 

महाराष्ट्राच्या णकनाऱयावर ह वर मरीन–ह वर क्राफ्ट यािें औणित्य 
 
चकनाऱ्यावरील प्रवासी आगबोट वाहत कीतील वैचशष्ट्ट्य हे आहे की, त्यातील बह संख्य उतारू 

खालच्या वगाने प्रवास करिारे आहेत. कारि उघड आहे; आर्थर्क पचरस्ट्स्र्ती. बोट वाहत कीला होिारा 
तोटा टाळण्यासाठी जेव्हा जेव्हा भाडेवाढीिा प्रश्न चनघाला, त्यावळेी कोकिातील जनतेने केलेला प्रखर 
चवरोध केवळ भावनात्मक होता असे मानायिे कारि नाही. तरीही भाडेवाढ होत राचहली आचि बोट 
वाहतूक कमी होण्यािी जी अनेक कारिे आहेत, त्यात ‘भाडेवाढ’ हेही अेक आहे. ही जर वस्त स्ट्स्र्ती आहे 
तर ज्या “हॉवर क्ाफ्ट व हॉवर मरीन” िे भाडे चकतीतरी पटीने जास्त असेल. त्यािंा कोकिातला प्रवासी 
चकतपत उपयोग करील याच्याचवषयी साधारि शकंा वाटते. ह्या दोन्हीही तऱ्हेच्या बोटी अत्यंत आध चनक, 
गचतमान, स खकारक असतात हे खरे. पि त्यािंी म ळ वकमत, देखभालीिा, िालचवण्यािा, खिय हा इतका 
जास्त असतो की, “ना नफा ना तोटा” या तत्त्वावर जरी लोकाचं्या सोयीसाठी, आग्रहासाठी त्या 
आिायच्या म्हटल्या तरी, त्यािें भाडे कोकि प्रवाशानंा सध्यातरी परवडिार नाही. कारि सध्याच्या 
भाड्ापेक्षा ते चतपटीने तरी जास्त असेल. 

 
आिखी एक प्रश्न असा आहे की, एवढ्या गचतमान सागरी प्रवासािी आज आवश्यकता आहे काय? 

आचि असली तरी असे चकती प्रवासी चनघ ूशकतील की, त्यासाठी ते इतक्या वाढीव प्रमािात भाड्ावर 
खिय करावयास तयार होतील ? औद्योचगक चवकास अचधक प्रमािात होअून प्रवास करिाऱ्या वगािी 
आर्थर्क पचरस्ट्स्र्ती िागंली स धारेपयंत, वकवा या चवकासाच्या संदभात नवीन आर्थर्क बाबतीत संपन्नवगय 
कोकिात तयार होअनू त्या वगाच्या प्रवाशासंाठी या तऱ्हेच्या “जलद सागरी वाहतूक” साधनािंी 
आवश्यकता चनमाि होईपावतेो, हॉवर क्ॉफ्ट/हॉवर मरीन या तऱ्हेच्या खर्थिक बोटींिा चविार स्र्चगत ठेविे 
इष्ट होईल. याला एक अपवाद करावा लागेल. हौशी प्रवाशासंाठी काही चनवडक चठकािािंा चवकास 
करण्यात आला आहे. (उदा. जलद गय, नयनरम्य चनसगयपचरसर इ.) म रूड जंचजरा येर्ील स ंदर श भ्र 
वाल कामय चकनारा, हे अशा प्रवाशासंाठी आकषयि ठरू शकेल आचि हे प्रवासी जर सधन वगातील 
असतील तर त्याचं्यासाठी या तऱ्हेिी वाहतूक स रू करता येईल. कारि पैसे खिय करण्यासाठी, मजा 
करण्याकचरता सढळ हाताने चखसा चरकामा करायला हे हौशी लोक तयार असतात. म ंबई व पिजी या 
मागांवर असे प्रवासी चमळायिी शक्यता आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

(२) कोकिातीिं खाड्ामंधीिं अतंगचत जिंवाहतूक :– 
 
कोकिातील भौगोचलक पचरस्ट्स्र्तीिे वियन करताना त्यािें एक वैचशष्ट्ट्य म्हिून खाड्ािंा उल्लखे 

या अगोदरि करण्यात आला आहे. या खाड्ा केवळ कोकििे सौंदययि वाढवतात असे नाही तर, 
जलवाहत कीिे एक साधन म्हिूनही त्या उपयोगी पडतात. कोकिात रस्त्यािें जाळे तयार होईपयंत 
कोकिातील वाहतूक व्यवस्रे्त या खाड्ानंा अनन्यसाधारि महत्त्व होते. आचि आजही त्यािें महत्त्व 
कायम चटकून आहे. खाड्ावंर अनेक चठकािी पूल बाधंण्यात आल्याम ळे वकवा त्याचं्या द र्डी, रस्त्यािंी 
आखिी झाल्याम ळे त्याचं्यातील जलवाहतूक चदवसेचदवस कमी कमी होत आहे. तर्ापी योग्य तऱ्हेने 
जोपासिी व चवकास केल्यास आजही त्या महत्त्वािी कामचगरी बजाव ूशकतील व काही चठकािी त्याप्रमािे 
बजावीतही आहेत. खाड्ािें महत्त्व कमी होण्यािे, चवशषेतः वाहत कीच्या दृष्टीने, आिखी एक कारि 
म्हिजे डोंगरमाथ्यावरील जंगलतोड व त्याम ळे जचमनीिी वाढती धूप. जी प्रचतवषीच्या पावसाळी पाण्याच्या 
लोंढ्याबरोबर खाड्ात उतरून त्यािंी नैसर्थगक पाण्यािी खोली कमी करून, नौकानयन क्षमता सतत 
कमी करत आली आहे. 

 
बंदरापं्रमािेि खाड्ाकंडेही काहीसे द लयक्ष झाले आहे. १९५७ साली नेमलेल्या न्यायाधीश गोखले 

सचमतीने “ठािे खाडीिा चवकास” व १९६७ साली नेमलेल्या लोकसभा सदस्या “श्री भगवती सचमतीने” 
माडंला. बंदरािी स धारिा अंतगयत जलवाहतूकीसाठी करण्यािी चशफारस केली होती. तर्ाचप 
चवकासासाठी केवळ हीि दोन के्षते्र योग्य आहेत असे नाही. धरमतर (आंबानदी), बािकोट (साचवत्रीनदी), 
दाभोळ (वचषष्ठी नदी), जयगड (शास्त्रीनदी) इत्यादी खाड्ाही चवकासयोग्य असून चनदान स्र्ाचनक 
उपयोगासाठी त्यात स धारिा करिे शक्य व इष्ट आहे. 

 
कोकिातील काही प्रम ख खाड्ािंी नावं व त्यािंी नौकनयनशीलता खालील तक्त्यावरून 

समजेल. 
 

तक्ता क्रमाकं ६१ 
कोकिातीिं प्रमुख खाड्ा व नद्या आणि त्यािंी नौकानयनक्षमता 

 
अन . 
क्माकं 

खाडीिे/नदीिे नाव चजल्हा नौकानयन क्षमता 
चक. मी. मध्ये 

१ २ ३ ४ 
१ अनाळाखाडी (वैतरिा नदी) ठािे ६७ 
२ आिरा खाडी रत्नाचगरी ५ 
३ आघा खाडी रत्नाचगरी ३ 
४ काळबादेवी खाडी रत्नाचगरी २ 
५ कालावली खाडी (गड नदी) रत्नाचगरी ६ 

६ केळवा खाडी ठािे ६ 



 

अनुक्रमणिका 

७ केळशी खाडी रत्नाचगरी ३ 

८ कोिरा खाडी रत्नाचगरी ३ 
९ कोळंब खाडी रत्नाचगरी ६ 
१० रेवदंडा खाडी (क ं डचलका नदी) क लाबा ३३ 

११ जयगड खाडी (शास्त्री नदी) रत्नाचगरी २२ 
१२ जैतपूर खाडी रत्नाचगरी १ 
१३ ठािे खाडी रत्नाचगरी १० 
१४ डहािू खाडी ठािे १ 
१५ तारकली खाडी (कली नदी) रत्नाचगरी ३२ 

१६ तारापूर खाडी ठािे १ 
१७ तेरखोल खाडी (तेरखोल नदी) रत्नाचगरी ३८ 
१८ दाभोळ खाडी (वाचशष्ठी नदी) रत्नाचगरी ४२ 

१९ देवगड खाडी रत्नाचगरी १४ 
२० धरमतर खाडी (अंबा नदी) क लाबा ३२ 

२१ चनवली खाडी रत्नाचगरी काही मीटसय 

२२ पनवले खाडी (काळ ंद्ी नदी) क लाबा १० 

२३ पाज खाडी (हािे) रत्नाचगरी ३ 
२४ पाताळगंगा नदी क लाबा १६ 
२५ पूियगड खाडी रत्नाचगरी २२ 
२६ बािकोट खाडी (साचवत्री नदी) क लाबा व 

रत्नाचगरी 
६० 

२७ मनोरी बृहनम ंबई १ 
२८ मालाड (वसेाव)े बृहनम ंबई १ 
२९ माहीम (वादें् खाडी) बृहनम ंबई १ 
३० मोिेमाड खाडी रत्नाचगरी ३ 
३१ राजपूरी खाडी क लाबा ४० 
३२ रनपार खाडी रत्नाचगरी ३ 
३३ राजीवाडा खाडी रत्नाचगरी २० 
३४ रेडी खाडी रत्नाचगरी ३ 
३५ वरोडा रत्नाचगरी १ 



 

अनुक्रमणिका 

३६ वसई खाडी (उल्हास नदी) ठािे ३५ 
३७ चवजयद गय खाडी (वाघोठि नदी) रत्नाचगरी ४२ 
३८ चशरोडा खाडी रत्नाचगरी ३ 
३९ सातपाटी खाडी ठािे ५ 

 
महाराष्ट्रातील एक प्रम ख अंतगयत जलवाहतूक योजना म्हिजे ठािे खाडी, उल्हासनदी, व वसई 

खाडी यािंा पडावातून मालवाहत कीसाठी चवकास करिे ही होय. या वाहतूक योजनेिा ताचंत्रक व आर्थर्क 
बाजूिा चविार झाला असून चतच्या काययवाहीसाठी सोचयस्कर टप्प्यािंा चविार िालू आहे. ही योजना 
कायास्ट्न्वत झाल्यास म ंबई व उपनगरातील रस्त्यावरून होिारी मालािी काही अनावश्यक वाहतूक कमी 
होईल अशी अपेक्षा आहे. म ंबई बंदरात येिारा जो माल, म ंबई शहरातील उद्योगधंद्याशी चनगडीत नसतो, तो 
या जलमागावाटे काही प्रमािात म ंबईच्या बाहेर परस्पर पोहोिचवता येईल, तसेि म ंबई बंदराच्या 
पार्श्यप्रदेशातून चनयातीसाठी येिाऱ्या मालाच्या बाबतीत करता येईल. चनधीिी उपलब्धता व त लनात्मक 
अग्रक्मान सार ही योजना टप्प्या–टप्प्याने हाती घेण्याबाबत शासनािा चविार िालू आहे. 

 
[३] मंुबई बंदर व पणरसरातंीिं प्रवासी िंाँि वाहतूक 

 
आकाश स्वच्छ असतानंा म ंबईच्या ‘गेटव ेऑफ इंचडया’ जवळ उभे राचहलात, आचि लाबंवर नजर 

फेकलीत तर पैलतीरावर ‘मोरा’, ‘माडंवा’ ही बंदरे व ‘एचलफंटा’ बेट दृष्टीस पडेल. माडंव्याच्या पूवेस 
धरमतर खाडीवर रेवस, भाल, व मािक ळे ही बंदरे आहेत. आचि रेवसच्या दचक्षिेला काही अंतरावर त्याि 
खाडीत धरमतर बंदर आहे. क लाबा चजल्ह्यातील म ंबई बंदराच्या समोर येिारा हा प्रदेश ख ष्ट्कीच्या मागाने 
खूपि लाबं पडतो. याउलट जलमागाने तो अगदी जवळ येतो. नकाशाकडे एक दृष्टीके्षप टाकला की, हे 
पटकन लक्षात येईल. वळे, खिय व प्रवासातील आरामािा चविार केला तर, सवयसाधारि प्रवासी जलमागयि 
पसंत करतात. मोरा बंदराच्या पचरसरातील उरि ताल क्यातील ५०–६० खेडी रेवसच्या पार्श्यचवभागातील 
अचलबाग ताल क्यातील १००–१५० खेडी व धरमतरच्या आसपासिी ३०–४० खेडी यािंा म ंबईशी संपकय  या 
लाँि वाहत कीद्वारे अचधक होत असतो. एचलफंटा हे तर हौशी पययटकािें मोठेि आकषयि आहे. सम द् 
प्रवास, चतर्ली घाराप रीिी लेिी व रम्य पचरसर याम ळे एचलफंटा मागावरील वाहतूक प्रचतवषी वाढति 
आहे. 

 
या लाँि वाहत कीला स रुवात केली १८६९ साली बॉम्ब ेस्टीम नेव्हीगेशन कंपनीने. द सरे महाय द्ध 

आटोपल्यावर य द्धकाळात बाधंलेल्या व नंतर चवक्ीस काढलेल्या लाँिेस स्वस्तात चवकत घेऊन काही 
खाजगी व्यक्ती या व्यवसायात उतरल्या. सरकारिे फारसे चनयंत्रि नव्हते. गैरवाजवी स्पधा, दरािें य द्ध, 
लाँिेसिी आपापसात वगे मयादा ओलाडूंन होिाऱ्या शययती यामं ळे वाहत कीिे तंत्र पार चबघडून गेले. बी. 
एस. एन. कंपनीने या मागािा नाद सोडला. शवेटी राज्य शासनाने या वाहत कीिे चनयंत्रि बंदर 
चवभागाकडे सोपवले. लाँिमालकानंी पि समझोता करून सगळ्या लाँिेस एकत्र आिल्या. या वाहत कीत 
स धारिा करायला अजून वाव आहे. पि पूवीपेक्षा पचरस्ट्स्र्ती प ष्ट्कळ स धारली आहे. 
  



 

अनुक्रमणिका 
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म ंबई ते मोरा ५–६ लाख, रेवस ४–५ लाख, धरमतर १ लाख, एचलफंटा ५ लाख असे स मारे १५ 
लाख प्रवासी प्रचतवषी या लाँि वाहत कीिा फायदा घेत असत. वषयवार वाहत कीिे आंकडे पचरचशष्ट ५ मध्ये 
चदले आहेत. 

 
या वाहत कीत काही अडििी आहेत. म ख्य म्हिजे मोरा व रेवस येरे् गाळ साठल्याने लाँिेसिा 

ओहोटीच्या वळेी खोळंबा होतो. माडंवा बंदर हवामान चबघडल्यास वापरिे कठीि होते. लाँिेस ज न्या 
झाल्या आहेत. हे सवय प्रश्न सोडचवण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. 

 
[४] देशावरीिं अन्य अतंगचत जिं वाहतूक 

 
महाराष्ट्रािा सागरी चकनारा, कोकिातल्या खाड्ा, म ंबई बंदर व पचरसरातील छोटी बंदरे, या 

व्यस्ट्क्तचरक्त महाराष्ट्रात अनेक नद्यातं होड्ानंी प्रवाशािंी वाहतूक होत असते. परंत  बह तेक चठकािी 
पावसाळ्याप रती असते. व चवशषेतः जेव्हा जेव्हा नद्यानंा पूर आलेले असतात, तेव्हा ही वाहतूक बह धा 
अैलतीर–पैलतीराप रतीि मयाचदत असते. काही मोठ्या नद्यामंध्ये बह धा बारमाही वाहतूक िालू असते. 
पि अशा तरी फारि र्ोड्ा आहेत. नद्या व तलावावंरील तरींिी संख्या १००० च्या वर आहे. या तरी 
चजल्हा पचरषदाचं्या ताब्यात असतात व वार्थषक मक्त्याने जाहीर चललावाने त्या चदल्या जातात आचि 
त्यावरील वाहतूक म ंबई तर चवषयक कायदा १८६८ (बॉम्ब ेफेरीज ॲण्ड इनलँड व्हेसल्स ॲक्ट, १८६८) 
अन्वये चनयचमत केली जाते. जसे नद्यावंर पूल वकवा साकव होत जातील, तशी या तरींिी संख्या कमी होत 
जाईल. 

 
[४] बंदर णवकासािा आढावा 

 
(१) बंदरे व जिंवाहतुकीिी उपेक्षा :— कोकिातल्या बंदराकंडेि नव्हे तर कोकिच्या एकूि 

चवकासाकडे द लयक्ष झाले आचि होत आहे, असा सवयसाधारि चविार वारंवार जाहीरपिे माडंला जात 
असतो. राज्य शासनाने, चवधान सभेत आचि शासकीय प्रकाशनामंध्येही, चनदान बंदराचं्या बाबतीत हे मान्य 
केले आहे की, त्यािंी फार हेळसाडं झाली. १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य चमळाल्यानंतर चवचवध के्षत्रामंध्ये चवकासािे 
वारे वाहू लागले. पि चतसऱ्या पंिवार्थषक योजनेिा आरंभ होईपावतेो वाऱ्या-वादळाला सतत तोंड देिाऱ्या 
कोकिातल्या बंदरावंर मात्र चवकासािे वारे पोहोि ूशकले नाहीत हे खरे. पचहल्या पंिवार्थषक योजनेत 
अवघे ७ लक्ष रुपये तर द सरीत केवळ २२ लक्ष रुपये या बंदरावंर खिय झाले. हे आकडे हेि दशयचवतात की, 
देशातील प्रगतीिी लाट कोकिच्या चकनाऱ्यावर पोहोि ूशकली नाही. महाराष्ट्र शासनानेि १९६४ साली 
प्रचसद्ध केलेल्या “कोकिातली बंदरे” या प स्ट्स्तकेत बंदरामधील उचिवािंी एक जंत्री आढळून येते. 
बंदरातील गाळािी समस्या, तो काढण्याबाबतिी उपेक्षा, नौकानयानाच्या अप ऱ्या सोयी, अद्यावत 
नौकानयन तक्त्यािंी उिीव, बोटींसाठी, पडावासंाठी, लॉन्िेससाठी धक्क्यािंा अभाव, उतारंूसाठी 
स खसोयीिी कमतरता, ज नाट बोटी इ. इ. ही उपेक्षा जोपयंत परकीय सत्ता होती, तो पयंत कदाचित 
अपेचक्षत होती. देशाच्या आर्थर्क वा सामाचजक चवकासात मयाचदत गम्य असल्याने, कोकि आचि त्यातल्या 
त्यात बंदरे, चिचटशाचं्या आर्थर्क धोरिािा एक भाग म्हिून फारि द लय चक्षत राचहली. लष्ट्करी वा नाचवक 
दृष्ट्ट्याही चिचटशानंा कोकििे फारसे महत्त्व वाटले नाही. इंग्लंडमधल्या उद्योगधंद्याला सहाय्यक म्हिूनही 
कोकिात काही द य्यम वकवा पूरक उद्योग काढावयािी त्यानंा कधी इच्छा झालेली चदसत नाही. 
नौकानयन के्षत्रात तर चिचटशानंी जािूनब जून भारतीय उद्योगाला चनष्ट्प्रभ करण्यािे धोरि उघडपिे 
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स्वीकारले होते. तेव्हा कोकिातील बंदरे, नौकानयन आचि जहाज बाधंिी उद्योगानंा स्वातंत्र्यपूवय काळात 
तत्कालीन चिटीश शासनाने उते्तजन चदले नाही, यात काही आियय नाही. 

 
१९४७ साली स्वातंत्र्य आले भारतातल्या चवचवध के्षत्रात चवकासािे सूर घ म ूलागले. पि कोकिात 

ते क्वचिति ऐकू आले. 
 
फक्त शासनाला यासाठी दोषी धरता येिार नाही हे उघड आहे. स्र्ाचनक, अैचतहाचसक भौगोचलक 

पचरस्ट्स्र्ती आचि सामाचजक चविारसरिी ह्या सवांिाि हा पचरपाक म्हिावा लागेल. 
 
बंदरािंा चविार करताना त्याचं्या चवकासाकडे झालेल्या द लयक्षािंा उल्लखे या दृष्टीने महत्त्वािा 

ठरतो की, दळिवळिाच्या चवचवध साधनािंा चवकास होत असताना बंदर चवकासावर द लयक्ष झाल्याने इतर 
वाहतूक, म ख्यत्व े रस्ते वाहतूक घ्या. साहचजकि महत्त्वािी बनली. चवकासाच्या शययतीत बंदरे व 
नौकानयन मागे पडले ही वस्त स्ट्स्र्ती आहे. मग त्यािंी कारिे काहीही असोत. 

 
हा चविार करायिे द सरे एक कारि असे की, याप ढे चवकास करायिा झाला तर अपूतय-अन शषे 

भाग (बॅक लॉग) चकती आहे हे समजावनू घेिे इष्ट ठरते. कारि त्या संदभात प ढील योजनासंाठी साधनािंी 
व चनधीिी जमवाजमव करावी लागते. 

 
बंदर प्रशासन व चवकास यतं्रिा, सवेक्षि, गाळािा प्रश्न, नौकानयन सोयी, धके्क, उतारंूसाठी 

सोयी, माल साठविी व हाताळिीसाठी सोयी, पार्श्यप्रदेशाशंी दळिवळिाच्या पूरक सोयीस्कर व 
चकफायतशीर सोयी, आध चनक व अचधक गचतमान बोटी व लाँिेस उपलब्ध करिे, या सवय बाबतीत द लयक्ष 
झाले होते व या सवय उिीवािंी जंत्री तयार करिे, त्या कमी करण्यासाठी योजनाबद्ध प्रयत्नास लागिे, 
त्यासाठी चनधी उपलब्ध करून देिे व त्या योजना राबचवण्यासाठी काययक्षम यंत्रिा उभी करिे ही कामे 
करिे आवश्यक होते. 

 
(२) योजनाबद्ध णवकासास प्रारंभ :– 
 
द सरे महाय द्ध संपले आचि देशोदेशींच्या उध्वस्त संसाराचं्या फेर ज ळिीला सवयत्र स रुवात झाली. 

जी राष्ट्र ेप्रत्यक्ष य द्धग्रस्त नव्हती, त्यानंा अप्रत्यक्ष हानी पोहोिलेली होती. भारत सरकार आचि त्या वळेच्या 
म ंबई सरकारने पि १९४४ मध्ये “य द्धोत्तर प नरयिनेच्या काययक्म” हाती घेतला. या काययक्मात पचरवहनास 
प्राधान्य चदले असूनही बंदर व नौकानयनास त्यात स्र्ान चमळाले नाही. यात काही चनवडक के्षत्रािंा चवशषे 
चवकासाठी समावशे होता व त्यात रत्नाचगरी व क लाबा चजल्ह्यािंा समावशे होता. आचि हे काययक्म 
चजल्ह्यातील अनेक लोकप्रचतचनधींच्या सल्ल्याने आखण्यात आले होते, तरीही त्यात बंदर व नौकानयन 
यािंा नामचनदेश करण्यात आला नाही. पचरवहन चवकासात जोर देण्यात आला होता तो रस्ते बाधंिी व 
रस्ते वाहत कीवर. 

 
बंदराबंाबतच्या ताचंत्रक सचमतीने (पोटयस टेस्ट्क्नकल कचमटी) १९४६ सालच्या अहवालात तर 

लहान बंदराचं्या चवकासाबाबत अगदी स्पष्ट शब्दात अनावश्यकता व्यक्त केली होती, सचमतीने म्हटले होते, 
“बंदर चवकास केला की, व्यापार-उदीम वाढेल असे काही नाही. रस्ते चवकासाम ळे कदाचित ते शक्य आहे 
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.......... उतारंूच्या सोयीसाठी ज्या ज जबी स धारिा आवश्यक आहेत, तेवढीि कामे चनधीच्या 
उपलब्धतेन सार हाती घेण्यात यावीत. अगोदर व्यापार वाढू दे, मग बंदर स धारिा हाती घ्याव्या.” या स्पष्ट 
सल्ल्यािा पि कदाचित त्यावळेच्या योजनाकारावंर पचरिाम झाला असेल. 

 
(३) पंिवार्थषक योजनातंगचत णवकासािा धावता आढावा :– 

 
१९४९ मध्ये मंुबई राज्यािी पणहिंी पंिवार्थषक योजना आखण्यात आिंी. त्या वेळी कोकिातल्या 

एकूि वाहतूकीिे चित्र समोर ठेवनू त्यात बंदरािें स्र्ान चनचित करून काही चविारपूवयक योजना 
आखण्यात आली नाही. द सऱ्या योजनेत प्रयत्न झाला तो बंदरातंील काही उिीवा भरून काढण्यािा 
दीघयकालीन योजना आखून, त्यातील काययक्म क्मशः चनधीच्या उपलब्धतेन सार घ्यावा, असा फारसा 
चविार झाला नाही. चविाराला चदशा व गती आली ती चतसऱ्या योजनेपासून. महाराष्ट्र राज्य १९६० मध्ये 
स्र्ापन झाल्यानंतर, आचि अचधक अिूकपिे सागंायिे तर १९६३ मध्ये, राज्य सरकारने, स्वतंत्र बंदर 
संघटना उभी करून कस्टम खात्याकडून बंदरािें प्रशासन संपूियपिे या संघटनेकडे सोपचवल्यापासून. 
द दैवाने १९६०-६१ पासूनि, कोकिबोट वाहत कीिा खेळखंडोबा स रू झाला, त्यािी ििा इतरत्र केली 
आहे. रस्ते चवकास व एस. टी. प्रसार यामं ळे वाहतूक चतकडे वळली आचि बंदर चवकासािी बस 
ि कल्यासारखीि पचरस्ट्स्र्ती चनमाि झाली. या वाहत कीिे प रुज्जीवन करावयािे प्रयत्न िालू आहेत. पि 
सध्यातरी या पचरस्ट्स्र्तीत बदंरातून होिाऱ्या मालवाहत कीच्या गरजेन सार त्यािंा चवकास काययक्म आखिे 
आवश्यक होऊन बसले आहे. 

 
आतापयंत पंिवार्थषक योजनातंगयत चकती खिय झाला यािी आकडेवारी प ढे चदली आहे :— 

    लक्षरूपये 
पचहली पंिवार्थषक योजना— १९५१–५२ ते १९५५–५६ ७·०० 
द सरी पंजवार्थषक योजना— १९५६–५७ ते १९६०–६१ ३०·०० 
चतसरी पंिवार्थषकक योजना— १९६१–६२ ते १९६५–६६ १०३·०० 
तीन वार्थषक योजना— १९६६–६७,१९६७–६८ व १९६८–६९ १३०·०० 
िवर्ी पंजवार्थषक योजना— १९६९–७० ते १९७३–७४ ३२४·०० 
    ५९४·०० 
पािवी पंिवार्थषक योजना— १९७४–७५ ते १९७८–७९ ६२५·०० 
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या योजनाकाळात अनेक लहानमोठी कामे हाती घेण्यात आली. त्यातील काही प्रम ख कामे अशी 
होती :— 

 
(१) दाभोळ, चवजयद गय व जयगड येरे् बोटींसाठी धके्क, 
 
(२) भगवती बंदर (चमया व)े रत्नाचगरी येर्ील धक्काचवरचहत बारमाही बंदर 
 
(३) रेडी बंदरात खचनज लोखंडाच्या चनयातीसाठी धके्क व अन्य स धारिा, 
 
(४) चदघी–म रुड–जंचजरा येरे् बारमाही उतारू बोटी लागण्यासाठी धक्का, 
 
(५) क लाबा चजल्ह्यात माडंवा येरे् लाँिेससाठी धक्का, 
 
(६) ५०० टनी डे्रजर अगस्ती व इतर तीन छोटे डे्रजसय, 
 
(७) अनेक बंदरात उतारंूसाठी सोयी, चवश्रामधामे, पािीप रवठा, चवद्य तीकरि. उपाहारगृहे इ., 
 
(८) काही बंदरातंील गाळ काढण्यात आला, 
 
(९) अनेक बंदरात नौकानयनासाठी चदव,े द्वीपगृहे व बोये इ. उभारण्यात आले, 
 
(१०) काही बंदरातंील जलसवेक्षिािी कामे हाती घेण्यात आली, 
 
(११) काही खाड्ामंध्ये उतारू लाँिेससाठी तरते धके्क टाकण्यात आले, 
 
(१२) अनेक मस्ट्च्छमार बंदरामंध्ये छोटे धके्क, जाळी स कचवण्यासाठी जागा, रस्ते इत्यादींिी कामे 
करण्यात आली, 
 
(१३) चमरकर–वाडा–रत्नाचगरी येरे् स मारे ४ कोटी रुपये खिूयन खास मस्ट्च्छमार बंदर बाधंण्यात 
येत आहे. 
 
गेल्या काही वषांपासून महाराष्ट्रात चजल्हाचनयोजनास प्रारंभ झाला. बंदर चवकास योजनािें दोन 

भाग करण्यात आले आहेत. ज्या कामािंा प्रत्यक्ष फायदा स्र्ाचनक स्वरूपािा असेल ती कामे चजल्हा 
चनयोजन मंडळाच्या कके्षत देण्यात आली व ज्यािंा फायदा एकाहून अचधक चजल्ह्यानंा होिार असेल, ती 
कामे राज्यस्तरीय कामे म्हिून ठरचवण्यात आली. जलसवेक्षि, चवचवध तराफे खरेदी व आस्र्ापना 
ह्याबाबतच्या योजना द सऱ्या वगात–राज्यस्तरीय कामात–समाचवष्ट करण्यात आल्या. त्याम ळे 
बंदरचवकासािी कामे चनवडिे, त्यािंा अग्रक्म ठरचविे व त्यासाठी चनधी उपलब्ध करून देिे ही जबाबदारी 
त्या त्या चजल्हा चनयोजन मंडळावंर येऊन पडली. 
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६ वी पंिवार्थषक योजना–१९८०–८१ ते १९८४–८५ 
 
सहाव्या पंिवार्थषक योजनेत महाराष्ट्रातील मध्यम व लहान बंदराचं्या चवकासासाठी ६ कोटी रुपये 

राखून ठेवण्यात आले आहेत. या काययक्मािी स्रू्ल रूपरेषा प ढीलप्रमािे आहे :— 
 

अ.क् काययक्म  तरतूद लक्ष रुपये 
(१) बंदरातील धके्क  १४२·०० 
(२) प्रवाशांसाठी स चवधा व अन्ये बांधकामे  ३०·०० 
(३) तराफ्यांिी खरेदी  ६०·०० 
(४) गाळ काढिे  ४०·०० 
(५) सवेक्षि व अन्य पहािी, संशोधन  ६७·०० 
(६) नौकानयन स चवधा  ३०·०० 
(७) अंतगयत जलवाहतूक  ५१·०० 
(८) धडक काययक्म (लहान नौकासांठी स चवधा)  ४०·०० 
(९) सागरी धूपप्रचतबंधक कामे  १४०·०० 

  एकूि ६००·०० 
    

 
या काययक्मातील प्रम ख काम म्हिजे, रत्नाचगरी येर्ील भगवती बंदरािा चवकास (अपेचक्षत खिय २ 

कोटी रुपयावंर). त्यान सार रत्नाचगरी येरे् नमयदा चसमेंट कंपनीतफे काढल्या जात असलेल्या चसमेंट 
कारखान्यासाठी सागरमाग े आयात करण्यात येिारा अधयप्रचक्चयत माल भगवती बंदरात उतरवनू 
घेण्यासाठी योग्य त्या सोयी प रचवण्यात येत आहेत. यात बोटींसाठी धक्का, गाळ काढिे, नौखेिक नौका 
(टग), नौकानयन स चवधा इत्यादींिा समावशे आहे. या स चवधा अर्ाति अशा दृष्टीने आखण्यात आल्या 
आहेत की, त्यािंा उपयोग बंदरात सध्या िालू असलेल्या वाहत कीस तसेि चसमेंट प्रकल्पासाठी येिाऱ्या 
बोटीसदृश अन्य बोटींनाही होऊ शकेल. 

 
वरील सहा पंिवार्थषक योजनामं ळे बंदरािंा प्रत्यक्ष चवकास चकती झाला, माल व प्रवासी वाहतूक 

चकती वाढली, बंदराच्या पार्श्यभमूीप्रदेशाच्या चवकासास त्यानंी चकती हातभार लावला यािे मूल्यमापन 
करण्यािे हे स्र्ळ नव्हे. परंत  याप ढील चवकास योजना व सागरी वाहतूकवधयन यासबंंधी काही स्रू्ल 
कल्पना माडंता येतील. 

 
प्रिचलत वाहत कीच्या चकमान गरजा भागचविे, त्यात आध चनकता आििे पार्श्यप्रदेशािी चवकास 

क्षमता लक्षात घेऊन संकस्ट्ल्पत प्रकल्पजन्य वाहत कीसाठी बंदरानंा स सज्ज करिे, सागरतटसचन्नध अचधक 
सोयीस्कर व चकफायतशीरपिे उभारण्यात येउ शकिारे प्रकल्प उदाहरिार्य चसमेंट, खत, वीजचनर्थमती, 
जहाज बाधंिी, द रुस्ती व तोडिी (Scrapping), मत्स्यव्यवसाय तसेि सागरी भागात सापडलेले इंधनािे 
व नैसर्थगक वायूिे साठे यावर आधाचरत उद्योग, इत्यादींना सागरी वाहत कीसाठी चनवडक बंदरात स चवधा 
उपलब्ध करून देिे या गोष्टींिा चविार व्हावयास हवा. तसेि बंदरातील सोयींव्यचतचरक्त अशा प्रकल्पाना 
लागिाऱ्या अन्य पूरक स चवधा उदा. पािी, वीज, रस्ते, जमीन इत्यादी उपलब्ध करून देवनू सरकारी 
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अर्वा, खाजगी के्षत्रानंा कोकि चकनाऱ्यावर आकर्थषत करिे याही बाबींकडे लक्ष देता येईल. औद्योचगक 
चवकासाच्या ह्या चवचवध अंगािें सम पयोजन करून सागरी वाहतूक वाढचवण्यािे प्रयत्न करता येतील. 
वाहत कीिे पके्क अंदाज बाधूंन बंदरािंी ताचंत्रक क्षमता, त्या उपलब्ध करू देण्यासाठी लागिाऱ्या चनधीिी 
तरतूद यािंाही चविार करावा लागेल. यािवळेी पयायीं वाहतूक साधनािंाही त लनात्मक अभ्यास करिे 
अचनवायय ठरेल. 

 
इंधनाच्या िढत्या चकमतीम ळे व वाढत्या द लयभतेम ळे तसेि देशातील रेल्वे व रस्ते या वाहतूक 

साधनावंर पडिाऱ्या असह्य बोजाम ळे नजीकच्या काळात चनदान काही मालाच्या बाबतीत चकनारी 
वाहत कीस परत उजाळा चमळण्यािी शक्यता आहे. ह्या बद्दलच्या पचरस्ट्स्र्तीिा महाराष्ट्रातील बंदरे व 
सागर वाहत कीवर काय फायदेशीर पचरिाम होऊ शकेल याकडे लक्ष ठेवावयास हव.े 

 
या संदभात प ढील अहवाल मागयदशयक ठरतील :– 
 
(१) चनयोजन मंडळाने चनय क्त केलेल्या राष्ट्रीय पचरवहन नीचत सचमतीिा अहवाल–मे १९८० 
 

(Report of the National Transport Policy Committee May 1980.) 
 
(२) वरील सचमतीच्या सूिनेवरून महाराष्ट्र शासनाने, म ंबई चवर्श्चवद्यालयामाफय त पचिम 

चकनाऱ्यावरील वाहतूक व्यवस्रे्िा अभ्यास करून परस्पर पूरक आदशय वाहतूक योजनेसंबधंी तयार करवनू 
घेतलेला खास अहवाल.—जून १९८० 

 
A Study of West Cast Transport Network – An Optimal Inter–Modal Mix. June 

1980) 
 
वरील अहवालात (क्. १) भारताच्या एकूि पचरवहन व्यवस्रे्संबधंी राष्ट्रीय धोरिािी मागयदशयक 

तत्त्व े चनदेचशत करण्यात आली आहेत. अहवाल क्. २ मध्ये भारताच्या पचिम चकनाऱ्यावरील चवशषेतः 
महाराष्ट्रातील सागरसलंग्न प्रदेशातील वाहत कीिा अभ्यास करून रेल्वे, रस्ते व सागरीवाहतूक याचं्या 
उपय क्तोत्तम आदशय समीक्षिािा आराखडा सादर करण्यात आलेला आहे. 

 
पचरवहन हे एक पचरवतयनीय के्षत्र असल्याने सदैव सतकय  राहून वाहत कीच्या गरजेन सार पचरवहन 

धोरिात वळेोवळेी पचरस्ट्स्र्तीन रूप योग्य ते बदल कराव ेलागतात.  
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प्रकरि ९ 
 

नौकानयन णवकास 
 

(१) नौकानयनािे वगीकरि :– 
 
जलवाहत कीिे स्रू्लमानाने दोन भाग पाडता येतील : (अ) अंतगयत जलवाहतूक व (आ) सागरी 

वाहतूक. 
 

(अ) अतंगचत जिंवाहतूक :– अंतगयत जलवाहतूक उपचवभागता येते. 
 
(१) नद्यातूंन िालिारी वाहतूक. 
 
(२) भरती–ओहोटीिा पचरिाम होिाऱ्या खाड्ावंर िालिारी वाहतूक. 
 
(३) तलाव, जलाशय (चनसगयचनर्थमत वकवा जलवसिन वा वीजचनर्थमती प्रकल्पासंाठी बाधंण्यात 

येिारे जलाशय) यावंर िालिारी वाहतूक. 
 
(४) नौकानयनासाठी खास तयार करण्यात आलेले कालव ेवा जलमागय यावर िालिारी वाहतूक. 
 
अंतगयत जलवाहतूक प्रवासी व माल वाहतूकीसाठी तसेि चवहारासाठीही फार प्रािीन काळापासून 

उपय क्त ठरलेली आहे. नद्या, खाड्ा व तलाव ही चनसगािी देिगी असल्याने मानवाने साहचजकि अगदी 
स रुवातीपासूनि त्यािंा उपयोग वाहत कीसाठी व चवहारासाठी केला. नद्या व खाड्ा याचं्या प्रवाहसमातंर 
असे रस्ते व रेल्व ेयािंा चवकास स रू झाल्यावर अनेक कारिामं ळे अंतगयत जलवाहत कीवर पचरिाम होिे 
साहचजक होते आचि अनेक चठकािी तो असा प्रत्यक्षात झाल्यािे आढळून येते. 

 
(आ) सागरी वाहतूक :– सागरी वाहत कीिेही दोन भाग पाडता येतात. 

 
(१) णकनारी वाहतूक :– प्रवाशािंी अर्वा मालािी ही वाहतूक एकाि देशाच्या चकनाऱ्यावरील 

चवचवध बंदरामंध्ये होत असते. 
 
(२) परदेशी वाहतूक :– यात अन्य देशाशंी होिाऱ्या सागरी वाहत कीिा समावशे होतो. यातही 

प्रवासी व मालसाहतूक या दोघािाचह अंतभाव होतो. 
 

२] काहंी प्रमुख देशातीिं नौकानयन णवकासािा आढावा :– 
 
आपल्या अभ्यासाच्या बोटीिे स काि ूभारताच्या चकनाऱ्याकडे वळचवण्याअगोदर आपि जगाच्या 

सागरतटीय देशािंा एक दौरा करून त्या देशातील प्रािीन व इचतहास कालीन नौकानयन पचरस्ट्स्र्तीिे 
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धावते दशयन घेऊ या. भारतात प्रािीन काळापासून नौकानयनािा सते्तसाठी, व्यापारासाठी, चवहारासाठी 
उपयोग केला जात होता. अन्य प्रािीन संस्कृती या के्षत्रात मागे होत्या, असे मानावयािे कारि नाही. 

 
(अ) प्रािीन काळ :— 

 
इणजप्त—स मारे ३,००० चिस्तपूवय कालापासून इचजप्तमध्ये नौकानयनािा व्यापारासाठी वापर 

केला जात असे. स रुवातीला हे सागरी दळिवळि फक्त भमूध्यसम द्ाप रते मयाचदत होते. आचि तेही 
म ख्यत्त्वकेरून लेबॅनॉन या देशाशी. इचजप्तहून त्या देशाला धान्य पाठवले जाई, तर लेबॉनोनमधून चवचवध 
प्रकारच्या लाकडािंी आयात केली जात असे. हळ हळू भमूध्यसम द् ओलाडूंन इचजप्तच्या नौका आचशया, व 
य रोपच्या चकनाऱ्यापयंत सफरी करू लागल्या. तसेि आचफ्रकेकडे जाऊ लागल्या. इचजप्तमधील नौकानंी 
प्रर्मि चशडािा उपयोग करावयास स रूवात केली असे म्हितात. इचजप्तमधील संस्कृतीला अवकळा 
आली, चतिी छाया नौकानयनावर पि पडली. प्रािीनकाळच्या केवळ स्मृतीि आज नाईल नदीच्या 
काठावर अवशषेरूपाने चशल्लक आहेत. 

 
ग्रीस—इराि (पर्थशया) व ग्रीस या राज्यातं सागरीसते्तवरून चिस्तपूवय ४९२ व ४८० या वषी लढाया 

झाल्या व अखेरीस त्यात ग्रीक दयासारंग सरस ठरले. इंग्रजानंी ज्याप्रमािे अनेक वष ेसागरावर स्वाचमत्त्व 
गाजचवले, त्यािप्रमािे ग्रीस देशही प्रबळ आरमारी सत्ता म्हिून एकेकाळी नावाजला होता. जगजे्जत्या 
चसकंदरानेही चिस्तपूवय ३३६ ते ३२३ च्या दरम्यान इरािवर स्वाऱ्या करून त्याचं्या आरमारािी मोठ्या 
प्रमािात नासधूस केली होती. 

 
रोम—रोमन संस्कृती नौकानयन के्षत्रात खूपि आघाडीवर होती. चिस्तपूवय २०० च्या आसपास 

रोमन साम्राज्याने आचफ्रकेच्या चकनाऱ्यावर बरीि मोठी फौज नौकाद्वारे उतरचवली व कारे्जच्या (हल्लीिा 
टू्यचनचशया) राज्यािा नायनाट केल्यािा उल्लेख इचतहासात आहे. “वजकू वकवा मरू” या धतीवर त्या वळेी 
“तरा वकवा मरा” अशी रोमन सैचनकानंा एक रिगजयना देण्यात आली होती. 

 
रोमन लोकानंी िािेचगरीिा बंदोबस्त केला होता. नौकानयनासाठी ओस्ट्स्रया, ब लोन इत्यादी 

चठकािी द्वीपगृहे व अन्य नौकानयन सहाय्यक ख िा बाधंल्या होत्या. बंदरात अनेक स धारिा केल्या होत्या. 
इ. स. १४०० िे स मारास व्हेचनस हे नौकानयनािे व व्यापारािे मोठेि कें द् बनले होते. असे म्हितात की 
त्या स मारास एकट्या व्हेचनस शहरात ३,००० हून अचधक गलबते व स मारे ३६,०००, दयावदी होते. 

 
(आ) मध्यमयुगीन काळ :— 

 
स्पेन व पोतुचगािं–आरंभी जरी हे देश या के्षत्रात फारसे प्रगत नव्हते, तरी मध्यय गीन कालातली या 

देशािंी कामचगरी इचतहासाच्या चवद्याथ्यांना िागंलीि पचरियािी आहे “स्पॅचनश अमाडा” हा शब्द सवांच्या 
पचरियािा आहे. इ. स. १३०० पासून य रोपात होकायंत्रािा वापर स रू झाल्यापासून वास्को द गामा 
कॅबोट, डे्रक, माकोपोलो या धाडशी दयासारंगानंी नवनव ेप्रदेश व सागरी मागय याचं्या संशोधनािा झपाटा 
लावला होता. इंग्लीश व स्पॅचनश याचं्यातील आरमारी य द्धाच्या रोमहषयक वियनानंी इचतहासािी पाने भरली 
आहेत. 
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वॉस्को द गामाने आचफ्रकेच्या दचक्षि टोकाला असलेल्या केप ऑफ ग ड होप द्वीपात वळसा घालून 
(तेव्हा स वझे कालवा नव्हता) १४९८ साली भारतातील काचलकत बंदरात पाय ठेवला. तसेि त्याने 
मसाल्याच्या बेटािंाही शोध लावला होता. पोत यगाल व स्पेन या देशानंी त्या काळी आपली आरमारी सत्ता 
एवढी वाढवली होती व सागरावर एवढा दरारा पसरवला होता की, य रोपातील सागरीय सत्ता त्याचं्याशी 
बरोबरी करू शकल्या नाहीत. 

 
ह िंंड :– सोळाव्या शतकाच्या मध्यापासून हॉलंडने आपले आरमार आचि व्यापारी नौकानयन 

के्षते्र मजबूत करायला स रूवात केली. जहाज बाधंिीतील त्यािें कसब चवशषे वाखािण्यासारखे होते. त्या 
के्षत्रात त्यानंी बरीि प्रगती केली होती. ॲमस्टरडॅम, रॉटरडॅम, लेडन इत्यादी बंदरािंा चवकास करून ती 
आंतरराष्ट्रीय व्यापारािी कें दे् बनचवली. य रोपच्या सवय चकनाऱ्यावर त्याचं्या व्यापारी नौका चफरत असत. इ. 
सन १६०९ मध्ये “डि इस्ट इंचडया” कंपनीिी स्र्ापना झाली आचि त्यािंा पूवेकडे व्यापार वाढायला 
स रुवात झाली. इ. सन १६१० च्या आसपास त्याचं्याकडे १६,००० गलबते/बोटी होत्या. त्या सवय बोटींिा 
संय क्त टनभार ९,१०,००० टन होता व त्या बोटींवर १,५८,००० च्या वर खलाशी व अचधकारी वगय काम 
करीत होता. 

 
आजही जहाज बाधंिीच्या के्षत्रात डि कंपन्या अगे्रसर म्हिून मानल्या जातात. 
 
फ्रान्स :– फ्रान्समधील राज्यकत्यांनी इ. स. १६२४ पासून नौकानयन के्षत्राच्या चवकासाकडे लक्ष 

द्यावयाला स रुवात केली. ब बान घराण्याने तेि धोरि प ढे िालचवले. फ्रान्स व इंग्लंड यािें इचतहासातले 
नाते अचहनक लािे. त्याचं्यातली अनेक आरमारी य दे्ध गाजली आहेत. फ्रें ि सरकारने शासकीय अन दाने 
देऊन मोठ्या बोटबाधंिीच्या काययक्माला प्रयत्नपूवयक प्रोत्साहन चदले. 

 
इगं्िंंड :– इ. स. १४९५ ते १५०९ च्या दरम्यान राजाश्रयाम ळे इंग्लीश आरमार व व्यापारी नौकािंा 

काचफला हळ हळू वाढू लागला. स्पेनशी व हॉलंडशी व्यापारी करारमदार झाले. इंग्लीश जहाजे, सायप्रस, 
अलेक्झाचंड्रयाकडे व्यापार वाढव ूलागली. इंग्लीश सागरी अचधसते्तला स्पेनकडून प्रखर चवरोध झाला. पि 
इ. सन १५८५ मध्ये स्पॅचनश आरमारािा मोठा पराभव करून, चिटीशानंी आपल्या सागरावरील चवकासािा 
मागय चनवेध केला. हळ हळू सागरी अचधसते्तच्या आश्रयाने चिटीश व्यापारी नौकानयनािा चवस्तार झाला. 
साम्राज्य वाढले. चिचटशािें चनशाि सातासम द्ावर अवजक्यतेिा तोरा चमरवीत फडकू लागले. कॅनडा, 
जमकैा, माल्टा, दचक्षि आचफ्रका, चजिॉल्टर, चहन्द स्र्ान, ऑस्रचेलया, न्य झीलंड, चसलोन, िह्मदेश इ. 
देश चिटीश चनशािाखाली आले. सते्तच्या जोरावर स्र्ाचनक नौकानयन व व्यापार यािंी गळिेपी करून 
चिटीश नौकानयन व व्यापारी के्षत्र चवकचसत झाले. 

 
१८४४ साली इंग्लंडने प्रर्मि लोखंडािा सागंाडा व द हेरी तळ असलेली मोठी बोट बाधंली– “चद 

गे्रट चिटन”. जहाज बाधंिी के्षत्रात ते अेक क्ातंीकारी वषय ठरले. 
 
स मारे १५० वषे म्हिजे १९४५ पयंत इंग्लंडने सागरावर प्रभ त्व गाजचवले. इतर देश हळूहळू प ढे येत 

होते, पि चिचटशािंी सागरी चमरासदारी संपायला द सऱ्या महाय द्धाच्या शवेट येईपयंतिा काळ जावा 
लागला. 
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अमेणरका :– अमेचरकेच्या नौकानयन चवकासास प्रारंभी चिचटशािंा हातभार लागिे सहाचजक होते. 
१७७० मध्ये चिचटशाचं्या मालकीच्या पि अमेचरकेच्या चकनाऱ्यावर वावरिाऱ्या जहाजे/गलबते यािंा एकूि 
टनभार ६ लक्ष मे. टन होता. त्यातील अवघा २ लक्ष टनभार ख द्द अमेचरकेत बाधंला गेला होता. 
अमेचरकेतील यादवी य द्ध झाल्यानंतर त्या देशाच्या नौकानयन चवकासाला स रुवात झाली. इ. स. १८०० ते 
१८४० हा अमेचरकन नौकानयनािा क्ाचंतकारी काळ होता. जहाजबाधंिी के्षत्राकडे अमेचरकेने िागंलेि 
लक्ष प रचवले व अचधक मजबतू, स बक व जलदगती जहाजे अमेचरकेत बाधंली जाऊ लागली. अटलाचंटक 
सम द् ओलाडंायला अमेचरकेच्या बोटींना चिटीश बोटींपेक्षा चनम्मा वळे लागत असे. चिटीश नौकानयनाला हे 
एक प्रकारिे आव्हानि होते. अमेचरकेने सागरी अचधसते्तिे महत्त्व ओळखून नौसेना व व्यापारी नौकानयन 
या दोन्हीही अंगाकंडे चवशषे लक्ष प रचवले. चवकासािे अनेक टप्पे गाठत आज अमेचरका जगातील प्रबळतम 
सागरी सत्ता बनलेली आहे. 

 
(३) भारतातीिं नौकानयन णवकास :– 

 
१) वेदकािंीन उले्लख :– 
 
भारताला फार मोठी दयावदी परंपरा आहे. ऋग्वदेातील प ढील ऋच्यावंरून हे लक्षात येईल की, 

त्या काळीही आयय लोक नौकानयन के्षत्रात बरेि आघाडीवर होते. 
 

“णिषो नो णवश्वतोमुखती नावेव पारय । 
स नः णसन्धुणमव नावयाणत वषाः स्वक्तये ॥” 

 
“ज्यािे सवय चदशाकंडे लक्ष आहे, अशा हे परमेर्श्रा, आमच्याशत्रूंना नावते बसवनू पैलतीराला 

परतावनू लाव आचि आम्हाला नावते बसवनू आमच्या कल्यािासाठी सागरपार घेऊन िल.” 
 
ऋग्वदेातं वरूिािे वियन घनाच्या लोभापायी आपल्या नौका परदेशी पाठचविारे व्यापारी व त्याचं्या 

नौका ज्या मागाने पचरवहन करतात, त्या सवय सागरी मागािे ज्ञान असिारा असे केलेले आहे. 
 

(२) प्रािीन कािंखंड :– 
 
श्री. राधाक मूद म कजी यानंी भारतीय नौकानयनाच्या इचतहासात केलेले संशोधन बह मोल आहे. 

“A History of Indian Shipping”या त्याचं्या प स्तकािा आवजूयन उल्लेख करिे आवश्यक आहे. अनेक 
धमयगं्रर्ािंा कलाकृतींिा अभ्यास करून या चवषयावरील माचहती या प स्तकात संकचलत केली आहे. त्यानंी 
अभ्यासपूवयक असे चसद्ध केले आहे की, स मारे ३९ शतके भारताने तत्कालीन दयावदी जगात आपले 
अग्रस्र्ान चटकवनू धरले होते. भारताने अनेक देशात वसाहती केल्या होत्या. कंबोचडयातील पेग , जावा, 
स मात्रा, बोर्थनओ, जपान, दचक्षििीन, मलाया, अरब देश आचि आचफ्रका खंडािा पूवय चकनारा, येवढेि 
काय, तत्कालीन रोमन साम्राज्यशाहीशी भारतीयानंी व्यापारीसंबंध प्रस्र्ाचपत केले होते. 

 
देशभर चवख रलेल्या लेण्यातंील चिते्र व कोरीव कामावंरून आचि अनेक प्रािीन गं्रर्ावंरून 

भारतीयाचं्या दयावदीपिािे दाखले चमळतात. त्यािंी काही उदाहिे प ढे चदली आहेत. 
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(अ) कोरीव िेंिी व अन्य णशल्पे :– 

 
(१) मोहोंजोदारो येर्ील उत्खननात सापडलेल्या नाण्यावंर नौकािंी चिते्र आढळून आली आहेत व 

त्या काळी म्हिजे स मारे ३,००० वषापूवी त्या संस्कृतीिे बसऱ्याच्या आसपासच्या प्रदेशाशी दळिवळि 
असाव ेअसे चसद्ध झालेले आहे. 

 
(२) सािंी येर्ील स्तूपावर नाविेी चिते्र कोरली आहेत. (चिस्त पूवय २ शतके). 
 
(३) जगन्नार्प री येर्ील मंचदरात एका राजनौकेिे चित्र कोरलेले आहे. त्यात एका डौलदार 

नौकेत राजा (कृष्ट्ि) बसलेला आहे, नावाडी वल्ही मारीत आहेत, राजाला आधारासाठी धरावयाला 
त्याच्या आसनाशजेारी एक टागंती साखळी आहे व नावभेोवती लाटािें मोठे रेखीव चित्रि आहे. 

 
(४) मद राई येर्ील प्रािीन मंचदरात बोटींिी चिते्र कोरलेली आहेत. 
 
(५) पल्लव कालीन नाण्यावंर नौकाचं्या चित्रािें ठसे छापलेले आढळले आहेत. 
 
(६) अजंठा येर्ील ग हा क्माकं २ मध्ये बोटींिी व नाविेी चिते्र आहेत. प लकेशी व पार्थशयािा राजा 

ख शरू यािें दरबारी संबंध होते. त्या दोन राज्यात सागरी दळिवळि होते असे वाटते. असे म्हितात की, 
प लकेशीकडे शकेडो नावािंा स सज्ज ताडंा होता. त्या काळी जी “पूरी” सागरावरील अचधसत्तास्र्ाने होती, 
त्या नगरीवर प लकेशीने सागरी िढाई केली होती. हा कदाचित प्रािीन नौकानयनके्षत्रािा स वियकाळ 
म्हिावा लागेल. 
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जगन्नाथ येथीिं मंदीरातीिं राजनौकेिे णित्र 
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राजा णवजयिे िंंकेस आगमन. इ. स. पूवच ५४३ 
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लेण्यातील राजा चवजयािे लंकागमनािे चित्र उत्कृष्ट आहे. काळ आहे ब द्ध-चनवािािा. तेव्हा 
स मारे १,५०० लोकानंा घेऊन राजा चवजय लंकेला गेला होता, असे चदसते. 

 
(७) अजंठा येर्ील नावचे्या एका चित्रावरून त्या काळी होकायंत्र उपयोगात असाव,े असा कयास 

बाधंता येतो. यासंबधंात श्री. राधा क म द म कजी यानंी प ढील आधार उद्धृत केला अहे. 
 
इंग्लंडमधील नौचशल्प आचि जहाजबाधंिी संस्रे्िे एक तंत्रज्ञ सदस्य श्री. रीड यानंीि ही 

संभाव्यता व्यक्त केली आहे. याि संदभात म ंबई गझेॅटीयर खंड–१, भाग– २ मधील प ढील उतारा लक्षात 
घेण्यासारखा आहे. 

 
‘दचक्षिोत्तर चदशा’ नक्की करण्यासाठी, (इमारतींिे) पायाभरिीसाठी, अगदी पूवीही वहदू 

फलज्योचतषी लोहि बंकािा उपयोग करीत असावते असे मानायला भरपूर वाव आहे. हे होकायतं्र म्हिजे 
एखाद्या तेलपात्र लोहि ंबक बसवलेले माशाच्या आकारािे द सरे पात्र, तरंगत ठेवलेले असे व त्या माशािे 
तोंड उत्तरेकडे झ कलेले असे. संस्कृत भाषेतील ‘मत्स्ययंत्र’ ते हेि असे चनःशकंपिे मानावयास हरकत 
नाही. 

 
(८) ‘जावा’ बेटावरील जकाताजवळ ‘बोराब द र’ येर्ील देवळामंध्ये जी स ंदर कोरीव चिते्र आहेत 

त्यावरून त्या काळी भारतािे जावा बेटाशी असलेले संबंध व भारतीय संस्कृतीिा तेर्ील लोकावंर पडलेला 
प्रभाव स्पष्ट होतो. 

 
(९) जावा बेटाच्या बखरीवरून असे आढळून आले आहे की, इ. स. ६०० च्या स मारास 

ग जरातमधल्या एका राजाने भावी अचरष्टािी पूवयसूिना चमळाल्याने आपला म लगा व ५,००० अन यायी (यात 
शतेकरी, कामगार, सैचनक, वैद्य, लेखक यािंा समावशे होतो.) यानंा ६ मोठ्या व १०० लहान बोटींमध्ये 
घालून सागरी मागाने जावा बेटाकडे प्रयाि केले. त्यानंी चतरे् एका नव्या संस्कृतीिा पाया घातला. आचि 
आजही त्या संस्कृतीच्या स्मृती जावातील बोरोब दूर येर्ील चशल्पकलेने जागृत ठेवल्या आहेत. 

 
(आ) प्रािीन गं्रथातीिं उले्लख :– 

 
(१) “स्मृती व सूते्र” यातही प्रािीन नौकानयनािा चविार प्रकट होतो. मन स्मृती (३–१५८) यात 

सम द्पययटनास जाऊन आलेला िाह्मि श्राद्धकमासाठी चनचषद्ध गिला गेला आहे. मन स्मृतीच्या ४ थ्या 
भागात स िचवण्यात आले आहे की, जहाजबाधंिीसाठी कजाऊ चदलेल्या रकमेच्या व्याजािा दर नौकानयन 
तज्ज्ञानंी ठरवावा. 

 
याि भागातं नद्यावंरील व सम द्प्रवासासाठी नौका भाड्ाने देण्यािे चवचवध दर ठरवनू देण्यात 

आले आहेत. 
 
(२) याज्ञवल्क्य संचहता, बृहत्संचहता, वराहप राि, माकंडेयप राि, सत्यनारायि पूजा, दशक मार 

िचरत्, नीचतशतक, गरूड प राि यातही भारतीय नौकानयनािे उल्लेख आढळतात. गरूड प रािात तर 
भारतात सागरातून मोती काढावयािा व्यवसाय “पर्थशयन गल्फ” पयंत िालत असल्यािा उल्लखे आहे. 
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(३) काही संस्कृत गं्रर्ात यव, द्वीप व स वियद्वीप यािंा उल्लेख आहे. ही चद्वपे म्हिजे आजिी जावा, 

स मात्रा व मलाया बेटे असावीत असा संदभावरून कयास करता येतो. एका चठकािी “लोचहत सागरा”िा 
पि उल्लखे आहे. हा आजिा ताबंडा सम द् तर नव्हे! 

 
(४) रामायिात चकस्ट्ष्ट्कंधा काण्डामध्ये स ग्रीव वानरानंा सागंतो की, राविाने सीतेला क ठे 

लपचवली, हे शोधण्यासाठी सवय जंगले पवयत व बेटे शोधा. “कोषकारािाम् भचूम” म्हिजे ज्या देशात रेशमी 
धागे देिारे चकडे काढतात चतकडेही चतला शोधा. 

 
५) महाभारत 

 
‘सभापवा’त सहदेवाने सम द्ातील अनेक बेटावंर स्वारी करून तेर्ील ‘म्लेच्छा’ंना वजकल्यािा 

उल्लेख आहे. 
 
आचदपवांत चवद राने पाडंवानंा, सवयनाशापासून वािचवण्यासाठी त्याचं्या पलायनासाठी यंत्रसज्ज, 

चवचवध आय धय क्त व वादळवाऱ्यातही चनभावनू जाईल, अशा नाविेी कशी योजना केली होती यािे वियन 
आहे. 

 
“ततः प्रवाणसतो णविान् णवदुरेि नरस्तदा । 
पाथांना ंदशचयामास मनोमारूतत्राणवणनम् ॥ 
सवचवातसहा ंनाव ंयनं्त्रयुक्ता ंपताणकनीम् । 
णशव ेभागीरथीतीरे नरैणवश्रास्म्भभीः कृताम् ॥ 

—आणदपवच— 
 
(६) पाली भाषेतील अनेक गं्रर्ात चवशषेतः राजवल्लीय गं्रर्, जनक जातक वलहस्य जातक, 

साखंजातक, सम द्द वाचिज जातक, महाजनक जातक, दातं जातक इत्यादी गं्रर्ात सागरी प्रवासािी व 
साहसािी अनेक वियने आढळून येतात. 

 
(इ) प्रािीन भारतातीिं जहाज बाधंिी व्यवस्था :– 

 
य क्तीकल्पतरू या प्रािीन संस्कृत गं्रर्ात नौकािें चवचवध आकार, प्रकार व त्याचं्या बाधंिीच्या 

साचहत्याबद्दल बरीि वस्तृत माचहती देण्यात आली आहे. 
 
लाकडािें िार प्रकार वियभेद चदलेले आहेत. 
 
(१) ब्राह्मि :– हे वजनाने हलके व मऊ असते व इतर क ठल्याही लाकडाशी साधंता येते. 
 
(२) क्षणत्रय : हे हलके पि टिक असते. व द सऱ्या तऱ्हेच्या लाकडाशी साधंता येत नाही. 
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(३) वैश्य: मऊ पि जड असते. 
 
(४) कू्षद्र : हे कठीि तसेि जड असते. 
 
य क्ती कल्पतरूत भोजाने नौकाबाधंिीसंबधंी प ढील मागयदशयक तत्त्व ेघालून चदलेली आहेत :— 
 
१) क्षचत्रय लाकडाने बाधंलेले जहाज संपत्ती आचि स ख आिते. ‘क्षचत्रय काष्ठयैयचरता भोजयते 
स खसंम्पनं नौका. 
 
२) चवचवध प्रकारिी लाकडे वापरून बाधंलेल्या नौका चटकाव ूहोत नाहीत व आरामदायीही ठरत 
नाहीत. 
 
“चवचभन्नजाचतद्वयकाष्ठजाता न श्रेयसे नाचप स खाय नौका । 
नैषा चिरं चतष्ठती पच्यते ि चवचभद्यते सचरती मज्जते ि ॥” 
 
३) भोज म्हितो, “सम द्ाला जािाऱ्या नौकािंी लाकडे लोखंडानंी साधूं नका, कारि मग त्या 
सम द्ातील खडकातंील लोहि ंबकाकडे ओढल्या जातील आचि संकट कोसळेल.” 
 
य क्तीकल्पतरू न सार नावािें दोन प्रकार पडतात — 
 
(अ) सामान्य— नद्या व तलावातील पचरवहनासाठी. 
 
(आ) णवशेष— फक्त सागरगामी पचरवहनासाठी. 
 

(अ) सामान्य नौका :– 
 

सामान्य नौकािें पि दहा उपप्रकार पाडण्यात आले. होते. 
(१) क्ष द्, (२) मध्यमा, (३) भीमा, (४) िपला, (५) पतला 
(६) भया, (७) दीघा, (८) पत्रप ता, (९) गभयरा, आचि (१०) मंर्रा 
 
हे उपप्रकार बोटींिे आकारमान, लाबंी, रंूदी, उंिी, इत्यादी पचरमािान सार, पाडण्यात येत 

असत. 
 
(आ) णवशेष नौका :– 

 
यातही दोन म ख्य उपप्रकार होते :– 
 
(१) दीघा (लाबंीन सार), (२) उन्नता (उंिीन सार). 
दीघािे प ढील १० आिखी उपप्रकार करण्यात आले आहेत. 
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(१) दीघीका, (२) तरिी, (३) लोला, (४) गतवरा, (५) गाचमनी, (६) तरी, (७) जंघाला, (८) 
प्लावनी, (९) धाचरिी, आचि (१०) वचेगनी. 
 
यातील लोला, गचमनी, प्लचवनी या तऱ्हेच्या ‘नावा’ संकटे आितात असा समज होता. 
 
उन्नतािे पुढीिं पाि प्रकार होते :– 
 
(१) उध्वा, (२) अन द्धा, (३) स्वियम खी, (४) गर्थभिी, (५) मंर्रा. 
 
यातील “अन द्धा, गर्थभिी व मंर्रा संकटे आितात, तर उध्वा” व स्वियम खी या खूपि लाभ 

आितात व राजाला त्या भाग्यदायी ठरतात असे ध्वचनत केलेले आहे. 
 
य स्ट्क्तकल्पतरूत, बोटींिी बाधंिी, त्यातले सामानस मान, बोटींिे रंग याबाबत चवस्तृत ििा 

करण्यात आली आहे. 
 
िार चशडे असल्यास पाढंरा व तीन चशडे असल्यास ताबंडा, दोन असल्यास चपवळा व एकि चशड 

असल्यास चनळा रंग असे संकेत घालून देण्यातं आले होते. 
 
बोटीवरील खोल्याचं्या रिनेबद्दलही या गं्रर्ात मनोरंजक माचहती आढळून येते. 
 
सवचमंणदरा :–नावचे्या या टोकापासून त्या टोकापयंत मंदीर (केबीन) बाधंलेले असे. ह्या तऱ्हेच्या 

नावा ‘शाही खचजना’ व ‘राजचस्त्रया’ याचं्या प्रवासासाठी वापरल्या जात. 
 
मध्यमंणदरा :–राजेरजवाड्ाचं्या सहलींसाठी तसेि पावसाळ्यातही ह्या वापरल्या जात. 
 
अग्रमंणदरा :–चबगर पावसाळी हवामानात, दीघयप्रवासासाठी तसेि य द्धप्रसंगीही ह्यािंा वापर केला 

जात असे. 
 

(३) भारतीय नौकानयनािे श्री. राधाकुमूद मुकजीकृत कािंखंड :– 
 
श्री राधाक मूद म कजी यानंी भारतीय नौकानयनाच्या इचतहासािे अनेक खंड अर्वा भाग पाडले 

आहेत ते असे— 
 
१)मौयय पूवय खंड, (२) मौययकाळ, (३) आंध्र क शाि कालखंड, 
 
४) ग प्त व हषयवधयन याचं्या साम्राज्यािंा काळ,  
 
५) जावा बेटावरी वसाहतींिा कालखंड, 
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६) वगं देशातील नौकानयन, (७) िीनशी सागरी दळिवळिािाकाल, 
 
८) पचिम चकनाऱ्यावरील सागरी हालिालींिा पचरिय, 
 
९) दचक्षिेतील वहदू साम्राज्याच्या भरभराटीिा काळ–िाल क्य, िौल, 
 
१०) मोगलपूवय काळ, 
 
११) मोगल अंमलािा प्रभाव–अकबरािी कारकीदय, 
 
१२) मोगल अंमलािा प्रभाव–जहागंीर ते औरंगजेब. 
 
या सगळ्यािंाि परामशय घ्यावयािी आवश्यकता नाही. पि काही महत्त्वाच्या व उल्लखेनीय गोष्टींिा 

र्ोडक्यात आढावा घेिे मनोरंजक व माचहतीपूिय ठरेल. 
 
मौययकाळातील व्यापारािे, परदेश व्यापारािे, स्वरूप काय होते ? य रोप व पचिम आचशयातून 

आयात करण्यात येिाऱ्या मालातील प्रम ख गोष्टी होत्या, पते्र, चशसे, काि, शस्त्रासंाठी पोलाद, काही 
औषधी जडीब ट्या. अरबस्र्ानातून ऊद (धूप) यािंी आयात होत असे. 

 
भारतातून परदेशात लोकर, लोकरीिे कपडे, मौल्यवान रत्ने, चहरे, माचिक मोती, वडक इत्यादी 

वस्तू चनयात होत. उंिी व रंगीत गाचलच्यानंा बाचबलोन व रोम येरे् फार मोठी मागिी असे. असे म्हितात 
की, भारतातील रेशीम, य रोपात सोन्याच्या तोलाने चवकले जात होते. यात भारतात तयार झालेले व 
िीनमधून आिनू पूनर्थनयातीसाठी प्रचक्या केलेले रेशीम यािंा समावशे होता. जाड्ाभरड्ा कापडापासून 
अचत तलम कापड, तेले, ताबं्यािी नक्षीदार भाडंी, मीठ, औषेधे, अत्तरे, रंग, चमरी, मसाल्यािे पदार्य यािंा 
चनयात वस्तूत समावशे होता. 

 
भारतातून साऱ्या जगभर, चवशषेतः य रोप व आचशयातल्या देशात अनेक िैनीच्या व छानछोकीच्या 

वस्तू चनयात केल्या जात असत. परदेशी व्यापारात भारतािा नेहमीि वरिष्ट्मा होता. ह्यात भारतािे एक 
सासं्कृचतक वैचशष्ट्ठ्य चदसून येते, ते म्हिजे इंग्लंडप्रमािे भारताने कधी सते्तच्या जोरावर परदेशावंर व्यापार 
लादला नाही, तर शातंतापूिय व मतै्रीपूिय संबंधात व्यापारािी वाढ केली. 

 
एका तत्कालीन य रोपीय लेखकाने मोठ्या कळवळ्याने उद्गार काढले होते की, “पचहल्या 

शतकाच्या स मारास य रोप व रोम या चवभागातून जवळजवळ आमच्या ७०,००० पौंडाचं्या वकमतीिे सोने 
भारताकडे जात असे कशासाठी तर अनावश्यक अशा (भौचतक) पौवात्य गोष्टी दाचगने, अत्तर, कपडे, 
इत्यादी खरेदी करण्यासाठी आचि हा स वियप्रवाह भारताकडे जवळ जवळ ५ व्या शतकापयंत िालू 
असल्यािा कयास आहे.” 
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भारताच्या चकनाऱ्यावरील सोपारा, व भडोि ही बंदरे फार प्रािीन काळापासून उर्थजतावस्रे्त 
होती. 

 
ऋग्वदे काळी भारतािे बाचबलोन व इचजप्त येर्ील व्यापारी कें द्ाशी सम द्माग ेदळिवळि िालू 

होते, असे प राव ेसापडलेले आहेत. 
 
मौययकाळातील नौकानयनासंबंधी काही माचहती कौटलीय अर्यशास्त्रात चमळते िंद्ग प्त मौयय 

(चिस्तपूवय ३२१ ते २९७) याने नावाध्यक्ष या अचधकाऱ्याच्या हाताखाली नाचवक मंडळ नेमले होते. या 
नावाध्यक्षािी काययकक्षा व कामे नेमून देण्यात आली होती. सम द्काठच्या गावाकंडून हे मंडळ काही करभार 
वसूल करीत असे. कोळी लोकानंी तसेि व्यापारी मंडळींनी द्यावयािे “नाचवक कर” बंदरपट्टट्या 
ठरचवण्यात आल्या होत्या. नौकािें भाडे, उतारंूिे दर यािें चनयमन करण्यात येत असे. 

 
सम्राट अशोकािे, राजकीय संबंध चसलोन, तसेि सीचरया, इचजप्त व इतर दूरिे देशाशंी होते, असे 

मान्य केल्यावर त्याच्याकडे स सज्ज नौदल व व्यापारी नौका होत्या, हे ओघानेि आले. 
 
चिस्तपूवय २०० ते इ. स. २५० पयंतिे काळात, पचिम आचशया, ग्रीस, रोम, इचजप्त, िीन इत्यादी 

राष्ट्राशंी दचक्षि भारतािे व्यापारी संबंध होते. 
 
क षाि काळात रोमन कला व कल्पना यािंा काहीसा पगडा उत्तर भारतावर पडलेला आढळून 

येतो. मसाल्यािे पदार्य, रेशीम व रत्ने ह्या वस्तू चवशषेेकरून चनयात व्यापारात असत. 
 
उत्तर भारतापेक्षा दचक्षि भारतात चवशषेतः मद रा व कोईमतूरिे आसपास अनेक ज नी नािी 

उत्खननातं सापडली आहेत. भारत आचि रोम याचं्यातील व्यापारािे प्रमाि ऑगस्टस ते नोरो (इ. स. ६८) 
याचं्या ७०/८० वषाच्या कारकीदीत अचधक होते असे आढळून आले आहे. श्री. चपल्ल ैयानंी “The Tamils, 
Eighteen Hundred years ago” (CHAPTER-III) या आपल्या गं्रर्ात असे अन मान काढले आहे की, 
पाडं्ा व अन्य तामीळ राजािें पदरी रोमन सैचनक होते. मद रेच्या चकल्ल्याच्या द्वाररक्षिािी जबाबदारी 
रोमन सोचजराकंडे सोपवण्यात आली होती असाही उल्लखे आहे. 

 
इंद्प्रस्र्ास य चधचष्ठराने केलेल्या राजसूय यज्ञािे वळेी रोमन सम्राटाने फार मौल्यवान नजरािे 

आिले होते. “औस्ट्ष्ट्िकानन वासाशं्त्र रोमकान् प रूषादकान” (महाभारत सभापवय). 
 
या काळी महत्त्वािी बंदरे कल्याि, भडोि, सोपारा, स रत, महाड, जयगड, मंगलोर, 

मच्छलीपट्टि कोिाकय  इ. होती. 
 
ग प्त व हषयवधयन याचं्या काळात बंगालच्या उपसागरात व्यापारी हालिाली बऱ्याि वाढल्या होत्या. 

जावा बेटावर वसाहतीस स रुवात झाली होती. भारतातील काही िाह्मि धर्थमयानंी गंगेपासून आपला 
जलप्रवास स रू केला. ते प्रर्म लंकेस गेले, नंतर जावा बेटावर व तेरू्न त्यानंी िीनला प्रयाि केले. असा 
संदभय एका प्रािीन गं्रर्ात आढळून आला आहे. तत्कालीन नौकानयन के्षत्रात कवलग, बंगाल, ओचरसा व 
ग जरात प्रदेश आघाडीवर होते. 
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ग प्त व हषयवधयन याचं्या काळी िीन व जपानशी सागरमाग ेव्यापारी संबंध प्रस्र्ाचपत करण्यात आले 

होते. इ. स. १४३ ते १५२ या काळात काचठयावाडमधील क्षत्रप राजानंी िीनशी व्यापारात बरीि आघाडी 
मारली होती. 

 
इ. स. ७३० मध्ये िीनी प्रवासी फाहैन याने लंका व भारत भ्रमि केल्यािी माचहती चमळते. 
 
शाक्य राजा अचमतोहन यािंा वशंज ब द्धभद् इ. स. ३९९ च्या स मारास िीनला गेल्यािा उल्लखे 

आढळतो. 
 
इ. स. ४०० मध्ये वा त्या आसपास, अनेक बौद्धचभक्ष क धमयप्रिारार्य सागरमाग े िीनला गेले 

असावते. ६ व्या शतकात भारत आचि िीन याचं्यातील व्यापार, दळिवळि खूपि वाढले. इ. स. ५४८ मध्ये 
परमचत या उजै्जनवासी रचहवाशाने िीनच्या सम्राटाच्या खास आमंत्रिावरून सम द्माग ेिीनला प्रयाि केले. 
असा एक अंदाज बाधंण्यात आला आहे की, जवळ जवळ ३००० बौद्धचभक्ष ूआचि १०,००० च्यावर भारतीय 
क ट ंब ेधमयप्रसार, व्यापार वकवा अन्य कारिाने िीनमध्ये स्र्ाचयक झाली होती. 

 
वरील चवचवध जंत्री व माचहतीवरून प्रािीन भारतवषाने नौकानयन के्षत्रात समृद्धी उपभोचगली होती, 

असे मानाव ेलागते. पि कालातंराने बह तेक सवय के्षत्रात भारतीयानंी साऱ्या र्ोर परंपरा, चवचवधता, ज्ञान, 
चवज्ञान यातील अग्रत्व जि ूकाही सोडून चदले आचि भचवष्ट्य काळात सगळ्या आघाड्ावंरून काढता पाय 
घ्यायला स रुवात केली. साऱ्या समाजाला शचैर्ल्य आले. परकीय स्वाऱ्याचं्या लाटामंागून लाटा आल्या. 
अगोदर उत्तरेकडून ख ष्ट्कीच्या मागाने. नंतर पचिम व पूवेकडून सागरी मागाने. साऱ्या संस्कृतीलाि जेरे् 
अवकळा आली, चतरे् नौकानयन के्षत्र अपवाद कसे ठरिार? ‘सागरा अगस्ती आला’ असे उपहासाने 
बलाढ्या सागराला बजाविारा ब लंद आवाज पचिमी सत्ताचं्या लढाऊ जहाजावंरील गरजत्या आध चनक 
सरस तोफाचं्या आवाजाने चनष्ट्प्रभ करून टाकला. 

 
पचिम चकनाऱ्यावर मराठी अचधसते्तने आपला आवाज उठवण्यािा जोमदार प्रयत्न केला. पि 

अनेक कारिानंी तोही मंदावला आचि मराठ्यािंा जचरपटकाही डोलकाठीवरून खाली उतरचवला गेला. 
 
तर्ाचप, मराठ्याचं्या इचतहासात त्यानंी चदलेल्या सागरी संग्रामाला वैचशष्ट्ठ्यपूिय स्र्ान आहे. त्यािी 

माचहती करून घेिे इष्ट ठरेल. 
 

(४) मराठी आरमारािा सुविचकाळ :– 
 
१७ व्या शतकाच्या प्रारंभी देशात माजलेल्या राजकीय बेचदलीम ळे व आपापसातील लढायामंध्ये 

सागरी अचधसते्तकडे सगळ्यािेंि द लयक्ष झाले. र्ोडी गाचफलताही आली. याला उल्लखेनीय अपवाद एकि 
आचि तो म्हिजे मराठ्यािंा. सागरी सते्तिे वाढते महत्त्व मराठ्यानंी अिूक ओळखले होते. देशािे राष्ट्रीय 
जीवन व व्यापार यानंा पोत यगीज, डि व इंस्ट्ग्लश याचं्यापासून वाढता धोका आहे आचि देशातील तत्कालीन 
राजकीय द बयलतेिा ह्या परकीय सत्ता प रेपूर फायदा उठचवल्याचशवाय राहिार नाहीत. अशी त्यानंी 
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अटकळ बाधंली होती आचि म्हिून त्याला प्रचतबधं करण्यािा त्यानंी आटोकाट प्रयत्न केला. पचरिामतः 
चनदान पचिम चकनाऱ्यावर आपले पाय भक्कम रोवायला या परकीय सत्तानंा चनचित वळे लागला. 

 
श्री. पारसनीस यानंी संशोधनपूवयक चलचहलेल्या “मराठ्यािें आरमार” या प स्तकात ते म्हितात, 

“त्यानंी (मराठ्यानंी) परशत्रूपासून सम द्चकनाऱ्यािे संरक्षि फार काळजीपूवयक करण्यािा प्रयत्न केला 
होता व त्याकचरता त्यानंी आपल्या आरमारािी िागंली स धारिा केली होती, हे चसद्ध आहे. ते 
दयावदीपिात फार चनष्ट्िात असून सम द्य द्धामध्ये त्यानंी आपले शौयय िागंलेि व्यक्त केले होते. त्यानंा 
जचमनीवर ज्याप्रमािे मोगल, चनजाम, हैदर, चटपू व इतराशंी टक्कर देण्यािे प्रसंग आले, त्याप्रमािे 
सम द्ातही हबशी, इंग्रज, चफरंगी, फरासीस, वलंदेज, वगैरे अनेक परकीय राष्ट्रािंा वहद स्र्ानात प्रवशे न 
होव ू देण्याबद्दल व त्याचं्या सते्तिा प्रचतरोध करण्याबद्दल त्यानंा हमेशा सामने करिे भाग पडले होते. 
ह्याकचरता त्यानंी आपल्या आरमारािी भक्कम व पद्धतशीर रिना करून सम द्ावरील य द्धकलेमध्ये िागंलेि 
प्राचवण्य चमळचवले होते.” 

 
चशवछत्रपतींनी दूरदशीपिे चनर्थमलेल्या सागरी सते्तिा राजकीय पचरिाम एका ऐचतहाचसक सत्याने 

व्यक्त होतो. पूवय चकनाऱ्यावरील बंगाल व मद्ास याचं्या त लनेने पचिम चकनाऱ्यावर आपली सत्ता 
उभारायला, परकीय सत्तानंा स मारे १०० वष ेअचधक लढाव ेलागेल. कान्होजी आंगे्र, आनंदराव ध ळप 
इत्यादी दया सारंगानंी मराठ्याचं्या आरमारी सामथ्याच्या सहाय्याने मोठ्या समर्यपिे ‘इंग्रजाशंी झ ंज 
घेतली. 

 
श्री. डग्लस जेम्स या इंग्लीश इचतहासकाराने तर आपल्या “बॉम्ब ेॲण्ड इंचडया” या प स्तकात 

र्ोरल्या महाराजािें सम द्पे्रम, सामथ्यय आचि दरारा चनमाि करिाऱ्या आरमाराच्या चनर्थमतीच्या चजद्दीिे 
वियन र्ोडेसे खविटपिे प ढील प्रमािे केले आहे. 

 
“चशवाजी हा स्वतः दयावदी नव्हता, ही देवािी मोठी कृपाि मानवी लागेल. नाहीतर जचमनीवर 

जसा त्याने हैदास घातला होता, तसाि त्याने सम द्ावर ध माकूळ माजचवला असता. तरीही त्याने काही 
कमी न कसान केले नाही. सागरािे त्याला एवढे मनापासून आकषयि होते की, तरूिपिीि त्याने बािकोट 
खाडीवरील महाडजवळ आपला म क्काम ठोकला होता. मालवि येर्ील वसध द गय उभारतानंा त्याने स्वतः 
जातीने काम करून आपले हात मातीने भरवनू घेतले होते.” 

 
प्रचसद्ध इचतहासकार डफ यानंीही मराठ्याचं्या आरमारी सते्तबद्दल असेि उद्गार काढले आहेत. ते 

म्हितात, “इचतहासाच्या अभ्यासंूना आंगे्र हे नावं िागंलेि माहीत असते. छत्रपती चशवाजी महाराजाचं्या 
मागयदशयनाखाली सैन्याप्रमािेि आरमारािी पि बरीि वाढ झाली “जलं यस्य वलय ं तस्य” यािी 
चशवाजीला िागंलीि जािीव होती, आचि म्हिूनि प्रबळ आरमार उभारिीसाठी त्याने आटोकाट प्रयत्न 
केले. इ. स. १६९४ ते १७५८ च्या काळात आगं्र्यानी रे्ट मलबार, त्राविकोर पयंत सागरावर आपली 
अचधसत्ता प्रस्र्ाचपत केली होती. आंगे्र घराण्यािा इचतहास म्हिजे मराठी आरमारािा इचतहास असे म्हटले 
तर ते फारसे अयोग्य होिार नाही. 

 
इचतहासकालीन समाजरिनेत जातवारन सार व्यक्तींिी काययके्षते्र ठरत असत. मराठा या 

शब्दालाि त्या काळी अनन्य साधारि महत्त्व प्राप्त झाले होते. डोक्याला मंचदल, कमरेला तलवार, 
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घोड्ावर माडं व मदानी लढाया मारण्यात मराठ्यानंा मोठी मद यमकी वाटत होती. सागरी के्षत्रात 
सवयसाधारि मराठ्यानंा कधी फारसे गम्य वाटले नाही. त्या काळी भडंारी, दलदी, सोनकोळी, गावीत, 
भोई, खरवीस या प्रम ख सागर–व्यवसायी जाती-जमाती होत्या. त्यातून मराठी आरमाराला सैचनक 
चमळाले. या जाती तशा आत्मसंत ष्टि. ज्या टोपीकरािंी जहाजे त्याचं्या चकनाऱ्यावर चघरट्या घालत होती, 
त्या टोपीकराचं्या देशाबद्दल, त्याचं्या आरमारी प्रगती बद्दल त्यानंी फारसे क तूहल दाखचवले नाही. आपि 
बरे व आपला कोकिचकनारा बरा, येवढेि त्याचं्या चविारािे व कतृयत्वािे चक्षतीज मयाचदत होते. इतर जाती 
तर सम द्पययटन काहीसे धार्थमक वृत्तीने वज्ययि मानीत. ग जरातिे दादली व खारवी म सलमान त्यामानाने 
अचधक धाडशी होते. 
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मराठी आरमारी नौका “भवानी प्रसाद” 
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मराठी आरमारी नौका ‘मीरा दौिंत’ 
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तत्कालीन शासनाने, सागरी व्यापार व दयावदीपिा वाढचवण्याच्या दृष्टीने फारशी पावले टाकली 
नाहीत. बंदरात येिाऱ्या जहाजानंा परवाने देिे व आयात मालावर कर वसूल करिे हे त्यानंा महत्त्वािे 
वाटले असाव.े र्ोरले महराज व र्ोरले माधवराव पेशव ेयानंी मात्र व्यापाराच्या दृष्टीने सागरािी र्ोरवी 
ओळखली होती व त्याप्रमािे धोरिे आखली होती. तर्ाचप त्यानंाही प्राप्त पचरस्ट्स्र्तीत म ख्यत्व ेलढाव ू
आरमार उभारण्याकडे अचधक लक्ष देिे भाग पडले. म ल खप्रधान राजकारि व अर्यकारि ही मराठ्यािंी 
प्रम ख धोरिे राचहली. १७३९ मध्ये चिमाजी अप्पानंी वसईिा चकल्ला जीवािी बाजी लावनू वजकला. त्याम ळे 
उत्तर कोकिात मराठ्यािंी अचधसत्ता प्रस्र्ाचपत झाली. अनेक िागंली बंदरे व चवपूल उत्पन्नािा प्रदेश 
त्याचं्या ताब्यात आला. तर्ाचप पेशव्यािंा सागरीस भा आपली जबाबदारी नीट ओळख शकला नाही व पार 
पाडू शकला नाही. वास्तचवक या लढाईम ळे सागरी सते्तिे महत्त्व मराठ्यानंा आकलन व्हावयास हव ेहोते. 
परदेशी आरमाराच्या तोडीिे आरमार उभे करण्यािी अत्यंत तातडीिी त्याकाळािी गरज मराठ्यानंा 
नीटशी उमगली नाही. कदाचित आपल्या म लकी ताकदीवरि अचधक अवलंबून राहण्यािे त्यानंी ठरचवले 
असाव.े सागरी सते्तिी चजद्द त्यानंी कधी धरली नाही. परदेशी व्यापारावर नजर ठेवनू सागरी सते्तिा व 
सागरी काचफलािंा चवस्तार करण्यािा चविार त्यानंा फारसा चशवला नाही अगर आकषयक वाटला नाही. 

 
तर्ाचप काही काळ मराठ्याचं्या आरमाराने पचिमी दयादौलत गाजवली हे चवसरून िालिार 

नाही. त्याचं्या आरमारी लढायातं गाजलेल्या प्रम ख जहाजंािंी नाव ेहोती गलबत भवानी, गलबत भास्कर, 
मातंड, रघ नार्, सवाई रघ नार्, शभं,ू गरूड, हन मंत स ग्रीव ह्या देवाचं्या नावाचं्या जोडीला, वतेाळ, सवाई 
वतेाळ, वतेाळ प्रसाद ही भतूािंी माचलकाही होती. खेडेराव, खंडोबा, सरदारी, यशवतंी, दौलत, समशरे, 
फते्तलष्ट्कर, रिकंदन, अशी लढाऊ नावं ेपि जहाजंानंा देण्यात आली होती. मराठ्यािंी धार्थमक वृत्ती, 
लढावपूिा, दरबारी आदब ह्या बरोबरि त्यािंा ग लहौशीपिा, “राजहंस वावडी, अस्मान, हवाई, प नव, 
नवरत्न, चहरकिी, रूपारेल, सखा ह्या जहाजाचं्या नावावरूनि जािवतो. 

 
“आज्ञापत्रात” आरमारािी काययपद्धती, आरमारात भरती करायिे चनयम, ताडेंल, खलाशी वगैरेंिा 

पगार, त्यानंा नेमून देण्यात आलेली कामे, चकनाऱ्यावरील गस्तीिी पद्धत, बोटींिी बाधंबचंदस्ती, नवीन 
जहाज बाधंिी, तोफा, समारंभ व त्या वळेी द्यावयािी तोफािंी सलामी, बोटींवर वगेवगेळ्या समयी 
ठेवावयािा दारूगोळा, साधन साम ग्री इत्यादीबाबत काटेकोरपिे चनयम घालून देण्यात आलेले होते. 
होकायंत्र, यारी (के्न) द र्थबिी, ह्यािें महत्त्व मराठी आरमाराला समजले होते व त्यापैकी काही गोष्टी त्यानंी 
परदेशातून चमळचवल्या होत्या. परंत  आरमाराच्या प्रगतीत एवढेि प रे पडत नाही. त्यासाठी बरीि मोठी 
मजल मारिे आवश्यक होते. द दैवाने म ल ख व सागर ह्या दोन्ही के्षत्रात चवज्ञानाच्या दृष्टीने अन्य 
भारतींयापं्रमािे मराठे मागे राचहले आचि त्यािा प रेपूर फायदा परदेशी सते्तने उिलला हे सवयश्र त आहे. 
सामाचजक, आर्थर्क व राजकीय आघाड्ावंर बदलत्या काळािी पावले न ओळखल्याम ळे एत्तदे्दशीय सते्तिा 
ऱ्हास झाला. 

 
समाज जीवनातून भतूकाळ संपूियपिे वगळता येत नाही, हे जरी खरे असले तरी सध्याच्या 

झपाट्याने बदलिाऱ्या य गात इचतहासाशी व गत संस्कृतीशी असलेले संबंध आजिा समाज शीघ्रगतीने 
तोडत आहे. त्याम ळे गतेचतहासाच्या उज्ज्वल भतूकाळािा संबंध वतयमान काळातून भचवष्ट्यकाळाशी जोडता 
येईलि असे नाही. संस्कृतीि चजरे् द् तगतीने बदलत आहे, चतरे् गतेचतचहसािे पोवाडे गाऊन ती गती 
आपि रोखू शकिार नाही, असा कयास बाधंिे अयोग्य होिार नाही. इचतहासाशी व संस्कृतीशी चनखळत 
असलेले संबंध अतूट ठेव ूशकिार नाही. गतेचतहासािे पोवाडे गािे चजतके अनावश्यक चततकेि मागील 
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ि कािें व गमावलेल्या संधीिे रडगािे उगाळीत बसिे देखील चततकेि वकवा त्याहूनही अचधक वज्यय 
मानावयास हव.े वतयमानकाळातील बदलत्या चवज्ञानािे सूर धरून भचवष्ट्यािी भपूाळी आळविे हेि ज्वलंत 
वास्तववादािे आद्य उचद्दष्ट असावयास हव.े हे सवयसामान्य तत्त्व अन्य के्षत्रात जेवढे लाग ूपडेल, चततकेि 
नौकानयन के्षत्रातही लाग ूपडिारे आहे. ह्या दृचष्टकोनातून पाहता, आपला देश योग्य त्या चदशनेे प्रगती 
करत आहे असे म्हिावयास काही हरकत नाही. 

 
(५) ओहोटीिा काळ :– 

 
भारतातील स्र्ाचनक सत्ताचधशाचं्या द लयक्षामं ळे सागरी सते्तला उतरती कळा लागली, त्यािवळेी 

य रोपातं नौकानयन के्षत्रात क्ातंीपवय स रू झाले. चतकडे जहाज बाधंिी आचि नौसिंलन के्षत्रात चनत्त्य नव े
शोध लागत होते. तर भारतात एतदे्दशीय राज्यकत्यांच्या नाकतेपिाम ळे नौकानयन आचि आरमारी 
उभारिी याबाबतीत द लयक्ष झाले. त्याम ळे अगोदरि या के्षत्रात मागासलेला भारत अचधकि द बयल ठरत 
गेला, तर य रोपातील सत्ता झपाट्याने प्रगती करीत राचहल्या. याि स मारास य रोपात वाफेवर िालिाऱ्या 
बोटी बाधंण्यात येऊ लागल्या. भारतावर इंग्लंडिी अचधसत्ता प्रस्र्ाचपत झाल्यावर तर त्या देशाने भारतीय 
नौकानयन चवकासाकडे केवळ द लयक्षि केले असे नव्हे तर, त्याच्या नौकानयन चवकासात जािून बूजून 
खीळ घालावयािे उघड धोरि स्वीकारले. भारतीय नौकानयनािी चिचटशानंी जी गळिेपी केली, त्यािा 
हेतू स्पष्ट होता की, स्र्ाचनक स्पधा नष्ट होऊन इंग्लीश कंपन्यानंा भरपूर नफा व्हावा व त्या भरभराटीला 
याव्यात. १८९४ मध्ये श्री. जे एन. टाटा यानंी स्र्ापन केलेली “टाटा लाइन” व १९०६ साली श्री. चिदंबरम 
चपल्ल ेयाचं्या प ढाकाराने स रू करण्यात आलेली “स्वदेशी चशपींग कंपनी” म्हिजे या के्षत्रातील भारतीय 
प नरूत्र्ानािे पचहले प्रयत्न होते. परंत  वाहत कीिे दर आचि राजकीय दडपि या दोन चिटीश हत्यारापं ढे 
त्यानंा नमाव ेलागले आचि आपल्या बोटी माघारी चफरवाव्या लागल्या. 
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भारतीय णनशान फडकवीत परदेशी गेिेंिंी कसणदया कंपनीिी पणहिंी बोट एस. एस. िं यल्टी. 
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(६) स्वातंत्र्यपूवच पणरस्स्थती :– 
 
पचहले महाय द्ध १९१८ मध्ये संपले, तेव्हा ं देशात स्वदेशीिी लाटि उसळली होती. त्या लाटेवर 

काही भारतीयानंी मोठ्या धैयाने परत आपल्या बोटी सागरात लोटल्या. टाटा लाइन व स्वदेशी चशवपग 
कंपनीच्या प्रारंचभक पराभवानंी भारतीय संयोजक नाऊमेद झाले नाहीत. उलट पूवीिा पराभव हा प ढील 
उभारिीिा पाया ठरला. लवकरि म्हिजे १७ मािय १९१९ रोजी ४॥ कोटी रुपयाचं्या भाडंवलाचनशी 
स्टीमशीप नॅव्हीगेशन कंपनीिी स्र्ापना झाली. या कंपनीिी पचहली बोट एम. एस. लॉयन्टी एक भारतीय 
बोट म्हिून स्वतःिा झेंडा फडकवीत, चदनाकं ५–५–१९१९ रोजी भारतीय चकनारा सोडून इंग्लंडकडे 
चनघाली. या ५,९३४ टनी बोटीिी एकूि वकमत होती ३५·५ लक्ष रुपये. २५० प्रवाशानंा घेऊन ५–४–१९१९ 
रोजी ती म ंबईहून चनघाली ती १४–५–१९१९ ला लंडनला पोहोिली. भारतीय झेंड्ाखाली या चदवशी 
प्रर्मि एक भारतीय बोट परदेशी दौऱ्यावर चनघाली म्हिून भारतीय नौकानयन इचतहासात या चदवसाला 
महत्त्व आले आहे. १९६४ पासून, ५ एचप्रल, हा चदवस “राष्ट्रीय नौकानयन चदन” म्हिून मानला जातो. श्री. 
वालिंद चहरािंद व श्री. नरोत्तम म रारजी यानंी, ज्या चहमतीने व “नागंर त टो वा बोट त टो” या चजद्दीने हे 
आव्हान स्वीकारले, त्याम ळे त्यािें नाव भारतीय नौकानयन के्षत्रात अजरामर झाले आहे. काळ्या 
दगडावरिी रेघि फक्त कायम राहते असे नाही, तर सागराच्या उसळत्या लाटावंर नौकानंी त्या लाटा 
कापीत मागयक्मि केलेल्या रेषाही कायम राहू शकतात, हेि जिू काही त्यानंी चसद्ध केले. भारतातील 
नौकानयनाच्या प्रगतीला यानंतर हळ हळू िागंले चदवस आले. प्रारंभीिे चवरोधािे वादळ शमून डगमगती 
नौका स्ट्स्र्र झाली एवढेि नव्हे तर मागी लागली. 

 
(७) दुसऱया महायुद्धािा पणरिाम :– 

 
सन १९३९ साली द सऱ्या महाय द्धािा विवा पेटला. भारतीय नौकानयन आघाडीवर मात्र सारे 

काही रं्ड होते. य द्धारंभी अशी पचरस्ट्स्र्ती होती की, परदेशी व्यापारात भारतीय बोटींना कवडीिे स्र्ान 
नव्हते. चकनारी वाहत कीिा एक त कडा फक्त त्याचं्यासमोर टाकण्यात येत असे. या वळेी भारतीय बोटींिा 
स्रू्लाकार टनभार GRT अवघा १·२५ लक्ष होता. चकनारी वाहत कीतही भारतीय कंपन्यािंा वाटा जेमतेम 
४० टके्क होता. आचि बाकीिा वसहािा म्हिजे ६० टके्क वाटा, परदेशी कंपन्याकंडे जाई. य द्धकाळात 
भारतीय बोटींिा स्कूलाकार टनभार १ लक्ष टनािे आसपास घसरला. 

 
य द्ध संपले. त्यापाठोपाठ १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य आले. आचि भारतीय दयावरील वारे चफरले. १९४५ 

साली भारत सरकारने, नौकानयन धोरि चवषयक सचमती नेमली होती. १९४७ साली सदर सचमतीने सादर 
केलेल्या अहवालात स िचवण्यात आले होते की, संपूिय चकनारी वाहतूक, ७५ टके्क जवळील देशाशंी व ५० 
टके्क परदेशाशंी होिारी सागरी वाहतूक भारतीय कंपन्यासंाठी राखून ठेवण्यात यावी. आचि हे उचद्दष्ट 
साधण्यासाठी भारतीय बोटींिा स्रू्लाकार टनभार (GRT) प ढील सात वषात २० लक्ष टनापंयंत 
वाढचवण्यात यावा. १९५० पयंत भारतीय बोटींिा टनभार ३,६२,१५० झाला. प्रगतीला प्रारंभ झाला. 
देशाच्या पचहल्या पंिवार्थषक योजनेला स रूवात झाली, तेव्हा ंभारतातील बोटींिा टनभार होता ४,१७,२५७ 
टन होता व यात समावशे होता, ७५ बोटींिा, चकनारी वाहतूक करिाऱ्या व त्यािंा टनभार २,१७,२०२ 
होता. आचि परदेशगामी २४ बोटींिा ज्यािंा टनभार होता, १,७३,५०५. चकनारी वाहतूक करिाऱ्या 
बोटींपकैी चनम्म्या १० वषांहून ज न्या म्हिजे मोडीत काढायला आल्या होत्या. 
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(८) युद्धोत्तर काळ–स्वातंत्र्योत्तर पंिवार्थषक योजनातंगचत णवकास :– 
 
स्वातंत्र्यानंतरि भारतीय नौकानयन धंद्याला उते्तजन आचि गती चमळाली. या व्यवसायािे 

राष्ट्रीयकरिातील महत्त्व सरकारने प रेपूर ओळखले. आचि म्हिूनि एकामागून एक अमलात आिलेल्या 
पंिवार्थषक योजनेत बंदरे नौकानयन आचि जहाज बाधंिी या चतन्ही अंगाकडे शासनाने खास लक्ष प रचवले. 

 
पणहिंी पंिवार्थषक योजना :– 

 
पचहल्या योजनेत नवीन बोटी घेण्यासाठी १५ कोटी रुपयािंी व व्यवसायास सहाय्य, तसेि 

चवशाखापट्टि येर्ील जहाज बाधंिी कारखान्यासाठी १२ कोटी रु. िी तरतूद करण्यात आली होती. 
टनभारािे उचद्दष्ट ठरचवण्यात आले होते, ६,००,००० स्रू्लाकार टनभार, यातील ३,१५,००० टन चकनारी व 
२,८५,००० टन परदेशगामी बोटींसाठी. योजनेअंती हे उचद्दष्ट जवळजवळ गाठले गेले. ४,८०,००० टनभार 
प्रत्यक्षात उपयोगात होता. तर १,२०,००० टनभाराच्या बोटी बाधंल्या जात होत्या. 

 
दुसरी पंिवार्थषक योजना :– 

 
द सऱ्या योजनेत टनभारािे लक्ष्य ठरचवण्यात आले होते. ३,९०,००० टन, देशातील ज न्या ९०,००० 

टनभार वजनाच्या बोटी चनकालात जायच्या होत्या. प्रत्यक्षात, ३,००,००० टनभार वाढेल अशी कल्पना 
होती, देशातील एकूि स्रू्लाकार टनभार ९,००,००० टन होईल असे योचजले होते. योजनेअखेर प्रत्यक्ष 
८,५७,००० टनभार वापरात होता व आिखी ९३,००० टनभार बाधंिीसाठी होता वकवा काहंी चवकत 
घेण्यािे करार-मदार प रे झाले होते. 

 
द सऱ्या योजनेत या के्षत्राबाबत योजना आयोगाने प ढील धोरि आखंले होते :– 
 
(अ) चकनारी वाहत कीत स्वयंपूियता आिावयािी व जमल्यास रेल्विेी काही वाहतूक सागराकडे 

वळवावयािी. 
 
(आ) भारताच्या परदेशी व्यापारातील जास्तीत जास्त वाहतूक भारतीय बोटींमाफय त करावयािी. 
 
(इ) तेलवाहू (प्रवाही) बोटींिा स्वतःिा काचफला उभा करायला अल्प प्रमािात स रुवात 

करावयािी 
 
योजना आयोगािी अशी अपेक्षा होती की, वरील धोरिाच्या अंमलबजाविीम ळे परदेशी 

व्यापारातील १२ ते १५ टके्क वाहतूक भारतीय बोटींना चमळू शकेल. व जवळपासच्या देशाशंी असलेल्या 
वाहतूकीत हे प्रमाि ५० टक्क्यापंयंत पोहोि ूशकेल. योजनारंभी हे प्रमाि क्मशः ५ आचि ४० टके्क होते. 

 
वरील काययक्माच्या अंमलबजाविीसाठी चद्वतीय योजनेत सावयजचनक के्षत्रात ४५ कोटी रुपये 

राखून ठेवण्यात आले होते. खाजगी के्षत्रातून त्यात आिखी १० कोटी रुपयािंी भर पडेल, अशी अपेक्षा 
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होती. पडाव (चशडािी जहाजे) उद्योग धंद्याला कजयरूपाने स मारे ४० लाख रूपयािंी मदत करण्यािे 
योचजले होते. 

 
तृतीय पंिवार्थषक योजना :– 

 
या योजनेत स मारे ३,७५,००० स्रू्लाकार टनभार वाढवण्यािे उचद्दष्ट ठेवण्यात आले होते. यात 

१,९४,००० टनभाराच्या ज न्या बोटी काढून नवीन घेण्यािा काययक्म समाचवष्ट होता. त्याम ळे प्रत्यक्षात 
१,८१,००० टनािंी भर पडिार होती. व भारतातील बोटींिा एकूि टनभार १०,८१,००० होईल अशी 
अपेक्षा होती. योजनाकालात भारत सरकारने याबाबत अचधक उदार धोरि स्वीकारल्याने नौकानयन 
व्यवसायाने नेत्रचदपक कामचगरी बजावली. व चतसऱ्या योजनेअखेर उपयोगात असलेला टनभार 
१५,४०,००० होता. या चशवाय स मारे ५,१०,००० टनाचं्या बोटी खरेदी करण्यािे पके्क करार-मदार झाले 
होते. 

 
ितुथच पंिवार्थषक योजना :– 

 
१९६६ साली स रू होिारी ४र्ी पंिवार्थषक योजना अनेक करिामं ळे (यात परकीय िलनािा 

त टवडाही आला) एचप्रल १९६९ पयंत लाबंिीवर पडली. तर्ाचप टनभार वाढचवण्यात खंड पडला नाही. 
अचनचिततेम ळे त्यािी गचत मात्र काहीशी मंदावली. तरीही १९६९ च्या स रुवातीस भारताने २० लक्ष टनािें-
लक्ष्य ओलाडंले. िौथ्या पंिवार्थषक योजनेसाठी उचद्दष्ट ठरचवण्यात आले होते ४० लक्ष टनभारािे. सन 
१९६९ ते १९७४ पयंत ३५ लक्ष टन प्रत्यक्ष वापरात व ५ लक्ष टन बाधंिीखाली असे संकस्ट्ल्पले होते. परंत  
अनेक अडििींम ळे चवशषेतः परदेशी जहाज बाधंिी करिाऱ्या देशानंी कजय देण्याच्या बाबतीत र्ोडे कडक 
धोरि अवलंचबल्याम ळे िौथ्या योजनेअखेर (३१।३।१९७४) फक्त ३० लाख टनभाराच्या बोटी प्रत्यक्ष 
वापरात होत्या, तर्ाचप २० लक्ष टनभार, भारतीय व परदेशी जहाज बाधंिी कारखान्यातून बाधूंन तयार 
होत होता. 

 
पािंवी पंिवार्थषक योजना (१९७४–७९) 

 
या योजनेसाठी लक्ष्य ठरचवण्यात आले ९६ लक्ष टनभारािे. त्यापैकी ८६ लक्ष टन प्रत्यक्ष वापरात 

असेल व १० लाख टन बाधंिीखाली. या योजनेत मोठ्या– प्रमािातं वाहतूक करिाऱ्या बोटी व तेल आचि 
अन्य प्रवाही करिाऱ्या बोटी-टँकर याचं्या बाधंिीवर जास्त भर देण्यात आला. योजना प्रत्यक्ष वापरात 
असिाऱ्या टनभारािे पृर्ःकरि प ढीलप्रमािे होते. 

 
बोटींिा प्रकार  )स्र् लाकार(  

दशलक्षटनभार 
१ (मोठ्या मालवाहू )बल्क 
कॅरीअर(  

… ३ ·५ ५९ 

२ (प्रवाही  मालवाहू )टँकसय(  … १·३७३ 
३ (चवम क्त संिारी लहान 
बोटी 

… १·०५० 
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४ (चनयचमत मागय हाताळिाऱ्या 
बोटी 

… २·०६० 

५ (चकनारी वाहतूकी 
करिाऱ्या बोटी 

… ०·६०० 

 एक ि ८·६४२ 
 
वरील वगयवारी ठरचवताना प ढील ध्येय डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले :– 
 
१) क् ड ऑईल व अन्य पेरोचलयम व तद्जन्य पदार्य १०० टके्क भारतीय बोटींनी आयात केले 

जातील; 
 
२) य रोपाला चनयात होिारी खचनजे १०० टके्क भारतीय बोटीतून नेण्यात येतील, तर जपानला 

पाठचवण्यात येिाऱ्या खचनजापंैकी ५० टके्क खचनजे भारतीय बोटी उिलतील; 
 
३) चनयचमत मागावर होिाऱ्या भारतीय व्यापारापकैी ५० टके्क माल आपल्या बोटीतून नेण्यात 

येईल. 
 
आतापयंत योजनेिी प्रगती समाधानकारक रीत्या िालू आहे. 
 

(९) प्रगतीिी अन्य पाविें :— 
 
अेकामागून अेक पंिवार्थषक योजना राबवल्या जात होत्या. त्यात नौकानयन के्षत्रातं केवळ बोटींिा 

टनभार वाढचविे येवढ्याप रता चवकासािा उदे्दश मयाचदत न ठेवता भारत सरकारने नौकानयन चवकास व 
जहाजबाधंिीसाठी इतर अनेक महत्त्वािी पावले उिलली. त्यापैकी, ज्यािें ठसे भारतीय नौकानयन के्षत्रात 
कायमिे पडिार आहेत तेवढ्यािें ओझरते दशयन घेअ ूया— 

 
(अ) णकनारी वाहतूकीिे भारतीय बोटींसाठी आरक्षि :– 

 
१९४५ साली नेमण्यात आलेल्या नौकानयन प नबांधिी उपसचमतीने स िचवल्या प्रमािे भारत 

सरकारने १९५० सालापासून चकनारी वाहतूक संपूियपिे भारतीय जहाजासंाठी राखून ठेवली व १९५२ 
अखेर या धोरिािी अंमलबजाविी पूिय झाली. आजिी पचरस्र्ीती अशी आहे की, चकनारी वाहत कीतील 
सवय स का माल भारतीय बोटींमाफय त हलचवला जातो. तर्ापी स मारे ३० टके्क प्रवाही माल (तेले वगैरे) काहंी 
कारिासंाठी अजूनही परकीय बोटींमाफय त उिलावा लागतो 

 
(आ) शासनािे सागरी वाहतूकीत प्रत्यक्ष पदापचि 

 
भारतीय नौकानयन व्यवसायािा चवकास होण्याच्या दृष्टीने खाजगी व सावयजचनक के्षत्रातील 

समन्वयी सहयोगािे धोरि कें द्शासनाने अवलंचबले. १९५० मध्ये सावयजचनक के्षत्रातं “ईस्टनय चशपींग 
कॉपोरेशन”िी स्र्ापन करून शासनाने या के्षत्रात प्रर्म जलावतरि केले. १९५६ मध्ये ‘वसे्टनय चशपींग 
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कॉरपोरेशन’िी स्र्ापना झाली. आचि ऑक्टोबर १९६१ मध्ये या संस्र्ा एकचत्रत करून “चशपींग कॉपोरेशन 
ऑफ इंचडया”िी स्र्ापना करण्यात आली. या कॉपोरेशनने बह मोल कामचगरी करून सावयजचनक के्षत्रातील 
व्यवसायाला एक नवीन आदशय घालून चदला आहे. १९ फेि वारी १७६ रोजी कॉपोरेशनच्या १२९ बोटी 
होत्या. त्यािंा स्र् लाकार टनभार २२,८०,२६७ येवढा होता. या व्यचतचरक्त स मारे ६,२३,००० टनाच्या तेरा 
बोटी बाधंिीखाली होत्या. या बोटी चकनारी, परदेशी, माल, तेले व प्रवासी अशा सवय तऱ्हेच्या वाहतूक 
के्षत्रात वावरत आहेत. 

 
१९६० साली सरकारने “मोगल लाइन” ही कंपनी ताब्यातं घेतली. या कंपनीकडे १,९४,००० 

स्र् लाकार टनभार असलेल्या १७ चवचवध तऱ्हेच्या बोटी आहेत. ९५,००० टनभार असलेल्या ९ आिखी बोटी 
बाधंिीखाली आहेत. 

 
सावयजचनक के्षत्राने या व्यवसायात पदापयि केल्यापासून चकती झपाट्याने उन्नती केली हे 

आकड्ाचं्या साहाय्याने सागंावयािे झाल्यास, असे म्हिता येईल की, चदनाकं १।२।१९७६ रोजी खाजगी 
के्षत्रात एकूि १८० बोटी होत्या व त्यािंा स्रू्लाकार टनभार २०,३४,४७३ होता. तर सावयजचनक के्षत्रात १५२ 
बोटी होत्या व त्यािंा टनभार २४,८९,१७३ होता. यािा अर्य असा की, एकूि भारतीय टनभारापंकैी ५५ टके्क 
टनभार सावयजचनक के्षत्रात होता. 

 
(इ) नवीन जहाज बाधंिीसाठी अनुदान :– 

 
१९५१ साली, भारत सरकारने जहाजबाधंिीसाठी सवलतीच्या दराने खाजगी व सावयजचनक 

के्षत्रातील संस्र्ानंा कजय देण्यािी योजना आखली. १९५९ साली या योजनेला स्र्ायी स्वरूप देण्यातं येऊन 
जहाजबाधंिी चनधीिी रीतसर उभारिी “मिंट चशपींग ॲक्ट, १९५८” या कायद्यान सार करण्यात आली. 
या फंडातून जहाजबाधंिीसाठी दीघय म दतीिी कजे देण्यातं येतात. ३१।३।७१ पयंत व्याजािा दर अवघा ३ 
टके्क होता, तो आता ४¼ टके्क करण्यात आला आहे. या योजनेच्या प्रारंभापासून १९७५ अखेरपयंत या 
फंडातून ७२४·७४ कोटी रुपयािंी कजे मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी, ४२९·२६ कोटी रुपये 
प्रत्यक्षात वाटले गेले आहेत. या फंडातून आतापयंत चवकत घेण्यात आलेल्या वा बाधंिीसाठी असलेल्या 
बोंटींिा स्रू्लाकार टनभार ४६,८०,०४३ इतका आहे. 

 
(ई)नौकानयन णवषयक कायद्यािें एकीकरि :– 

 
भारतातील चवचवध नौकानयन कायद्यािें स सूत्रीकरि आचि एकीकरि करिे हे त्या व्यवसायाच्या, 

तसेि शासनाच्या दृष्टीने आवश्यक होते. भारत सरकारने १९५९ साली ती काययवाही केली. व १९५८ साली 
मिंट चशपींग ॲक्ट हा कायदा संमत केला. त्यातील अनेक तरत दींचशवाय एक फायदा असा की, भारतीय 
बोटी भारताति नोंदता येअू लागल्या, राष्ट्रीय नौकानयन मंडळािी व जहाजबाधंिी फंडािी स्र्ापना 
झाली. 

 
(उ) नौकानयन महासंिािंनािंयािी स्थापना :– 
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१९४९ मध्ये भारत सरकारने नौकानयन महासंिालनालयािी स्र्ापना केली. त्यािें प्रम ख 
कायालय म ंबई येरे् आहे. नौकानयन चवषयक कायद्यािंी अंमलबजाविी करिे, बोटी व त्यावरील कमयिारी 
याचं्या जीचवतािी स रक्षा पाहािे, भारतीय नौकानयन चवस्तारासाठी प्रयत्न करिे, नौकानयनचवषयक 
आंतरराष्ट्रीय समझोते व करार-मदारबाबतिे कामकाज पाहािे, बोटींवरील अचधकारीवगय व कमयिारी 
याचं्या प्रचशक्षिािी सोय करिे, त्याचं्या नोकरचवषयक व स खस्वास्थ्यचवषयक बाबी हाताळिे पडाव-धंद्यािे 
अध चनकीकरि करिे, परदेशी व्यापारातील माल वाहत कीच्या दरावर चनयतं्रि ठेविे, इत्यादी महत्वािी 
कामे महासंिालनालयाला बघावी लागतात. चनयंत्रि व चवकास ह्या दोन्हीही बाजू हे कायालय साभंाळते. 

 
(ऊ) जहाज बाधंिी कारखान्यास उत्तजेन :– 

 
सरकारने प ढाकार घेअून काही जहाज बाधंिी कारखाने स्वतःकडे घेतले, काहींिा चवकास केला, 

तर काही नव्याने उभारले. माझगावं डॉक्स, म ंबई; चवशाखापट्टि, कोिीन; गाडयनरीि वकय शॉप व राजबगान 
डॉकयाडय, कलकत्ता व गोवा ही त्यािी उदाहरिे होत. या गोद्यामंधून सवय तऱ्हेच्या बोटी बाधंण्यात येऊ 
लागल्या आहेत. माझगाव डॉक्सने चवनाचशका व अन्य आरमारी बोटी बाधूंन देशास याबाबतीत 
स्वयंपूियतेकडे नेण्यािी महत्त्वािी जबाबदारी उिलली आहे. मािय १९७३ अखेर सावयजचनक के्षत्रातील 
जहाजबाधंिी, व गोद्यातील कायम स्वरूपाच्या भाडंवली मालमते्ततील ग ंतविूक ४५ कोटी रुपयाहूंन 
अचधक होती आचि त्यातंील उत्पादनािे वार्थषक मूल्य ५० कोटी रुपयाचं्या आसपास होते. 

 
(ए) परदेशाशंी जिंवाहतूक णवषयक करार :– 

 
रचशया, अमेचरका, पोलंड, इचजप्त, प. जमयनी इत्यादी देशाशंी भारत सरकारने उभयपक्षीय सागरी 

वाहतूक चवषयक करार केले. त्याम ळे वाहतूकीत शार्श्ती व स्र्ैयय येण्यास मदत झाली. 
 

(ऐ) जहाजबाधंिीसाठी परदेशी हंुडिावळीिी उपिंब्धता :– 
 
नवीन बोटी बाधंिीसाठी वा चवकत घेण्यासाठी भारत सरकाने खाजगी के्षत्रातील कंपन्यानंा जपान, 

इंग्लंड, पचिम जमयनी, य गोस्लास्ट्व्हया, पोलंड या देशाकंडून तसेि जागचतक बँक व आंतरराष्ट्रीय चवकास 
संघटिेकडून कजय चमळवनू देण्यास मदत केली. 
 
(ओ) नौकानयन समन्वय व णवणशष्ट करारासंाठी बोटींिी उपिंब्धता करून देण्यािे कायच (िाटचरींग) :– 

 
भारत सरकारने १९५८ मध्ये, नौकानयन व पचरवहन मंत्रालयाच्या अंतगयत एक समन्वय सचमती 

नेमली. भारत सरकार, राज्य सरकारे, अन्य सावयजचनक के्षत्रातील कंपन्या व प्रकल्प याचं्या सागरी 
वाहतूक चवषयक गरजािंा चविार करिे, समन्वय साधिे व त्यानंा आवश्यक त्या बोटी करार-मदार 
उपलब्ध करून देिे हे या सचमतीिे कायय आहे. नौकानयन चवकासात समन्वय साधिे व कें द् सरकारला 
ह्याबाबत सल्ला देिे हे काम सचमती करीत असते. या सचमतीच्या िाटयरींगिा (बोटी भाड्ाने ठरचवण्यािा) 
खास चवभाग आहे. भारतीय बोटींिा जास्तीतजास्त वापर करून परकीय िलन वािचविे हा या मागिा 
प्रम ख उदे्दश आहे. भारतीय बोटी उपलब्ध नसल्यास परदेशी बोट कंपन्याशंी सोयीस्कर व चकफायतशीर 
चवचशष्ट करार-मदार करून, बोटी वकवा बोटीवरील आवश्यक तेवढी जागा उपलब्ध करून देण्यािेही कायय 
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हा चवभाग करीत असतो. या चवभागाने ज्या महत्वाच्या मालाच्या वाहत कीसाठी ह्या तऱ्हेिी व्यवस्र्ा केली, 
तो म्हिजे अन्नधान्ये, खते, खचनज तेले, पेरोलजन्य उत्पादने, साखर, मीठ, चसमेंट, खचनजे, पोलादी 
वस्तू, सल्फर इ. ज्यानंा चवशषेकरून सावयजचनक के्षत्रातून मागिी असते. गेल्या ५/६ वषात या सचमतीने 
प ढीलप्रमािे मालाच्या वाहत कीिी व्यवस्र्ा करून चवचवध सरकारी खात्यािंी सोय व परकीय िलनात 
बित करण्यािी महत्वािी कामचगरी बजावली आहे. 
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नौकानयन व िाटयरींग सचमतीने हाताळलेली सागरी माल वाहतूक 

वषय 
भारतीय बोटींमाफय त 
हाताळलेली वाहतूक 

)लक्ष टन(  

एकूि हाताळलेली वाहतूक 
(लक्ष टन( 

१ २ ३ 
१९७० १९·१२ ४२·९८ 
१९७१ २०·७१ ६२·६२ 
१९७२ १९·७५ ७३·५० 
१९७३ २१·१२ ८८·६३ 
१९७४ ३८·०९ १२२·१५ 
१९७५ ५६·७९ १२८·०० 

 

 
उपलब्ध माचहतीच्या आधारे १९७० साली यासाठी एकूि २९४ बोटींशी करार करण्यात आले होते. 

त्यातील ९२ बोटी भारतीय होत्या. १९७३ साली हेि आकंडे अन क्मे ५४२ व १२० होते. या के्षत्रात अजून 
बऱ्याि प्रगतीला वाव आहे. यात अडिि अशी असते की, ज्या देशातून आपि तेल, अन्नधान्ये व खते 
आितो तेि देश काही वळेा ही वाहतूक त्या देशाचं्या बोटीमधूनि करावी अशा अटी घालतात. आपल्याला 
या मालािी अत्यंत आवश्यकता असल्याने, अशा अटी मान्य कराव्या लागतात. 

 
(औ) भारतीय बोटींिी णवणवधता :– 

 
भारताने आता सवय तऱ्हेच्या बोटी बाधंण्यास वा चवकत घेण्यास स रूवात केली आहे. पचरिामतः 

भारताच्या व्यापारी नौका काचफल्यात सवय तऱ्हेच्या बोटी आढळून येतात. प्रवासी बोटी, प्रवासी व 
मालवाहतूक संय क्त बोटी, चवम क्त व चनयचमत मागावर वाहतूक करिाऱ्या बोटी, तेल व अन्य प्रवाही 
मालवाहतूक व मोठ्या प्रमािात वाहतूक करिाऱ्या बल्क कॅचरअसय बोटी. चशपींग कॉपोरेशनने तर आता 
२,७३,३१७ भार क्षम टनभार DWT असलेली तेलवाहू बोट ‘कािंनगंगा’ आपल्या ताफ्यात आिली आहे. 
याबाबत अचधक माचहती प ढे देण्यात आली आहे. 

 
(अ)ं सागरी वाहतुकीतीिं बदिंत्या तंत्रािा अविंंब :– 
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बोटीिे आकारमान, प्रकार, रिना व माल हाताळण्याच्या व वाहतूकीच्या के्षत्रात चनत्य नव ेबदल 
घडून येत आहेत. भारतीय नौकानयन के्षत्र या सवय बदलाकंडे फार जागरूकपिे पाहत असते, व त्यान सार 
जरूर ते फेरफार आपल्याकडे आिण्यािा प्रयत्न करून प्रवाहाशी चमळते ज ळते घ्यायिा त्यािा प्रयास 
िालू असतो. मोठाल्या बोटी, तेलवाहू प्रिंड बोटी, कंटेनर बोटी (पेटारेबंद मालवाहू बोटी), लॅश बोटी 
(अशा बोटीत माल भरलेले पडावि सरळ बोटीवर िढचवण्यात येतात), या सवय तऱ्हेच्या बोटी हळूहळू 
आपल्याला घ्याव्या लागिार आहेत. त्याचं्यासाठी लागिाऱ्या खास सोयी बंदरात प रवाव्या लागिार 
आहेत. म ंबई जवळील न्हावाशवेा येरे् कंटेनर बोटींसाठी खास धक्का बाधंण्यािी योजना तयार होत आहे. 

 
(क) भारतीय नौकानयन नोंदिी संस्था :– 

 
भारतीय नौकानयन व्यवसायातील एक महत्वािे पाऊल ४ एचप्रल १९७५ रोजी उिलण्यात आले व 

भारतीय नौका वगीकरि संस्रे्िी स्र्ापना करण्यात आली, व भारतीय नौकानयन नोंदिीका स रू 
करण्यात आली यालाि इंग्लीशमध्ये “इंचडयन रचजस्टर ऑफ चशपींग असे संबोधण्यात येते.” 

 
(का) इरािी कहद णशपींग कंपनींिी स्थापना :– 

 
मािय १९७५ मध्ये भारत व इराि याचं्या सहकायािे प्रचतवबब नौकानयन के्षत्रात पडले. इरािच्या 

“आयय नॅशनल चशपींग लाईन” व भारताच्या चशपींग कॉपोरेशन याचं्या ५१ टके्क व ४९ टके्क भाडंवलाने इरािी 
वहद चशपींग कंपनीिी स्र्ापना करण्यात आली. 

 
(१०) भारतीय नौकानयनािी सद्यःस्स्थती :– 

 
वरील चवचवध उपक्मािंा पचरिाम भारतीय नौकानयन चवकासावर झालेला आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीिे 

वळेी ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताकडे १,९२,००० टनभार असलेल्या ५९ बोटींिी संख्या, १ फेि वारी ७६ 
रोजी ३३२ झालेली होती. व त्यािंा संय क्त टनभार ४५,२३,६४६ इतका झालेला होता. या बोटीही चवचवध 
प्रकराचं्या आहेत, त्यािी कल्पना प ढील तक्त्यावरून येईल :– 
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भारतीय बोटींिा टनभार व णवणवधता (१–२–१९७६) 
 

बोटींिी  
संख्या 

एकूि टनभार 
(स्र् लकारटनभार) 

(अ) णकनारी वाहतूक   
१) सवयसाधारि माल वाहिाऱ्या बोटी (स का) ५२ २,६८,२५३ 
२) प्रवाही मालवाहू बोटी ९ ८७,६७२ 
३) प्रवासी व माल सयं क्त बोटी १० २५,७५९ 

एकूि चकनारी ७१ ३,८१,३८४ 
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(आ) परदेशी वाहतूक   
१) पूवय चनयोचजत मागावर चनयचमत  
वाहतूक करिाऱ्या बोटी 

१४४ १२,४१,८४० 

२) चवशाल बोटी (मोठ्या प्रमािात माल  
वाहतूक करिाऱ्या बोटी) 

५१ १५,५१,५७३ 

३) चवम क्त वाहतूक करिाऱ्या बोटी ४० ४,१५,०५३ 
४) प्रवाही मालवाहू बोटी २० ८,७०,९३६ 
५) प्रवासी व माल सयं क्त बोटी ६ ६२,५६० 

एकूि परदेशी २६१ ४१,४१,९६२ 
एकूि चकनारी व परदेशी ३३२ ४५,२३,६४६ 

 
याचशवाय स मारे ११,८०,००० स्रू्लाकार टनभाराच्या बोटी बाधंिी खाली अगर मागिी 

नोंदवलेल्या आहेत. त्या आल्या म्हिजे पािंव्या पंिवार्थषक योजने अखेरीस भारतीय बोटींिा एकूि टनभार 
५७,००,००० इतका होईल. पंिवार्थषक योजनेच्या उचद्दष्टापेंक्षा हे र्ोडेसे कमी पडेल, पि सध्याच्या 
जागचतक नौकानयन मंचदच्या संदभात हेही साध्य उपेक्षिीय नाही. पचहल्या स्वातंत्र्यचदनी जगाच्या 
नौकानयन के्षत्रात नगण्य असलेला आपला भारत आज ३० वषांनी (१९७७िे स रूवातीस) जगातील देशात 
१७व्या क्माकंावर येवनू बसला आहे. अर्ात जागचतक टनभारात त्यािी टके्कवारी अवघी १·५ च्या आसपास 
आहे. जगातील एकूि ३४,२१,६२,००० टनभारात भारतािा टनभार ४५,२३,६४६ एवढा आहे. 

 
भारतातील चकनारी वाहतूक १९५१ पासून संपूियपिे (प्रवाही माल सोडून), भारतीय कंपन्यासंाठी 

राखून ठेवण्यात आली आहे. परदेशाशंी होिाऱ्या वाहतूकीत भारतािे स्र्ान काय आहे ? त्यात गेल्या २० 
वषात कशी प्रगती होत गेली हे दशयचविारे काही आकंडे प ढे देण्यात आले आहेत. त्यावरून परदेशी 
व्यापारातही भारतीय कंपन्याचं्या वाटा कसा वाढता आहे, हे चदसून येईल. ही माचहती भारतातील प्रम ख 
बंदरापं रती (मेजरपोटय) मयाचदत आहे. पि तीि वाहतूक अचधक असल्याने प रेशी प्रचतचनधीक आहे. 
तक्त्यावरून हे चदसून येईल की, गेल्या २० वषात भारतािा एकूि परदेशी व्यापार १७४ लक्ष टनावंरून 
५२८ लक्ष टनावंर गेला आहे. २० वषापूवी परदेशी व्यापारातं भारतािा वाटा अवघा ६·५ टके्क होता तर आता 
तो २७·७५ टक्क्यावंर जावनू पोहोिला आहे. त्यातही आयाती मधली स धारिा अचधक प्रमािात आहे. ती 
२० वषात ५·८ टक्क्यावंरून ३४·९८ टक्क्यावर पोहोिली आहे. प्रगती ही चक्षतीजहीन गोष्ट आहे. त्याम ळे ती 
सातत्याने िाल राहिार आहे. परदेश वाहतूकीतला आपला वाटा चनदान ५० टके्क तरी व्हावयास हवा, 
तोपयंत भारतीय बोटींना नागंर टाकून चवश्रातंी घेता येिार नाही. देशातल्या खाजगी व सावयजचनक के्षत्राला 
यािी िागंली जािीव आहे, व हे ध्येय गाठावयािी चजद्दही आहे. 
 

तक्ता क्रमाकं ६४ 
परदेशाशंी िािंिाऱया वाहतुकीतीिं भारतीय/णवदेशी बोट कंपनींिा वाटा दाखणविारे णववरि पत्र 

 
(मेचरक टनामंध्ये प्रम ख बदंरातून) 

 भारतीय बोटींनी केलेली मालवाहतूक परदेशी कंपन्यानंी केलेली मालवाहतूक एकूि मालवाहतूक 



 

अनुक्रमणिका 

वष े आयात 
टनभा
र 

टके्क
वा
री 

चनया
त  
टनभा
र 

टके्क
वा
री 

एकूि 
आयात
/चनया
त 
टनभा
र 

टके्क
वा
री 

आयात 
टनभा
र 

टके्क
वा
री 

चनयात  
टनभा
र 

टके्क
वा
री 

एकूि 
आयात
/चनया
त 
टनभा
र 

टके्क
वा
री 

आयात 
टनभा
र 

चनयात  
टनभा
र 

एकूि 
आयात
/चनया
त 

टनभार 

१९
५५
–
५६ 

६,१२,
३४१ 

५·८ ५,३७
,८५८ 

७·७ ११,५०
,१९९ 

६·५ ९८,७४
,२२८ 

९४·
३ 

६४,०३
,१२६ 

९२·
५ 

१,६२,
७७,३५

४ 

९३·
५ 

१,०४,
८६,५६

९ 

६९,४०
,९८४ 

१,७४,
२७,५५

३. 

१९
७४
–
७५ 

१,१३,
४०,७०

० 

३४·
९७ 

६३,७
१,२०
० 

२०·
२८ 

१,७७,
११,९०

० 

२७·
७५ 

२,१०,
७९,८०

० 

६५·
०२ 

२,५०,
४६,६०

० 

७९·
७२ 

४,६१,
२६,४०

० 

७२·
२५ 

३,२४,
२०,५०

० 

३,१४,
१७,८०

० 

६,२८,
३८,३०

० 

 
याि संदभात परदेश वाहतूकीतील क ठल्या मालात भारतीय बोटी आघाडीवर आहेत व क ठे कमी 

पडत आहेत यािी कल्पना प ढील तक्त्यावरून येईल. 
 

तक्ता क्रमाकं ६५ 
परदेशी व्यापारातीिं णवणवध मािंातीिं भारतीय बोटींिा वाटा (१९७५–७६) 

 
मालािा प्रकार भारतीय 

बोटीनी 
केलेली 
वाहतूक 

(टनामध्ये) 

एकूि 
वाहत कीशी 
टके्कवारी 

चवदेशी बोटींनी 
केलेली 
वाहतूक 

(टनामंध्ये) 

अेकूि 
वाहत कीशी 
टके्कवारी 

एकूि वाहतूक 

१ सवयसाधारि माल २९,४३,७८२ ३३·२१ ५९,२२,१३७ ६६·७९ ८८,८६,९१९ 
२ कोळसा २,३४,९२७ ७६·७९ ७१,१२४ २३·२१ ३,०६,०५९ 
३ मीठ ९,०४६ ३·२९ २,६३,९५५ ९६·७१ २,७३,००१ 
४ धान्य ३५,०३,३६९ ४६·८० ३९,८१,९२८ ५३·२० ७४,८५,२९७ 
५ खते ७,४४,५९८ २८·७३ १८,४६,७५१ ७१·२७ २५,९१,३४९ 
६ खचनज लोखंड ३९,८८,०३२ १८·३९ १,७६,९०,८११ ८१·६१ २,१६,७८,८४३ 
७ अन्यमाल ८४,२०१ ६·५४ १,२०,०२,७४२ ९३·४६ १२,८६,९४३ 
८ तेल, पेरोल इ. ९७,२४,८२४ ५८·७५ ६८,२८,२५४ ४१·२५ १,६५,५३,०७८ 
९ इतर मोठ्या 
प्रमािात वाहत क 

     

होिारा माल 
(Bulk) 

५,२३,८३६ २४·८९ १५,८०,९५३ ७५·११ २१,०४,७८९ 

एकूि २,१७,५६,६१५ ३५·५८ ३,९३,८८,६५५ ६४·४२ ६,११,४५,२७० 



 

अनुक्रमणिका 

 
वरील चववरिपत्रावरून हे लक्षात येईल की, कोळसा, धान्य, प्रवाही माल (तेले इ.) वगैरे बाबतीत 

भारत बरीिशी वाहतूक स्वतःच्या बोटीतून करीत आहे, तर बाकी बह तेक मालाच्या बाबतीत ही वाहतूक 
परदेशी बोटी करीत आहेत, प्रयत्नपूवयक, व्यापारी, करारात योग्य अटी घालून, नौकानयन संघटनाशंी 
करार-मदार व समझौते करून, तसेि र्ोडे राजकीय दडपि आिून ह्यात चनदान समतोल आिावयाच्या 
दृष्टीने भारत सरकार प्रयत्नशील आहे. अश द्ध लोखंड फार मोठ्या प्रमािात आपि चनयात करतो, म ख्यत्व े
जपानला. आपल्या बोटी त्यातील अवघी १८·३९ टके्क वाहतूक करतात. जपानशी याबाबतीत बोलिी 
करून, तसेि, त्या तऱ्हेच्या मालवाहत कीसाठी लागिाऱ्या मोठ्या बोटी (बल्क कॅचरअसय) बाधूंन ही उिीव 
भरून काढावी लागेल. 

 
(११) भारताच्या आयात–णनयात मािंातीिं प्रमुख घटक 

 
भारताच्या परदेश व्यापार व भारतीय बोटींिा त्यातील वाटा वाढता आहे हे आपि पाचहले. परंत  या 

व्यापाराच्या आिखी एका बाजूिा पचरिय करून घेिे इष्ट होईल. ती म्हिजे आयात व चनयातीतील 
मालािंी वगयवारी. त्यावरून क ठला माल अचधक प्रमािात आपि चनयात करू शकतो. व क ठल्याबाबतीत 
आपला देश अजून परावलंबी आहे, यािी कल्पना येव ूशकेल. हे आकडे एकाि वषािे जरी असले तरी 
त्यावरून स्र्ल कल्पना यावयास हरकत नाही. 
 

तक्ता क्रमाकं ६६ 
भारतीय सागरी वाहतुकीतीिं प्रमुख मािं (१९७४–७५) 

 
अन . 
क्. 

मालािे नाव चनयात मालािी 
वकमत 

(लक्ष रुपये) 

एकूि 
चनयातीशी 
टके्कवारी 

आयात मालािी 
वक. 

(लक्ष रुपये) 

एकूि 
आयातीशी 
टके्कवारी 

१) जूट उत्पादने 
(दोरखंड व सूत 
सोडून) 

२९,२९२·०४ ८·८   

२) िामडे व 
िामड्ािी 
उत्पादने 
(िपला सोडून) 

१४,४९०·९८ ४·४   

३) िहा २२,३९८·५० ६·७   
४) कचे्च लोखंड १६,०३९·३१ ४·८   
५) कापूस १,७०५·१५ ०·५ २६६७·०२ ०·५ 
६) यंते्र व वाहतूक 

साधन साम ग्री 
२१,०४२·९२ ६·४ ६६,९७७·७९ १४·९ 



 

अनुक्रमणिका 

७) फळे व भाजीपाला १३,४८९·१३ ४·१   
८) मोती, वकमती व 

हलके खडे 
रत्ने वगैरे. 

९,४९०·२३ २·८ ५,२९६·७९ १·२ 

९) तेलचबया, तेल 
कवि फळे व 
गचळत धान्ये 

२,९२६·५७ ०·८   

१०) कच्चा तंबाखू ८,०३५·५१ २·५   
११) मासे व माशािें 

पदार्य 
६,४९८·१५ १·९   

१२) लोखंड व पोलाद ८,६२१·६३ २·७ ४१,७२८·१७ ९·४ 
१३) रसायने १०,३६६·५२ ३·२ २५,२५७·३६ ५·८ 
१४) चगरण्यािें सूत व 

धागा 
३,७६२·५४ १·२   

१५) कॉफी ५,१३५·५१ १·५   
१६) मसाल्यािे पदार्य ६,१३३·३० १·८   
१७) कलात्मक सगं्राह्य 

वस्त  व 
प रातनवस्त  

३,३९४·०९ ११·१   

१८) साखर व मध ३३,९७०·५५ १०·३   
१९) कापूस, धागा, 

दोरा आचि कापड 
२१,४७८·७९ ६·६   

२०) पेरोचलयम व 
तद् जन्य पदार्य 

  १,१५,९९४·५९ २५·८ 

२१) लोखंड सोडून 
अन्य खचनजे 

  १७,८१२·९६ ३·९ 

२२) तयार खते   ४२,५१८·४२ ९·६ 
२३) अश द्ध धातू व 

खतोत्पादनासाठी 
लागिारी 
रसायने. 

  ११,३७६·७१ २·६ 

२४) कागद, काडयबोडय 
इ. 

  ५,८८५·१५ १·४ 

२५) कॅमेरे, शास्त्रीय   ३,२१८·५७ ०·७ 



 

अनुक्रमणिका 

उपकरिो, 
प्रचक्चयत कािं, 
इत्यादी. 

२६) वनस्पती, तेले, 
िरबी इ. 

  २,१४४·१५ ०·४ 

२७) औषधे.   ३,४१६·०८ ०·७ 
२८) गहू.   ६९,८१८·३७ १५·७ 
२९) इतर धान्ये (गहू व 

तादूंळ सोडून) 
  ४,७३७·७६ १·१ 

३०) फळफळावळ व 
स कामेवा 

  ४,७१६·७३ १·० 

३१) इतर उत्पादने ९१,५९०·७५ २७·९ ४,२३,३२९·६२ ५·३ 
 एकूि ३,२९,९६२·१७ १००·०० ४,४६,८१०·३७ १००·०० 

 (लक्ष रु.) 
एकूि चनयात मालािी वकमत ३,२९,९६२·१७ 
एकूि आयात मालािी वकमत ४,४६,८१०·३७ 
एकूि परदेश व्यापारािी वकमत ७,७६,७७२·४४ 

 
यािा अर्य असा की, भारतीय परदेशी व्यापारािी वार्थषक उलाढाल आज ७७०० कोटी (७७ अब्ज) 

रुपयाचं्यावर जाअून पोहोिली आहे. आयातीच्या आकड्ावंरून नजर चफरवली तर लक्षात येईल की, 
‘पेरोचलयम व तद्जन्य पदार्य,’ यंते्र, वाहतूक साधने, खते, गहू इ. आयातीवरील आपला खिय मोठ्या 
प्रमािात आहे. चवकासाच्या प ढील पंिवार्थषक योजना आखतानंा ह्या पचरस्ट्स्र्तीिा चविार डोळ्यासमोर 
ठेवता येईल. परकीय िलनाच्या बितीच्या संदभात असा चविार होिे इष्ट आहे. 

 
[१३] भारताच्या परदेशी व्यापाराच्या णदशा :– 

 
भारतािी आता अनेक देशाशंी मोठ्या प्रमािावर सागरी वाहत क होत आहे. १९७४–७५ सालच्या 

उपलब्ध आकड्ावंरून हे लक्षात येईल की, भारताने ३,२९,८,६२·१७ लक्ष रुपयािंा माल चनयात केला तर 
४,४६,८१०·३७ लक्ष रुपयािंा माल आयात केला. २५ हून अचधक देशाशंी हा व्यापार िालतो. भारताच्या 
वाहत कीच्या चदशा दाखचविारे एक चववरिपत्र सोबत जोडले आहे. त्यावरून कोित्या देशाशंी भारतािा 
चनयात/ आयात व्यापार आहे व तो चकती प्रमािात आहे, हे लक्षात येईल. त्यािप्रमािे चनयाचतच्या दृष्टीने 
रचशया, अमेचरका, जपान व इंग्लंड ही राष्ट्रे अन क्माने महत्वािी आहेत, तर आयातीच्या दृष्टीने, अमेचरका, 
जपान, इराि, पूवयजमयनी व सौदीअरेचबया ही त्यात अन क्मे महत्वािी आहेत. हे ही या आकडेवारीवरून 
लक्षात येईल. 

 
तक्ता क्रमाकं ६७ 



 

अनुक्रमणिका 

–: भारतीय सागरी वाहतुकीच्या णदशा (१९७४–७५) :– 
 

अन . 
क्माकं 

देश चनयात 
मालािी वकमत 
(लक्ष रुपये) 

अेकूि 
चनयातीशी 
टके्कवारी 

आयात 
मालािी वकमत 
(लक्ष रुपये) 

अेकूि 
आयातीशी 
टके्कवारी 

१) रचशया ४१,८१२·०७ १२·५ ४१,२४८·८५ ९·० 

२) अमेचरका ३७,५१८·४७ ११·३ ७२,९१९·१३ १६·३ 
३) जपान २९,४९०·७७ ८·७ ४५,३४७·११ १०·२ 

४) इंग्लंड ३०,६३४·२७ ९·२ २१,३३९·५७ ४·८ 
५) पूवय जमयनी १०,५०४·३५ ३·१ ३०,६६६·५७ ६·९ 

६) इटली ५,२१३·०५ १·४ ७,८३५·९९ — 
७) झेकोस्लोव्हचकया ६,६०१·६८ १·६ ३,३३०·४६ ०·७ 
८) फ्रान्स ८,३९०·१५ २·५ ८,११६·४९ १·८ 

९) पोलंड ७,६९१·३४ २·२ ९,२८९·०६ २·० 
१०) नेदरलँड ७,०९१·९१ २·१ ४,७५८·९६ १·० 
११) नेपाळ ४,२४१·९१ १·२ — — 
१२) इचजप्त ५,२४४·२० १·५ २,२८२·९६ ०·५ 
१३) कॅनडा ४,३९५·९४ १·३ १३,०४१·७७ २·९ 
१४) मलेचशया 

(वसगापूर 
सोडून) 

२,८०७·९९ ०·८ १,११९·७४ ०·२ 

१५) ऑस्रेचलया ६,११८·५७ १·६ ११,८४८·२९ २·७ 
१६) पचिम जमयनी ३,४४०·२४ १·० ३,३२७·५७ ०·७ 
१७) य गोस्लास्ट्व्हया २,९६८·६२ ०·९ — — 
१८) हंगेरी १,९४४·२९ ०·५ — — 
१९) चसलोन २,६७५·९९ ०·८ — — 
२०) इराि — — ४७,२६६·३९ १०·६ 
२१) बेस्ट्ल्जयम — — १०,१९०·१२ २·४ 
२२) सौदी अरेचबया — — २९,७६४·६२ ६·७ 
२३) स दान — — ५०३·४५ ०·१ 
२४) इतर देश १,९८,७६९·७२ ३५·८ ८७,६०८·० १८·७ 

 एकूि ३,२९,८६२·१७ १००·० ४,४६,८१०·३७ १००·०० 
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[१४] भारतातीिं िाटचर पद्धतीिी वाहतूक 
 
चवचशष्ट करारमदारान सार काही काळासाठी वकवा चवचशष्ट वाहत कीसाठी बोटी भाड्ाने घेण्यात 

वकवा देण्यात येतात. आपल्या देशातही या प्रकारिी बरीि वाहतूक होत असते. आपि परदेशी बोट 
कंपन्याशंी असे करार करतो आचि परदेशी कंपन्याही करारमदार करून भारतीय बोटी भाड्ाने घेत 
असतात. आचि हे व्यवहार परदेशी वाहतूक तसेि चकनारी वाहत कीतही सरचस िालू असतात. या तऱ्हेच्या 
व्यापारािी र्ोडक्यात कल्पना द्यायिी झाली तर अशी; १९७३–७४ मध्ये परदेशी व्यापारासाठी (१) 
भारतीय कंपन्यानंी एकूि ३० परदेशी बोटी, (२) परदेशी कंपन्यानंी अेकूि ११ भारतीय बोटी व (३) 
भारतीय कंपन्यानंी एकूि १०६ भारतीय बोटी चवचशष्ट करारान सार भाड्ाने घेतल्या. भारतातील चकनारी 
वाहत कीसाठी, (१) भारतीय कंपन्यानंी एकूि ३६ परदेशी बोटी, व (२) भारतीय कंपन्यानंी एकूि २२ 
भारतीय बोटी अशा तऱ्हेच्या करारासाठी भाड्ाने घेतल्या. 

 
(१५) भारतातीिं णशडाच्या जहाजािंी मािं वाहतूक :– 

 
भारतामध्ये गेली कैक शतके चशडािी जहाजे– आपि त्यानंा ‘पडाव’ म्हिू या – वापरात आहेत. 

अनेक प्रगत देशात चशडाच्या जहाजािंा मालवाहत कीसाठी उपयोग कमी होत िालला असला तरी 
भारतात मात्र हा धंदा अजून बऱ्याि प्रमािात िालू आहे. द सऱ्या महाय द्धाच्या काळात तर त्यानंी बह मोल 
कामचगरी बजावली होती. कारि बाकी सगळ्या बोटी, या ना त्या कारिाने य द्धकायास हातभार लावण्यात 
ग ंतल्या होत्या. य द्धकाळात देशातील रेल्ववेर पि मालवाहत कीिा प्रिंड ताि पडत होता. अशा महत्त्वाच्या 
वळेी चशडािी जहाजे, वाहतूक साधनाचं्या मदतीला धावनू आली आचि त्या काळात ती १७ ते १८ लक्ष टन 
मालािी चकनारी व जवळच्या देशातील वाहतूक करीत असत. हळ हळू ती वाहत क कमी होत आहे आचि 
सध्या स मारे १० लक्ष टनापंयंत आली आहे. चवशषेतः पर्थशयन आखातातून ‘खजूरा’िी आयात ह्या 
पडावामंाफय त होते, मध्यवती सरकारने यातील ६० टके्क व्यापार (खजूरािा) शीडाच्या जहाजासंाठी राखून 
ठेवला आहे. 

 
या धंद्यािे प नरूज्जीवन करण्यािे प्रयत्न कें द् शासन करीत आहे. त्यािे याचंत्रकीकरि करण्यासाठी 

स्वस्त व्याजाने व दीघय म दतीिी कजे उपलब्ध करून चदली जात आहेत. या व्यवसायाकडे लक्ष देण्यासाठी 
जामनगर, म ंबई, त चतकोरीन व काचलकत येरे् खास कायालये उघडण्यात आली असून प्रत्येकी चठकािी 
तज्ज्ञ चवभागीय अचधकाऱ्यािंी नेमिूक करण्यात आली आहे. या व्यवसायाला राष्ट्रीय नौकानयन मंडळावर 
व राष्ट्रीय बंदर मंडळावर प्रचतचनधीत्व देण्यात आले आहे. 

 
१९४३–४४ च्या स मारास एकट्या पचिम चकनाऱ्यावर सागरगामी चशडाचं्या जहाजािंी संख्या 

५,३०० पयंत होती. त्यास मारास पूवय चकनाऱ्यावर वाहतूक करिाऱ्या पडावािंी संख्या उपलब्ध नाही. पि 
तरीही याि संख्येच्या आसपास असावी, असे गृचहत धरण्यास हरकत नाही. ३१–१२–१९७५ च्या 
मोजिीन सार भारताच्या दोन्हीही चकनारपट्टीवर नोंदिी केलेल्या पडावािंी संख्या ९७४६ आहे. त्यािंी 
वगयवारी अशी आहे :– 

 
(क) टनभाराप्रमािे :– 
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५० टनापेक्षा कमी ८,०८८  
५० टनापेक्षा अचधक १,६५८  

एकूि ९,७४६  
 
(ख) वयोमानानुसार :– 
 

१० वषांपेक्षा कमी ४,५७९  
१० वषांपेक्षा ज नी ५,१६७  

एकूि ९,७५६  
 
यापकैी २४९ पडावािें “याचंत्रकीकरि” करण्यात आले आहे. 
 
या पडावामंाफय त चकनारी व नचजकच्या देशात होिारी वाहतूक कमी होत आहे. हे प्रमाि कसे 

उतरत गेले यािी माचहती प ढील तक्त्यावरून लक्षात येईल. चद्वरूक्तीिा दोष स्वीकारूनही स लभ 
संदभासाठी प न्हा ही माचहती देण्यात येत आहे. 

 
तक्ता क्रमाकं ६८ 

णशडाच्या जहाजानंी केिेंिंी मािंवाहतूक 
 

वषय आयात (टन) चनयात (टन) एकूि (टन) 
१ २ ३ ४ 

१९५८–५९ १४,१३,५३४ २,२३,५३२ १६,३७,०६६ 
१९५९–६० १२,७८,३८३ २,१९,३५९ १४,९७,७४२ 

१०६०–६१ १३,९५,२४६ २,०६,६०० १६,०१,८४६ 

१९६१–६२ १४,११,३७५ २,६५,३३९ १६,७६,७१४ 

१९६२–६३ १४,५५,३८४ २,०९,७५२ १६,६५,१३५ 
१९६३–६४ १४,४७,७०८ २,४७,२६९ १६,९४,९७७ 

१९६४–६५ १२,५६,७०४ १,५९,२५० १४,२४,९५४ 

१९६५–६६ १३,५४,८६१ १,३७,०२७ १४,९१,८८८ 
१९६६–६७ १४,०२,७७५ १,१७,७३५ १५,२०,८१० 

१९६७–६८ १०,२३,९३२ १,५७,८६६ ११,८१,७९८ 

१९६८–६९ ८,२३,९९६ २,१०,५९३ १०,३४,५८९ 
१९६९–७० ९,६१,८४९ ३,१३,९९९ १२,७५,२४८ 

१९७०–७१ १०,४९,८४६ १,७५,५७५ १२,२५,४२१ 

१९७१–७२ ९,५१,८२८ १,०१,४४४ १०,५२,९७२ 
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१९७२–७३ १२,२०,८५६ ९९,१५२ १३,२०,००८ 

१-१-७४ ते ३१-१२-७४ ८,४२,९७८ ९४,४८४ ९,३७,४६२ 
१-१-७५ ते ३१-१२-७५ ८,०५,०५५ १,१३,२४७ ९,१८,३०२ 

 
१९५८–५९ साली १६,३७,०६६ टन असलेली वाहतूक १९७५ सालात ९,१८,३०२ टनापंयंत 

घसरली. पडावािंी गती वाऱ्यावर अवलंबनू असल्याने प्रवास काळािी अचनचितता, माल व पडाव याचं्या 
चवम्यािा अभाव, व माल गहाळ होण्यािे वा पळवापळवीिे प्रकार इत्यादी कारिानंी ही वाहतूक कमी होत 
आहे. हे चतन्हीही प्रम ख दोष दूर केल्याचशवाय या व्यवसायाला उर्थजतावस्र्ा येिे कठीि आहे. 

 
महाराष्ट्रप रते बोलावयािे झाले तर असे सागंता येईल की, कोकि चकनाऱ्यावरील ‘रेडी’ बंदर 

सोडले, तर बाकी सवय बंदरातील वाहतूक पडावामंाफय ति िालत असते आचि प्रचतवषी ती २ ते २॥ लाख 
टना येवढी असते. 

 
(४) जागणतक सागरी वाहतूक :– 

 
सागरी वाहत कीिी वरील ििा संपचवण्याअगोदर, केवळ सवयसाधारि कल्पना यावी म्हिून दोन 

म द्यािंी आपि माचहती घेऊ. ती म्हिजे (अ) जगातील एकूि सागरी वाहत कीिा वाढता व्याप, व (आ) त्या 
वाहत कीतील प्रम ख माल. 

 
(अ)जागणतक सागरी वाहतुकीिा वाढता व्याप :– 
 
पचहल्या प्रकरिात उल्लेख केल्याप्रमािे जागचतक चवचवध देशामंधील परस्पर वाहतूक वाढत्या 

प्रमािात होत आहे. त्याम ळे परस्परालंचबत्व व त्यातून चनमाि होिारे राजकीय सामजंस्य वाढीस लागते. 
आर्थर्क व औद्योचगक तसेि शास्त्रीय आघाड्ावंर प्रगती होत असताना उत्पादनािे प्रमाि वाढते आचि 
उत्पादनािे प्रकार व के्षते्रही बदलत जातात. नवीन तऱ्हेिी उत्पादने स रू होतात, व त्यािंी वाढती देवघेव 
स रू होते. उदा. दूरदशयन सेटस, गिक यंते्र, रसायने, यतं्रसाम ग्री इ. जागचतक वाढत्या सागरी वाहतूकीिा 
अंदाज प ढील चवरिपत्रावरून येईल. १९५१ साली असलेली ६१५ दशलक्ष टन सागरी वाहतूक १९७५ 
साली २,९८७ दशलक्ष टन झाली आहे. 

 
तक्ता क्रमाकं ६९ 

–: जागणतक सागरी मािं वाहतुकीिा वाढता व्याप :– 
 

(१९५१ ते १९७५). 
वषय जागचतक वाहतूक 

(दशलक्ष मेचरक टनामंध्ये) 
एकूि 

(दशलक्ष टन) 
बोटींिा जागचतक 

टनभार 
दशलक्षस्रू्लाकार 

टनभार 
 स का माल प्रवाही माल   
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१ २ ३ ४ ५ 
१९५१ ३६० २५५ ६१५ ८७·२ 
१९५६ ४९० २९० ८८० १०५·२ 
१९६१ ५७० ५८० १,१५० १२५·९ 
१९६६ ८०० ९६० १,७६० १७१·१ 
१९७१ १,१२० १,५२० २,६४० २४७·२ 
१९७५ १,५३७ १,४५० २,९८७ ३४२·२ 

 
ही वाढती वाहतूक सागरपार करण्यासाठी बोटींच्या ताडं्ात पि भर पडत आहे, अर्ात ही 

वाहतूक एखाद्या देशाच्या बोटींच्या संख्येच्या वा टनभाराच्या प्रमािात त्या देशाला उपभोगावयास चमळतेि 
असे नाही. काही देशािंी ह्या के्षत्रात मक्तेदारी आहे. पि ती आंतरराष्ट्रीय राजकीय व आर्थर्क के्षत्रातील 
वाढत्या सहकायान सार कमी होत जािार आहे. 

 
(आ) जागणतक सागरी वाहतुकीतीिं प्रमुख घटक :– 

 
जागचतक सागरी वाहतूकीत अनेक तऱ्हेिा माल समाचवष्ट होत असला तरी त्यातही काही मालािे 

प्रमाि जास्त असल्यािे आढळून येते आचि तो म्हिजे खचनजे (चवशषेतः खचनज लोखंड व बॉक्साईट), 
धान्ये, कोळसा व खचनज तेल, मोठ्या प्रमािात वाहतूक होिाऱ्या मालािे प्रमाि गेल्या १० वषांत खूपि 
वाढले आहे, तर्ाचप, वरील मालािें प्रभ त्व कायम राचहले आहे. १९६१ साली, या तऱ्हेिी जागचतक वाहतूक 
६९३ दशलक्ष टन होती. तीि १९७५ साली, १७९५ दशलक्ष टनापंयंत जावनू पोहोिली. स्रू्लमानाने 
कल्पना यावी म्हिून सन १९७५ िी माचहती देिारे चववरिपत्र सोबत जोडले आहे.  
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—जगातीिं सागरी वाहतुकीतीिं प्रमुख मािं १९७५– 
 

मालािा प्रकार वाहतूक(दशलक्ष टनामंध्ये) 
लोखंड २९५ 
धान्य १३२ 
कोळसा ११५ 
★ बॉक्साईट व ॲल्य चमनीअम ३५ 
★ फॉस्फेट ३८ 
कू्ड ऑईल १,२१० 

एकूि १,७९५ 
टीप ★ हे आकडे १९७२ िे आहेत 

 
(५) नौकानयनािी नवी णक्षतीजे :– 



 

अनुक्रमणिका 

 
नौकानयन के्षत्रात होिारे क्ातंीकारी बदल व त्यािें संभाव्य पचरिाम. यािंी र्ोडी माचहती आपि 

करून घेतली आहे. काही नवीन गोष्टींिा उल्लखे खाली केला आहे. आर्थर्क व्यवहाययता व व्यापारीदृष्ट्ट्या 
चकफायतशीर असल्याचशवाय शोध चकतीही मोठे व क्ातंीकारी असले, तरी त्यािंा सवयसाधारि व्यवहारी 
जीवनात उपयोग केला जातो असे नाही. 

 
(१) गेल्या अधयशतकात, बोट वाहत कीिा खिय कमी होत आहे. कारि एकतर बोटींिे आकारमान 

वाढले, द सरे म्हिजे गचतर्थमतीच्या तंत्रात अनेक स धारिा झाल्या, तसेि स्वयंिचलत साधनाचं्या वाढत्या 
उपयोगाने बोटीवरील कमयिारी वगािी संख्या कमी लाग ूलागली. ह्याि तीनीही बाबीत आिखी स धारिा 
होत राचहल्यास बोट संिालनावरील खिािे प्रमाि प ष्ट्कळि कमी करता येिे शक्य होईल. 

 
(२) अि शक्तीवर िालिाऱ्या पािब ड्ा व बोटी आजही उपलब्ध आहेत. पि काही काळानंतर 

अि शक्ती चनर्थमतीिा खिय कमी झाला तर, गचतचनर्थमतीवरील खिात बित होईल व अि शक्तीिा बोट 
संिलनासाठी सरास उपयोग होईल. इंधनावरील बित चकती प्रिंड असेल यािी कल्पना केलेली बरी. 

 
(३) गिकयंते्र व इलेक्रॉचनक उपकरिे यािंा फार मोठ्या प्रमािात आज अनेक के्षत्रात उपयोग 

होताना आपि पहातो. नौकानयन के्षत्र याला अपवाद कसे ठरेल ? त्याचं्या वापराने बोटींवर लागिारा 
कमयिारीवगय प ष्ट्कळि कमी करता येईल व अनेक कामे या उपकरिाचं्या द्वारे करता येतील. बोटींिे मागय 
आखिे, गचतचनयमन, माल िढचविे व उतरचविे यासाठी वापरण्यात येिारी यंते्र वा साधने यािंी अनेक 
कामे गिकयंते्र व इलेक्रॉचनक उपरकिे करू शकतील. 

 
(४) सध्या गचतचनर्थमतीिे मोठे साधन म्हिजे तेल-पेरोल, कू्ड ऑईल इ. आचि त्याच्या 

राक्षसीवाहत कीसाठी मोठमोठ्या आकाराच्या तेलवाहू बोटी बाधंण्यात येत आहेत. समजा, उद्या तेलािे 
साठे संपले वकवा अि शक्तीिा वा अन्यशक्तीिा वापर सरचस स रू झाला तर ह्या तेलवाहू बोटी चनकामी 
ठरतील. 

 
(५) हवाई वाहतूक जलदगती व स खकारक आहे. गचतचनर्थमतीसाठी स्वस्त इंधन उपलब्ध 

झाल्यास ती इतकी स्वस्त होईल की, आंतरराष्ट्रीय प्रवासी सागरी वाहतूक नाममात्र उरेल. 
 

[६] भारतातीिं अतंगचत जिंवाहतूक णवकास ऱहास व पुनरूज्जीवन :– 
 
(अ) थोडा पूवेणतहास :– 
 
जगातील इतर देशापं्रमािेि अंतगयत जलवाहतूक ही भारतात फार प्रािीन काळापासून प्रिचलत 

आहे. वसध  नदीच्या खोऱ्यातील संस्कृतीिा चवकास वसधू नदी व चतच्या अन्य उपनद्यानंी उपलब्ध करून 
चदलेल्या वाहत कीच्या साधनामं ळे सोपा झाला. 

 
मोगल काळातही ही वाहतूक बऱ्याि प्रगत अवस्रे्त होती. असे म्हितात की, महंमद गझनी जेव्हा ं

म लतानला पोहोिला तेव्हा त्याने १,४०० स सज्ज नौका बाधंावयािा ह कूम चदला होता. “अैने अकबरी”त 
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असा उल्लेख आहे की, वसधमधील, एकट्या ठठ्ठा या बंदराच्या आसपास ४०,००० िेवर चवचवध तऱ्हेच्या 
नौका होत्या. अकबराने ‘मीर बहारी’ असा एक अचधकारीि राज्यातील नौवहन व्यवस्रे्साठी नेमला होता. 
औरंगजेबाच्या काळात व्यापारी वसध  नदीद्वारा म लतान भक्कर येरू्न माल आिीत. इ. स. १६२८ ते १८३४ 
पयंतच्या काळात आग्रा ते कलकत्ता दरम्यान ४०० ते ५०० टनापंयंतिे पडाव माल व उतारू चनयचमतपिे 
वाहतूक करीत असत, आचि अलाहाबाद व पाटिा ही नद्यावंरील मोठी बंदरे होती. 

 
महाराष्ट्रात णवशेषतः कोकिातील खाड्ावंर मोठ्या प्रमािात माल व प्रवासी वाहतूक िालू होती. 

बािकोट खाडीत महाडपयंत, चवजयद गय, खाडीत खारेपाटि पयंत, राजापूरिे खाडीत राजापूर पयंत, 
तसेि रेवदंडा, दाभोळ, जयगड खाड्ातही अशी आत लाबंवर वाहतूक िालू होती. 

 
या पडावावंर मालासाठी तसेि उतारंूसाठी वगेवगेळी जागा असे. वाफाऱ्याच्या (वाफेवर 

िालिाऱ्या बोटी) उपयोग स रू झाला १९२०–२२ च्या स मारास. आचि ह्या वाफाऱ्यानंी कलकत्ता ते आग्रा 
ह्या गंगा-जम ना नदीवरील मागावर चनयचमत पाचक्षक वाहतूक स रू केली. १८४२ पासून पाटिा, 
अलाहाबाद, कानपूर ही या मागावरील मोठी शहरे होती. िह्मप ते्रवर पि कलकत्ता व आसाम याचं्या 
दरम्यान १८६३ पासून वाफाऱ्यािंी चनयचमत वाहतूक स रू झाली. यािा साहचजकि पचरिाम पडाव 
वाहतूकीवर झाला. तर्ाचप उपलब्ध माचहतीन सार असे चदसून येते की, १८७६–७७ यावषी कलकत्त्याला 
१,८०,००० पडाव आले होते. ह गळीला १,२५,००० व पाटण्याला ६०,०००. 

 
भारतामध्ये वाफेवर िालिारी पचहली नौका १८१९ मध्ये औंधच्या नबाबाने लखनौ येरे् चवहार नौका 

म्हिून हौसेखातर बाधंली होती. केवळ माचहतीसाठी चतिा तपशील येरे् देण्यात येत आहे. (१) बाधंिीिे 
वषय–१८१९. (२) इंचजनािी शक्ती–८ अर्श्शक्ती, (३) लाबंी–५० फूट, (४) रंुदी–८ फ ट १० इंि (५) 
खोली–४ फूट (६) वापर–गोमती नदीवर चवहारासाठी. 

 
१९ व्या शतकाच्या मध्यापयंत चवकचसत पावलेल्या अतंगयत जलवाहतूकीला हळूहळू अवकळा 

यावयास लागली. त्याला अनेक कारिे झाली. धरिेबाधूंन नद्यािें पािी पाटबधंाऱ्यामाफय त शतेीसाठी 
मोठ्या प्रमािात वापरण्यात येव ूलागले. डोंगरमाथ्यावरील खोली कमी व्हायला लागली. त्यामानाने गाळ 
काढण्यािी यंत्रिा उभारण्यात आली नव्हती. याचशवाय पयायी वाहतूक मागय उपलब्ध झाले. रेल्वे व रस्ते 
यािंी जलमागाशी स्पधा स रू झाली. या नव्या संकटाशी प्रभावीपिे टक्कर देव ूशकेल इतकी जलवाहतूक 
स संघटीत नव्हती. या वाहत कीतील गती, अचनचितता, इत्यादी उिीवा होत्या. रेल्व े प्रवास सोयींिा, 
स खकारक व जलद होता. सरकारी धोरिही जलवाहत कीबाबत र्ोडेसे उदासीनतेिे होते. एवढेि नव्हे 
तर स रूवातीला रेल्वमेध्ये चिटीश सरकारी भाडंवल ग ंतले असल्याने, रेल्व ेयशस्वी करिेवर तत्कालीन 
सरकारिा भर होता. या सवांिा पचरिाम असा झाला की, १९४७ पयंत म्हिजे स्वातंत्र्यप्राप्तीपयंत अंतगयत 
जलवाहत कीकडे अचतशय द लयक्ष झाले. नौका, पडाव, वाफारे यािंी संख्या कमी झाली. १९४७ साली 
भारतािी फाळिी झाल्याम ळे उत्तरेतील अनेक जलमागय (उत्तरपूवय भागातील) पाचकस्तानकडे गेले. हे मागय 
खंचडत झाल्याने अनेक कंपन्या आर्थर्क संकटात सापडल्या व ब डाल्या. 

 
(आ) भारतातीिं प्रिणिंत अतंगचत जिंवाहतूक मागच :– 
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अंतगयत जलवाहत कीच्या चवकासािी वाटिाल अवलोकन करण्यापूवी प्रिचलत मागािी कल्पना 
करून घेऊ या. त्यासाठी प ढील तक्ता उपयोगी पडेल :– 
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भारतातीिं नौकानयनयोग्य अतंगचत जिंवाहतूक मागािी िंाबंी 
 

 (राज्य णनहाय) (णकिंोमीटसच) 
राज्यािे नावं नद्या कालव े एकूि 

१ २ ३ ४ 
आंध्र ३०९ १,६९० १,९९९ 
आसाम १,९८३ — १,९८३ 
चबहार ९३७ ३२५ १,२६२ 
गोवा ३१७ २५ ३४२ 
ग जरात २८६ — २८६ 
केरळ ८४० ७०८ १,५४८ 
महाराष्ट्र ५०१ — ५०१ 
कनाटक २८४ १६० ४४४ 
ओचरसा ७६१ २२४ ९८५ 
ताचमळनाडू — २१६ २१६ 
उत्तर प्रदेश २,२६८ १७३ २,४४१ 
पचिम बंगाल १,५५५ ७८२ २,३३७ 

एकूि १०,०४१ ४,३०३ १४,३४४ 
 
नौकानयनयोग्य अंतगयत जलवाहतूक मागांिी त लनात्मक लाबंी पाचहल्यास उत्तर प्रदेशिा प्रर्म, 

आंध्रिा द सरा आचि आसामिा चतसरा क्माकं लागतो. तर कालव्याचं्या बाबतीत आंध्र पचहला क्माकं 
पटकावतो. प. बंगाल द सरा आचि केरळ चतसरा. 

 
उत्तर प्रदेशातील महत्त्वािे जलमागय म्हिजे गंगा, घागरा, यम ना व गोमती या नद्या आचि गंगेपासून 

काढलेले कालव.े 
 
आंध्र प्रदेशातील जलमागात कृष्ट्िा, गोदावरी आचि साबरी या नद्या व बकींगहॅम कालव्यािा 

प्राम ख्याने उल्लखे करावा लागेल. 
 
आसाममध्ये िम्हप त्रा ही जलवाहत कीिे दृष्टीने सवात महत्वािी नदी आहे. चतच्या अनेक 

उपनद्याही वाहत कीसाठी उपयोगी पडतात. उदा स बस्ट्न्सरी, चजया भराती, चदहींग, धनचसरी, कोचपली, इ. 
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कलकत्ता आचि आसाम यातील जलमागािा बरािसा भाग बंगला देशच्या हद्दीतून जातो. आचि १९६५ मध्ये 
पाचकस्तानशी झालेल्या य द्धात हा मागय खंचडत झाला. 

 
पचिम बंगालमधील उल्लखेनीय जलमागय म्हिजे गंगा–भागीरर्ी–ह गळी हा होय. लोसा, तीस्ता, 

महानंदा, मोररवी, दामोदर, रूपनारायि, आचि इच्छामती िूिी याही जलवाहत कीस उपयोगी आहेत. 
स ंदरबन चवभागात यम ना, क ल्टीयागं चझला, मतला, आचि कालींदी हे जलवाहतूक योग्य मागय आहेत. प. 
बंगालमध्ये अनेक कालव ेआहेत. त्यापैकी उल्लेखनीय म्हिजे चहजली व ओचरसा चकनारी कालव्यािा काही 
भाग हे होय. कलकत्त्यािे आसपासही अनेक छोटे मोठे कालव ेआहेत. ते म्हिजे सक्यूयलर कालवा, 
बेलीआघाट, न्यकूर, चक्स्तोपूर व भागंरकाटा खल कालव.े दामोदर व्हॅली कॉपोरेशनने १९५५ साली 
बाधंलेला कालवा प्रायःजरी पूरचनयंत्रि व जलवसिन योजनेसाठी बाधंला असला तरी तोही 
जलवाहतूकीस उपयोगी पडेल अशी त्यािी बाधंिी करण्यात आली आहे. १९६५ च्या पाचकस्तान य द्धानंतर 
प. बंगाल व आसाम यातील अंतगयत जलवाहतूकीस बराि आळा बसला आहे. 

 
चबहारमध्ये गंगा घागरा, गंडक, सप्त कोसी, आचि सोन या प्रम ख नद्यामंधून जलवाहतूक िालते. 
 
केरळ तर त्याच्या अंतगयत जलवाहत कीसाठी व त्यामागांच्या द तफा पसरलेल्या नयनरम्य 

सृष्टीसौंदयासाठी प्रचसद्ध आहे. या वििोळ्या पट्टीत स मारे ४१ नद्या पचिम वाचहनी असून नौकानयन योग्य 
आहेत. तर अनेक चकलोमीटर पसरलेले पिजलमागय–बॅक वॉटसय–हेही चततकेि महत्वािे आचि प्रत्यक्षातं 
वापरात असलेले. बबनाद हे स मारे २०० िौरस चकलो मीटर पसरलेले सरोवर व त्यासलग्न कालव ेआचि 
पचिम चकनारी कालवा हे त्यातल्या त्यात अचधक महत्वािे आहेत. कोिीन, अनाक लम, अलवाये, 
वायकोम, कोट्यम, िंगनिेरी, शरेतल्लाई अल्लोली इत्यादी मोठी शहरे या कालव्यानंी जोडली गेली आहेत. 

 
१००० चकलो मीटरच्या आसपास अंतगयत जललवाहतूक मागय असलेले आिखी राज्य म्हिजे 

ओचरसा. त्यातील उल्लखेनीय नद्या म्हिजे महानदी, िाम्हिी, वैतरिी, बरहाबलंग, आचि स वियरेखा. 
याचशवाय तलहंडा कें द्पारा व ओचरसा चकनारी कालवा हे कालवहेी वाहतूक योग्य आहेत. 

 
केवळ त लनात्मक कल्पना येण्यासाठी जगातील काही प्रम ख देशातील अंतगयत जलवाहतूक 

मागांिी आकडेवारी खाली चदली आहे. 
 

तक्ता क्रमाकं–७२ 
–युरोप खंडातीिं अतंगचत जिंवाहतूक– 

 
 चनयचमतपिे वापरात असिाऱ्या जलमागांिी लाबंी (चकलो मीटसय) 

देश नद्या व तलाव कालव े एक ि 
ऑस्रीया ७ ३५१ ३५८ 
पूवय जमयनी ३,१२७ १,२६६ ४,३९३ 
फ्रान्स २,८९५ ४,२४१ ७,१३६ 
रचशया (उपलब्ध नाही)  १,४६,१०० 
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इंग्लंड ४३२ १९२ ५२४ 
य गोस्लास्ट्व्हया १,८१० १९१ २,००१ 
 
अंतगयत जलवाहतूक म्हटली म्हिजे आपल्या डोळ्यासमोर येतात, नद्या, खाड्ा आचि फार फार 

तर तलाव. पि मानवचनर्थमत कालव ेदेखील चकती महत्त्वािे आहेत, हे वरील आकड्ावंरून चदसून येईल. 
 

(ड) अतंगचत जिंवाहतुकीिे पुनरूत्थान :– 
 
१९४७ साली स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अंतगयत जलवाहत कीकडे अचधक लक्ष द्यावयास स रुवात झाली. 

त्यातील काही महत्त्वािे टप्पे प ढीलप्रमािे आहेत. 
 

(१)परदेशी तज््ािें सहाय्य 
 
१९५० मध्ये भारत सरकारच्या चनमंत्रिावरून संय क्त राष्ट्रसंघ–य नोतफे–एक नौकानयन तज्ज्ञ 

श्री. ओटी पॉप्पार भारत सरकारला अंतगयत जलवाहतूक चवकासाबाबत सल्ला देण्यासाठी आले होते. १९५२ 
मध्ये द सरे एक आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञ श्री. जे. जे. स री हेही य नोतफे भारतात येऊन गेले. या दोघा तज्ज्ञानंी 
अभ्यास करून काही योजना कें द् सरकारला सादर केल्या. श्री. स री यानंी स िचवल्यानसार सरकारने 
पाण्यािी खोली कमी लागिारे पडाव व पडाव खेिक नौका म द्दाम तयार करवनू घेतल्या व त्या गंगा नदींत 
वापरण्यात आल्या. 

 
(२) कें द्रीय जिं व णवदु्यत आयोगािी स्थापना :– 

 
१९५६ मध्ये कें द् सरकारने या आयोगािी स्र्ापना केली. अन्य कामाबंरोबरि आयोग नद्यािें 

जलसवेक्षि व अन्य ताचंत्रक पहािी करतो व जलमागािी स धारिा करण्याच्या दृष्टीने उपय क्त सूिना 
करतो. आतापावतेो आयोगाने अनेक प्रम ख नद्यािें जलसवेक्षि काययक्म हाती घेतले आहेत. उदा. गंगा, 
घागरा, गंडक, कोसी, तापी, सोने, यम ना, गोमती, महानदी, िह्मप त्रा, ओचरसािा चकनारा, कालवा इ. 

 
(३) अतंगचत जिंवाहतूक सणमती १९५७ :– 

 
मध्यवती पचरवहन मंडळाने १९५६ साली कें द् सरकारला एक सूिना सादर केली होती की, 

देशातील अंतगयत जलवाहत कीिा चवशषे अभ्यास करून ती देशाच्या पचरवहन व्यवस्रे्िे एक अंगभतू 
योजना कशी होईल, यािा खास अभ्यास करण्यात यावा. त्यान सार कें द् सरकारने फेि वारी १९५७ मध्ये 
श्री. बी. के. गोखले याचं्या अध्यक्षतेखाली एक खास सचमती नेमली. या सचमतीने अनेक सूिना सादर 
करताना असे आग्रहपूवयक प्रचतपादन केले की, हा प्रश्न हाताळण्यासाठी देशामध्ये एक कें द्ीय ताचंत्रक 
यंत्रिा उभी करिे अत्यंत आवश्यक आहे. या यंत्रिेने अंतगयत जलवाहत क योजनेबाबत मूलभतू संशोधन व 
सवेक्षि करून चनचित योजना तयार करिे, समन्वय व आर्थर्क चनयंत्रि इ. बाजू बघाव्या. योजना 
कायास्ट्न्वत करण्यािी जबाबदारी मात्र राज्य सरकारने उिलावी. 

 
(४) कें द्रीय अतंगचत जिंवाहतूक संिािंनािंयािी स्थापना १९६५ :– 
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कें द् सरकारने मािय १९६५ मध्ये नौकानयन व पचरवहन मंत्रालयाच्या अंतगयत कें द्ीय अंतगयत 

जलवाहतूक संिालनालयािी स्र्ापना केली. देशातील अंतगयत जलवाहतूक स धारण्यासाठी तातडीच्या 
तशाि दीघयकालीन योजनािंा अभ्यास व ताचंत्रक अहवाल तयार करिे, नौकाचं्या आध चनकीकरि व 
याचंत्रकीकरिाच्या योजना आखिे, तसेि प्रमाि आराखडे तयार करिे इ. कामे हे संिालनालय पाहते. 

 
(५) अतंगचत जिंवाहतूक सणमती १९७० :– 

 
२७ ऑगस्ट १९६८ रोजी कें द् सरकारने श्री. भगवती याचं्या अध्यक्षतेखाली एक ‘अंतगयत 

जलवाहतूक सचमती’ नेमली. त्यामागील भचूमका अशी की, यापूवी या चवषयाबाबत बरीि ििा तसेि चवचवध 
सचमत्यामंाफय त चविार झाला असला तरी देशाचं्या ज्या भागामंध्ये अन्य वाहत कीच्या समन्वयातंगयत, 
चवशषेतः व्यापारी तत्त्वावर िालचवता येतील, अशा अतंगयत जलवाहत कीच्या चनचित योजनािंी आखिी 
करण्यात न आल्याने प्रत्यक्षात त्याचं्या अंमलबजाविीसाठी काहीि पावले उिलली गेली नाहीत. ती 
उिीव भरून काढण्यासाठी प ढील १०–१५ वषात चनदान प्रार्चमक स रुवात म्हिून पचहल्या टप्प्यात 
कोित्या योजना हाती घेिे शक्य आहे, त्यािी चनवड करावी. या सचमतीवर लोकप्रचतचनधी होते तसेि 
अनेक तज्ज्ञ होते. सचमतीने आपला अहवाल चदनाकं ३० चडसेंबर १९६९ रोजी कें द् शासनाला सादर केला. 
या सचमतीने चवचवध राज्यािंा दौरा करून राज्यचनहाय योजना सादर केल्या. काही स्रू्ल स्वरूपािी 
दीघयकालीन चविारसरिी पि शासनासमोर माडंली. सचमतीच्या प्रम ख चशफारशी प ढीलप्रमािे होत्या :– 

 
(१) कें द् सरकारने, वाहत कीसबंंधी एक राष्ट्रीय धोरि जाहीर कराव,े यात रेल्व,े रस्ते, अंतगयत 

जलवाहत कीिा समावशे असावा. 
 
(२) देशातील काही प्रम ख अंतगयत जलवाहतूक मागय, त्यािें राष्ट्रीय महत्त्व ओळखून “राष्ट्रीय 

जलमागय” म्हिून जाहीर कराव.े त्यासाठी सचमतीने स िचवलेले जलमागय म्हिजे— 
 
(अ) गंगा–भागीरर्ी– ह गळी (आ) िह्मप त्रा (इ) माडंवी झ आरी नदी व क ं बाज आ कालवा 

(गोवा), (ई) महानदी (उ) गोदावरी (ऊ) नमयदा. 
 
(३) प्रम ख जलमागांिे जलसवेक्षि करण्यात याव.े त्याम ळे ताचंत्रकदृष्ट्ट्या चनदोष चवकास प्रकल्प 

तयार करता येतील. 
 
(४) जलसवेक्षिासाठी ताचंत्रक चशक्षिाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात व प्रचशचक्षत 

अचधकाऱ्यािंा एक संि या के्षत्रात तयार करावा. 
 
(५) कें द् सरकार व राज्य शासनामंध्ये या योजनेच्या आंखिी व अंमलबजाविीसाठी खास वगेळे 

ताचंत्रक चवभाग उघडण्यात यावते. 
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(६) नवीन धतीच्या बोटी जलमागावर आिण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावते. बोटींिे प्रमाि 
आराखडे तयार करण्यात यावते व ते भारतीय पचरस्ट्स्र्तीस अन कूल असावते व त्याप्रमािे याप ढे नौका 
बाधंल्या जातील असे प्रयत्न करावते. 

 
(७) ज्याप्रमािे “भारतीय जहाजबाधंिी चनधी” उभारण्यात आला आहे (नवीन बोटी खरेदी 

करण्यासाठी स्वस्त दराने या चनधीतून कजय देण्यात येते), त्याि धतीवर अंतगयत जलवाहतूक नौका 
चनधीिी स्र्ापना करावी व त्यातून नवीन नौका बाधंिीसाठी, ज न्याचं्या आध चनकीकरण्यासाठी व त्याचं्या 
याचंत्रकीकरिासाठी स लभ शतीवर आर्थर्क सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात याव.े 

 
(८) नौकावाहकानंा सहकारी संस्र्ा स्र्ापण्यास उते्तजन देण्यात याव,े राष्ट्रीकृत बँकानंी त्यानंा 

कजय द्याव.े तसेि नौका व माल यािें चवमे उतरचवण्यािी पद्धत याही के्षत्रात स रू करावी. 
 
(९) प्रवासी वाहतूक करिाऱ्या नौकावंर अचधक चनयंत्रि आिाव.े परवाना पद्धत स रू करावी व 

चनयतं्रिासाठी प्रिचलत कायद्यात आवश्यक ते फेरबदल करण्यात यावते. 
 
(१०) या सवय चवषयाचं्या चनयंत्रिासाठी अचखल भारतीय पातळीवर एक समान कायदा तयार 

करण्यात यावा. 
 
(११) इनलँड स्टीम व्हेसल्स ॲक्ट १९२७ हा कायदा सवय भारतभर लाग ूकरण्यात यावा. 
 
(१२) सावयजचनक के्षत्रात वाहतूक करिाऱ्या अंतगयत जलवाहतूक मंडळाच्या नौकानंा बह तेक 

राज्यात प्रिचलत कायद्यातून सूट चदलेली असते, ती काढून घेण्यात यावी. म्हिजे त्याचं्यात आढळिारी 
बेपवाई व अव्यवस्र्ा दूर करण्यास मदत होईल. 

 
(१३) कोितेही मोठे ‘नदीखोरे चवकास प्रकल्प’ हाती घेताना, जलवसिन, वीजचनर्थमती, 

पूरचनयतं्रि यािंा ज्याप्रमािे चविार होतो, त्याप्रमािे या प्रकल्पात अंतगयत जलवाहतूक चवकचसत करण्यािी 
शक्यता आजमावनू त्यािा त्या योजनेत समावशे करण्यात यावा. 

 
(१४) हौशी प्रवाशासंाठी या वाहत कीिा चवकास करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात यावा. 
 
(१५) अंतगयत जलवाहतूक चवकास योजना या केवळ आर्थर्कदृष्ट्ट्या स्वयंपूिय होतील की नाहीत 

एवढाि संक चित चविार न करता त्यािंी एकूि उपयोचगता आजमावनू त्या हाती घेण्यात येण्यािा उदार 
दृचष्टकोन स्वीकारण्यात यावा. 

 
(१६) या के्षत्राच्या चवकासासाठी कें द् सरकारने सढळ हाताने आर्थर्क सहाय्य द्याव ेव पंिवार्थषक 

योजनामंध्ये वाढती आर्थर्क तरतूद करावी. 
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वरील बह उदे्दशीय सूिनािंी अंमलबजाविी क्मशः करण्यात येत आहे. कें द् सरकारने अंतगयत 
जलवाहतूक संिालनालयािी स्र्ापना यापूवीि केली आहे. आसाम, पचिम बंगाल, केरळ, महाराष्ट्र व 
गोवा यानंीही यासाठी खास शासकीय यंत्रिा उभारल्या आहेत. 

 
(६) बहुउदे्दशीय नदीखोरे णवकास प्रकल्प :– 

 
अंतगयत जलवाहतूक चवकासाबाबत आतापयंत जे चविारमंर्न झाले, त्यािा एक मोठा फायदा 

असा झाला की, जेव्हा नव ेमोठे जलवसिन प्रकल्प योचजले गेले, तेव्हा त्यािें स्वरूप बह उदे्दशीय करण्यात 
आले. जलवसिनाबरोबरि, चवद्य त्चनर्थमती, पूरचनयंत्रि, मत्स्यव्यवसाय, व जलवाहतूक या अंगािंा चविार, 
योजनेिा आराखडा बनवताना करण्यात येऊ लागला. दामोदर खोरे योजना (प. बंगाल), गंगा धरि 
योजना (कलकत्ता ते उत्तर प्रदेश द्वारा चबहार असा कालवा), कोसी प्रकल्प (नेपाळ सरहद्दीपासून 
गंगेपयंतिा कालवा), चरहंड धरि, (उ. प्रदेश), घागरा प्रकल्प (उ. प्र.), राजस्र्ान कालवा, या योजना 
उदाहरिादाखल देता येतील. िंबळ, कृष्ट्िा, कोयना, भाक्ानानगल, त ंगभद्ा व गोदावरी इत्यादी 
नद्यावंरील प्रकल्पामंध्येही आवश्यक त्या सोयी प रवनू नौकानयन मागय उपलब्ध करून देता येतील. 
त्याप्रमािे काही योजनामंध्ये त्यािंा अंतभाव करण्यात आलेला आहे व काहींबाबत काम िालू आहे. 

 
(७) कें द्रीय अतंगचत जिंवाहतूक मंडळ (१९७१) 

 
भगवती सचमतीने १९७० साली सादर केलेल्या अहवालातील एक महत्त्वािी सूिना अशी होती की, 

सचमतीने स िचवलेल्या चवचवध सूिना व प्रकल्प यािंी वळेोवळेी फेरतपासिी व अंमलबजाविी यािंी 
काळजीण्या घेसाठी कें द् सरकारने एक उच्चाचधकार मंडळ स्र्ापन कराव.े त्या सूिनेन सार कें द् सरकारने 
ऑक्टोबर १९७१ मध्ये कें द्ीय नौकानयन व पचरवहन मंत्र्याचं्या अध्यक्षतेखाली एक अंतगयत जलवाहतूक 
मंडळ स्र्ापन केले. आंध्र, आसाम, चबहार, गोवा, ग जरात, जम्म ूआचि काश्मीर, केरळ, महाराष्ट्र, म्हैसूर 
(कनाटक), ओचरसा, तामीळनाडू, उत्तर प्रदेश व प. बंगाल या राज्यािें, अंतगयत जलवाहतूक हा चवषय 
हाताळिारे मंत्री, तसेि संसदेिे सदस्य व गरजेन सार अन्य ताचंत्रक अचधकारी यािंा या मंडळात समावशे 
आहे. देशातील अंतगयत जलवाहत कीिे धोरि ठरचविे व त्याचं्या चविारासाठी सवयसाधारि मागयदशयक तत्त्व े
घालून देिे हे या मंडळािे काम आहे. मंडळािी सहा मचहन्यातूंन एकदा बैठक व्हावी अशी अपेक्षा आहे. 

 
(८) कें द्रीय अतंगचत जिंवाहतूक कायचवाही आणि समन्वय सणमती १९७० :– 

 
केवळ मंत्रीस्तरावर धोरिात्मक बाबींिा चविार करिारे मंडळ नेमून भागिार नाही यािी कें द् 

शासनास जािीव होती, म्हिून प्रशासकीय पातळीवरही एक समन्वय सचमती नेमण्यािा कें द् शासनाने 
चनियय घेतला. या सचमतीिे अध्यक्ष असतात कें द्ीय नौकानयन व पचरवहन मंत्रालयािे सचिव व त्यावर 
कें द्ीय चवत्तमंत्रालय, योजना आयोग, जलवसिन व वीजचनर्थमती मंत्रालयािे प्रचतचनधी, तसेि वरील राज्य 
सरकारािें संबंचधत अचधकारी हे अन्य सभासद असतात. कें द्ीय म ख्य अचभयंता तर्ा संिालक, अंतगयत 
जलवाहतूक संिालनालय हे या समन्वय सचमतीिे पदचसद्ध सभासद सचिव असतात. या सचमतीिी 
काययकक्षा प ढीलप्रमािे आहे :– 
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(१) अंतगयत जलवाहत कीसबंंधी मंजूर झालेल्या योजनाचं्या अम्मलबजाविीिी वळेोवळेी पाहिी 
करून, त्या द् तगतीने कशा अमलात आिता येतील, याकडे लक्ष प रचविे; 

 
(२) चवचवध राज्यातंील अंतगयत जलवाहतूक चवकासाच्या नव्या योजना आंखिे व त्यातं समन्वय 

साधिे; 
 
(३) अंतगयत जलवाहतूक मंडळाने सोपवलेली अन्य कामे पार पाडिे. सचमतीिी बैठक साधारितः 

तीन मचहन्यातून एकदा व्हावी अशी अपेक्षा आहे. 
 

(ई) भारतातीिं अतंगचत जिंवाहतुकीिी बृहत् योजना :– 
 
भारतामध्ये आज रेल्व ेव रस्त्यािें जाळे चनमाि झालेले आहे व त्याम ळे पूवय-पचिम व उत्तर-दचक्षि 

वाहत कीत प ष्ट्कळि स लभता चनमाि झाली आहे. भारतीय तंत्रज्ञािें एक महान स्वप्न आहे आचि ते म्हिजे 
भारतात उत्तर-दचक्षि व पूवय पचिम अंतगयत जलवाहत कीिेही असेि जाळे पसरावयािे. ही कल्पना प्रत्यक्ष 
अमलात आिण्याच्या मागात अनेक ताचंत्रक व आर्थर्क अडििी आहेत. याबाबत ताचंत्रक संशोधनही अजून 
बरेि व्हावयास हव.े अशा प्रकारच्या शक्यतेच्या पाहिीसाठीही खूपि खिय येिार आहे. तेव्हा ही योजना 
कायास्ट्न्वत करण्यासाठी कधी तयार होईल, चतिी स रुवात कधी होईल हे सागंिे आजही अशक्य आहे. या 
कल्पनेिे स्वरूप प ढीलप्रमािे आहे. 

 
सध्या अनेक नद्या जलवाहत कीस योग्य आहेत. त्यािें जलवाहत कीस अयोग्य असलेले भाग 

स धाररून त्या परस्परानंा कालव्याने जोडून सलग जलवाहतूक मागय तयार करण्यात यावा. ह्या योजनेिे 
ढोबळ मानाने प ढील िार टप्पे संकस्ट्ल्पले आहेत. 

 
(१) पूवय वाचहनी गंगा व चतच्या उपनद्या पचिमवाचहनी नद्यानंा जोडून भारताच्या पचिम 
चकनाऱ्यापासून (अरबी सम द्) पूवय चकनाऱ्यापयंत (बंगालिा उपसागर) एक सलंग्न जलमागय 
तयार करिे. यात प ढील उपाययोजना समाचवष्ट होतील. 
 

(अ) नमयदा नदी व सोन नदी, जोहीला या नदीिेद्वारे जोडिे. 
 

(आ) नमयदा व सोन नदी, चहरि व कटिीनदी ह्यािें द्वारा जोडिे.  
(ह्या दोन्ही नद्या अन क्मे नमयदा व सोन ह्याचं्या उपनद्या आहेत) 

 
(इ) नमयदा नदी, करम नदी (नमयदेिी उपनदी) माफय त िंबळ नदीस जोडिे. िंबळ ही 
यम नेिी उपनदी आहे. 

 
(ई) नमयदा नदी, बीरमा आचि केन ह्या नद्यादं्वारे यम नेला जोडिे. यातील बीरमा ही केन 
नदीिी, तर केन ही यम नेिी उपनदी आहे. 

 
(२) नमयदा व गोदावरी ह्या त्याचं्या उपनद्यामंाफय त एकमेकींना जोडिे. 
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(३) तापी नदी, वधा नदी द्वारा गोदावरीला जोडिे. वधा ही गोदावरीिी उपनदी आहे. 
 
(४) गंगा नदी ही सोन, चरहाडं आचि हसदेव या नद्यादं्वारे महानदीला जोडिे. यातील सोन ही 

गंगेिी, तर चरहाडं ही सोन नदीिी उपनदी आहे, तर हसदेव ही महानदीिी उपनदी आहे. 
 
हा महाप्रकल्प हाती घेण्याअगोदर ताचंत्रक, आर्थर्क, एवढेि नव्हे तर वाहत कीच्या दृष्टीने चतच्या 

आवश्यकतेिाही सखोल अभ्यास अचतशय उच्च तज्ज्ञ पातळीवरून व्हावयास हवा. शवेटी वाहत कीिी 
चवचवध साधने ही परस्परपूरक व्हावयास हवीत. स्पधात्मक वाहतूक साधनामंध्ये कोट्यावधी रुपयािंी 
भाडंवली ग ंतविूक करिे आपल्या सारख्या अचवकचसत देशाला परवडिार नाही. 

 
(३) अतंगचत जिंवाहतूक आणि रस्ते व रेल्वे यािंी तुिंना – 

 
अंतगयत वाहत कीिी ििा संपचवण्याअगोदर एकदोन महत्त्वाच्या बाबतीत माचहतीरूप ख लासा 

करिे आवश्यक आहे, असे वाटते. तो असा :– 
 
(१)जलमागय ही बह ताशंी चनसगािी देिगी असल्याने, त्यावरील प्रार्चमक भाडंवली खिय, रस्ते वा 

रेल्व ेउभारिीपेक्षा प ष्ट्कळि कमी येतो. प ढील तक्त्यावरून १ चक. मी. लाबंीिा रस्ता, रेल्वमेागय व अंतगयत 
जलमागय उभारिीसाठी प्रार्चमक आर्थर्क ग ंतविूक चकती लागते यािा अंदाज येईल. 

 
तक्ता क्रमाकं ७३ 

 
मागय प्रकार १ चक.मी. मागासाठी देखभालीसाठी 

 प्रार्चमक खिय वार्थषक खिय 
 (लक्ष रुपये) (रुपये) 
१ २ ३ 

जलमागय १·२५.ते.२·०० १,००० 
राष्ट्रीय हमरस्ता (एकेरी) १·५०.ते.४·५० ४,५०० 
रेल्व े(िॉडगेज सपाट मदैानी) ८·००.ते.१०·०० ९,६०० 
 
२)जलवाहत कीवर वजन ओढण्यासाठी सवांत कमी खिय येतो. एक अर्श् शक्तीच्या सहाय्याने 

रस्त्यावरून १५० चकलोगॅ्रम, रेल्व ेरुळावरून ५०० चकलोगॅ्रम, तर पाण्यावरून ४००० चक. गॅ्रम वजन ओढले 
जाते. याम ळे अंतगयत जलवाहत कीत संिलनािा खिय सवात कमी येतो. 

 
(३)एक सवयसाधारि समज असा आहे की, अंतगयत जलवाहतूक अचतमंदगती असल्याम ळे रस्ते वा 

रेल्व े वाहत कीशी ती याबाबतीत स्पधा करू शकिार नाही; परंत  ही वस्त स्ट्स्र्ती नव्हे जलवाहतूकमागय 
स स्ट्स्र्तीत ठेवले, आध चनक शस्ट्क्तशाली इंचजने जोडली व संिालनासाठी स सज्ज व तंत्रज्ञक्षम यंत्रिा असली 
तर अंतगयत जलवाहत कीिे हे कासव धावण्याच्या शययतीत फारसे मागे पडिार नाही. रेल्वे, रस्ते व अंतगयत 
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जलवाहत कीवर वाहतूक करिारी वाहने प्रचतचदनी चकती अंतर कापतात यािा अंदाज प ढील तक्त्यावरून 
येईल. 

 
तक्ता क्रमाकं ७४ 

 
वाहन प्रकार प्रचतचदनी कापिारे अंतर (चक.मी.) 
१)रेल्व ेमालगाडी १५० 
२)रस्ते २६० 
३)अंतगयत जलवाहतूक १५० 
 
वरील चवविेनावरून अंतगयत जलवाहत कीतील फायदे व उचिवा यािंी कल्पना येईल. ह्या तीनही 

मागांिा समतोल व परस्परपूरक चवकास करण्यािा चनियय शवेटी शासनानेि आर्थर्क उपलब्धता, 
भौगोचलक पचरस्ट्स्र्ती, वाहत कीतील घटक, गचतमानता व राजकीय पचरस्ट्स्र्ती या सवांिा साकल्याने 
चविार करून घ्यावयािा असतो. 
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प्रकरि १० 
 

नौकानयन अथचशास्त्रािा ओनामा 
 
नौकानयनाच्या चवकासािा आढावा आपि मागील प्रकरिात घेतला. क ठल्याही के्षत्रातील 

चवकासािी गती ही, साधनािंी उपलब्धता, संयोजकािी धडाडी, आर्थर्क चकफायतशीरपिा, राजकीय 
चविारप्रिालींिा प्रभाव, चवकासािी आवश्यकता, त लनात्मक अग्रक्म, इत्यादी गोष्टींवर चनभयर असते. 
त्यातील आर्थर्क चकफायतशीरपिा हे एक महत्वािे अंग आहे. चवशषेतः खाजगी के्षत्रातं त्यास अेकमेव 
महत्व आहे. तेव्हा, त्यादृष्टीने, नौकानयनाच्या अर्यकारिािा चविार करिे क्मप्राप्त आहे. त्या संदभात 
काहीं मूलभतू कल्पना प ढे माडंल्या आहेत. 

 
(१) आंतरराष्ट्रीय मािंवाहतूकीिे सवात स्वस्त साधन :– 
 
जगाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारािा अेकूि आढावा घेतला तर असे आढळून येईल की, त्यातील ७५ 

टके्क मालािी वाहतूक सागरी मागाने होत असते. संपूिय सागरसीचमत देशामंध्ये दळिवळिािी अर्ात 
केवळ दोनि साधने उपलब्ध असतात, अेकतर सागरी वाहतूक, आचि द सरी हवाई मागय. यातंील 
हवाईमागय मोठ्या प्रमािात मालवाहत कीसाठी फार खिािा पडतो. त्यासाठी आकडेवारी देण्यािी 
आवश्यकताि नाही. अर्ात वजनाने हलका, पि वकमतीने महाग असा माल, तसेि जेव्हा तातडीिी 
वाहतूक आवश्यक असेल तेव्हा हवाई मागािा अवलंब केला जातो. तर्ाचप, सवयसाधारितः सागरी वाहतूक 
हीि आंतरराष्ट्रीय मालवाहत कीसाठी पसंत केली जाते. 

 
दोन भसूंलग्न देशातं वाहत कीसाठी पयायी मागयही उपलब्ध असतात. उदाहरिार्य, रेल्व ेव रस्ते. 

अशा देशानंा सागरी चकनारा लाभला असेल, तर मग सागरी वाहत कीिा चतसरा पयायही समोर येतो. आचि 
मग वळे, खिय, सोय, वाहत कीतील मालािी तोडफोड, मध्येि होिाऱ्या मालाच्या िोऱ्या या सवांिा 
सारासार चविार करून चनयातदार अगर आयातदार यापकैी सोयीच्या व स रचक्षत मागािी चनवड करीत 
असतात. आकाराने मोठ्या पि चकमतीने लहान, तसेि खचनजे, तेल, रसायने, यंत्रसाम ग्री, धान्य, खते इ. 
माल बह ताशंी सागरी मागाने नेला जातो, कारि तो मागय सवात स्वस्त पडतो. 

 
सागरी वाहत कीसाठी कराव्या लागिाऱ्या भाडंवली खिािे चवस्तृत चववरि प ढे आले आहे. तर्ाचप 

दळिवळिाच्या अन्य साधनाशंी त लना करतानंा सागरी वाहतूक दोन बाबतीत, चनदान प्रार्चमक भाडंवली 
ग ंतवि कीिे बाबतीत, र्ोडी जास्त भाग्यवान चदसते. आचि ती अशी :– 

 
(अ) णनसगचदत्त सागरी मागच :– 

 
चनसगाने, सागररुपाने अेक चवशाल, अचसचमत स्र्ायी राजमागयि जि ूमानवासाठीं बाधूंन ठेवला 

आहे. रेल्व ेअगर रस्त्यासंारखी त्यासाठी स्र्ायी मागयउभारिीसाठी मोठ्या प्रमािावर प्रार्चमक भाडंवली 
ग ंतविूक करावयास नको, की नन्तरच्या देखभाल व द रुस्तीसाठी येिारा वार्थषक अवाढव्य खियही नको. 
हा राजमागय सगळ्यानंा व सवय तऱ्हेच्या सागरी वाहनानंा म क्त संिारासाठी सदैव ख ला असतो. बंधने येतात 
ती फक्त प्रत्येक राष्ट्र, आपल्या चकनाऱ्याला लागनू असलेल्या सागरी पट्टट्यात नाचवक अचधसते्तन सार 
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घालील ती; त्यासाठीही आता आंतरराष्ट्रीय संकेत चनमाि होत आहेत, आचि सामजंस्य वाढत आहे. हे 
सामजंस्य केवळ नाचवक अचधपत्याखालील सागरपटटी प रतेि मयादीत राचहलेले नाही तर त्यान सार, 
सागरी सवेक्षि, मागय-आखिी, नकाश,े नौकानयन स चवधा, द्वीपगृहे, रेचडओ व चबनतारी यंत्रिा, 
संकटकालीन सहाय्य, ह्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय नौकानयन के्षत्रात, सहकायय सतत वाढति आहे. ह्या सवय 
सोयींसाठी बोट वाहतूक कंपन्यानंा क ठलाि भाडंवली खिय करावा लागत नाही. 

 
(आ) बंदर बाधंिीवरीिं खिच :– 

 
सागरी मागय, म क्त व चनसगयदत्त असला, तरी बोटींच्या प्रवासािा आरंभ व शवेट होतो बंदरात. या 

बंदर उभारिीसाठी प्रारंभी भाडंवली आचि देखभाल द रुस्तीसाठी नंतरही वारंवार आवतयनी खिय करावा 
लागतो. ह्या खिािे प्रमाि, त्या त्या बंदरातून िालिाऱ्या वाहत कीच्या प्रकारान सार व बंदरात म ख्यत्व े
येजा करिाऱ्या बोटींच्या आकामानान सार, त्यानंा लागिाऱ्या चवचशष्ट सोयीन सार व मालाच्या प्रकारान रूप 
कमी-जास्त असते. चवचवध तऱ्हेिे धके्क, गोद्या, द्वीपगृहे, गाळ काढिे, याऱ्या, बंदरातंगयत हालिालीसाठी 
मोठ्या बंदरात गोदीतील रेल्वमेागय, गोदामे, व माल साठविीसाठी ख ल्या जागा, रेचडओ व चबनतारी यंते्र, 
पर्दशयकसेवा, बोट खेिक नौका, अस्ट्ग्नशामक नौका इत्यादींवरिा खिय बह ताशंी स्र्ानीक सरकार, बंदर 
चवर्श्स्त मंडळे, वकवा प्राधीकरिे करीत असतात. बंदरात येिाऱ्या बोटींकडून, त्यातून जािाऱ्या प्रवासी व 
मालावर चवचवध कर आकारिी करून आचि बंदरपट्टी बसवनू ग ंतविूक प नवयस लीिी त्यािंी अपेक्षा असते. 
तर्ाचप, ही वसूली खूपि स लभ व वाहत कीवर फार बोजा न पडावा व चतच्यावर चवपचरत पचरिाम न होईल, 
अशी, वाहत कीच्या स सह्यतेवर अवलंबून ठरचवली जाते. त्याम ळे बंदरात वावरिाऱ्या बोटींवर अगर 
वाहत कीवर, त्यािा अेकदम बोजा पडत नाही. मालवाहत कीच्या बाबतीत हा खिय चहशबेात धरून बोट 
कंपन्या आपले दर ठरचवत असतात आचि अंचतमतः त्यािा पचरिाम मालाच्या वकमतीवर होऊन, 
ग्राहकापंयंत पाझरत जातो. 

 
काही वळेा, स्र्ाचनक शासनािा या खिय वस लीच्या बाबतीत वगेळा दृष्टीकोन असू शकतो. सवयि 

बंदरे आर्थर्कदृष्ट्ट्या स्वयंपूिय असली पाचहजे असा आग्रह न धरता, अचवकचसत प्रदेशाच्या चवकासािे अेक 
साधन म्हिून, उद्योगधंदे आकर्थषत करण्यासाठी, वकवा वाहत कीच्या चकमान गरजा भागचवण्यासाठी जेव्हा 
शासन बंदर चवकासावर खिय करते तेव्हा, चनदान चवकासाच्या प्रारंचभक अवस्रे्त तरी, सावकारी चहशबेाने 
कर वा बंदरपटटी आकारिी करण्यात येत नाही. त्यािे प्रमाि अत्यल्प व केवळ नाममात्र असू शकते. 
कोकिातील बंदर चवकासावर होिारा खिय हे यािे अेक उदाहरि आहे. या द गयम, अचवकचसत भागातील 
दळिवळिाच्या प्रार्चमक गरजा भागचवण्याच्या दृचष्टकोनातून, कोकिातील बंदरातून होिाऱ्या 
वाहत कीकडे पाचहले जाते. उत्पन्नािे साधन म्हिून नव्हे. 

 
हे सारे सागंायिा हेतू हा की भाडंवली व आवतयनी खिय, बोटावाहतूक कंपन्यावंर फारसा प्रारंभीक 

बोजा टाकीत नाहीत. त्याम ळे “नौकानयन अर्यशास्त्रािा” चविार करीत असताना ह्या बाबींिा चविार करावा 
लागला तरी तो चततकासा महत्वपूिय ठरत नाही. बंदर चवकासाच्या बाबतीत मात्र यािा सखोल चविार 
आवश्यक ठरतो आचि तसा तो अन्यत्र करण्यात आला आहे. 

 
(२) बोट बाधंिीवरीिं भाडंविंी खिच 
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नौकानयनाच्या एकूि भाडंवली ग ंतवि कीपैकी, नौकानयनमागय व बंदर उभारिी वरील खिय बंदर 
चवर्श्स्तमंडळे, अन्य संस्र्ा, शासन वा प्राचधकरिे करतात हे आपि पाचहले. आता या के्षत्रातील चतसरा 
महत्वािा भाडंवली खिािा भाग म्हिजे प्रत्यक्ष बोटबाधंिीवरील खिय. ही ग ंतविूक सामान्यपिे व 
अलीकडील काळापयंत खाजगी व्यवसाचयक करीत असत. पि अर्यशास्त्राच्या चक्षताजावर ‘समाजवादा’िा 
तारा उगवल्यापासून अनेक उद्योगधंद्यामध्ये संपूियतः सावयजचनक वकवा सावयजचनक व खाजगी के्षत्र यािंा 
काहीसा समन्वय, देशोदेशीच्या राजकीय चविार प्रिालीन सार चदसू लागला आहे. त्यािे प्रचतवबब 
नौकानयन के्षत्रातही पडलेले चदसते. मारतात सावयजचनक के्षत्रात चशवपग कॉपोरेशन स्र्ापन होईपावतो, 
सागरी बोट वाहतूक ही सवयस्वी खाजगी के्षत्रात अेकवटलेली होती; पि धोरि म्हिून कें द्सरकारने या 
के्षत्रात पाऊल टाकायिे ठरचवले, तेव्हापासून भारतात, खाजगी व सावयजचनक के्षत्रात समन्वचयत व 
स सूत्रपिे भाडंवली ग ंतविूक केली जात आहे. या धोरिाने भारतािे आंतरराष्ट्रीय नौकानयन के्षत्रातील 
स्र्ान चनचिति हळूहळू वाढत आहे. बोटवाहत कीतील भाडंवली ग ंतविूकीिा (मग ती सवयजचनक 
के्षत्रातील असो अगर खाजगी) चविार करताना बोटींिे स्रू्ल तपशीलवार वगीकरि समजावनू घेिे 
उपयोगी ठरेल. तपशीलवार वगीकरि अचधक स स्पष्टपिे जहाजबाधंिी संबंधीच्या प्रकरिात करण्यात 
आलेले आहे. 

 
कायचपद्धतीनुसार बोटींिी स्थूिंपिाने, २ वगात णवभागिी करता येते :– 

 
(अ) णनयणमत बोट :– पूवयचनयोचजत मागावर चनयचमत वाहतूक करिाऱ्या बोटी–यानंा लाइनर 

चशप्स म्हितात. 
 
(आ) णवमुक्त संिारी बोट :– मालाच्या उपलब्धतेन सार व त्यातील फायदेशीरपिाच्या 

प्रमािान सार मागय, बंदरे व माल वळेोवलेी बदलिाऱ्या बोटी. यानंा रँपचशप्स म्हितात. 
 
(अ) णनयणमत बोट :– चनयचमत बोटी पूवयचनयोचजत मागावर जवळजवळ आखीव 

वळेापत्रकाप्रमािेि वाहतूक करीत असतात. त्यािंी बंदरेही ठरलेली असतात व प्रत्येक बंदरात होिाऱ्या 
त्याचं्या आगमन-चनगयमनाच्या तारखा वतयमानपत्रातून जाहीर केल्या जात असतात. त्याम ळे, चनयातदार व 
आयातदार यानंा मालािी ज ळविी व हालिाल करिे फार सोयीिे होते. वाहत कीच्या चनयचमतपिाम ळे, 
ह्या बोटींना भरपूर प्रमािात माल उपलब्ध होत असतो. त्याम ळे साधारितः मोठ्या आकारामानाच्या बोटी 
वापरिे चकफायतशीर पडते. या तऱ्हेच्या वाहत कीिा दर चवम क्त बोटींपेक्षा काहीसा जास्त असतो. त्यािे 
एक कारि असे कीं बोटीच्या पचरक्मेिी अेकदा आखिी झाली की मग माल चमळो न चमळो, अर्वा 
कमीअचधक प्रमािात चमळो, बोट पूवयचनयोचजत तारखानं सार बंदर घेते व सोडते. या पद्धतीतील माल 
उपलब्धतेच्या अचनचिततेम ळे, संभाव्य न कसानीिा धोका टाळण्यासाठी वाहत कीिे दर र्ोडेसे वरच्या 
पातळीवर ठेवले जािे साहचजकि आहे. 

 
‘चनयचमत’ बोटीिे प ढीलप्रमािे उपवगीकरि करता येईल :– 
 

(१) प्रवासी व मािंवाहू बोटी :– 
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बोटीवर प्रवासी असल्याने त्यामध्ये सवयि तऱ्हेिा माल सवगंपिे घेता येत नाही. बोटीिी स्वच्छता, 
टापटीप इत्यादींिा चविार करूनि ह्या मालािी चनवड करावी लागते. प्रवाशािंी गैरसोय होईल, द गंधी 
स टेल, अस्वच्छता वाढेल, प्रवाशाचं्या म क्त हालिालीत व्यत्यय येईल, असा माल बोटीवर घेता येत नाही. 
अशा बोटीवर माल साठवण्यासाठी खास वगेळाि भाग राखून ठेवण्यात येत असतो. 
 
(२) केवळ मािंवाहू बोटी :– 

 
यात केवळ माल वाहत कीिी आखिी व स खसोयी असतात. 

 
(३) प्रवासी बोटी :– 

 
या केवळ प्रवासी वाहतूक करतात. यात मालािी व्यवस्र्ा नसते. 

 
(आ) णवमुक्त संिारी बोटी 

 
चवम क्त संिारी बोटींिी व्याख्या करताना इंस्ट्ग्लश तंत्रज्ञाने म्हटले आहे : “आटोपशीर आकाराच्या, 

अनेक बंदरातून सहजरीत्या वाहतूक करू शकतील, अशा बोटी. ‘यत्र यत्र लाभ ंतत्र तत्र गमनम्’ हे याचं्या 
वाहत कीमागील सूत्र. 

 
आपल्या “इकॉनॉचमक्स ऑफ चशवपग” या गं्रर्ात, एक भारतीय तज्ज्ञ श्री. एस. एन. हाजी यानंी 

म्हटले आहे की–“चनयचमत बोटी व म क्त संिारी बोटी याचं्यातील फरक हा केवळ त्याचं्या काययपद्धतीत 
आहे. त्याचं्या बाधंिीतील वैचशष्ट्ट्यात नाही. वळेापत्रकान सार वाहतूक करिाऱ्या बोटी ‘चनयचमत बोटी’ 
म्हिून संबोचधल्या जातात, तर चकफायतशीर असेल अशा बंदरात सरभेसळ, अचनबंध वाहतूक करिाऱ्या 
बोटी ‘चवम क्त संिारी बोटी’ म्हिून ओळखल्या जातात.” 

 
या चवम क्त संिारी बोटी धंदेवाईक चकफायतशीरपिािा चविार करून आपले मागय, बंदरे व माल 

चनवडत असतात. ह्या बोटी चवचशष्ट कालमयादा ठरवनू अगर ठराचवक वाहतूक खेपा म क्र करून 
भाड्ावर घेतल्या जातात. 

 
मालाच्या उपलब्धतेन सार वाहतूक करिाऱ्या या भटक्या बोटींिे प ढीलप्रमािे वगीकरि करता 

येते. 
 
(१)मािंवाहू बोटी :– या तऱ्हेच्या बोटी चवचवध तऱ्हेिा माल वाहून नेत असतात. पि एका 

सफरीच्या वळेी साधारितः एकचजनसी–एकाि प्रकारिा–माल प्राम ख्याने बोटीवर भरला जातो. उदा. 
धान्ये, साखर, खते इ. अर्ात हा काही चनयम नाही. मालाच्या उपलब्धतेन सार व बोटीवरील साठविीच्या 
चवचवध सोयीन सार यात फरक पडू शकतो. 

 
(२)प्रवाही मािंवाहू :– प्रवाही मालवाहत कीसाठी, मालाच्या िढण्या-उतरचवण्याच्या व 

बोटीवरील साठविीिी खास रीतीने व्यवस्र्ा अंतभूयत असलेल्या ह्या बोटी चडझेल, इतर तेले व रसायने 
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यािंी वाहतूक करीत असतात. प ष्ट्कळ वळेा तेल–कंपन्याचं्या स्वतःच्याि मालकीच्या अशा बोटी असतात. 
कारि हे त्यानंा अचधक चकफायतशीर व सोयीिे पडते. 

 
(३)णवणशष्ट मािं वाहतुकीसाठी बाधंिेंल्या बोटी :– या तऱ्हेच्या बोटी चवचशष्ट मालवाहत कीसाठी खास 
रिना आखून त्यान सार बाधूंन घेण्यात येत असतात. उदा. कचे्च लोखंड व अन्य खचनजे खूप मोठ्या 
प्रमािात माल वाहून नेिाऱ्या बोटी, द्वरूप वायूवाहक बोटी, पेटारेबंद मालवाहू बोटी, (कंटेनर बोटी), 
वातान कूचलत, लॅश व रोल ऑफ रोल ऑन तऱ्हेच्या बोटी इ. 

 
(३) बोट वाहतूक धंद्यातीिं भाडंविंी गंुतविूकीिी काहंी वैणशष्ट्ये 

 
(अ) मयाणदत भाडंविंी गंुतविूक :– 

 
या व्यवसायात वार्थषक आर्थर्क उलाढालीच्या मानाने प्रार्चमक ग ंतविूक कमी प्रमािात असते. 

बोट खरेदीवरील खिय हा चतिे आकारमान, बोटीिा प्रकार, (मालवाहू, प्रवाही मालवाहू, प्रवासी इ,), 
क ठल्या चवचशष्ट मालािी म ख्यत्व े मालवाहतूक करिार इत्यादींवर अवलंबनू असतो. बोटींच्या चकमती 
बदलत्या असतात. तेव्हा बोट खरेदीच्या वळेी चतिी काय वकमत राहील, हे तात्कालीन जहाजबाधंिी 
व्यवसायातील मंदी, तेजी व बाधंिीवर येिाऱ्या खिाच्या प्रमािावर अवलंबनू असते. वरकड खिािे 
स्वरूपही वाहतूकदार चनयचमत मागावर बोट लोटिार की चवम क्त संिारी पद्धतीिा अवलंब करिार यावर 
काहीसे अवलंबून असते. कायालये, व्यावसाचयक संबंध प्रस्र्ाचपत करण्यावर आजकाल करावा लागिारा 
खिय इत्यादी बाबींिा त्यात समावशे होऊ शकतो. 

 
(आ) वार्थषक उत्पन्नािे प्राथणमक भाडंविंी खिाशी प्रमाि :– 

 
वाहत कीच्या अन्य साधनाशंी त लना करता–चवशषेतः रेल्वशेी–बोटवाहत कीतील प्रार्चमक 

भाडंवली खिय, हा त्यापासून प्रचतवषी चमळिाऱ्या उत्पन्नाच्या मानाने चकतीतरी कमी असतो. असे एक स्रू्ल 
अन मान आहे की, रेल्ववेरील भाडंवली ग ंतविूक त्यातून येिाऱ्या वार्थषक ठोक उत्पन्नाच्या जवळ जवळ १० 
पट असते, तर बोट वाहत कीत हेि प्रमाि सवयसाधारिपिे सम पडते, म्हिजे बोटवाहतूकीच्या वार्थषक 
ठोक उत्पन्नाइतकी प्रार्चमक ग ंतविूक या व्यवसायात लागते. हे चवधान स्वीकारताना सागरी वाहतूक 
तेजीत असेल असे गृहीत धरलेले आहे. अर्ात उत्पादक धंद्याशी, अगर केवळ चवतरिात्मक व्यवसायाशी 
त लना करताना ह्या गचितािी माडंिी बदलावी लागते. कारि उदाहरिादाखल चदलेल्या या दोन 
व्यवसायात वार्थषक आर्थर्क उलाढाल मूळ भाडंवली ग ंतविूकीपेक्षा चकतीतरी पटीने अचधक असते. 

 
(इ) आंतराष्ट्रीय व्यापारातीिं तेजी मंदीिा पणरिाम :– 

 
बोट वाहतूक धंद्यातील बोट खरेदी करण्यावरील भाडंवली खिाखेरीज इतर आवतयनी खिय 

प ष्ट्कळसा स्र्ायी स्वरूपािा असतो. हा सगळा खिय भरून काढावयािा म्हिजे त्या प्रमािात वाहतूक 
चमळायला पाचहजे. आचि ती अर्ात जागचतक व्यापारातील पचरस्ट्स्र्तीशी चनगडीत असते, यात तेजी आली 
की, बोट कंपन्याचं्या फायद्याला उधाि येते व मंदी आली की, फायद्याला ओहोटी लागते. मंदीच्या काळात 
तग धरून राहायिे म्हिजे काही सोपी गोष्ट नाही. फारशी मागिी नाही तोपयंत बोटी नागंरून ठेव,ू म्हिजे 
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फारसा खिय येिार नाही हा उपाय काही या के्षत्रात लाग ूपडत नाही कारि भाडंवली आचि अटळ आवतयनी 
खिय मोठा असतो. 

 
(ई) फायदेशीर मागच णनवडण्यािे स्वातंत्र्य :– 

 
रेल्व ेव रस्ते बाधंिीवर एकदा भाडंवली ग ंतविूक केली की, ती त्या मागावर कायमिी अडकून 

पडते. काही कारिाने वाहतूक कमी झाली, तर रस्ते व पूल बाधंिीवर तसेि रेल्वचे्या बाबतीत, रुळ 
टाकिे, पूल बाधंिे, स्टेशने उभारिे व अन्य तत्सम सोयींवर केलेला खिय वाया गेल्यासारखा होतो आचि 
या प्रकल्पावंर खिय करताना बाधंलेले आर्थर्क अंदाज फोल ठरतात. सागरी वाहतूकीत म ख्य खिय हा बोटी 
बाधंण्यावर असतो. वाहत कीतील कमी जास्त प्रमाि पाहून अचधक चकफायतशीर मागावर त्या लोटता 
येतात. याम ळे बोट वाहतूकीतील भाडंवली ग ंतविूकीिी त लना रस्ते वा रेल्व ेवाहत कीतील ग ंतविूकीशी 
केली, तर सवयसाधारितः असे म्हिावयास हरकत नाही की, बोट वाहत कीवरील ग ंतविूक अचधक खेळती 
असते. सागरी वाहत कीतही बंदर चवकासासाठी भाडंवली ग ंतविूक करावी लागते. पि ही प्रायः शासन 
यंत्रिेमाफय त होत असते, बोट कंपन्यातंफे नव्हे. 

 
(४) बोट वाहतुकीवरीिं संििंन खिच :– 

 
(अ) सवचसाधारि रूपरेषा – बोटीच्या संिलन खिािे दोन भाग पडतात. एक चनत्य, वकवा 

स्र्ायी खिय आचि द सरा अस्ट्स्र्र वकवा बदलिारा खिय स्र्ायी खिय हा वाहत कीसाठी बोट वापरात असो 
अगर नसो, िालूि राहू शकतो. म्हिजेि वाहत कीशी आचि पयायाने बोटीपासून चमळिाऱ्या उत्पन्नाशी 
त्यािा प्रत्यक्ष संबंध नसतो. द सऱ्या तऱ्हेिा बदलिारा खिय हा प ष्ट्कळसा बोटीच्या प्रत्यक्ष संिलनाशी 
चनगडीत असतो. संिलनाच्या या दोन खिापकैी स्र्ायी खिािे प्रमाि बदलिाऱ्या खिापेक्षा बरेि जास्त 
असते. 

 
गेल्या शतक–दीडशतकात संिलन खिय कमी करण्यािे दृष्टीने सतत पाऊले उिलली जात 

आहेत. दर टनी माल वाहत कीिा खिय कसा कमी करता येईल, याकडे तंत्रज्ञािें लक्ष लागलेले असते. 
 
बोटीच्या िलनासाठी प्रर्म वाफेिा वापर करण्यात आल्यापासून बोटींिे आकारमान वाढत िालले 

आहे. वाहतूक क्षमता वाढल्याने दर टनी मालवाहतूक खिय कमी येतो अर्ात ‘वगे’ ही अेक महत्त्वािी बाब 
या संदभात लक्षात ठेवायला हवी. कारि वगे अगर गती वाढचवण्यासाठी इंचजन अचधक समर्य हव ेआचि 
त्यासाठी इंधनावरहीं खिय वाढत असतो. तेव्हा ंगती व आकारमान या दोघािंा स वियमध्य साधून दर टनी 
वाहतूकखिय चकमान करण्यािा प्रयत्न केला जातो. 

 
बोटीवर चनरचनराळी आध चनक उपकरिे व माल हाताळण्याच्या नवीन पद्धती याम ळे चदवसेंचदवस 

बोटींच्या संिलनासाठी व माल हाताळण्यासाठी, पूवीपेक्षा अचलकडे कमी मन ष्ट्यबळ लागते. त्याम ळे पि 
बोटी संिलनावरील खिात बित होत असते. बोट चकतीही अत्याध चनक असली तरी ज्या बंदरामध्ये ती 
वावरिार चतरे् जर चतच्या तोलाच्या वा चतला आवश्यक अशा सोयी नसतील, तर बंदरात बोटींिा खोळंबा 
होतो. खोळंबा आला की अपव्ययी खिय आला आचि पयायाने दर टनी वाहतूकीिे गचित बदलून जाते. 
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बोट ज्या मागावर वाहतूक करिार असेल, त्या मागावर चतला सतत आचि प रेसा माल चमळाला 
तर वाहतूक खिय सगळाि भरून येत असल्याने जािवत नाही, तर्ाचप जर प्रत्येक खेपेस प रेसा माल 
चमळाला नाही वकवा वषयभर वाहत कीसाठी सतत माल चमळाला नाही, आचि त्याम ळे बोट काही काळ 
चरकामीि राचहली, तर वषाच्या शवेटी चहशबे करताना कंपनीिा चहशबेनीस गचित माडंिार की, बोटीच्या 
एकूि वापरािी टके्कवारी (परसेंट य चटचलझेशन) कमी पडली, आचि दर टनी वाहत कीिा खिय जास्त 
झाला. त्याला सागंायिे असते, की, बोटीिी एकूि माल वाहतूकक्षमत लक्षात घेता, चतने वषात इतक्या 
लक्ष टनािंी वाहतूक करायला हवी होती, पि प्रत्यक्षात चतने फक्त इतकेि लक्ष टन माल साऱ्या वषात 
नेला, त्याम ळे बोटीिी अमूक टके्कि क्षमता वापरली गेली आचि न वापरलेली क्षमता वाया गेली, अंगावर 
पडली. 

 
(आ) णनत्य अटळ खिच :– वर उल्लखे केल्याप्रमािे बोट िालू असो की नसो, काही खिय िालूि राहतो. 
त्यात घसारा, व्याज, बोटीच्या वार्थषक तपासिीवरील खिय, रंगरंगोटी, द रूस्ती, जन्या भागािंी बदली, 
नवीन भाग बसचविे, बोटीवरील अचधकारी व कमयिारी वगय यािंा पगार व भते्त, चकनाऱ्यावरील प्रम ख व 
उपकायालयातंील कमयिाऱ्यािें पगार व भते्त, तसेि कायालयीन चनत्य खिय, उदा. कायालयािे भाडे इ. 
तसेि बंदरपट्टी, चवम्यािे हप्ते, कजयफेडीिे हप्ते इ. इ. अनेक गोष्टी येतात. 

 
(इ) वाहतुकीच्या प्रमािात बदिंिारा खिच :– 

 
बोटीच्या प्रत्यक्ष संिलनान सार हा खिय कमी जास्त होत असतो. आचि एकूि वार्थषक खिाशी यािे 

प्रमाि त्यादृष्टीने कमी असते. या तऱ्हेच्या खिातल्या प्रम ख बाबी म्हिजे इंधन व वगंिावरील खिय, 
वगेवगेळ्या बंदरात द्यावी लागिारी बंदरपट्टी, द्वीपगृहपटटी, बोटीवरून बंदरात व बंदरातून बोटीवर माल 
िढवण्या उतरचवण्यासाठी येिारा खिय, माल कमी आला, खराब झाला, त टला – फ टला इत्यादीबाबत 
आयातदार अगर चनयातदाराकडून येिाऱ्या मागण्या, इ. इ. चफरता खिय अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो. 
उदा. बोटीिे आकारमान, गती, इंचजनािा प्रकार व काययक्षमता, एकूि बोट, त्यावरील इंचजन, अन्य 
यंत्रसाम ग्री व अचधकारी व कमयिारीवगय यािंी काययक्षमता, ज्या बंदरात बोट जािार असेल त्यािी 
पचरस्ट्स्र्ती, त्यात उपलब्ध असलेल्या सोयी, मालािा प्रकार इ. इ. 

 
(५) बोट वाहतुकीिे उत्पन्न :– 

 
खिाच्या ज्याप्रमािे चवचवध बाजू असतात, तसे उत्पन्नािे नाही. प्रवाशाकंडून भाडे व 

मालवाहतूकीिे भाडे ह्या दोनि उत्पन्नाच्या बाजू आहेत. बोटी बाधंिीिा चनियय घेण्यापूवी त्या व्यवसायात 
भाडंवल ग ंतविूक करिारे ह्या बाबतीत आडाखे बाधंत असतात. आचि ते आडाखे मूतय स्वरूपात येतील, 
येवढेि नव्हे तर त्यापेक्षाही व्यवसाय अचधक चकफायतशीर होईल, यासाठी ते सतत प्रयत्नशील असतात 

 
सवयसाधारितः असे म्हिता येईल की, हवाई वाहतूक स रू झाल्यापासून सागरी प्रवासीवाहतूक 

प ष्ट्कळि कमी व्हायला लागली आहे. आचि आंतरराष्ट्रीय वाहतूक बह धा चवमानाद्वारेि करिे उतारू पसंत 
करतात. अर्ात हौशी प्रवासी याला अपवाद आहेत. 

 



 

अनुक्रमणिका 

मालवाहत कीच्या उत्पन्नािा चविार करीत असतानंा, सवात महत्त्वािा प्रश्न म्हिजे माल 
वाहत कीिे दर. हे एक मोठेि शास्त्र आहे. त्यािी ढोबळ कल्पना प ढे चदली आहे.  

 
(६) बोट वाहतुकीच्या दराबंाबत सवचसाधारि णविार :– 

 
बोट वाहत कीिे दर म्हिजे काय हे वास्तचवकतः वियन करून सागंण्यािी आवश्यकता नाही. पि 

ती व्याख्या चदली पाचहजे. बोट–वाहतूकीिे दर म्हिजे बोटीवरील जागा वापरण्यािे भ ईभाडे, वकवा, माल 
िढचवण्याच्या बंदरापासून तो उतरचवण्याच्या बंदरापयंत त्याच्या वाहत कीसाठी द्यावी लागिारी रक्कम. बोट 
वाहत कीिे दर हे फार स्पधात्मक वातावरिातून ठरचवले जात असतात आचि ते स्पधेच्या स्वरूपावरून 
आचि तीव्रतेन सार बदलत असतात. रेल्विेे दर हे मक्तेदारी वाहतूक पद्धतीत चनचित केले जात असतात 
आचि राज्य शासन ते चनचित करत असते. येवढेि नव्हे तर ते वळेोवळेी अगोदर प्रचसद्ध केले जातात. परंत  
बोट वाहत कीिे दर ह्या प्रमािे चनचित केले जात नाहीत. बोटींिी उपलब्धतता, वाहत कीतील अचनचितता 
इ. अनेक बाबींिा वाहत कीच्या दरावंर पचरिाम होत असतो आचि त्याम ळे हे दर सोयीन सार बदलत 
असतात. या बाबतीत देशातंगयत, चकनारासंलग्न होिाऱ्या सागरी वाहत कीच्या दरािा अपवाद मानावा 
लागेल. चकनारी वाहत कीिे दर (माल वा प्रवासी) हे शासन चनयचंत्रत करीत असते. चनयचमत वाहतूक 
करिाऱ्या बोटींच्या बाबतीतही दर काहीसे अचधक काळ स्ट्स्र्र रहात असतात. चनदान त्यात स्रू्लमानाने, 
काही मागयदशयक तत्व ेव धोरि चदसून येते कारि या बोटी क ठल्यातरी जलवाहतूक संघाच्या सभासद 
असतात. आचि हे संघ दरािें सवयसाधारितः चनयमन करीत असतात. तर्ाचप चवम क्त संिार करिाऱ्या 
बोटी संिाराप्रमािेि दरामंध्येही म क्तवृत्तीि अन सरत असतात. वळेोवळेी मालाच्या उपलब्धेन सार, 
हंगामान सार, हवामानान सार, बोटीच्या उपलब्धेतेन सार, या बोटींिे संिालक दर ठरवीत असतात. काही 
वळेा हे दर जाहीर केलेले असतात. पि “कोितेही कारि न सागंता दरातं फेरबदल करण्यािा हक्क बोट 
कंपनी राखून ठेवीत आहे.” अशी एक टागंती तलवार चवम क्त संिारी बोटींिा वापर करू इस्ट्च्छिाऱ्या 
आयातदार अगर चनयातदाराच्या डोक्यावर नेहमीि असते. आचि याम ळे या के्षत्रात उभयपक्षी वाटाघाटी, 
आचि दरासाठी घासाघीस होत असते. आंतरराष्ट्रीय वैधाचनक अचधष्ठान नसल्याने ख ल्या स्पधात्मक 
पचरस्ट्स्र्तीत त्या त्या वळेी असिाऱ्या पचरस्ट्स्र्तीन रूप हे दर ठरचवले जात असतात. आचि याम ळे 
“दीघयकालीन स्ट्स्र्र दर” वकवा आंतरराष्ट्रीय दरातंील एकसूत्रीपिा ह्या दोन्हीही गोष्टींिा या बाबतीत 
अभाव असतो. असे जरी असले, तरी शवेटी क ठल्याही व्यापारातं लाग ूअसिारी काही मूलभतू तत्त्व ेइरे्ही 
लाग ूपडतात. ती म्हिजे (१) वाहत कीसाठी येिारा खिय, (२) वाहत कीिे प्रत्यक्ष मूल्य व (३) वाहत कीिी 
दर सोसण्यािी क्षमता. या तीन तत्त्वािंी र्ोडी ििा उदबोधक ठरेल. कारि ती प्रत्यक्षात त्याि अन क्माने 
दरािी चकमान, कमाल व स वियमध्य रेषा ठरवीत असतात 

 
(१) वाहतुकीिा खिच–हा दरािी चकमान मयादा ठरवीत असतो. याच्या पेक्षा कमी दर आकारिे, 

बोट कंपनीला परवडिारे नसते. यात माल िढविे, उतरविे, तपासिे संभाव्य तोडफोड वा गहाळ होिे, 
बोटीतून धक्क्यापयंत वकवा धक्क्यापासून बोटीपयंत (बोट नागंरावर असेल तर) माल वाहत कीसाठी 
पडावावंर येिारा खिय तसेि, अटळ खिय म्हिजे घसारा, व्याज कजयफेडीिे हप्ते, बोटीवरील व 
चकनाऱ्यावरील नोकरवगावरील आस्र्ापना खिय, कायालयीन खिय, दलाली, बंदरपट्टी, चवम्यािे हप्ते, 
नफ्यािी चकमान अपेक्षा, प्रत्यक्ष वाहत कीवरील खिय, म्हिजे इंधन वगंि व अन्य अन्य सामान, बोटीिी 
द रूस्ती देखभाल या साऱ्यािा समावशे होतो. या साऱ्या बाबींवरील खिय वसूल होऊन काही नफा राहावा 
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अशी बोट कंपनीिी अपेक्षा असते, व त्याप्रमािे चकमान दर ठरतो. “मागिी आचि प रवठा” या तत्वावर हा 
“चकमान दर” प रवठ्याच्या मयादा दशयवतो. यापेक्षा दर जर खाली पडले तर बोटींिा प रवठा होिार नाही. 

 
(२) वाहतुकीिे प्रत्यक्ष मूल्य :– वाहतूकदारानंा आयातदार व चनयातदार या दोघानंाही एखादी 

चवचशष्ठ वाहतूक करण्यािी चकतपत आवश्यकता व चनकड आहे, त्या संदभात हे मूल्यमापन होते. त्यान सार 
वाहतूकदार जास्तीत जास्त, दर द्यावयास तयार होतात. र्ोडक्यात ही झाली “मागिी”िी बाजू. माल 
बाजारपेठेत पोहोिवनू त्यावर चकती फायदा चमळेल, त्यान सार वाहत कीिे प्रत्यक्ष महत्त्व–मूल्य–
वाहतूकदार ठरवीत असतो. हे फायद्यािे प्रमाि अपेके्षप्रमािे ठेवनू वाहतूकदार, जास्तीत जास्त चकती 
फायदा चमळेल त्यान सार वाहत कीिे प्रत्यक्ष महत्त्व मूल्य वाहतूकदार ठरवीत असतो. हे फायद्यािे प्रमाि 
अपेके्षप्रमािे ठेवनू वाहतूकदार जास्तीतजास्त दर द्यावयास तयार होतो. हा खिय जर आवास्तव होिार 
असेल, आचि त्याम ळे त्याच्या फायद्यािे प्रमाि त्याच्या अपेके्षपचलकडे घटिार असेल तर वाहतूकदार या 
नसत्या उठाठेवीत पडिार नाही आचि माल पाठचवण्यािा चविार करिार नाही. 

 
(३) वाहत कीिी दर सोसण्यािी क्षमता—प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये या तत्त्वािा सवयसाधारिपिे अवलंब 

केला जातो. काही ठरावीक प्रमािात फायदा झाला पाचहजे अशी अपेक्षा करून बोट कंपन्या आपला चकमान 
दर ठरवीत असतात. तर हा माल बाजारपेठेपयंत वाहून नेऊन त्याचं्यातून कमाल फायदा झाला पाचहजे 
अशी अपेक्षा वाहतूकदार करीत असतात आचि त्याच्या या चहशबेात बसेल इतपत जास्तीत जास्त वाहतूक 
दर द्यावयाला ते तयार असतात. या चकमान व कमाल मयादामंध्ये क ठेतरी दर चनचित केले जातात आचि 
ते प्राय “वाहतूक सहन करू शकेल” अशा बेताने ठरचवले जातात. शवेटी बोट कंपनी व मालवाहतूक करू 
इस्ट्च्छिारे व्यापारी याचं्या दृष्टीने दोन गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. एक जास्तीत जास्त माल उिलला गेला 
पाचहजे, आचि द सरे तो सातत्याने वाहत राचहला पाचहजे, त्याम ळे मागिीला स्र्ैयय येते आचि म्हिून 
वाहतूक काय सोसू शकेल यािा चविार करून वाहत कीिे दर ठरचवले जातात. 

 
(७) बोट वाहतुकीिे दर ठरणवताना प्रामुख्याने णविारात घेतल्या जािाऱया गोष्टी :– 

 
वर उल्लेख केल्याप्रमािे दर ठरवताना ‘वाहतूक काय सहन करू शकेल’ याि चविार प्राम ख्याने 

करावा लागतो. वाहत कीकडून जास्तीत जास्त अडवनू अचधकाअचधक असे दर वसूल करता येतील, ही 
बाब गौि ठरते. कारि तसे केल्यास, ती एक चपळविकू अर्वा पचरस्ट्स्र्तीिा गैरफायदा घेतल्यासारखे 
होते. आचि आयातदार अगर चनयातदार ही पचरस्ट्स्र्ती फार काळ सहन करिार नाहीत. वळे आली तर त्या 
मागावरील अगर त्या चवचशष्ट मालािी वाहतूक ते बंद करतील, कारि जास्तीत जास्त नफा चमळेल अशा 
रीतीने आपल्या आर्थर्क उलाढालीिे सूत्र आखिे हे क ठल्याही म क्त आर्थर्क व्यवस्रे्िे गमक आहे. हे जसे 
आयातदार अगर चनयातदार याचं्याबाबतीत खरे, चततकेि वाहतूकदाराचं्याही बाबतीत खरे असते. 
वाहत कीवर होिारा खिय व त्यावर चकमान नफा वसूल होिार नसेल तर त्याला तरी ह्या धंद्यात ड ंबत 
राहण्यािी गरज काय? तर हे चकमान भाव ठरवतानंाही तो काय गोष्टी लक्षात घेतो, हे पाहिे आवश्यक 
ठरेल— 

 
(१) मािंािे प्रमाि व आकारमान :– 
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वाहत कीसाठी एकाि वळेी बराि माल चमळाला (बोटभर चमळाला तर उत्तमि) की, बोटीिी 
वाहतूकक्षमता त्याप्रमािात जास्त वापरली जाते. त्याम ळे दर टनी वाहतूक खिय कमी पडतो. पचरिामतः 
बोटकंपनी वाहतूकदर त्याप्रमािात कमी आकारू शकते. माल िढवण्या उतरचवण्यासाठी लागिारी 
बंदरातंील अन्य यंत्रिाही एकाि वळेी वापरत आल्याने (उदा. मन ष्ट्यबळ,याऱ्या वगैरे) आर्थर्क बित होत 
असते. या उलट एका वळेी जर माल कमी चमळाला तर, वाहतूकीिा व इतर खिय तेवढ्या कमी मालावर 
चवभागला जाऊन वाहत कीिा दर वाढविे बोट कंपनीला भाग पडते. 

 
(२) णनयणमत उपिंब्धता :– 
 
ज्या मागावर वाहत कीसाठी भरपूर व चनयचमत माल उपलब्ध असेल, त्या मागावर दर 

सवयसाधारिपिे कमी असतात. चनयचमत उत्पन्नािी खात्री असल्याने वाहतूक कंपन्या साहचजकि अचधक 
उदार व लवचिक धोरि आखतात. माल भरपूर व चनयचमतपिे उपलब्ध न झाल्यास, बोटींिा खोळंबा 
होतो. व चशवाय बोटीिी वाहतूक क्षमताही कमी प्रमािात वापरली जाते. अशावळेी दरािे प्रमाि अचधक 
राहिे साहचजक असते. 

 
(३) वाहतुकीवरीिं खिच :– 
 
वाहत कीवरील खिय दोन तऱ्हेिे असतात, हे आपि पाचहले. एक चनत्य अटळ खिय आचि द सरा 

बदलता, जो प्रत्यक्ष वाहत कीवर बदलत असतो. या दोन खिापैकी प्रत्यक्ष वाहत कीवर येिारा खिय दर 
ठरचवण्याच्या दृष्टीने अचधक महत्वािा असतो. कारि, कमीत कमी तेवढा खिय तरी भरून येईल, अशी हमी 
चमळाल्याचशवाय कंपनी बोट पाण्यात लोटिार नाही. ही चकमान मयादा ठरल्यानंतर प्रत्यक्ष वाहतूक चकती 
अचधक भार सहन करू शकेल, चकतपत ओढून धरता येईल, यािा अंदाज घेऊन तो दर वरच्या पट्टीवर 
िढवायिा प्रयत्न करीत असतो व चनत्य अटळ खिािा काही भाग तसेि अपेचक्षत नफ्यािा काही भाग 
वसूल करण्यािा तो प्रयत्न करतो. 

 
(४) मािं वाहतुकीतीिं जोखमीिे प्रमाि :– 

 
काही माल अचतशय नाजूक असतो. काही लवकर खराब होिारा असतो. तर काही शीघ्र 

ज्वालाग्राही असतो. काही मालात तूट-फूट होण्यािा संभव जास्त असतो. बोटीवर असताना मालािी 
न कसानी झाली तर बोटमालकानंा न कसान भरपाई द्यावी लागते. त्यािप्रमािे काही माल िोरीला जातो, 
तर काही माल अचतशय स्फोटक असतो. त्याम ळे या मालािी हाताळिी, बाधंिी, पोहोिविी वगैरे बाबतीत 
चवशषे काळजी घ्यावी लागते. सहचजकि त्यािा पचरिाम दर वरच्या पातळीवर ठेवण्यात होतो. 

 
(५) मािंािी ककमत :– 

 
काही मालािे मूल्य अचधक असते, व त्याला परदेशात मागिी जास्त असते व वकमतही िागंली 

चमळते. वकमत जास्त चमळत असल्याने अशा मालािी वाहतूक करण्यासाठी व्यापारी अचधक दर द्यावयाला 
ख षीने तयार होतात. हा लवचिकपिा हेरून बोट कंपन्या अशा मालाच्या वाहत कीिा दर र्ोडासा जास्त 
ठेवीत असतात. उलट ज्या मालािे मूल्य कमी असते, अशा मालावर वाहतूक खिय काही प्रमािाबाहेर 
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करिे, व्यापाऱ्यानंा आर्थर्कदृष्ट्ट्या चकफायतशीर पडत नाही. तेव्हा बोट कंपन्यापि अशा मालािा वाहतूक 
दर कमी ठेवीत असतात. तसे त्यानंी केले नाही तर व्यापाऱ्यानंा तो परवडिार नाही व असा आतबट्यािा 
व्यवहार करण्याऐवजी तो माल चनयात अगर आयात न करिेि व्यापारी अचधक पसन्त करतील. 
वाहत कीस माल न चमलाल्याने अंचतमतः बोट कपन्यािेंि न कसान होईल. 

 
(६) परतीच्या प्रवासात मािं णमळण्यािी शक्यता :– 

 
बोट जाताना भरून गेली पि परत येतानंा जर ती चरकामी अगर अगदी कमी माल घेऊन आली तर 

खिय द हेरी प्रवासािा होतो आचि चमळकत मात्र त्यामानाने कमी होते. अशी पचरस्ट्स्र्ती असेल तर 
बोटकंपन्या सवय खिय एकमागी वाहत कीतून वसूल करण्यािा प्रयत्न करतात, आचि त्याम ळे दर वाढतात. 

 
(७) वाहतुकीतीिं स्पधा :– 

 
इतर सवय के्षत्रापं्रमािेि नौकानयन के्षत्रातही स्पधा ही वाहत कीिे दर ठरचवण्यास प ष्ट्कळशी 

कारिीभतू होत असते. ही स्पधा वगेवगेळ्या गटात असू शकते. उदा. चनयचमत मागावर वाहतूक करिाऱ्या 
बोट कंपन्या ज्या एखाद्या चवचशष्ट संघटनेच्या सभासद नाहीत अशा व ज्या सभासद आहेत अशा कंपन्यामध्ये 
स्पधा असू शकेल, वकवा चनयचमत मागावर वाहतूक करिाऱ्या कंपन्या आचि चवम क्त संिार करिाऱ्या 
बोटींमध्ये ही दरािी स्पधा असू शकेल. इतकेि काय, चवम क्त संिार करिाऱ्या बोटीतही स्पधा असू शकेल. 
अशा स्पधेत काही वळेा दर म द्दाम पाडले जातात, हेत  हा की, काही लहान कंपन्यानंा ह्या मागावर राहिे 
आर्थर्क दृष्ट्ट्या अशक्य व्हाव ेआचि त्यानंी हा मागय सोडून द सऱ्या मागावर जाव.े 

 
काही वळेा प्रसंगोपात असेही घडायिा संभव असतो की, उपलब्ध बोटी र्ोड्ा आहेत आचि 

परदेशी बराि माल तातडीने पाठवायिा आहे, कारि त्यािवळेी त्याला मागिी आहे, वकमत येिार आहे. 
अशावळेी व्यापारी वगय वाहत कीवर अचधक खिय करायला तयार असतात. 

 
आिखी एक म द्दा या चठकािी लक्षात घेतला पाचहजे. वाहत कीिा खिय हा अंचतमतः त्या वस्त च्या 

वकमती ठरचवण्यावर होत असतो. एखाद्या चवचशष्ट देशातून चनयात होिाऱ्या मालावर वाहतूक खिय जर कमी 
करता आला तर परदेशी स्पधात्मक बाजारात त्यािा फायदा चमळाल्याचशवाय राहत नाही. त्या परदेशातील 
स्र्ाचनक उत्पादनाच्या अगर अन्य देशातून त्या देशात आयात होिाऱ्या मालाच्या वकमतीपेक्षाही ह्या चवचशष्ट 
देशाला मालािी वकमत कमी ठेवता येते आचि त्याम ळे बाजारपेठ वजकिे सोपे जाते. परदेशातील स्र्ाचनक 
उत्पादकाना जर ही पचरस्ट्स्र्ती मारक ठरू लागली व स्र्ाचनक उत्पादक संघटना व शासन जागरूक 
असेल तर ते अशावळेी आयातकर वाढवनू चवचशष्ट देशािा हा तादृश्य फायदा कमी करायिा प्रयत्न 
करतात. 

 
(८) बंदरातीिं सोयी पणरस्स्थती :– 

 
काही बंदरे फार उर्ळ असतात, होरलेली असतात. अशा बंदरात बोटींना चकनाऱ्यापयंत पोहोिता 

येत नाही एकतर भरती ओहोटीिी वळे पाहून अशी बंदरे करावी लागतात वकवा बदंरात लाबं अंतरावर, 
चजरे् ओहोटीला पि बोटींना प रेसे पािी असेल अशा चठकािी बोटी नागंरावर उभ्या करून पडाव वकवा 
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मिव ेयाचं्यामाफय त मालािी िढउतार करावी लागते. या दोन्हीही पद्धतीत कालापव्यय होतो. बोटींिा 
खोळंबा होतो आचि द सऱ्या प्रकारात तर वाहत कीवर अचधक खिय येतो. व दोनदा मालािी हाताळिी 
करावी लागते. या उलट काही बंदरे अशी असतात की, ती भरती ओहोटीवर अवलंबून नसतात. ओहोटी 
असली तरी मोठ्या बोटी सरळ धक्क्याला लाग ूशकतात व मालािी झटकन िढउतार आटोपून बोट परतू 
शकते. या दोन तऱ्हेच्या पचरस्ट्स्र्तीन सार वाहत कीिे दर जास्त कमी होतात. 

 
(९) मािं हाताळण्यासाठी िंागिारी खास योजना :– 

 
काही मालािे आकारमान वा वजन असे असते की, तो हाताळण्यासाठी अचधक मन ष्ट्यबळ लागते, 

व हमाल ह शार वा अचधक सवयीिे लागतात. काही वळेा असा माल िढचवण्या–उतरचवण्यासाठी बोटीवर 
वा बंदरावंर चवचशष्ट तऱ्हेच्या याऱ्या लागत असतात. या खास साधनािंा उपलब्धतेिा पचरिाम दर 
वाढचवण्यात होिे अपचरहायय असते. 

 
(१०) मािंािे वजन व आकारमान यािंा मेळ व त्यािा दरावंर होिारा पणरिाम :– 

 
नौकानयन के्षत्रात एक म्हि प्रिचलत आहे “बोट नेहमी भरलेली असली पाचहजे व ती कमाल वजन 

धारिादशयक रेषेपयंत ब डलेली पाचहजे.” र्ोडे चवश्लेषि केले तर या म्हिीिा अर्य असा की, बोटीवर माल 
पाठचवण्यासाठी जेवढी जागा आहे ती सवय वापरली गेली पाचहजे. आचि जेवढे वजन ती घेऊ शकेल, तेवढी 
ती भरली गेली पाचहजे. र्ोडक्यात, बोटीिी वजनधारिाशक्ती व आकारमानान रूप माल वाहतूकक्षम 
के्षत्रफळ यािंा एक आर्थर्कदृष्ट्ट्या अचधकाचधक चकफायतशीर समन्वय साधला पाचहजे, आचि हे तंत्र ज्या 
कंपनीला जमले ती त्याचं्या बोटींकडून जास्तीत जास्त उत्पन्न वाहतूकीतून काढिार हे नक्की, आचि हा 
ग रूमंत्र लक्षात ठेवनू आर्थर्क दृष्ट्ट्या यशस्वी धंदा करिाऱ्या बोट कंपन्या दरािे प्रमाि कमी ठेव ूशकतात. 

 
(११) मािं बाधंििी पद्धत :– 

 
मालािे गठ्ठे नीट, स टस टीत आकारात बाधंले असतील, तर ते हाताळिे सोपे जाते. चशवाय 

बोटीवर ते रिून ठेवताना फार सोयीिे जाते व जागा कमी लागते. त्याम ळे अचधक माल घेता येतो व उत्पन्न 
वाढवता येते. जर माल नीट बाधंला असेल तर त टफूट िोऱ्यामाऱ्या खराबी इत्यादी प्रकाराने होिारे 
न कसान कमी होते व साहचजकि दर काहीसे कमी ठेवण्यास बोट कंपन्या राजी होतात. 

 
(१२) अन्य बाबी :– 

 
यामध्ये प ढील बाबींिा समावशे होईल, क ठल्या हंगामात मालवाहतूक करायिी आहे. ही बाबही 

महत्वािी ठरते. पावसाळ्यातं व हवामान खराब असेल अशावळेी, वकवा जे सागर चवभाग नौकानयनाच्या 
दृष्टीने धोकादायक गिले गेले आहेत, अशा चवभागातून वाहत कीिे मागय असतील, तर वाहत कीिे दर 
अचधक पडतात. एकूि व्यापाराच्या तेजी-मंदीिा पचरिाम दर ठरचवण्यावर होत असतो. वाहत कीला 
पयायी साधन आहे का?ं वकवा जो माल वाहून न्यावयािा आहे, त्याऐवजी त्या देशात त्या मालाला बदली 
माल उपलब्ध आहे का इत्यादी बाबीही दरावर प्रभाव पाडतात. 
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दर ठरचवतानंा ज्या म ख्य बाबी कारिीभतू होत असतात, त्यािंा इरे् र्ोडक्यात उल्लखे केला आहे. 
तर्ाचप या सवात प्रभावी चविार ठरतो तो म्हिजे “वाहतूक चकती प्रमािात दर सहन करू शकेल” हा होय. 

 
[८] मािं वाहतूक दर आकारण्याच्या णवणवध पद्धणत :– 

 
मालवाहत कीिे दर ठरचवण्याच्या चवचवध पद्धती प्रिचलत आहेत त्यापैकी प्रम ख पद्धती अशा :– 
 
(१) चवचशष्ठ मालािे दर—सागरी वाहत कीद्वारा प्रिंड प्रमािात वाहतूक िालत असली तरी स मारे 

१००-१२५ वस्त  वा माल ह्यािें या वाहत कीत जास्त प्रमाि असते. या चनत्याच्या झाल्याने, त्यािें वाहत कीिे 
दरही चनचित व्हावयाला लागतात. प्रत्येक मालािा दर हा स्वतंत्र असून त्या चवचशष्ट मालाप रताि तो 
ठरलेला असतो. वाहत कीिे अंतर, काळ, आकारमान, मालािी वकमत, इत्यादींवर ििा केलेले चनकष 
लावनू हे दर ठरचवलेले असतात. ही दरािी जी पद्धत आहे, चतला ‘कमॉचडटी रेटस” म्हितात. आपि 
त्यानंा “चवचशष्ट मालवाहत क दर” ‘मालान रूप दर” असे म्हिू या. स मारे १०० वस्त साठी हे दर ठरलेले 
आहेत. ते इतर सवयसाधारि मालापेक्षा काहंीसे कमी असतात कारि या तऱ्हेच्या मालािी सतत व ठराचवक 
वाहतूक िालू असते 

 
(२) वर उल्लेख केलेला चवचशष्ट माल सोडून बाकीच्या मालासाठी जे दर ठरचवले जातात, त्याला 

सवयसाधारि माल वाहत कीिे दर म्हितात. ज्या मालाला ‘चवचशष्ट माल वाहत कीिे” दर लाग ूनाहीत, अशा 
सवय मालािा यात समावशे होतो. अर्ात यात नाना तऱ्हेिा माल येतो. सागरी वाहतूक के्षत्रात याला एन. ओ 
एस. “नॉट अदरवाइज स्पेचसफाइड” म्हिजे “इतरत्र दशयचवले नसलेल” दर म्हितात. हे दर र्ोडेसे 
अचधक असतात आचि वळेोवळेी कारिे व पचरस्ट्स्र्तीन रूप ते बदलत असतात. 

 
(३) खुिें दर—एखाद्या नौकानयन संघाशी अगर, म क्त संिार करिाऱ्या बोटींशी स्पधा 

करण्याच्या इषनेे या के्षत्रात पदापयि करिाऱ्या नवीन बोट कंपन्या ह्या दरािी पद्धत अवलंबतात. यािें दर 
त्या मालािे प्रिचलत व सवयसाधारितः स्वीकारल्या गेलेल्या दरापेंक्षा कमी असतात. चवचशष्ट मालासाठी व 
चवचशष्ठ फेरीसाठी हे दर ठरचवले जातात. आतंरराष्ट्रीय जलवाहत कीच्या दराबंाबत कायद्यािे क ठलेि 
चनयतं्रि नसते. त्याम ळे अशा तऱ्हेिे स्पधात्मक दर काही वळेा ठरचवले जातात. एका दृष्टीने पाहता हे 
लहान कंपन्यानंा फारि घातक ठरतात. कारि केवळ स्पधात्मक हेत ने उधृत केलेले हे ख ले दर आपल्या 
स्पधयकानंा सम द्पार करण्यािा अंतरः को ऽ चप हेत  ठेवनू काही काही वळेा वाजवी सवयसाधारितः 
परवडिाऱ्या दरापेंक्षाहंी कमी असू शकतात. 

 
(४) मािंाच्या वगींकरिानुसार दर :– 

 
काही बोट कंपन्या वाहत कीिे दर ठरचवतानंा मालािें ८-१० प्रकारात वगीकरि करतात. आचि 

त्या त्या वगात पडिाऱ्या मालाला एकाि तऱ्हेिा दर आकारतात. अर्ात ही वगीकरिािी पद्धत 
कायद्यान सार स्वीकारलेली नसते. त्याम ळे त्याला कायदेशीर स्वरूप नसते. आचि हे दर केव्हाहंी बदलू 
शकतात. हे वगीकरि करतानंा मालािी प्रत्यक्ष वकमत, आकारमान, वाहत कीिा खिय, हाताळंण्यािी पद्धत 
इत्यादींिा चविार करण्यात येतो. अचधक मौल्यवान मालािे दर जास्त असतात तर इतर मालाला कमी दर 
आकारला जातो. 
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(५) मािंाच्या ककमतीनुरूप दर :– 

 
आकाराने लहान पि वकमतीने महान आचि वजनाने हलका पि वकमतीने भारी अशा मालाच्या 

वाहत कीिे दर, त्या मालाच्या जाहीर करण्यात आलेल्या वकमतीन रूप ठरचवले जातात. हा माल वकमती 
असल्याने साहचजकि वाहत कीवर अचधक खिय करण्यािी चनयातदारािंी तयारी असते. त्याम ळे अशा 
मालािे वाहतूक दर नेहमीि जास्त असतात. 

 
(६) णकमान दर :– 

 
शीषयकावरूनि लक्षात येईल की, मालवाहत कीिा हा कमीत कमी दर असतो. बोट संिलनािा 

बदलता खिय व वरकड कायम खिािा काही भाग या दोघािें अवधान ठेवनू हे चकमान दर ठरचवले जातात. 
साधारितः व्यवहारात चकमान दराने फारशी वाहतूक होत नाही. 

 
(७) नौतिं मािं दर (डेकवर नेण्यात येिाऱया मािंािे दर) :– 

 
काही आम्ले (अॅचसडस्), स्फोटक द्व्ये अगर माल हा बोटीच्या डेकवरून नेला जातो. आचि 

त्याला चवचशष्ट वगेळा दर लावला जातो. 
 

(८) बंदरातीिं सोयीनुसार कमीजास्त होिारे दर :– 
 
बंदरापयंत मालवाहत कीिे दर चनचित झाले तर काही वळेा एखाद्या चवचशष्ट बंदरातं काही 

नौकानयनचवषयक अडििी उद्भवतात. उदा. पाण्यािी खोली कमी असल्याने बोट धक्क्क्याला न लागता 
धक्यापासून मलै–दीड मलै लाबं नागंरावर उभी करावी लागते. बंदरात अनेक बोटी एकाि वळेी आल्याने 
पि अशी पचरस्ट्स्र्ती चनमाि होते व धके्क चरकामे चमळत नाहीत. अशा वळेी बोट लाबं नागंरावंर उभी करावी 
लागते व माल िढविे–उतरचविे नागंरिी के्षत्राति पडाव, मिव्याचं्या सहाय्याने कराव ेलागते.यासाठी 
येिारा जादा खिय बोट कंपनी साहचजकि आयातदार चनयातदारावर टाकते. हा जो जादा आकार लावला 
जातो, त्याला कारि बंदरातील चवचशष्ट पचरस्ट्स्र्ती, या दरानंा “आरचबररी (अचनयंचत्रत) दर” असेही 
म्हितात. 

 
(९) वातानुकूणिंत प्रशीतनीत मािंािे दर :– 

 
काही माल चवशषेतः फळफळावळ, मासे, मटि, औषधे वगैरे बोटींवर बाधंलेल्या खास शीतगृहातून 

(शीतभाडंारातून) न्यावा लागतो. अशा मालािा दर अर्ाति जास्त असतो. 
 

(१०) पासचिं दर 
 
काही वळेा छोटी छोटी पासयले, प डकी बोटीने परदेशी पाठचवली जातात. ही बोटीमध्ये माल 

साठवण्यासाठी खास बाधंलेल्या कोठ्यामंध्ये कोंबण्यात येत नाहीत, ती वगेळीि ठेवली जातात. आचि 



 

अनुक्रमणिका 

त्यािंी खास देखभाल केली जाते. ही पासयले नेण्यासाठी जो वगेळा खास दर लावला जातो, त्याला 
पासयलदर म्हितात. 

 
(११) णवणशष्ट करारानुसार ठरणवण्यात येिारे दर :– (िाटचर पद्धत) 

 
चवम क्त संिार करिाऱ्या बोटी मालवाहत कीसाठी जे दर आकारतात, त्यानंा िाटयर रेट्टस वकवा 

चवचशष्ट करारान सार चनचित केलेले दर म्हितात. ह्या चवम क्त संिारी बोटींिा वापर चवशषेत्व े मोठ्या 
प्रमािात मालािी वाहतूक करण्यासाठी केला जातो. धान्ये, खचनजे, अवजड सामान इ. मोठमोठे उत्पादक 
कारखानदार पि कच्च्या मालाच्या आयातीसाठी व पक्क्या मालाच्या चनयातीसाठी या बोटींिा व वाहतूक 
दर ठरचवण्याच्या या पद्धतीच्या करारमदारािंा फायदा घेत असतात. 

 
हे दर ठरणवण्याच्या पद्धती दोन :– 
 
(अ) काही ठराचवक कालापयंत बोट भाड्ाने देिे. आपि त्याला कालबद्ध भाडेकरार म्हिू या. 

या तऱ्हेच्या करारान सार काही चनचित काळपयंत वकवा पूवय-चनय क्त खेपा पूिय होईपयंत बोट भाड्ाने 
देण्यात येत असते. 

 
(आ) एका चवचशष्ट खेपेप रती बोट भाड्ाने देिे. 
 
ज्या चनयातदाराकंडे बऱ्याि मोठ्या प्रमािात माल चनयातीसाठी उपलब्ध आहे, वकवा ठराचवक 

काळपयंत मालािे उत्पादन होत राहिार आहे, अशानंा कालबद्ध भाडे–करार करिे सोयीिे ठरते. काही 
वळेा, बोट कंपन्या पि त्याचं्याकडे वाहत कीसाठी मोठ्या प्रमािात माल आला आचि त्याचं्या स्वतःच्या 
बोटी अप ऱ्या पडू लागल्या तर त्याचं्या स्वतःच्या ताफ्याला पूरक म्हिून तात्प रत्या काळासाठी अशा बोटी 
भाड्ाने घेतात. अर्ात वाहतूक सतत वाहती राहिार आहे असे वाटल्यास ते नव्या बोटी बाधूंन घेतील हे 
उघड आहे. तर्ाचप, या मधल्या काळात भाड्ाने बोटी घेऊन धंदा वाढत्या प्रमािात िालू ठेविे त्यानंा इष्ट 
वाटते. 

 
काही वळेा चनयातदराकंडे चनयातीसाठी माल तर असतो पि इतक्या मोठ्या प्रमािात सतत 

उपलब्ध नसतो, की त्यासाठी नवीन बोटी बाधूंन घेिे चकफायतशीर ठरेल. अशा वळेी चनयातदार चनयचमत 
बोट वाहतूक करिाऱ्या कंपनीच्याद्वारे आपली गरज भागवीत असतात. वकवा बोट भरेल इतका माल जर 
एके वळेी उपलब्ध असेल तर एका खेपेप रती बोट भाड्ाने घेतात. बोट भरेल इतका माल नसला तरीही 
काही वळेा संपूिय बोट एका खेपेप रती भाड्ाने घेिे चकफायतशीर ठरते. कारि उरल्या जागेत इतर माल 
भरून घेता येतो. आचि सवय बोट भाड्ाने घेतल्याने पडिारा भार कमी करता येतो. 

 
बोट भाड्ाने घेण्यािा करार मग तो कालबद्ध करार असो वा अेकाि खेपेप रता असो, चनयातदार 

स्वतःि बोट कंपन्याशी संपकय  साधून तो चनचित करीत असतात; वकवा अन भवी दलालामंाफय त करण्यात 
येतो. 
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चवचशष्ट करारान सार बोट भाड्ाने घेताना जे दर ठरचवले जातात–िाटयर रेट्टस–ते मालािे वजन, 
आकारमान, वैचशष्ट्ट्य, तसेि त्यावळेी असलेल्या व्यावसाचयक िढाओढीिे प्रमाि व स्वरूप, प्रवासािे 
अंतर, इत्यादी गोष्टींवर अवलंबून असतात. ह्याि बाबी दोन्ही तऱ्हेच्या करार पद्धतीत सवयसाधारितः लाग ू
पडतात. पि या पद्धतीतील सवात महत्वाि व मूलभतू म द्दा हा की, ह्या तहेच्या बोटवाहत कीच्या धंद्यात 
(चवम क्त संिार बोट वाहत क) िढाओढ असते. आचि म्हिून वाहत कीिे दर ठरचवतानंा त्या चवचशष्ट वळेी, 
िढाओढीिे स्वरूप व पचरिाम याकडे लक्ष देऊनि ते ठरवाव ेलागतात. िढाओढीिे स्वरूप हे अर्ाति 
अेखाद्या चवचशष्ट वळेी, वाहत कीसाठी अेकूि उपलब्ध माल, त्याच्या वाहत कीिी चनकड, व त्यावळेी बोटींिी 
उपलब्धता या वर अवलंबून असते. 

 
[९] प्रवासी वाहातुकीिे दर :– 

 
(अ) प्रवासी बोटींिे णवणवध प्रकार :– 

 
सागरी वा अंतगयत जलवाहत कीसाठी अनेक तऱ्हेच्या प्रवासी बोटींिा वापर करण्यात येत असतो. 

उदा. आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी केवळ प्रवासी बोटी, वकवा माल व प्रवासी यािंी संय क्त सोय असलेल्या 
बोटी वापरल्या जातात. चकनारपटटीवरही वाहत कीसाठी बोट वाहतूक सेवा उपलब्ध असते.(काहंी 
चठकािी भौगोचलक पचरस्ट्स्र्तीम ळे ती काही काळतरी आवश्यक ठरते.) यासाठीही, केवळ प्रवासी वकवा 
प्रवासी व र्ोडा माल यािंी वाहत क संय क्तपिे करिाऱ्या बोटी असू शकतात. कोकि चकनाऱ्यावर म ंबई ते 
पिजी या मागावर अशी चनयचमत बोट वाहतूक िालू आहे. खाड्ामध्ये, वा बंदरातंगयत वाहत कीसाठी, 
सवयसाधारिपिे लाँिेस, याचंत्रक नौका वापरल्या जातात. आलीकडे होवर मरीन व होवर क्ाफ्ट जातीच्या 
बोटी काही प्रमािात वापरात येऊ लागल्या आहेत. पि त्यािंा म्हिावा तसा सरास प्रसार झालेला नाही 
कारि या बोटींिी जबरदस्त वकमत व त्याम ळे पडिारी महागडी भाडी. 

 
क ठल्या तऱ्हेच्या बोटी वापरावयाच्या, त्यावर काय सोयी हव्यात. त्यािंा वगे काय असावा, यािंा 

चविार करताना, प्रवास मागय; ऋत , प्रवासाला लागिारा अेकूि वळे, प्रवाशािंी उपलब्धता, त्याचं्या गरजा, 
प्रवासािा हेत  व म ख्य म्हिजे प्रवाशािंी आर्थर्क पचरस्ट्स्र्ती इत्यादींिा चविार करावा लागतो. उदा. कोकि 
चकनाऱ्यावर अत्याध चनक, वगेवान प्रवासी बोटी ताचंत्रकदृष्ट्ट्या आजच्या य गात आिता येतील पि अशा 
बोटींना भाडंवली ग ंतविूक फार लागते व त्यािंा संिलन व प्रत्यावती खिय फार असतो. त्यािा चविार 
करून भाडे ठरवावयािे म्हटले तर कोकिातल्या गरीब प्रवाशाला ते परवडिार नाही. सरकारने 
अत्यावश्यक व चकमान वाहतूक सेवा उपलब्ध करून चदल्या पाचहजेत इतपत अपेक्षा ठेविे ठीक आहे 
त्यासाठी शासन आर्थर्क तोशीस सहन करून प्रसंगी अन दान देऊन अशा सेवा िालू ठेवील, पि त्यात 
काही लक्ष्मि रेषा मानावीि लागेल. शासन चकती अन दान देऊ शकेल, ह्यासाठी काही आर्थर्क तशाि 
राजकीय मयादापि पडत असतात. 

 
(आ) प्रवासी वाहतुकीिे दर ठरणवतानंा महत्वाच्या बाबी :– 

 
(१) बोटीिा प्रकार, वगे, त्यावरील स खसोई व वैयस्ट्क्तक सेविेे प्रमाि, 
 
(२) बोटीवरील वगेवगेळे वगय, उदा. पचहला, द सरा इ. 
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(३) हंगाम–पावसाळी हवामानात वाहत कीिे दर अचधक असतात. अेरवी नेहमी प्रमािे. 
 
आर्थर्कदृष्ट्ट्या अचवकचसत भागात दळिवळिािे अेक आवश्यक साधन म्हिून जेव्हा जलवाहतूक 

िालू ठेवावी लागते, त्यावळेी वाहत कीिे दर आर्थर्क क्षमता ठेवनूि ठरवाव ेलागतात. चवचवध कारिानंी 
वाहत कीिा प्रत्यक्ष खिय उत्पन्नाच्या मानाने जास्त पडण्यािी शक्यता नाकारता येत नाही. ही वाहतूक 
खाजगी के्षत्रात असेल, तर अशा वळेी वाहतूक कंपनी भाववाढीिा प्रयत्न करील आचि ती वाढवनू चमळाली 
नाही, तर, अर्वा तोटा अचधकि वाढिार असेल, वकवा नफ्यािे प्रमाि कमी होिार असेल, अगर या 
व्यवसायातील ग ंतवि क काढून ती अन्य व्यवसायात अचधक चकफायतशीर ठरिार असेल तर ती वाहतूक 
कंपनी आपला गाशा ग ंडाळून धंदा बंद करण्याच्या मागाला लागेल. स्र्ाचनक राज्यशासनाला अशा 
पचरस्ट्स्र्तीत वाहतूक िालू ठेवण्यासाठी हस्तके्षप करण्याखेरीज गत्यंतर उरत नाही. मग भाडेवाढ मान्य 
करावयािी वकवा र्ोडी भाडेवाढ व र्ोडे अन दान वकवा संपूिय अन दान द्यायला तयार व्हायिे वकवा येवढे 
करून त्या कंपनीिा त्या के्षत्रातूंन काढता पाय घ्यायिा चविार असेल, तर अन्य क ठल्यातरी कंपनीला, 
आग्रह करून, त्या मागावर पदापयि करायला उद्य क्त करायिे आचि तेही नाहीि जमले, तर स्वतःि 
फडात उतरायिे आचि वाहतूक िालू ठेवायिी तयारी शासनाला करावी लागते. अशा पचरस्ट्स्र्तीतून 
अेकदा गेल्यावर, शासन साहचजकि वाहत कीिे अन्य पयाय उपलब्ध करून देण्यासाठी अचधक प्रयत्नशील 
होते. 

 
कोकि बोट वाहतूक हे या पचरस्ट्स्र्तीिे उत्तम उदाहरि आहे. येरे् आर्थर्कदृष्ट्ट्या मागासलेला 

प्रदेश असल्याने प्रवासी–भाववाढ परवडण्यासारखी नाही. बोट वाहत कीिा खिय तर वाढत िाललेला, 
प्रवासी वाहत क घटत िाललेली, कंपनीिी न कसानीिी सततिी तक्ार, िी. अेस,अेन. आचि नन्तर िौग ले 
कंपनीिी या वाहत कीतून माघार व सरकारी के्षत्रातील मोगल लाईनिे नाख शीने पदापयि, लक्षावधी 
रुपयािंा वाढता तोटा आचि लोकाचं्या सोईसाठी कें द्, गोवा व महाराष्ट्र शासनाने मोठे अन दान देऊनही 
वाहतूक िालू ठेवण्यािे धोरि, कोकि बोट वाहत कीच्या इचतहासािा क्म वर उल्लखे केलेल्या, 
पचरवतयनाच्या ओघाशी ज ळता आहे. 

 
[१०] नौकानयन के्षत्रातीिं स्पधा :– 

 
नौकानयन के्षत्रात िढाओढीला फार वाव असतो. त्यािी करिेही आपि पाचहली. बोटींिी चवचवध 

मागावर चफरण्यािी क्षमता, म क्त सागरी मागय व प्रारंभीिी त लनात्मक, दृष्ट्ट्या कमी भाडंवली ग ंतविूक, 
वाहत कीतील बदलते प्रवाह, याम ळे ही िढाओढ या व्यवसायातील अेक स्र्ायी अंग बनली आहे. ही 
िढाओढ दोन्हीही तऱ्हेच्या सागरी वाहत कीत चदसून येते. चवम क्त संिार करिाऱ्या बोटींमध्ये, तसेि 
चनयचमत मागावर वाहतूक करिाऱ्या बोट कंपन्यामध्येही. चवम क्त संिार करण्याऱ्या बोटीच्याबाबतीत ती 
अचधक उग्र असते. ह्या बोटी क ठल्याही बंदरातून क ठेही वाहतूक करतात. चवचवध आकाराच्या, वगेाच्या व 
प्रकाराच्या बोटी या व्यवसायात असतात. व त्या वाहत कदाराचं्या शोधाति असतात. वाहत कीिे दरही ते 
त्यात्यावळेी उपलब्ध पचरस्ट्स्र्तीन सार, कमीजास्त करावयाला तयार असतात. 

 
त्या दृष्टीनें चनयमीत वाहत क करिाऱ्या बोट कंपन्यातील िढाओढीिे प्रमाि कमी असते. कारि 

अेकतर ह्या वाहत कीत प्रार्चमक भाडंवली ग ंतविूक बऱ्याि मोठ्या प्रमािात लागत असते. चनरचनराळ्या 
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मागावर चनयचमत वाहतूक िालू ठेवण्यासाठी काही चकमान प्रवासी व मालवाहू बोटी सज्ज ठेवाव्या लागतात. 
साधारितः या कंपन्या आकारमानाने मोठ्या व अचधक वगेवान बोटी बाळगत असतात, त्याचं्या वकमतीही 
त्याप्रमािात जास्त असतात. वाहत कीत बदल झाल्यास त्यानंा आपली वळेापत्रके एकदम बदलता येत 
नाहीत. पूवय चनयोचजत व जाहीर केलेल्या वळेापत्रकान सार त्यानंा बोटी सोडिे क्मप्राप्त असते, कारि 
चनयचमतपिा हा या वाहतूकपद्धतीतील. आधारभतू पाया आहे, या सवय पचरस्ट्स्र्तीत या पद्धतीत सहसा फार 
िढाओढ होत नाही. आचि जर झाली तर तो अनर्य घडव ूशकते. आचि हे टाळण्यासाठी या चनयचमत 
वाहतूक करिाऱ्या बोट कंपन्या, आपआपसात काही औपिाचरक व अनौपिाचरक समझोते करतात. 
आपापसातील िढाओढ टाळण्यािी ण्यािी अशा चरतीने स रवात होते व त्यािे पयावसन वाहतूक संघ वा 
मंडळे स्र्ापण्यामध्ये होते. अंचतम हेतू हा की, अगदी जीवघेिी िढाओढ टाळिे, वाहत कीिे मागान सार व 
प्रमािान सार वाटप, पूवयचनयोजन व वाहतूकदरािें चनयोजन करून संघषय टाळला जातो. 

 
(अ)नौकानयन समझौते वा मंडळे :– 

 
नौकानयन समझौते वा मंडळे स्र्ापन करण्यािा हेतू बह ताशंी इतर मक्तेदारी वा अेकाचधकार 

मंडळासंारखाि असतो. प रवठा व वकमती याचं्यावर चनयंत्रि ठेवनू त्याचं्या चवचशष्ट के्षत्रात क िी नवीन प्रवशे 
करू नये यासाठी प्रयत्न करिें; नौकानयन संघ ह्याि हेतूने काम करत असतात की, त्याचं्या सदस्य 
कंपन्या ज्या मागावर वकवा जी चवचशष्ट मालवाहतूक करीत असतील, त्यातं क िािी ढवळाढवळ होऊन 
िढाओढ वाढू नये. अशा तऱ्हेिे संघ साहचजकि चनयचमत वाहतूक करिाऱ्या बोट कंपन्यािेंि तयार होत 
असतात. हे संघ चवचशष्ट मागाप रते असल्याने, अेखादी बोट कंपनी, वगेवगेळ्या मागासाठी,वगेवगेळ्या 
संघािे सभासद होत असते वकवा अेखाद्या मागाप रतेि ती त्या संघािे सभासद होते, तर इतर मागावर ती 
आपला व्यवसाय स्वतंत्रपिे िालू ठेवते. हे संघही काही वळेा घटना तयार करून, करार-मदार करून 
तयार होतात,तर प ष्ट्कळवळेा त्यािें स्वरूप अचतशय अनौपिाचरक असू शकते. म ख्य हेतू साध्य झाले की 
झाले; आचि ते म्हिजे, मागांिी वाटिी, दर ठरचविें, इतर परस्पर चहतसंबंध पूरकबाबींबद्दल काहंी संकेत 
ठरवनू घेिे व चबगर सदस्याकंडून होिारी संभाव्य िढाओढ टाळिे. संघाने एकदा दर ठरवनू चदले वकवा 
दर ठरचवण्यािी पद्धत म क्र केली की सभासद कंपनी चनयातदारामंध्ये भेदभाव न करता, दर आकारीत 
असतात. क ठल्या सभासदानंी चकती खेपा करावयाच्या याबद्दलही काहंी वळेा चनियय घेतले जातात. 
काहीवळेा तर, अेकूि वाहत कीतून येिारे उत्पन्न अेकत्र करून काहंी ठराचवक कोष्टकान सार त्यािे वाटप 
करण्यात येते. काही संघ याहीप ढे जाऊन चवचशष्ट मागावरील वाहत कीतील नफातोटा पि वाटून घ्यावयािे 
करार करीत असतात. 

 
अेकमेकातंील िढाओढ टाळिे हा जसा या संघािा हेतू असतो, तसाि, द सरा महत्वािा हेतू 

म्हिजे, इतर नवीन कंपन्या त्याचं्या मागावर येऊन िढाओढ होऊ नये म्हिून प्रयत्न करिे, त्यासाठी नाना 
य क्त्या-प्रय क्त्या, मागय अवलंचबले जातात. उदा. स्र्चगत वटाव पद्धत–ज्याला चडफडय चरबेट पद्धत 
म्हितात, वकवा, चनयातदाराशंी अेकचनष्ठिेे करार केले जातात वकवा, प्रचतपक्षाला नामोहरम करण्यासाठी 
या लढाईत काहंी खास “लढाऊ बोटी” उतरचवल्या जातात. 

 
चडफडय चरबेट पद्धतीमध्ये, जर अेखाद्या चनयात दाराने गेल्या १२ मचहन्याच्या कालावधीत फक्त 

संघसभासदाचं्या बोटीमाफय त माल चनयात केला असेल, व इतर बोट वाहतूक कंपन्याकडे क ठलीि 
वाहतूक चदली नसेल तर, त्याला पचहल्या सहामाहीतील अेकूि खिाच्या स मारे १० टके्क रक्कम वटाव 
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(सूट) म्हिून चदली जाते. पि जर का त्याने संघसदस्या ंव्यचतचरक्त अन्य बोट कंपन्यामंाफय त माल उठवला 
असेल तर त्याला सबधं वषात चमळिारी अेकूि वटाव रक्कम चदली जात नाही. अशा तऱ्हेने, व्यापार चदला 
तर फायदा आचि न चदल्यास र्ोडीशी चशक्षा, असा द हेरी लगाम लावनू, संघ सभासद वाहत कदारानंा 
आपल्या आर्थर्क कह्यात ठेवायिा प्रयत्न करत असतात. 

 
अेकचनष्ठेिे करार-ज्याला लॉयल्टी कॉन्रक्ट पद्धत म्हितात–त्यापद्धतीत,जर चनयातदारानंी 

संघसभासदाशंी करार करुन, आपला सवय माल, त्याचं्या माफय त पाठचवला व चबगर सभासदाकंडे त्यानें 
काही वाहतूक चदली नाही, तर, त्याला वाहत कीिे दर काहंीसे कमी प्रमािात आकारले जातात. परन्त  
त्यािें पाऊल वाकडे पडले, आचि चबगर संघसभासदाकंडे त्याने धाव घेतली की करारान सार त्याला 
चमळिारी दरातंील खास सवलत रद्द करण्यात येते, येवढेि नव्हे, तर काहंी वळेा, त्यास दंड भरावा 
लागतो. 

 
काहंी वळेा, चबगर संघातल्या बोटीला हाकलून लावण्यासाठी, सवय सभासद, अेखादी बोट जािून 

बूजून त्या बोटीच्या मागावरि ठेवतात, व अचतशय कमी दर, तोटा सोसूनही देऊ करतात. या प्रकारातं 
होिारा तोटा बाकीिे सवय सभासद वाटून घेतात. या पद्धतीत सहाचजकि संघसभासद नसलेल्या छोट्या 
कंपन्या तग धरु शकत नाहीत. 

 
अशा तऱ्हेने नौकानयन संघ जरी बरीि सत्ता गाजवीत असले तरी ह्या सते्तवर काहंी अंकूश 

आपोआपि लागत असतात. मक्तेदारीिा गैरफायदा घेऊन ते जर भरमसाठ गैरवाजवी दरआकारिी करु 
लागले तर चनयातदार नेहमी हा अडविूक िालू देिार नाहीत.वाहत कीिे प्रमाि बरेि असले तर स्वतःच्या 
बोटी बाधूंन त्या व्यापारातं लोटण्यािा ते नक्कीि चविार करु शकतात. अशावळेी त्या देशातले शासन पि 
चनयातदाराचं्या मदतीला धावनू येिे स्वाभाचवकि असते. जर शासनाला असे वाटले की, परदेश व्यापारात, 
त्या राष्ट्रातल्या चनयातदारानंा केवळ नौकानयन संघाच्या आडम ठ्या धोरिाम ळे त्रास सोसावा लागत आहे, 
तर शासन स्वतः त्या के्षत्रात उतरुन वकवा आर्थर्क उते्तजन वा साहाय्य देऊन खाजगी के्षत्रात बोट कंपन्या 
स्र्ापन करून ही अडिि दूर करावयािा प्रयत्न करू शकते. शासन अशा-वळेी फ्लॅग चडस्ट्स्क्चमनेशन 
म्हिजे चवचशष्ठ राष्ट्रातील बोट कंपन्याना अचधक कर आकारिी करु शकते, वकवा स्वतःच्या बोटींना अचधक 
सवलती देऊ शकते. अशा चरतीने शासन आर्थर्क सवलतीमध्ये तारतम्य वा भेदभाव करून देशातील 
चनयातदारािें चहतसंबधं स रचक्षत राखू शकते. 

 
नौकानयन संघावर आिखी अेक दबाव पडत असतो. तो म्हिजे चवम क्त संिार करिाऱ्या 

बोटींकडून होऊ शकिारी िढाओढ. संघाने जर वाहतूकदर भरमसाठ ठेवले तर साहचजकि त्या मागावर 
ह्या म क्त बोटी आकर्थषल्या जातात व संघसदस्यापेंक्षा त्या कमी दर आकारू लागतात. ह्या मयादेम ळे 
संघाला दर ठरचवतानंा काही बंधने पाळावी लागतात. 

 
आिखी अेक बंधन मक्तेदारीतून चनमाि होिाऱ्या अवाजवी दर ठरचवण्याच्या संघाच्या प्रवृत्तीवर 

पडत असते. आचि ते म्हिजे वाहत कीवरील वाढत्या खिाम ळे, त्या चवचशष्ट मालािे बाजारभाव वाढतात व 
त्याच्या परदेशातील चवक्ीवर पचरिाम होतो; परदेशातील चवक्ी कमी झाली की साहचजकि त्यािी चनयात 
घटते व बोटकंपनीला त्याप्रमािात कमी वाहतूक चमळते. त्याम ळे दर ठरचवताना या बाबींकडे संघ लक्ष 
प रवीत असतो. 
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(आ) नौकानयन संघािे काहंी दुष्ट्पणरिाम :– 

 
नौकानयन संघाच्या दर ठरचवण्याच्या सते्तवर पडिारे काहंी चनबधं दशयचवले असले तरीही या 

पद्धतीत काहंी दोष राहतात. ही बंधने असूनही संघसभासद काही वळेा अवाजवी दर, जमेल चतर्पयंत 
लावति असतात. संघटना आहे म्हिून आहे ते तसेि चटकवनू ठेवावयािी वृत्ती येते व चवकासािे चविार 
मागे पडायला लागतात. नवीन तऱ्हेच्या बोटी, अचधक वेगवान बोटी आिण्यास त्याच्यातं तेवढी उत्स कता 
नसते, जेवढी या धंद्यात नव्याने पदापयि करिाऱ्यामंध्ये असते. धंद्यात िढाओढीिा धोका प ष्ट्कळसा कमी 
असल्याने काययपद्धतीत अेक प्रकारिे शचैर्ल्य येऊन "सतत वाढती काययक्षमता" हे जे आर्थर्क यशस्वीतेस 
आवश्यक अवधान हव ेअसते, त्याच्याकडे द लयक्ष होते. त्यािे आर्थर्क पचरिाम दरावंर व पयायाने मालाच्या 
वकमतीवर होत असतात. यािंी जवळजवळ मक्तेदारी असल्याने, नवोचदत राष्ट्रानंा आपली स्वतःिी 
नौकानयन यंत्रिा उभी करण्यास हे संघ बऱ्याि अडििी चनमाि करत असतात. 

 
(इ) मक्तेदारीवरीिं णनयतं्रिािी आवश्यकता व मागच :– 

 
अशा तऱ्हेिे संघ तयार झाल्याम ळे होिारे द ष्ट्पचरिाम आपि पाचहले. वास्ताचवक आर्थर्क स्र्ैयय व 

सहकायय या दृष्टीने चविार करता, या पद्धतीिा योग्य तो उपयोग करून घेतल्यास, ती फलदायी होऊ 
शकते. मात्र त्यावर काही मयादा, योग्य चनयतं्रि जरूर आहे. त्यातील काही प्रम ख उपायािंा ओझरता 
उल्लेख प ढे करण्यात येत आहे. 

 
(१) चडफडय चरबेट पद्धत बंद केली पेचहजे. 
 
(२) संघािा सभासद नसलेल्या कंपनीला वाहतूक चमळू नये म्हिून “फायवरग चशप्स” म्हिजे 

अगदी न कसान सोसूनही संघाच्या बोटी त्या कंपनीच्या व्यवहारात अडर्ळा आिण्यासाठी उतरचवण्यािी 
पद्धत र्ाबंचवली पाचहजे. 

 
(३) नौकानयन संघानंा त्यािे वाहत कीिे सवय दर जाहीर करिे भाग पाडले पाचहजे. 
 
(४) अन्य के्षत्रात ज्याप्रमािे ग्राहक संघटना स्र्ापल्या जातात त्याप्रमािे, नौकानयन के्षत्रातही, 

चनयातदाराचं्या संघटना बाधंायला उते्तजन चदले पाचहजे. त्याम ळे संघाशी दर व अन्य अटी ठरचवतानंा त्या 
आचधक समर्यपिे व खंबीरपिे वाटाघाटी करू शकतील. 

 
(५) ज्या नवीन कंपन्यानंा संघाच्या मागावर बोटी आिावयाच्या असतील, त्यानंा संघािे सभासद 

होता आले पाचहजे. र्ोडक्यात असे संघ हे "म क्तद्वार संघ" हवते. ही पथ्ये पाळली तर आंतरराष्ट्रीय 
नौकानयन संघ वा तत्सम सघंटना, आर्थर्क सहकायासाठी इष्ट ठरू शकेल. 

 
(ई) िढाओढीिे फायदे :– 

 
चवम क्त संिारी बोटींिे काही फायदे आहेत, त्यािंा ओझरता उल्लेख करिे आवश्यक आहे. 
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(१) या बोटींम ळे परदेश व्यापार वाढतो. परदेशी ह ंडिावळ चमळते व परदेशाच्या बोटींना 

भाड्ापोटी द्याव ेलागिारे परकीय िलन वािते. 
 
(२) य द्धकाळी वा आचिबािीच्या प्रसंगी या बोटी सहाय्यकारी नौदल म्हिून उपयोगी पडतात. 
 
(३) या तऱ्हेच्या बोटींच्या व्यावसाचयक व वरकड आस्र्ापनेिा खिय–ज्याला इंस्ट्ग्लशमध्ये 

ओव्हरहेडस म्हितात – चनयचमत बोटींपेक्षा कमी असतो. 
 
(४) चनयचमत बोटींपेक्षा या बोटी कमाल माल उपलब्धतेन सार संिलन आखत असल्याने, त्यािें 

उत्पन्नही अचधक असते व त्याम ळे वाहत कीिे दर कमी ठेविे प ष्ट्कळवळेा शक्य होते. 
 
(५) बोटी बाळगिाऱ्या कंपन्या बह धा आंतरराष्ट्रीय नौकानयन संघटनाचं्या सभासद असतात 

आचि साधारितः या संघटना वाहत कीिे दर ठरवीत असतात. त्यानंी ठरवनू चदलेले दर व मागय या 
बाबतीत चनयचमत बोटी जवळ जवळ मक्तेदारीनेि वाहतूक करीत असल्याने, काही वळेा गैरवाजवी दर 
आकारण्यािा संभव असतो. पि अशी अवास्तव दर आकारिी करतानंा त्यानंा या चवम क्त संिारी बोटी 
आपली मक्तेदारी मोडतील, ही भीती वाटत राहते आचि त्याम ळे अप्रत्यक्षचरत्या अवास्तव दर ठरचवण्याच्या 
त्याचं्या नफेखोरी वृत्तीवर बंधन पडते. 

 
(६) मागासलेल्या व चवकसनशील देशानंा ह्या बोट वाहत कीिा एक चवशषे फायदा चमळत असतो. 

वर उल्लचेखल्याप्रमािे चनयचमत बोट वाहतूक करिाऱ्या कंपन्याचं्या चवचवध आंतरराष्ट्रीय संघटना असतात. 
त्या आपल्या संघटनेमध्ये नवीन कंपन्यानंा वा बोटींना समाचवष्ट करून घ्यायला नाखूष असतात. अशावळेी 
नवोचदत राष्ट्रानंा स्वतःच्या "चवम क्त संिारी" बोटी बाधूंन आंतरराष्ट्रीय वाहत कीत पचहले पाऊल टाकता 
येते व हळूहळू त्या के्षत्रात चवकास करून घेता येतो. 

 
(७) या तऱ्हेच्या वाहत कीत अचतशय काटकसरीने व पूिय चविार करून, वाहत कीिे चनयोजन व 

बोटींिी चनय क्ती करावी लागते. त्यात वगेवगेळ्या देशातले, व मागावरिे दर, माल, हंगामान सार सागरी 
वाहत कीवर होिारा पचरिाम इ. गोष्टींच्या ज्ञानािी आवश्यकता असते. हे ज्ञान केवळ चनयचमत मागावर 
वाहतूक करून व आंतरराष्ट्रीय संघटनािें सभासद होऊन चमळत नसते. चवम क्त बोटवाहत कीने 
नौकानयनाच्या एकूि जगभरच्या व्यापारािी व तंत्रािी माचहती होते. 

 
(८) इतर अनेक धंद्यापं्रमािेि या प्रकारच्या वाहतूक चवकासाम ळे अनेक लोकानंा अनेक तऱ्हेच्या 

क शल व अक शल के्षत्रात नोकऱ्या उपलब्ध होतात. येवढेि नव्हे तर, या व्यवसायाशी संबचंधत असलेल्या 
अन्य संलग्न धंद्यात उदा. बोटबाधंिी, बोटद रूस्ती, स टे भाग, अन्य भाडंारे, साधन साम ग्री प रवठा, या 
उद्योगािंाही चवकास होत असतो. 

 
(११) योजकस्तत्र दुिंचभ :– 
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नौकानयन के्षत्रात, चवशषेतः चवम क्त संिारी बोट कंपन्यामंध्ये खूपि स्पधा असते. या तऱ्हेच्या 
वाहत कीवर जागचतक व्यापारातील तेजीमंदीिा िटकन पचरिाम होतो. या व्यवसायातले खािखळगे 
लक्षात घेतले म्हिजे, धंद्याच्या यशस्ट्स्वतेसाठी चकती शतावधानी संयोजक हवा, यािी र्ोडीशी कल्पना 
येते. चवम क्त संिारी बोटींच्या संयोजकाला नौकानयन व बोटबाधंिी के्षत्रातील सतत बदलत्या तंत्रािे 
अद्ययावत ज्ञान असायला हव,े त्याम ळे स्वतःच्या बोटींिा वापऱ तो अचधकाचधक चकफायतशीरपिे करू 
शकेल. त्यासाठी बोटींवरील इंधनािा खिय, बाधंिीतील बारकाव,े स्र्ायी व अन्य अस्र्ायी खिय यावंर तर 
त्याला सतत बारकाईने लक्ष ठेवाव ेलागतेि, पि त्याबरोबरि प ढील गोष्टींिेही अवधान ठेवाव ेलागते. 
व्यापारी उलाढाली, वगेवगेळ्या देशातंील मालािंी िढती-उतरती मागिी, क ठला देश कोिता माल 
मोठ्या प्रमािात आयात करतो, कोि चनयात करतो, त्या मालािी उपलब्धता, येवढेि काय, पि क ठल्या 
देशात वरूि राजाच्या अवकृपेने अवषयि पडले आहे आचि त्याम ळे त्यािी धान्य आयात वाढिार आहे, क ठे 
खािी आहेत, कारखाने आहेत, नवीन चनघत आहेत, देशोदेशातंरी होिारी राजकीय स्ट्स्र्त्त्यतंरे व त्याम ळे 
त्या देशाच्या आर्थर्क धोरिात पडू शकिारा बदल व त्याम ळे परदेश व्यापारावर होिारा संभाव्य पचरिाम इ. 
त्याच्या बोटीला जास्तीत जास्त मागिी क ठे राहिार आहे, आचि त्यातूंन कमाल नफा कसा चमळवावा यािे 
मनोमन आराखडे बाधूंन तो त्यान सार बोट भाड्ाने देण्यािे वकवा माल उठवण्यािे प्रासंचगक वकवा समपयक 
म दतीिे चकफायतशीर करारमदार करू शकतो. असा शतावधानी संयोजक असेल तरि, बोटवाहत कीिा 
धंदा दीघयकाळ चकफायतशीरपिे िालू शकतो. “योजकस्तत्र द लयभः” म्हितात ते या धंद्यात तंतोतंत 
प्रत्ययाला येते. 

 
प स्तकात इतरत्र उल्लखे केल्याप्रमािे क ठल्याही के्षत्रातील चनियय हे लोकशाहीमध्ये, आचि 

चवशषेतः लोकशाहीच्या चदशनेे प्रर्मि पाऊल टाकायला स रुवात केलेल्या राष्ट्रात, केवळ आर्थर्क 
चनकषावंर घेतले जात नाहीत, तर त्यात राजकीय प्रिालीिे रंग चमसळल्याखेरीज त्यािें चित्र प रे रंगूि 
शकत नाही. तेव्हा ह्या प्रकरिाला जरी ‘नौकानयन अर्यशास्त्रािा ओनामा’ असे नाव चदलेले असले, तरी 
वािकानंी राजकारिािा व त्यातून होिाऱ्या प्रभावी लोकमतािा व अपेक्षािंा चविार यािंा िष्ट्मा घालूनि हे 
प्रकरि वािायला हव,े त्याचशवाय, त्यातील व्यावहाचरक आशय त्यानंा चदसिार नाही. 
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प्रकरि ११ वे 
 

जहाज बाधंिी, दुरूस्ती व सिंंग्न उद्योग 
 

(१) जहाज बाधंिी दुरूस्ती व संिंग्न उद्योगािे वाढते जागणतक महत्त्व :– 
 
गेल्या काही शतकात जागचतक नौकानयन चवकास चकती झपाट्याने होत आहे, हे आपि पाचहले. 

आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहत कीत वाढ झाली, बोटींिी संख्या वाढली त्यािें चवचवध प्रकार वाढले. नवोचदत 
राष्ट्रानंीही या के्षत्रात मोठ्या चहरीरीने भाग घ्यावयास स रुवात केली. त्याम ळे बोटबाधंिी व त्या द रूस्त 
करिाऱ्या गोद्यािंी वाढ होिे आचि तत्सलन उद्योगािा चवस्तार ही एक अपचरहायय घटना आहे. चवचवध 
तऱ्हेच्या बोटी बाधंण्यािी काही खास वैचशष्ट्टे्य, तंते्र आहेत, ज्यात अजूनही काही देशािंी मक्तेदारी कायम 
आहे. आचि प्रत्येक देश काही सवयि तऱ्हेच्या बोटी बाधंायिी मचनषा बाळगेलि असे नाही. कदाचित 
आर्थर्क वा ताचंत्रकदृष्ट्ट्या त्या देशानंा त्यािी आवश्यकता पि वाटिार नाही वा परवडिार नाही. तेव्हा, 
सविं देश बोटबाधंिी के्षत्रात स्वयंपूिय होतील असे नाही. त्याम ळे काही र्ोडेि देश या बाबतीत ताचंत्रक 
नैप ण्य चमळवतील. एकूि जागचतक आर्थर्क ग ंतविकू कमी लागेल व ताचंत्रक ज्ञानाच्या धू्रवीकरिािे 
फायदेही चमळतील. अर्ात य द्धकाळात ही पचरस्ट्स्र्ती सगळ्याि देशानंा चततकीशी सह्य होिार नाही. 
तर्ाचप, सामान्य पचरस्ट्स्र्तीत व शातंतेच्या काळात असे परस्परावलंचबत्व अगर सहकायय वाढण्यास काही 
ताचत्त्वक चवरोध असू नये. 

 
जहाज द रूस्ती व तत्सलंग्न उद्योगाचं्या बाबतीत मात्र बह तेक सवयि सागरी राष्ट्रानंा काही 

प्रमािात धंद्यािी उभारिी व चवकास करावा लागतो. कारि अनेक वळेा परदेशी बोटींिी द रूस्ती, 
चकरकोळ डागडूजी इ. गोष्टी शक्य त्या नचजकच्या बंदरात करिे आवश्यक होऊन बसते. म्हिून बह तेक 
मोठ्या बंदरात स क्या गोद्या व काही प्रमािात बोटींिी द रूस्तीिी व्यवस्र्ा उपलब्ध करावी लागते. 

 
जागचतक चविार केला तर, आज जगाच्या साता सम द्ात ३४ कोटी टनभाराच्या बोटी वावरत 

आहेत आचि ३१–३–१९७४ िे जे आकडे उपलब्ध आहेत, त्यावरून असे आढळून येईल की, आिखी १३ 
कोटी स्रू्लाकार टनभाराच्या बोटींसाठी मागिी नोंदचवण्यात आली आहे. या आकड्ावंरून या 
व्यवसायािे जागचतक महत्त्व व चवस्तार लक्षात येईल. जहाजबाधंिी उद्योगािे चनयोजन ही एक अचतशय 
ग ंताग ंतीिी व ताचंत्रक बाब होऊन बसली आहे. नौकानयन व नौकाबाधंिी हे मानवाच्या ब द्धीला आव्हान 
आहे व जगातील सवय तंत्रज्ञ हे आव्हान स्वीकारून चनत्य नव े तंत्र, शोध लावण्यािे प्रयत्न सतत करीत 
आहेत. या व्यवसायाच्या चनयोजनात या चनत्य बदलािा चविार करिे आवश्यक आहे. 

 
[२] जहाज बाधंिी उद्योगािे णनयोजन :– 

 
(अ) जहाज बाधंिी कारखाना काढण्यािा णनिचय :– 

 
जहाज बाधंिी कारखाना उभारण्यािा चनियय घेतानंा दोन गोष्टी प्राम ख्याने लक्षात ठेवाव्या 

लागतात आचि त्या म्हिजे (१) कारखाना उभारिीस व तो संकस्ट्ल्पत क्षमतेन सार प्रत्यक्ष उत्पादन करू 
लागण्यास बराि कालावधी – ५ ते ७ वषय – लागत असतो आचि (२) जहाज बाधंिी कारखाना तसा 
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दीघाय षी असतो. २० ते २५ वष े हे आय मान धरण्यास काहीि हरकत नाही आचि जहाजबाधंिी के्षत्रात 
सतत होत राहिाऱ्या बदलत्या तंत्राशी ज ळते घेऊन योग्य ते फेरबदल व चवकास करीत राचहल्यास, हे 
आय ष्ट्य अचधक वाढचवता येते. त्याम ळे आज जर क िी जहाज बाधंिीिा कारखाना उभारण्यािा चविार 
करीत असेल तर, त्याला प ढील २०–३० वषांच्या चक्षतीजाकडे लक्ष ठेवले पाचहजे. नौकानयनािे 
भचवष्ट्यकालीन संक्मि व आर्थर्क पचरस्ट्स्र्तीिे चित्र काय राहील यािा स्रू्ल अदंाज घेऊन त्यान सार 
सध्या हातात घेतलेल्या चित्रात रंग भरले पाचहजेत. तेव्हा चनयोजनातील लवचिकता हे जहाजबाधंिी 
कारखान्याच्या प्रकल्पातील अचत महत्त्वािे अंग ठरते. प ढील २०–३० वषात देशातील नौकानयनािा कसा 
चवकास होईल, सागरी वाहत कीत चकतपत वाढ होईल, कोिता माल वाहत कीसाठी अचधक उपलब्ध 
होईल, बंदराचं्या चवकास योजना काय आहेत, क ठल्या तऱ्हेच्या बोटींना वाढती मागिी राहील, यािा 
संयोजकाला अवधानपूवयक चविार केला पाचहजे. चवज्ञानाच्या सवय शाखामंध्ये फार झपाट्याने शोध लागत 
असताना हे ‘भचवष्ट्य कर्न’ आडाखे बाधंिे तर अचधकि चबकट आचि अचनचित बनले आहे. त्यासाठी 
चनष्ट्िात संयोजकािी जरूरी असते. 

 
दीघयकालीन वाहतूक व नेहमीिे अर्यशास्त्रीय चनकष लावनू जहाजबाधंिी उद्योगात ग ंतचवलेल्या 

भाडंवलावर प रेसे वा वाजवी उत्पन्न चमळेल का नाही यािे अंदाज बाधंता येतील. तर्ाचप, केवळ तेवढ्या 
एका प्रश्नािे उत्तर होकारार्ी आले म्हिून अशी भाडंवली ग ंतविूक करिे, राष्ट्राच्या व अेकूि आर्थर्क 
पचरस्ट्स्र्तीच्या संदभात चहतकारक वा समर्यनीय ठरेलि असे नाही. चवशषेतः आर्थर्क िििि असताना 
राष्ट्रातील एकूि उपलब्ध भाडंवलािा चवचनयोग करताना देशाच्या चनयोजनकारापं ढे सापेक्ष अग्रक्मािा 
प्रश्न नेहमीि असतो आचि त्यािें चनियय एखाद्या चवचशष्ट उद्योगातील चकफायतशीरपिावरि केवळ 
अवलंबून न राहता अग्रक्म प्राप्त उद्योगधंद्यात अशी ग ंतविूक (सावयजचनक व खाजगी के्षत्रातही) कशी 
जास्तीत जास्त प्रमािात होईल या दृष्टीने घेतले जातात. 

 
या चठकािी द सराही एक प्रश्न उपस्ट्स्र्त होतो. वाढत्या परदेश व्यापाराम ळे बोट बाधंिीिी मागिी 

वाढिे ओघानेि येते. मागिी वाढली आचि प रवठा मयाचदत असला तर, बोटींच्या वकमती वाढतील हे 
साहचजकि आहे. बोटीच्या वकमती वाढत्या राचहल्या की, बोटबाधंिी कारखान्यािे एकूि उत्पन्न व 
त्याबरोबर चनव्वळ नफा वाढेल हे खरे, पि त्याम ळे बोटबाधंिीवरील भाडंवली खिय वाढल्याने बोट 
वाहत कीिा खिय व दर पि वाढण्यािा संभव असतो. त्यािा पचरिाम आयात-चनयात मालाच्या वकमतीवर 
होिे शक्य असते. 

 
बोट बाधंिीमध्ये सगळेि देश संपूिय आत्मचनभयर असतात असे नाही. बोट बाधंिी कारखान्याचं्या 

उभारिीसाठी तसेि, बोटीिे अनेक भाग, त्या के्षत्रात प्रगत असलेल्या देशाकंडून आयात कराव ेलागतात 
आचि त्यासाठी परकीय िलन मोजाव ेलागते. देशातील परकीय िलन उपलब्धतेिाही या संदभात चविार 
करिे आवश्यक होते. 

 
उत्पादन मूल्य व लाभ (केवळ नफा नव्हे ) यािंा त लनात्मक अभ्यास करून शवेटी जहाजबाधंिी 

कारखाना उभारायिा वकवा नाही, यािा चनियय घ्यावा लागतो. लाभािा चविार करताना दोन पयाय समोर 
असतात. ते म्हिजे (१) जहाज बाधंिी कारखाना उभारला तर आचि (२) नाही उभारला तर, काय 
पचरिाम होतील? कारखाना नाही उभारला तर अर्ाति देशाचं्या सागरी वाहत कीसाठी आवश्यक त्या 
बोटी एकतर परदेशातूंन बाधूंन घ्याव्या लागतील, म्हिजे परदेशी ह ंडिावळीिा प्रश्न आला. जर बोटी 
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परदेशात बाधूंन घ्यावयाच्या नाही म्हटले तर परदेशाशंी होिारी सागरी वाहतूक परकीय बोटींमाफय त 
करावी लागेल, आचि सारा वाहतूक खिय परकीय िलनामध्येि होईल. या दोन्हीही प्रकारात देशाच्या 
एकूि परकीय िलन उपलब्धतेिा, प्रश्न उपस्ट्स्र्त होतो. त्या संदभात देशाच्या एकूि अर्यव्यवस्रे्त ते 
बसते की नाही, हे बघून “लाभािा” अंदाज काढता येतो. हा चविार करताना देशािा एकूि “परदेश 
व्यापार” चकती आहे, तो चकतपत वाढिार आहे, त्यासाठी चकती नवीन बोटींिी आश्यकता आहे आचि 
संकस्ट्ल्पत कारखाना ती मागिी वळेापत्रकाप्रमािे कशी प री करिार आहे, हे म दे्द पि येतात. याति देश 
आत्मचनभयरतेच्या चदशनेे चकती व कशी वाटिाल करिार आहे, हाही चविार अध्याहृत असतो. वरील सवय 
बाबींिे गचित माडंले की, “खिय व लाभ” यािंी त लना करिे सोपे जाते आचि लाभािा अंश आहे असे उत्तर 
आले तर कारखाना उभारण्यािा चनियय चनदान आर्थर्क चनकषावर तरी योग्य ठरतो. 

 
(आ) खिच व नफा यािें गणित :– 
 
जहाजबाधंिी वास्त शास्त्रज्ञाला (तो व्यक्ती असो, कंपनी असो, खाजगी अगर सावयजचनक 

के्षत्रातील संस्र्ा असो) चनियय घ्यायला हवा की, चगऱ्हाईकाला काय पाचहजे आहे व कशा तऱ्हेिे जहाज 
बाधंायिे आहे. 

 
हा चनियय घेताना त्याच्या समोर बऱ्याि गोष्टी असतात. जहाजबाधंिी के्षत्रातील अद्ययावत नव्हे 

तर, प ढील काही वषांिाही तो चविार करीत असतो. बाधंिी, आतली रिना यात जास्तीत जास्त 
काटकसर व अचधकाचधक उपयोग, ज्याम ळे आर्थर्कदृष्ट्ट्या खिय कमी पि उत्पन्न जास्त चमळेल, या बाबींिा 
समावशे होतो. याचशवाय ज्या चवचशष्ट उद्योगासंाठी जहाज बाधंले जात असेल, त्या धंद्याच्या खास बाबी, 
अेकावळेी चकती माल नेता येईल, बोटीिा वगे काय पडायला हवा, बोटीत माल भरल्यावर चतला पाण्यािी 
चकती खोली लागेल, यावरच्या मयादा याही बाबी तो चविारात घेईल. कदाचित चवचशष्ट मागावर बोट 
वाहतूक करायिी असेल, तर त्या मागावरील बंदरािंी पचरस्ट्स्र्ती, तेर्ील सोयी, पाण्यािी खोली ह्यािंाही 
चविार जहाजािे आराखडे तयार करताना करावा लागतो. 

 
बोट एकदा बाधंली आचि चतिी देखभाल नीट ठेवली तर ती २॰ वषे सहज वापरात राहू शकते. 

तेव्हा ंबोटीिे आराखडे तयार करतानंा प ढल्या १॰∕२॰ वषािा चविार करावा लागतो. चवचशष्ट मागावर सध्या 
वाहतूक कोित्या प्रकारिी आहे, प ढच्या ५ ∕१॰ वषात ती कशी कमी-जास्त होिार आहे, चतिे स्वरूप काय 
राहिार आहे, क ठल्या तऱ्हेच्या मालािी त्या मागावर प्राम ख्याने ने-आि करावी लागिार आहे, यािा 
चविार करून आर्थर्क दृष्टया फायदेशीर ठरेल असे आकारमान व इतर ताचंत्रक बाजंूिे संकल्पन कराव े
लागते. र्ोडक्यात जहाजबाधंिीच्या पूवी आर्थर्क बाजूिा चविार करताना ज्या गोष्टी लक्षात घ्यावयाच्या 
त्या म्हिजे — 

 
(१) धंद्यातील िढाओढ, (२) अन कूल आकारमान, (३) बाधंिीिा खिय , (४) बोटीिी वगेमयादा, 

(५) पाण्यािी खोली बंदराच्या मयादा, (६) लाबंी-रंूदी मयादा (मागावरील व बंदरातील पचरस्ट्स्र्तीम ळे 
(उदा. स वझे व पनामा कालवा) आचि, (७) छोटी जहाजे बाधूंन जास्त खेपा वकवा मोठी जहाजे बाधूंन 
कमी खेपा करिे अचधक सोयीस्कर वा चकफायतशीर पडेल, एकावळेी चमळिारा माल व खिािे प्रमाि हेही 
लक्षात घ्यायला हव.े 
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बोटीिी वाहतूकक्षमता ठरचवल्यानंतर वार्थषक उत्पन्नािे आराखडे बाधंता येतात. तसेि खिािे पि. 
कायम खिय व वाहत कीन सार वषािा स्रू्ल आय-व्ययािा अंदाज आला की, घसारा, व्याज, देखभालीखिय, 
चवमा, सरकारी कर इत्यादी धरून नफ्यािे प्रमािे ठरवता येते. 

 
खिािा अंदाज काढताना इंधन, माल, िढण्या–उतरण्यावरील खिय, दलाली, बंदर/कालवपेट्टी, 

अचधकारी व कमयिारी वगािे पगार, बोटींवर कमयिाऱ्यानंा खाण्याचपण्यासाठी द्यावयािा अचतचरक्त खिय, 
द रूस्ती, देखभाल, घसारा, भाडंवलावरील व्याज, चवम्यािे हप्ते, बोटींवर लागिारे चवचवध भाडंार, राखीव 
यंत्रसाम ग्री, सवेक्षिािा वार्थषक खिय, स क्या गोदीसाठी पडिारे भाडे, धंद्यातील वरकड खिय (ओव्हर 
हेडस्) म्हिजे प्रत्यक्ष बोट संिलनावर येिाऱ्या खिाव्यचतचरक्त धंद्याच्या दृष्टीने होिारा इतर खिय 
(कायालय, संपकय , जाचहराती, माल चमळचवण्यासाठी दलाली, सरकारी कर, स्र्ाचनक कर) यािें आडाखे 
बाधंाव े लागतात. माल हाताळिीवर चकतीतरी खिय येतो. काही वळेा तर तो एकूि खिाच्या ४॰ 
टक्क्यापययन्तही जातो. अर्ात व्यापारान सार हा बदलत असतो. इंधनािाही खिय फार मोठा व बदलता असू 
शकतो. त्याच्या भावात िढ-उतार होत असते. प्रत्यक्ष बोट संिलनात हा ३५ ते ५२ टक्क्यापंयंत पडू 
शकतो. इंचजनािा प्रकार, इंधनािा दजा, व प्रवासािी लाबंी व काहीवळेा मागय व वळे या चवचवध गोष्टींवर हा 
खिय अवलंबून असतो. बोट जगाच्या वगेवगेळ्या भागात जात असल्याने इंधनािे स्र्ाचनक दर पि वगेवगेळे 
असतात. पगार, द रूस्ती, धंद्यातील वरकड खिय, धंद्याधंद्यान सार बदलत असतात. माल नसल्याने, 
हवामान बरे नसल्याने व द रूस्ती देखभालीसाठी काही वळेा बोट काहीि उत्पन्न न देता चरकामी राहते 
बोटीिे आर्थर्क गचित माडंताना या सवांिे अवधान ठेवाव ेलागते. ह्या सवय बाबींिा चविार करून बोट 
बाधंिीिा चनियय घ्यावा लागतो. व उत्पन्न व खिय याचं्यात समतोल राखून नफ्यािे प्रमाि सतत वाढते 
राहील याकडे लक्ष ठेवाव ेलागते. 

 
(इ) केवळ जहाज बाधंिी, जहाज बाधंिी व दुरूस्ती ककवा केवळ दुरूस्ती तुिंनात्मक णनवड :– 

 
संकस्ट्ल्पत कारखान्यािे स्वरूप व काययके्षत्र ठरचवताना केवळ नवीन बोटी बाधंायिे उचद्दष्ट समोर 

ठेवाव ेवकवा त्याच्याि जोडीला बोट द रूस्तीिी कामे अंगावर घ्यावीत याबद्दल चनियय घेिे आवश्यक असते. 
हा जोडउद्योग करायिे ठरचवले तर, नवीन बोट बाधंिीवर चकती लक्ष द्यायिे आचि द रूस्तीच्या कामावर 
चकती, याबद्दलही चनचित चनियय घ्यावा लागतो. त्यासाठी दोन्हीही बाबींिा आर्थर्कदृष्ट्ट्या त लनात्मक 
अभ्यास करावा लागतो. बोट द रूस्तीिे काम देशातल्या कारखान्यावंरि सोपवाव े की, परदेशीय 
कारखान्याकंडून हे काम करून घेिे आर्थर्कदृष्टया चकफायतशीर पडेल, यािा चविार कारखाना 
उभारण्यासाठी जी गमके लावली जातात, तीि वापरून करावा लागतो. पि बह तेक देश बोटबाधंिी 
कारखान्याबरोबरि बोट-द रूस्तीिीही उपाययोजना आखीत असतात. 

 
(३) जहाज बाधंिी के्षत्रातीिं क्रातंीकारी बदिंािे पणरिाम :– 

 
णव्ान पवािा प्रारंभ :– 

 
चवज्ञान य गािी स रुवात झाली आचि त्यािा सवात दृश्य पचरिाम कशावर झाला असेल तर तो 

प्रगतीच्या गतीवर. आचदमानव ते चवज्ञानय ग या प्रदीघय कालखंडातही मानवािी सतत प्रगती होति होती. 
पि चतिी गती अचतमंद होती. मानवाने चवज्ञानािी कास धरली मात्र आचि प्रगतीला अशी काही चवलक्षि 
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गती आली की, ख द्द मानवाला पि कैकवळेा या गचतबरोबर ज ळते घेिे कठीि जाऊ लागले. हे एक नव े
क्ातंीपवय स रू झाले. त्यािे पचरिाम, आर्थर्क, सामाचजक, राजकीय, धार्थमक आदी सवयि के्षत्रावंर चदसून 
आले. ताचंत्रक के्षत्रात तर मानवाने केलेली प्रगती डोळे चदपविारी ठरली आहे. उत्क्ातंी पवातील ताचंत्रक 
प्रगतीिा क िी आलेख काढला तर प्रगतीदशयक रेषा अगदी हळूहळू वर िढत गेलेली चदसेल. तोि आलेख 
जर क्ातंीपवािा काढला तर ही रेषा जवळ जवळ लंबरूप झालेली चदसेल. 

 
(१) जहाज बाधंिीत पोिंादािे पदापचि :– 

 
केवळ लाकडी तराफ्यापंासून मोठाल्या याचंत्रकी लाकडी बोटींपयंत प्रगती करावयास 

जहाजबाधंिी तंत्राला हजारो वष ेमंदगतीने वाटिाल करावी लागली. पि १८९७ मध्ये बोट बाधंिीसाठी 
प्रर्म लोखंडािा उपयोग स रू झाला “व्हल्कन” आचि त्यानंतर अवघ्या १५॰ वषात २,१॰,॰॰॰ टनी प्रिंड 
तेलवाहू जपानी बोट “इडेचमत्स  मारू” या बोटीने सम द्संिार करू लागली. बोट बाधंिी के्षत्रात क्ातंीला 
प्राम ख्याने जर कोिती गोष्ट कारिीभतू झाली असेल, तर ती लाकडा ऐवजी लोखंड व त्यानंतर १९व्या 
शतकाच्या शवेटी शवेटी पोलादािा उपयोग ही होय. 

 
आिखीही दोन महत्वाच्या शोधाम ळे या क्ातंीला हातभार लागला. ते म्हिजे– 
 
(१) बोटीिा सागंाडा बनचवतानंा साधंिीसाठी पारंपाचरक “चरबेवटग” करायच्या पद्धती ऐवजी 
इलेस्ट्क्रक वले्डींगिा उपयोग (चवद्य त साधंिी) 
 
(२) सागंाड्ािे चनरचनराळे भाग अगोदरि अन्यत्र तयार करून मग ते बाधंिी धक्क्यावर 
सागंाड्ावर बसविे. या पूवीिी ज नी पद्धत म्हिजे बोटीिी प्रत्येक प्लेट बाधंिी धक्क्यावर आिून 
सागंाडा क्माक्माने तयार केला जात असे. 
 
चरबेवटग पद्धतीिा त्याग करून संपूियतः वसे्ट्ल्डंगच्या तंत्रािा उपयोग करून बाधंली गेलेली पचहली 
बोट ‘फ लघेर’. ‘कॅमल लेअडय’ या इंस्ट्ग्लश तंत्रज्ञाने ती १९१९ साली बाधंली. 
 
या प्रार्चमक शोधानंतर जहाजबाधंिी तंत्रात अनेक स धारिा होत गेल्या व आजही िालू आहेत. 
 
(२) जहाज बाधंिी कारखान्यािी आंखिी :– 
 
जहाज बाधंिी वा द रूस्ती कारखान्याच्या जागेिी चनवड करताना काही प्रार्चमक गोष्टींिा चविार 

करावा लागतो. त्या अशा :— 
 
(१) पाण्यािी आवश्यक खोली असलेली सलग चकनारपट्टी, 
 
(२) लाटा व वारे याचं्यापासून प रेसे संरक्षि, 
 
(३) सम द्ापययन्त स लभ व स गम जलमागािी उपलब्धता, 
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(४) कारखान्यात बाधंावयास वा द रूस्तीसाठी येिाऱ्या बोटींिे आकारमान व प्रकार चमळावयािी 
यान सार कारखान्याच्या आवारासाठी चवप ल सपाट जमीन उपलब्ध असावयास हवी. जरूरीन सार 
कारखान्याच्या चवकासासाठी अचधक जमीन लागली तर तीही सहजगत्या चमळावयािी शा र्श्ती 
हवी. 
 
(५) चकती खोलीवर खडक लागेल, यािे संशोधन करावयास हव.े त्याम ळे चवचवध बाधंकामासाठी 
पक्का पाया चमळेल वकवा नाही यािा अंदाज येतो. 
 
(६) पार्श्यप्रदेशाशी रस्ते व रेल्व ेह्यानंी कारखान्यािी संकस्ट्ल्पत जागा जोडलेली हवी. त्याम ळे 
चवचवध भाडंार, यंत्रसाम ग्री, प्लेट्टस वगैरे कारखान्यापयंत आििे स कर व स्वस्त पडते. 
 
(७) प रेशा प्रमािात वीजप रवठ्यािी सोय. 
 
(८) चवप ल पािी प रवठा. 
 
(९) कारखान्याला आवश्यक असलेले पूरक उद्योग तसेि कच्चा माल पार्श्यप्रदेशात जवळि 
असल्यास अचधक िागंले. 
 
(१॰) कारखान्यासमोरील सागरी चवभागािे संपूिय जलसवेक्षि करिे आवश्यक असते. त्याम ळे 
प रेशी खोली नसल्यास गाळ काढून ती उपलब्ध करावी लागते. 
 
(११) कारखान्यात क ठल्या प्रकारच्या व आकाराच्या बोटी बाधंावयाच्या आहे, यािी चनचित 
पूवयकल्पना असावयास हवी. 
 
(१२) जरूर वाटल्यास कारखान्यािा टप्पाटप्प्याने चवस्तार करून अन्य प्रकारच्या व आकाराच्या 
बोटी बाधंता येतील, या दृष्टीने योजना आखावयास हवी. 
 
(१३) प्लेटस व अन्य साम ग्रीिी एकचदशा वाहतूक. नवीन पद्धतीत कारखान्याच्या आखिीला 
चवशषे महत्व चदले जाते आचि ती अशा रीतीने करण्यात येते की, पोलादी प्लेटस व इतर साम ग्री 
कारखान्यात आल्यापासून ते बोट बाधंली जात असेल त्या स्र्ळापयंत, त्यािंी वाहतूक 
चवनासायास, चवना अडर्ळा व एकचदशनेे सतत होत राहील. ‘प्लेट कापिी’, ‘उप जोडिी’, ‘सािे 
चवभाग’, ‘बोट बाधंिी धक्का’, ‘आराखडे व रेखाकंन कायालय’, ‘म ख्य शासकीय कायालयािी 
इमारत’ इत्यादी सवांिी उभारिी व स्र्ाने फार चविारपूवयक व योजनाबद्ध पद्धतीने ठरचवण्यात 
येतात. ह्यात एक प्रम ख हेतू हा की, सागंाड्ािे बरेिसे भाग “ज ळविी कके्षत” तयार करता 
यावते व कामगारािंी गदी झाल्याने धक्क्यावर वा गोदीत गोंधळ माजू नये. जगातील काही 
आत्त्याध चनक बोट बाधंिी कारखान्याचं्या पाहिीवरून हे चसद्ध झाले आहे की, पूवयचनयोचजत व 
स संबद्ध आखिीम ळे प्लेटस तयार करिे, जोडिे, त्यािें छोटे संय क्त लहान भाग तयार करिे, 
ह्या चक्या सोप्या व जलद होऊन केवळ वळेेिी बित होते असे नव्हे तर, कारखान्यािी 
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उत्पादनक्षमता वाढते व कारखान्यात उभारलेल्या अचत वकमती यंत्रािंा अचधक चकफायतशीर 
उपयोग होऊन उत्पादन खिातही बित होते. 
 
वरील ताचत्त्वक माचहती, नकाशाच्या आधाराने अचधक स्पष्टपिे समजेल. त्यासाठी एका 

कारखान्यािी आखिी कशी असू शकेल, हे दशयचविारे दोन नकाश ेयेरे् चदले आहेत. एकात कारखान्यािी 
आखिी दशयचवली आहे. तर द सऱ्यात प्लेटस, अन्य भाग व यंत्रसाम ग्री यािंी एकचदशा वाहतूक कशी 
योजण्यात येते, ते दाखचवले आहे. 

 
(३) बोट बाधंिीसाठी सुकी गोदी :– 

 
पूवीप्रमािे आजही मोठ्या प्रमािात बोट बाधंिी, त्यासाठी खास तयार केलेल्या सम द्सलंग्न 

उतरत्या धक्क्याजवळ करतात. पि बोटींिे आकार प्रि ंव्हायला लागल्यावर अशा बोटबाधंिीसाठी खास 
गोदी तयार करण्यािा पयाय शोधून काढण्यात आला. अशी गोदी बाधंायला प्रार्चमक खिय जरी फार येत 
असला, तरी त्यािे फायदे पि मोठे आहेत. तसेि बोटीच्या जलावतरिासाठी करावी लागिारी खास 
व्यवस्र्ा व त्यावळेिे संभाव्य धोके त्याम ळे टाळता येतात. पाण्याच्या लाबंलिक पट्टट्यािी आवश्यकता 
राहत नाही. चशवाय जहाज बाधंिीिे स लभ टप्पे पाडून पूवयरचित भागािंी जोडिी याऱ्यामंाफय त करिे स लभ 
जाते. गोदीवर छप्पर बाधंले की, हवामान व वाऱ्यावादळाम ळे कामात व्यत्यय येत नाही, हा एक फायदा 
चमळतो. 
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जहाजबाधंिीसाठी उतरता धक्का बाधंावा की गोदी बाधंावी, याच्या चनिययासाठी पाण्यािी आघाडी 
(वॉटर फं्रट), जचमनीिी धारिा शक्ती, जहाजािे आकारमान, इ. अनेक बाबींिा चविार करावा लागतो. या 
दोहोंपकैी एका पद्धतीिी चनवड करायच्या बाबतीत असे म्हिता येईल की, मोठाल्या बोटी बाधंण्यासाठी 
गोदी बाधंिे श्रेयस्कर होते, तर मध्यम वा छोट्या बोटींसाठी उतरते धके्क बाधंिे चकफायतशीर ठरते. 

 
(४) सामुग्रीिा एकमागी प्रवाह :– प्लेटस, स टे व पूवयरचित भाग आचि अन्य साम ग्री यािंा एकमागी 
स चनयंचत्रत अखंड प्रवाह िालू राहावा यासाठी, कारखान्यातील अंतगयत वाहत कीिे तंत्र व चवचवध याऱ्यािंा 
वाढता उपयोग याम ळे कारखान्यािी क्षमता व काययक्षमता वाढत िालली आहे. याऱ्यािंा जोडीला आता 
सरकत्या अचभहस्तातंरक पट्टट्यािंा (Conveyor belt)वाढत्या प्रमािात उपयोग होऊ लागला आहे. 
वाहत कीसाठी दूर अंतरावरून संिलन करता येिारे ‘कषयकही’ (रॅक्टर) उपयोगात आिले जातात. 

 
(५) प्िेंटसिे प्रमािीकरि :– अनेकचवध आकारमानाच्या व जाडीच्या लागिाऱ्या पोलादी प्लेटसिे 
वाढत्या प्रमािात प्रमािीकरि होत आहे. त्याचं्या साठविीच्या पद्धतीत बदल होत आहे. बाधंिीत 
लागिाऱ्या क्मान सार त्यािंी साठविी करण्यात येते. 

 
(६) णवणवध याऱया :– बोटबाधंिी कारखान्यात लागिाऱ्या याऱ्यािें चवचवध प्रकार, आकार, धारिाशक्ती, 
काययपद्धती चनत्य नव्याने बदलत आहे. २००–३०० टनािें पूवयरचित भाग नाजूक फ लासंारखे हळ वार 
यारीने उिलून बोटीच्या सागंाड्ावर बसवले जातात. पोलादी प्लेटसच्या उद्वाहनासाठी लोहि बंक 
बसवलेल्या याऱ्या वापरल्या जातात. चफरत्या याऱ्या व त्यावरील रेचडओ–टेलेफोन यंत्रिेम ळे त्वचरत 
गरजेन सार हालिाल करिे शक्य होते. 

 
(७) प्िेंटस तयार करण्याच्या पध्दणत :– वगेवगेळ्या प्लेटस तयार करण्याच्या पद्धतीत पि अनेक 
स धारिा झाल्या आहेत. 

 
(अ) पूवी ह्या कारखान्यानंा पोलादी प्लेटसिा फार मोठा साठा जमवनू ठेवावा लागत असे आचि 
त्याचं्यावर हविेा पचरिाम होत असे. तो टाळण्य़ासाठी चवचशष्ट प्रकारिे ॲचसड लावनू ठेवाव ेलागे. 
त्यािा खियही, बराि असे. सागंाड्ावर बसवण्यापूवी या प्लेटस खरडवनू ग ळग ळीत व सफाईदार 
करून घ्यावा लागत असत. सध्या ज्योतीिे फवारे मारून हे काम करण्यात येते. तर अगदी 
अलीकडे तर, छोट्या तोफेसारख्या उपकरिाच्या सहाय्याने अचतबारीक वाळूिे जोरदार फवारे 
मारून प्लेटस स्वच्छ केल्या जातात. 
 
(आ) बोट बाधंिीसाठी लागिाऱ्या चवचवध आकाराच्या प्लेटसवर आलेखन व त्यािप्रमािे त्यािंी 
कापिी हा पूवीच्या पद्धतीत मोठा वळेकाढू उद्योग होता. यासाठी जागाही खूप लागत असे. त्यात 
१॰॰ टके्क अिूकताही नसे. असंख्य प्लेटसवर प्रचक्या करावयािी असल्याने त्यात होिाऱ्या 
ि कािंा सम च्ययी पचरिाम म्हिजे ह्या प्लेटस साधंताना चनमाि होिाऱ्या अडििी व नासधूस व 
पयायाने बाधंिीखिात वाढ. 
 
(इ) ह्या अडििींवर मात केली जमयन अचभयंते श्री. चक्पक यानंी. त्यानंी प्लेटसवर आलेखन 
करण्यासाठी ‘अचतसूक्ष्म व अिूक छायाचित्रकािी–कॅमेऱ्यािी व चित्रप्रके्षपकािी मदत घेण्यािे तंत्र 
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शोधून काढले. त्याम ळे आलेखनातील अिूकता वाढली, वळे वािला व जागाही कमी लाग ू
लागली. त्यात प ढिे पाऊल पडले. ‘स्वयंिचलत रूपरेषा कतयक ज्योत’ यंत्राच्या शोधाने. ह्या 
यंत्राला “इलेक्रॉचनक डोळा” बसवलेला असतो आचि त्याम ळे प्लेटकापिी आरेखनाबरह कूम 
१॰॰ टके्क अिूक होते, लवकर होते, जागा कमी लागते आचि पूवीच्या पद्धतीत ि कीच्या 
कापिीम ळे होिारी नासधूस संपूियपिे र्ाबंचवता येते. एका पाहिीप्रमािे या नवीन पद्धतीिा 
अवलंब केल्याने उत्पादनक्षमता व वगे जवळ जवळ िौपटीने वाढला आहे. 
 
(ई) चवचवध प्लेटसच्या प्रमािीकरिानेही त्यािंी आखिी, कापिी, संग्रह, हाताळिी व जोडिी 
यािें पूवयचनयोजन अचधक स कर होत जािार आहे. याही तंत्रात आता संगचित्राने–कॉम्प्य टरने–
प्रवशे केला आहे. 
 
(८) साधंिी तंत्र :–साधंिीतंत्रातही (वसे्ट्ल्डंग) अनेक स धारिा झाल्या आहेत आचि साधंिी तंत्र हे 

जहाजबाधंिी तंत्रातले परमतंत्र. आजही मानवी हाताने साधंिीतील काही कायय करण्यात येते. असे असले 
तरी शक्यतो जास्तीत जास्त काम स्वयंिचलत यंत्राद्वारे करण्यात येते. यातही चनरचनराळ्या पद्धती, 
स धारिा, याम ळे, साधंिी चक्येत वळे व खिय यािंी फार मोठी बित होते. 

 
(९) भागािंी पूवचसाधंिी :–अनेक वगेवगेळे छोटे भाग अगोदर साधूंन घ्यावयािे व नंतर ते 

सागंाड्ावंर बसवायिे तंत्र पि बरेि प्रगत झाले आहे. हे भाग आता मोठमोठ्या आकारमानािे व 
अवजडही असतात. नवीन तऱ्हेच्या याऱ्यानंी हे अवजड भाग सहजचरत्या इकडून चतकडे हलचविे शक्य 
झाले आहे. आता तर मूळ सागंाडाही (हल) दोन भागात बाधंण्यात येऊ लागला आहे. एक प ढिा भाग 
आचि एक मागिा भाग आचि नंतर ह्या दोन भागािंी मीलन जोडिी धक्क्यावर वा गोदीत घडवनू 
आिण्यात येते. असे दोन पचरपूिय भाग बाधूंन मग जोडायिे म्हिजे बाधंिीत सूक्ष्म अिूकता लागते व ती 
तशी आली आहे. ही साधंिी करताना बोटीिी बळकटी कायम राहील यािी काळजी घ्यावी लागते. 

 
बाधंिी तंत्रातील चवचवध नवीन तंत्रावं्यचतचरक्त बोटीच्या पचहल्या जलावतरितंत्रात स धारिा होत 

आहेत. बाधंिीिे चनयोजन अचधकाअचधक काटेकोर बनत असून वळे आचि खिय यात खूपि बित होत 
आहे. आध चनक संगचिते्र (कॉम्प्य टर) याही के्षत्रात अनेक तऱ्हेने उपयोगात आिली जात आहेत. 

 
या सवय ताचंत्रकी स धारिािा वापर आध चनक तंत्रािा उपयोग कारखान्यातील अचधकारी, ताचंत्रक व 

अन्य कमयिारी वगय करतात व तो या प्रचक्येतील सवात महत्त्वािा घटक आहे. ह्या सवांना वळेच्यावळेी 
प्रचशक्षि, आध चनक शोधािें अद्ययावत ज्ञान, त्यािा प्रत्यक्ष उपयोग, काययचनष्ठा व कमाल उत्पादकक्षमता 
यािें महत्त्व पटून त्यानंी त्यान सार काययपद्धतीत काययक्षमता आिली पाचहजे. या संदभात भारत सरकारच्या 
‘पचरवहन व नौकानयन’ मंत्रालयातील भतूपूवय याचंत्रकी संिालक श्री. एस. कस्त री यानंी आपल्या एका 
लेखात वापरलेले एक अचतसूिक व अर्यपूिय वाक्य उदधृत करण्यासारखे आहे. श्रीय त कस्त री म्हितात, 
“इरे् हे आवजूयन सागंायला हव ेकी, या सवय चविारािें अंचतम चवश्लेषि केल्यास हेि म्हिाव ेलागेल की, 
बोट प्रत्यक्ष ज्यानंी बाधंली, त्याचं्याइतकीि ती िागंली तयार होईल, अचधक नाही.” 

 
जहाज बाधंिीत प्रिंड प्रमािात सामान, यंत्रसाम ग्री लागत असते. त्यािा वापर करत असताना, 

कमीत कमी अपव्यय होईल यािी काळजी घेिे जरूर असते आचि ती कारखान्यातील अचधकारी व 
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कमयिारी वगानेि घ्यायिी असते. १८६॰ साली जहाजबाधंिी वास्त शास्त्रज्ञाचं्या मेळाव्यात भाषि करताना 
श्री गॅ्रर्मॅ यानंी काढलेले प ढील उदगार, आज १॰॰/१२५ वषानंतरही चततक्याि प्रकषाने लाग ूपडतात. ते 
म्हितात, “बोटीिे वजन तर चकमान राहील, पि चतिी बळकटी मात्र कमाल राहील, हा शास्त्रोक्त 
दृष्टीकोन ठेवनू चतच्या उभारिीसाठी लागिाऱ्या साचहत्याच्या काटेकोर वापरावरून बोट बाधंिीतील 
पचरपूियता अजमावयािी असते.” 

 
(४) जहाज बाधंिी कायचक्रमातीिं प्रमुख टप्पे :– 

 
जहाज बाधंिी हा प्रायः एक “ज ळविी” उद्योग आहे. वगेवगेळे स टे भाग अगोदर अलगचरत्या 

तयार करिे, उभारिी आचि खास पूवयसंकल्परचित मोठाले उपचवभाग बसचविे, ह्या बोट बाधंिीच्या प्रम ख 
अवस्र्ा आहेत. बोटबाधंिीच्या एकूि काययक्मािे प ढील टप्पे पाडता येतील :— 

 
(अ) बोट बाधंिीिी मागिी चमळचविे, (आ) बोटींिे आराखडे व नकाश ेतयार करिे, (इ) सागंाडा 
बाधंिे, (ई) इंचजने, यंत्रसाम ग्री व अन्य उपकरिे बसविे. 
 

(अ) बोट बाधंिीिी मागिी णमळणविे :– 
 
एक काळ असा होता की, जहाज बाधंिी कारखाने व जहाज खरेदीदार याचं्यात खाजगी ििा व 

चविारचवचनमयानंतर बोट खरेदीिा व्यवहार व करारमदार प रे केले जात. ती पद्धत आजही र्ोड्ाफार 
प्रमािात िालू असली तरी सवयसाधारितः स्पधात्मक चनचवदा मागचवण्यािी पद्धत रूढ होत िालली आहे. 
आचि बोट खरेदीदार चनवडक कारखान्याकंडून अशा चनचवदा मागचवण्याऐवजी जाहीर वकवा बऱ्याि प्रचसद्ध 
व चवर्श्ासाहय कारखान्याकंडून स्पधात्मक चनचवदा मागचवतात. 

 
चनचवदा मागचवताना बोट खरेदीदार स्वतःि बोटीिे संपूिय आराखडे व बाधंिीतील बारकाव ेतयार 

करून त्या आधारे वकमतीिे अंदाज मागचवतात वकवा या संदभात द सरीही एक पद्धत अवलंचबली जाते. 
ज्या कामासाठी बोटीिा वापर करावयािे योजलेले असेल, तो उदे्दश चवस्तृतचरत्या स्पष्ट करून जहाज 
बाधंिी-कारखानदारानंा स्वतःिे आराखडे व त्या अन षंगाने वकमतीिी कल्पना सादर करावयास सागंण्यात 
येते. यापकैी क ठलीही पद्धत अवलंचबली तरी त्यात आराखडे तयार करिे, वकमतीिे अंदाज बाधंिे आचि 
आराखड्ान सार बाधंावयाच्या बोटीसाठी लागिाऱ्या चवचवध भागाचं्या वकमती व उपलब्धता याबाबत कसून 
तपास व चविार करावा लागतो. सगळेि कारखानदार चनचवदा पाठवतात असे नाही कारि प्रत्येक 
कारखान्यािी ताचंत्रक, आर्थर्क क्षमता, जागेिी उपलब्धता, अगोदरि अंगावर घेतलेली कामे व 
त्यासंदभात नवीन काम हाती घेण्यास वळेेिी उपलब्धता संभाव्य स्पधयकाशंी टक्कर देण्यािी क्षमता, ही चभन्न 
चभन्न असते. 
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माझगाव ड क्स जहाजबाधंिी कारखान्यात भारतीय नौदिंासाठी आरमारी नौका ‘गंगा’ बाधंिंी जात 
असतानािी दृश्य  
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माझगाव ड क्स बाधंिी णवभागातीिं एक दृश्य. 
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(आ)आराखडे तयार करिे :– 
 
जहाज बाधंिीिे काम एकदा चनचशित पदरात पडले की जहाजबाधंिी कारखाना प ढच्या 

उद्योगाला लागतो. प्रत्येक भागािे तपशीलवार व बाधंिीच्या वळेी देखरेख करिाऱ्या अचभयतं्यानंा 
मागयदशयक ठरतील असे आराखडे तयार करण्यात येतात. सामानािी व चवचवध भागािंी जमवाजमव व 
बाधंिी, इंचजनकके्षिा नम ना, बोटींच्या प्रचतकृतींिी प्रत्यक्ष िाििी, जहाज खरेदीदाराने चनदेचशत केलेल्या 
जहाज नोंदिी संस्र्ानंा म ख्य आराखडे सादर करून त्यािंी मंज री चमळविे इत्यादींिी हालिाल स रू 
होते. बोटींच्या प्रचतकृतींिी िाििी खडकवासला येर्ील कें चद्य जल व चवद्य त संशोधन कें द्ात खास 
बाधंण्यात आलेल्या टाक्यात करता येते, त्याला टँक टेस्ट असे म्हितात. त्याम ळे चवचवध गतीत व प्रवाहात 
बोटींवर पडिाऱ्या दाबािा व चनमाि होिाऱ्या घषयिािा अंदाज येऊन आराखड्ािी इष्टाचनष्टता चसद्ध 
करून घेता येते. संपूिय आराखड्ानंा मंजूरी चमळाली की, नंतर बाधंिीिा काययक्म आखण्यात येतो. 
चवचवध सामानािंी खरेदी व कामगार वगािी जमवाजमव करण्यात येते. ह्या सवय चक्येला कालावधी 
लागतो. 

 
(इ) सागंाड्ािी बाधंिी :– 
 
पोलादी सागंाड्ािंी जमवाजमव व त्यािी उभारिी यात प ढील क्मवार बाबी येतात :– 
 
(१) पोलादी प्लेटस ठीक करिे, त्यानंा योग्य तो आकार, वळि देिे, त्याचं्या कडानंा साधं्यान सार 
कापिे वगैरे. 
 
(२) पोलादी प्लेटसवर आराखड्ान सार ख िा करून आवश्यकतेन सार कापिे, 
 
(३) बोटीच्या बाह्यरेषान सार काही प्लेटस वाकचविे, 
 
(४) या चवचवध प्लेटस एकमेकानंा साधूंन त्यािें पूवयचनयोचजत घटक तयार करिे, 
 
(५) या लहान लहान घटकािंी ज ळविी करून पूवयरचित वगेवगेळे मोठे चवभाग तयार करिे, 
 
(६) हे मोठमोठाले चवभाग योग्य चठकािी उभारून बोटीिा सागंाडा तयार करिे, 
 
(७) प्रार्चमक रंगरंगोटी करिे. 
 
येवढे सोपस्कार झाले की, बोटीिा नामकरि चवधी व जलावतरि समारंभ करण्यात येतो. 
 
बोट बाधंिीच्या ह्या अवस्रे्पयंत म्हिजे सागंाडा उभारण्यािे काम सागरकाठी उतरत्या 

धक्क्याजवळ (स्लीपव)े करण्यात येते. जलावतरिानंतर बोट द सऱ्या धक्क्याकडे नेण्यात येते व त्यावर 
इंचजने, इतर उपकरिे, घटक, सामानस मान, वगेवगेळे भाग, फर्थनिर इ. बसचवण्यािे काम करण्यात येते. 
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अचलकडे ह्या तंत्रातही बदल होत िालला आहे व संपूिय बोट बाधंिी, जहाज बाधंिी 
कारखान्यातील स क्या गोदीत करण्यात येते. हे नवीन तंत्र चवशषेतः प्रिंड बोटी बाधंायला फार उपयोगी 
आचि उपय क्त ठरते. अर्ात लहान आकाराच्या बोटी पि या स क्या गोदीत बाधंता येतात. 

 
(ई) इणंजने, यतं्रसामुग्री व अन्य उपकरिे इ. बसविे :– 

 
बोटीिे जलावतरि झाल्यावर ही बोट बाधंिी प री होण्यासाठी बरीि कामे बाकी असतात. पे्रषि व 

चनयतं्रि यंत्रिा, चवद्य त, सयंंत्र, माल हाताळिी यंत्रिा, नौतलावर करावयाच्या चवचवध सोयी, बोटीवरील 
कमयगारीवगासाठी चनवासी व्यवस्र्ा, इ. ही सवय कामे उरकायला बराि कालावधी लागतो. पारंपाचरक 
मालवाहू बोट अगर प्रवाही मालवाहू (तेले, रसायने) बोटीच्या या उपऱ्या कामानंा कमी कालावधी लागतो. 
पि चवशषे प्रकारच्या बोटी (उदाहरिार्य आरमारी बोटी, प्रवासी बोटी), बाधंतानंा या यंत्रिा उभारिीला 
बराट वळे लागतो. या चशवाय बोटीवर नौकानयन चवषयक स चवधा, चवद्य त चवसंहन, इत्यादी कामे करावी 
लागतात. ही कामे बह धा बाहेरच्या कंत्राटदाराकंडून करवनू घेतली जातात. म ख्य इंचजनही बसचवले जाते. 
हे सवय संस्कार पूिय झाले की, बोट बाधंिी पूिय होते, आचि ती जहाज खरेदीदाराचं्या ताब्यात देण्यात येते. 

 
(५) जहाज बाधंिीिे वास्तुशास्त्र काहंी–प्रमुख बाबी :– 

 
बह तेक मोठ्या जहाज कंपन्या स्वतःिेि जहाज वास्त शास्त्रज्ञ चनय क्त करीत असतात. आचि 

गरजेन रूप त्याचं्याकडून नवीन बोटीं वा ज न्या बोटींच्या नूतनीकरिािे आराखडे तयार करवनू घेत 
असतात. अशावळेी या वास्तूशास्त्रज्ञानंा बोटीबाबत काही मूलभतू गरजा दशयचवण्यात येतात. उदाहरिार्य, 
बोटींिा भारक्षम टनभार (डेड वटे टनेज), गतीच्या मयादा, आकारमान, बोटीला लागिारी पाण्यािी 
कमाल व चकमान खोली, इंधन धारि क्षमता, ताजे पािीधारि क्षमता, बोटीवरील चवचवध कोठींिी 
मालान सार रिना व आकारमान, प्रवासी बोट असल्यास, त्यािंी एकूि संख्या व वगयवार व्यवस्र्ा, प्रवाही 
– मालवाहू बोट असल्यास कमाल धारिाशक्ती, वीज प रवठा, अचधकारी व कमयिाऱ्यािंी चनवास व्यवस्र्ा, 
माल िढवण्या-उतरचवण्यासाठी बोटीवर आवश्यक असलेल्या याऱ्या वा अन्य यतं्रिा इ. इ. काही वळेा 
इंधनावर (चडझेलवर) िालिाऱ्या इंचजनािी वा वाफेवर िालिाऱ्या इंचजनािी योजना संकल्पून त लनात्मक 
खिािा अंदाज देण्यात येतो. 

 
ही झाली प्रार्चमक आराखड्ान सार पूवय तपासिी. त्यावर चनियय घेऊन त्यात वाटल्यास 

गरजेन सार फेरबदल स िवनू, अंचतम सचवस्तर आराखडे तयार करण्यात येतात. 
 
काही छोट्या कंपन्या स्वतःिे वास्त शास्त्रज्ञ नोकरीस न ठेवता, या के्षत्रातल्या सल्लागार 

वास्त शास्त्रज्ञाकंडून हे काम करवनू घेतात वकवा आपल्या चकमान व कमाल गरजा सरळ जहाजबाधंिी 
कारखान्यानंा स िवनू त्याचं्याकडून खिािे अंदाज व आराखडे मागचवतात. काही वळेा केवळ आराखडे 
वास्त शास्त्रज्ञाकंडून तयार करून त्याचं्या आधारावर खिाच्या व वळेेच्या अंदाजासाठी जाहीर चनचवदा 
मागचवण्यात येतात. 

 
वास्त शास्त्रज्ञािें ताचंत्रकी ज्ञान व जहाज बाधंायला चनघालेल्या कंपनीिे वा व्यक्तीिे व्यावसाचयक 

आर्थर्क चहतसंबधं, यािंी सागंड ििात्मक देवाि-घेवाि होऊन बोटीिा अंचतम तपशीलवार आराखडा व 
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खिािे प्रमाि वा आकडे नक्की करण्यात येतात. व प ढील व्यावसाचयक सोपस्कारानंतर बोटबाधंिीच्या 
कामाला स रवात होते. 

 
बोटीिे आराखडे तयार करताना त्या वास्त शास्त्रज्ञानंा काही बाबींकडे काटेकोरपिे लक्ष प रवाविे 

लागते. 
 
(१) “लॉईडस रचजस्टर ऑफ चशपींग” सारख्या जहाज वगीकरि संस्र्ानंी घालून चदलेल्या 

संकेतािें पालन करिे, 
 
(२) संबंचधत देशातील सरकारने, बोटबाधंिीबाबत केलेल्या कायद्यामंधील तरत दींिे तंतोतंत 

पालन करिे; उदाहरिार्य प्रवासी बोट बाधंावयािी असेल तर, उतारंूच्या स रचक्षततेच्या दृष्टीने शासनातफे 
अचतशय कडक चनयम घालून चदलेले असतात, आचि त्यािी सक्त अंमलबजाविी व तपासिी होत असते, 

 
(३) बह तेक बंदरातून बोटीकडून वसूल करण्यात येिारी बंदरपट्टी ही बोटीच्या अजयनक्षम 

टनभारावंर (नेट रचजस्टडय टनेजवर) आकारली जात असल्याने, हा टनभार कमीत कमी कसा राहील 
याकडे लक्ष प रवाव ेलागते, 

 
(४) बोटीिे आकारमान, चवभागािी मापे आचि बळकटी यािा चविार करून चतिी कमाल 

भारदशयक रेषा बह धा शासनातफेि ठरचवण्यात येत असते. हे लक्षात घेऊन बोटीिी माल वा प्रवासी वाहतूक 
भार धारिा कमाल राहील, या दृष्टीने आराखडे आखताना काळजी घ्यावी लागते. कारि 
वाहतूकभारधारिेवरि बोटीिे उत्पन्न अवलंबनू असते. 

 
(५) बोटीिी गती चकती हवी हे ठरल्यानंतर त्यासाठी चकती अर्श्शक्ती लागेल यािंा अंदाज 

बाधंावा लागतो. त्यान सार, सागरी अचभयतंा इंचजने त्यािें वजन, इंचजनासाठी लागिारी जागा याबद्दल 
आपला अहवाल तयार करू शकतो. आचि त्या अहवालान सार बोटीच्या आराखड्ात जागा ठेवावी लागते. 

 
(६) बोट बाधंिीच्या स रुवातीला व नंतर प्रत्यक्ष बाधंत असताना वळेोवळेी अंतभूयत करण्यात 

आलेल्या सवय बारीकसारीक बदलािंी तंतोतंत नोंद ठेविे महत्त्वािे असते. 
 
(७) सावयसाधारितः जहाज वास्तूशास्त्रज्ञ तत्सम अन्य बोटींिे आराखडे आपल्या मनःिक्ष समोर 

ठेवनू नवीन बोटीिे आराखडे बाधंीत असतात. बोटीिे आकारमान (लाबंी, रंूदी, व उंिी) हा एक बोट 
बाधंिीतील अत्यंत महत्त्वािा घटक आचि हे आकारमान चनचित करत असताना बोट बाधंिी कंपनीने 
घालून चदलेल्या मयादा आचि इतर अनेक ताचंत्रक अंगािा चविार करावा लागतो, 

 
(८) या सवय गोष्टींिे अवधान ठेवनू आराखडे तयार झाल्यावर कमाल वजनािा अंदाज येतो. 

बोटीच्या गतीसाठी अर्श्शक्तीिा पक्का अंदाज बाधंण्यात येतो. नंतर सागरी अचभयंता म ख्य इंचजने व अन्य 
याचंत्रकी उपकरिाचं्या संिमाडंिीिी त्यािें आकारमान, वजन व त्यासाठी बोटीवर वगेवगेळ्या चठकािी 
लागिारी जागा चनदेचशत करतो. त्यानंतर बोटीिा वाहतूक टनाभार चनचित होतो. तो संकस्ट्ल्पत 
आवश्यकतेन सार नसल्यास आराखड्ात सोयीस्कर फेरबदल करण्यात येतो. 
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(९) बोटीिे आराखडे आखतानंा अगदी आरंभापासून एका अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टीकडे बारकाईने 

लक्ष द्याव ेलागते, ती म्हिजे बोटीिा समतोल व स्र्ैयय ह्यात काही गफलत झाली तर बोटीच्या स रचक्षतेला 
धोका चनमाि होतो. बोटीिे सागरातील िलन व अपेचक्षत वैचशष्ट्टे्य यावर पचरिाम होतो. बोटीवरील माल व 
प्रवासी याचं्या जागेिी रिना व चवभागिी अशा स योग्य व चनयोचजत पद्धतीने करावी लागते की, त्याम ळे 
बोटीिा समतोल व स्र्ैयय याला बाधा येिार नाही. बोटीवरील माल िढचवतानंा वा उतरचवतानंा पि हा 
समतोल चबघडिार नाही अशा चरतीने ही चवभागिी करावी लागते. 
 
(६) जहाज बाधंिीच्या संदभात बोटीिे वगीकरि :– 

 
बोट बाधंिी, द रूस्ती व संबंचधत उद्योगाचं्या संदभात बोटींिे चवचवध पद्धतीने वगीकरि करता येते 

ते असे :– 
 

(अ) बाट बाधंिीसाठी वापरिेंल्या साणहत्यानुसार :– 
 
(१) पोलादी, (२) लोखंडी, (३) लाकडी, (४), कॉंक्ीट (५) फायबरग्लास. 
 

(आ) गणतणनर्थमतीसाठी वापरिेंल्या साणहत्यानुसार :– 
 
(१) हवा – चशडािी जहाजे, (२) वल्ह्यावर िालचवल्या जािाऱ्या नौका, (३) याचंत्रक पडाव, (४) 
याचंत्रक तर्ा चशडे याचं्या संय क्त सहाय्याने िालिारे पडाव, (५) वाफारी (वाफेवर िालिाऱ्या 
बोटी), (६) तेलािे इंधन वापरिाऱ्या बोटी, (७) अि शक्ती वापरिाऱ्या बोटी. 
 

(इ) इणंजनातीिं याणंत्रकी योजनेनुसार :– 
 
(१) एक पंिखीळी (Single Screw), (२) दोन पंिखीळी (Double Screw) 
 
(ई) उपयुक्ततनुसार :– 
 
(१) प्रवासी बोटी/नौका/लाँिेस, (२) मालवाहू बोटी/नौका/पडाव इ., 
 
(३) तेलवाहू बोटी, (४) मस्ट्च्छमारी नौका/याचंत्रक पडाव, 
 
(५) खेिक नौका (टगज्) [या नौका, इतर नौका व बोटी ओढण्यािे काम करतात,] 
 
(६) पेटारेबंद नौका–कंटेनर बोटी, 
 
(७) लँशजातीच्या बोटी– (या बोटीवर माल भरलेले पडाव िढचवण्यात येतात), 
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(८)होवर क्ाफ्ट व होवर मरीन जातीच्या बोटी, 
 
(९) गाळ उपसिाऱ्या नौका (डे्रजर), (१०) अस्ट्ग्नशामक नौका,  
 
(११) आरमारी नौका/बोटी (यात चवचवध उपप्रकार आहेत), 
 
(१२) पािब ड्ा, (१३) पर्दशयक बोटी (पायलट लाँि), (१४) प्रवाही माल वाहिाऱ्या बोटी, 
(१५) मोठ्या प्रमािात माल वाहतूक करिाऱ्या बोटी (बल्क कॅरीअर), (१६) शीतकक्ष असलेल्या 
बोटी, (‘मासं, मटि, फळफळावळ, भाज्या अशा तऱ्हेिी सोय लागिाऱ्या अन्य वस्तंूिी वाहतूक 
करण्यासाठी). 
 

(७) जागणतक जहाज बाधंिी उद्योगािे समािंोिन :– 
 
या प्रकरिाच्या स रुवातीला आपि पाचहले की, ३१–३–७४ रोजी स मारे १३ कोटीहून अचधक 

स्रू्लाकार टनभाराचं्या बोटींच्या मागण्या नोंदचवण्यात आल्या होत्या. बोट बाधंिीिा उद्योग सतत वाढत्या 
प्रमािात चवस्तारीत आहे. त्यािी काहंी आकडेवारी प ढील चववरिपत्रात चदली आहे. 

 
तक्ता क्रमाकं ७५ 

प्रणतवषी प्रमुख सागरी देशात बाधूंन पुऱया झािेंल्या बोटींिा टनभार :– 
 

वषच (िंक्ष टनामंध्ये)  

१९६९ १८७¿३९  
१९७० २०८¿ ८०  
१९७१ २४३¿८८  
१९७२ २६७¿४९  
१९७३ ३०४¿०९  
१९७८ २६१¿१८  

 
पचिम जमयनी व जपान यािंा या बोट बाधंिीत नेहमीि मोठा वाटा असतो. 
 
अन्य क ठल्या देशात बोट बाधंिी िालते व त्या देशािे या व्यवसायातील जगात काय स्र्ान आहे, 

यािी कल्पना प ढील तक्त्यावरून येईल. यात सवय तऱ्हेच्या बोटींिा समावशे आहे. (मालवाहू, तेलवाहू, 
खचनजवाहू इ.) 

 
तक्ता क्रमाकं ७६ 

जगातीिं प्रमुख सागरी देशात बाधंिीसाठी वा प्रत्यक्ष मागिी नोंद झािेंल्या बोटींिा टनभार (GRT) 
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३१–३–१९७४. 
क्माकं देशािे नावं बोटींिा टनभार 

(आकडे हजारािें) 
(१) (२) (३) 
१. िाचझल १,२८५ 
२. डेन्माकय  ३,५२४ 
३. इंग्लंड ७,२८६ 
४. फ्रान्स ५,८८३ 
५. पचिम जमयनी ७,६३० 
६. भारत १९२ 
७. इटली ३,९७० 
८. जपान ६१,९८९ 
९. नेदरलँड २,२९६ 
१०. नॉवे ४,७६५ 
११. पोलंड १,६०६ 
१२. स्पेन ७,५६४ 
१३. स्वीडन १०,९८० 
१४. अमेचरका ४,५३३ 
१५. य गोस्लास्ट्व्हया २,०६० 

 एकूि जागचतक १३,३,४३९ 
 
वरील आकड्ातं रचशया व िीन या देशािें आकडे समाचवष्ट नाहीत, कारि ते उपलब्ध नाहीत. 
 
या १३ कोटी टनापंैकी स मारे ३ कोटीपेक्षा अचधक टनभाराच्या बोटी प्रत्यक्ष बाधंिीखाली आहेत व 

स मारे १० कोटी टनभार हा ‘प्रवाही’ मालवाहू बोटींिा आहे. सध्या जपान, पचिम जमयनी, स्वीडन, व इंग्लंड 
या व्यवसायात, आघाडीवर आहेत. भारतािे प्रमाि त्यामानाने बरेि कमी आहे. 

 
(८) जहाजाचं्या णकमतींिी वाढती कमान :– 

 
भाववाढ सवयत्रि िालू आहे. जहाजाचं्या वकमती काही त्याला अपवाद राहू शकत नाहीत. १९६० 

साली ११,००० ते १३,००० टनी, ७,००० अर्श्शक्ती चडझेल इंचजने असलेली व ताशी १५ नॉट वगे असलेली 
बोट १०,४५,००० चिटीश पौंडाला पडली असती, चतिी वकमत १९७५ अखेर पयंत ४१,५०,००० चिटीश 
पौन्डाहूंन अचधक झाली होती. स मारे २५००० टनभार ९,००० अर्श्शक्तीिे चडझेल इंचजन व ताशी १६ नॉट 
वगे असलेली मोठी मालवाहू बोट १९६५ मध्ये १३,५०,००० पौडाला चमळाली असती, तर आता चतला 
५५,००,००० पेक्षा अचधक पौंड मोजाव ेलागतील. 
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हे झाले स्रू्लमानाने अंदाजी आकडे. १९७३–७४ साली चवकल्या गेलेल्या बोटींच्या वकमती खाली 

चदल्या आहेत. हे वषय अशासाठी चनवडले की, त्यानंतर तेलािे भाव भडकले व प ढील वषात सवयि के्षत्रानंा 
त्यािी झळ पोहोिली. बोटींच्या आजच्या वकमती त्यापेक्षाही जास्त असतील. 

 
२८,५०० टनी तेलवाहू बोटीिी वकमत ९¿५ कोटी रुपये होती. ८५,००० टनी तशीि बोट १४¿८५ 

कोटी रुपयानंा चवकली गेली, तर जपान मधील प्रचसद्धी ‘चहतािी’ कंपनीत बाधंल्या गेलेल्या ५,००,००० 
टनी तेलवाहू बोटीसाठी ७२¿६४ कोटी रुपये वकमत पडली. २०,००० टनी मालवाहू बोटी ५ ते ६ कोटी 
रुपयापंयंत चमळत होती, तर १,००,००० टन व त्यापेक्षा अचधक मोठ्या बोटींिी वकमत १५ ते २९ कोटी 
रुपयापंयंत जात होती. २५,००० टनी कंटेनेर बोटीिी वकमत १२ कोटींच्यावर होती. 

 
(९) भारतीय जहाज बाधंिी उद्योग समािंोिन :– 

 
भारतीय नौकानयन चवकासाच्या संदभात प्रािीन काळी भारतातील नौकाबाधंिी उद्योगािीही 

कल्पना देण्यात आलेली आहे. य स्ट्क्तकल्पतरू या गं्रर्ातील माचहतीच्या आधारे नौकाबाधंिी संबंधी 
तत्कालीन ताचंत्रक ज्ञानािा आढावा घेण्यात आला आहे. अन्य के्षत्राप्रमािे इचतहासकालीन मरगळता सागर 
चकनारीपि पसरली व नौकानयन व नौकाबाधंिी के्षत्रात भारत मागे पडला. य रोपमध्ये जहाज बाधंिी 
के्षत्रात क्ातंीकारक बदल होत असताना, पारतंत्र्याच्या शृखंलात िखडलेला भारत काहीि वाटिाल करू 
शकत नव्हता. चशवाय चिटीश भाडंवलदाराशंी स्पधा होईल असा क ठलाि व्यवसाय चिटीशानंी वहद स्र्ानात 
फोफाव ू चदला नाही. तरीही भारतीयानंी अधून मधून या आघाडीवरही डोके वर काढायिे प्रयत्न केले. 
अशाि एका धाडशी भारतीयािे नावं होते, म ंबईिे श्री. जमशटेजी बोमनजी. नौकाबाधंिी मधील ते एक 
तंत्रज्ञ व कल्पक समजले जात. इ. स. १८०० साली त्यानंी चिटीश आरमारासाठी एक लाकडी बोट बाधूंन 
चदली. १,३६३ टनभार असलेल्या ह्या चफ्रगेटिे नावं होते, “कॉनयवॉचलस”. चतच्यावर ५० तोफा बसचवल्या 
होत्या. ही बोट इतकी स बक व भक्कम बाधंिीिी होती की, त्याम ळे चिटीश नौदलाने आिखी काही लढाऊ 
बोटी भारतात बाधूंन घेतल्या. त्यातील महत्त्वािी म्हिजे “गनॅ्जेस”–२२८९ टनभार व ७४ तोफा असलेली. 
भारतात त्याकाळी बाधंल्या गेलेल्या बोटीतील, इचतहासात नावं नोंदवनू जािारी बोट म्हिजे “चमन्डेन” ही 
होय. चहिे ऐचतहाचसक महत्त्व म्हिजे चहच्या डेकवर अमेचरकेिे राष्ट्रगीत रिले गेले. ईस्ट इंचडया कंपनीने 
भारतीय कामगारािें व काराचगरािें कसब व खिात होिारी बित ओळखून काही बोटी बाधूंन घेतल्या व 
बोटी बाधंण्यािे स्र्ाचनक उद्योग उभे केले. या सवांिा पचरपाक म्हिजे इंग्लीश बोट बाधंिी 
कारखानदारािेंकडून चिटीश सरकारवर दडपि आिले गेले. स मारे १८४० पययन्त भारतीय चकनाऱ्यावर 
र्ोड्ाफार प्रमािात बोट बाधंिींिा उद्योग तग धरून होता. 

 
चतकडे य रोपात औद्योचगक क्ातंी होऊन गचतचनर्थमती के्षत्रातही चतिा प्रभाव पडला. वाफेच्या 

इंचजनािा शोध लागला आचि हळ हळू ती इंचजने बोटींवर बसवली जाऊ लागली. बोट बाधंिीसाठी 
लाकडाऐवजी लोखंडािा व पोलादािा उपयोग होऊ लागला. औद्योचगक क्ातंीपासून भारत दूर राचहला. 
राजकीय पचरस्ट्स्र्ती व गतान गचतकता इरे्ही मारक ठरली. भारतात पोलाद उद्योगािी फारशी वाढ 
झालेली नव्हती. तसेि बोट बाधंिीतील घटक उद्योग स संघचटत नव्हते. त्याम ळे या उद्योगािी भारतीय 
चकनाऱ्यावर चपछेहाट झाली. स मारे १०० वष ेभारतीय नौकानयन व जहाज बाधंिी उद्योगधंदा जवळ-जवळ 
नामशषे झाला होता. महात्मा गाधंींनी त्याबद्दलिे काढलेले जळजळीत उद्गार प्रचसद्ध आहेत. “चिचटश 



 

अनुक्रमणिका 

नौकानयन के्षत्र भरभराटीस याव ेम्हिून भारतीय नौकानयन के्षत्र नामशषे झाले पाचहजे हेि चिटीशािें धोरि 
हाते.” दडपिाखाली क ठलेि कायय यशस्वी होऊ शकत नाही. भारतातील दोन धाडसी उद्योगपतींनी ह्या 
धंद्याला प न रूज्जीवन द्यावयािे प्रयत्न केले, एक म्हिजे शठे नरोत्तम मोरारजी व द सरे वालिंद चहरािंद. 
वसचदया स्टीम नॅस्ट्व्हगेशन कंपनीिी स्र्ापना चदनाकं २७ मािय १९१९ रोजी झाली. या कंपनीला नौकानयन 
के्षत्रातील दोन गोष्टींिे अगे्रसरत्व बहाल करावयास हवे. एक भारतीय कंपनी म्हिनू प्रर्मि ह्या कंपनीने 
सागरी चकनारी वाहतूक स रू केली व द सरी म्हिजे, चवशाखापटट्ि येरे् जहाज बाधंिी कारखाना 
उघडला. हळ  हळू भारतीय कंपन्या अचधक सागरी वाहतूक करू लागल्या व नवीन बोट बाधंिी उद्योगाला 
त्याम ळे िालना चमळाली. २१ जून १९४१ रोजी काँगे्रसिे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. राजेंद् प्रसाद याचं्या हस्ते 
चवशाखापटि येर्ील जहाज बाधंिी कारखान्यािी कोनचशला बसवण्यात आली. त्यावळेी त्यानंी काढलेले 
उद्गार जि ूभचवष्ट्यवािीि ठरली. 

 
“आज ना उद्या, आम्ही आमच्या घरात मालक म्हिून वावरिार आहोत. आचि या देशाच्या 

चहताच्या दृष्टीने आर्थर्क व औद्योचगक धोरि ठरचवण्यािे कायय अंचगकारिार आहोत. आज जरी आम्ही 
त म्हाला केवळ सहान भतूी आचि नैचतक पावठबा देण्याव्यचतचरक्त काही देऊ शकत नसलो आचि त मच्या 
चनराशचे्या क्षिी क ठलेि प्रत्यक्ष सहाय्यही करू शकत नसलो तरी हे लक्षात ठेवा की, रात्रीनंतर पहाट 
उगविारि असते. कारि क ठलाही देश पारतंत्र्यातून म क्त होण्यासाठी उठाव केल्याचशवाय कधीि राहत 
नाही.” 

 
अनेक अडििींना तोंड देत चवशाखापट्टििा कारखाना आकार घेत होता. १९४६ साली, ८००० 

भारक्षम टनभार (DWT) असलेल्या सागरगामी “जलउषा” बोटीिा सागंाडा उभारण्यात आला. आचि 
१९४८ साली चतिे जलावतरि भारतािे त्यावळेिे पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू याचं्या हस्ते झाले. या 
प्रसंगी नेहरंूनी या धंद्याला उदे्दशून काढलेले उद्गार शासनाला या के्षत्रािे महत्त्व समजल्यािे द्योतक होते. 
नेहरू म्हिाले, “जहाजबाधंिी उद्योग कधी खििार नाही. खि ू चदला जािार नाही. तो वाढति राहील 
आचि त्यासाठी पडेल ती सवय वकमत द्यावयास आम्ही तयार आहोत. जहाज बाधंिी उद्योगाला उते्तजन 
द्यावयािी शासनािी ठाम भचूमका आहे. कसणदया स्टीमशीप कंपनीने आजच्या स्ट्स्र्तीला येण्यासाठी 
भतूकाळात काय सोसले आहे, यािी आम्ही अचभमानाने आठवि ठेव.ू” 

 
तर्ाचप, कंपनीला आर्थर्क संकटानंा तोंड द्याव े लागले. जानेवारी १९५२ मध्ये “वहद स्र्ान 

चशपयाडय” ही कंपनी स्र्ापण्यात आली. त्यात भाडंवलातील २/३ भाग भारत सरकारिा व १/३ वसचदया 
कंपनीिा होता. १९६१ मध्ये भारत सरकारने उवयचरत १/३ भाग भाडंवलही घातले आचि आज ही कंपनी 
संपूियपिे सावयजचनक के्षत्रात आहे. ३०,००० टन पयंतच्या मालवाहू बोटी सध्या ह्या कारखान्यात बाधंता 
येतात. कारखान्यािी संकस्ट्ल्पत योजना पूरी झाल्यावर, या कारखान्यातूंन प्रचतवषी १,३०,००० टनभाराच्या 
मोठ्या मालवाहू बोटी वकवा ९०,००० टनी कंटेनर बोटी बाधंल्या जाऊ शकतील. कंपनीिे सध्या भरिा 
झालेले भाडंवल ११ कोटी रुपयाचं्या घरात आहे. 
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माझगाव ड क्सने बाधंिेंिंी आरमारी नौका, तारंणगिी 
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माझगाव ड क्सने बाधंिेंिंी आरमारी नौका, गोदावरी 
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कोिीन येरे्ही सावयजचनक के्षत्रात एक मोठा जहाजबाधंिी कारखाना उभारण्यात आला आहे. 
प्रचतवषी ८५,००० टनी २ बोटी बाधंायिी या कारखान्यािी क्षमता असून ती वाढचवता येण्यासारखी आहे. या 
कारखान्यावर २२ कोटी रुपयाहून अचधक भाडंवली खिय होिार आहे. 

 
सावयजचनक के्षत्रातील आिखी एक मोठा कारखाना म्हिजे म ंबईिा माझगावंा डॉक्स.१९३४ साली 

खाजगी के्षत्रात स्र्ापन झालेला हा कारखाना कें द् सरकारने काही वषापूवी ताब्यात घेतला. आजचमतीला 
या कंपनीिे भरिा झालेले भाडंवल स मारे ५ कोटी रुपये आहे. भारतीय आरमारासाठी चवचवध तऱ्हेिी व 
आत्याध चनक यंते्र व उपकरिे बसवलेली लढाऊ जहाजे बाधंिे, हे खास वैचशट्य. इतर १५०० टनी व्यापारी 
नौका, लहान लाँिेस, खेिक बोटी, डे्रजर, तरत्या याऱ्या इत्यादी, सवयि तऱ्हेच्या बोटी या कारखान्यातं 
बाधंता येतात. भारतातील “अत्याध चनक जहाज बाधंिी कारखाना” असे त्यािे वियन करावयास हरकत 
नाही. दोन मोठ्या स क्या गोद्या, ४ मोठ्या उतरंड्ा इत्यादी सोयी येरे् आहेत. दर दोन वषात ३ मोठ्या 
बोटी व त्याचशवाय लढाअ-ूआरमारी बोटी बाधंण्यािी या कारखान्यािी क्षमता आहे. बोटींिे आराखडे तयार 
करिे व अन्य संशोधनात्मक काययही या कारखान्यातं मोठ्या प्रमािात िालते. 

 
कलकत्त्याला असलेला सावयजचनक के्षत्रातील गाडयन रीि वकय शॉपिा पसाराही मोठा आहे. तो 

न कताि अचधक चवकचसत करण्यातं आला आहे. (भरिा झालेले भाडंवल ६ कोटीच्या आसपास.) २८,००० 
भारक्षम टन भारापयंतच्या (DWT) सागरगामी बोटी बाधंिे त्याम ळे आता शक्य झाले आहे. बोटींिे 
आराखडे तयार करण्यासाठी स सज्ज नौवास्तूशालाही येरे् आहे. बंदरातील अंतगयत पचरवहनासाठी 
लागिाऱ्या लहान लाँिेस, खेिक, डे्रजर, इत्यादी बोटीही येरे् बाधंल्या जातात. 

 
गोव्यातील वॉस्को-चड-गामा येर्ील गोवा चशपयाडय व कलकत्त्यातील, राजबगान वकय शॉप, हेही 

सावयजचनक के्षत्रातील प्रकल्प आहेत. गोवा येरे् नवीन जहाज-बाधंिी व बोट-द रूस्ती तर राजबगान येरे् 
बंदरातंगयत पचरवहनासाठी लागिाऱ्या छोट्या चवचवध नौका बाधंल्या जातात. 

 
१९७३-७४ च्या वार्थषक अंदाजपत्रकाच्या आधारे सावयजचनक के्षत्रातील जहाजबाधंिी के्षत्रातील 

चवचवध कंपन्यािंी स्र्ावर, जंगम व इतर मालमत्ता म्हिजे, जमीन इमारती, यंत्रसाम ग्री, फर्थनिर, लाँिेस, 
के्न्स, नौका, रेल्व,े स क्या गोद्या इत्यादी मधील ग ंतविूक स मारे ३३ कोटी रुपयाचं्या वर होती. 

 
सावयजचनक के्षत्रातील वरील कारखान्यावं्यचतचरक्त, भारताच्या चकनाऱ्यावर खाजगी के्षत्रातही 

अनेक लहान-मोठे बोट-बाधंिी व द रूस्ती कारखाने आहेत. 
 
भारतातील सावयजचनक व खाजगी के्षत्रात जहाज बाधंिी व द रूस्ती कारखान्यामंध्ये चकती काम 

अेका वळेी िालू असते यािी कल्पना प ढील तक्त्यावरून येईल. 
 

तक्ता क्रमाकं ७७ 
भारतीय जहाज बाधंिी कारखान्यात ३१ मािच १९७४ अखेर मागिी नोंदणविेंल्या बोटींिी संख्या व टनभार 

:– 
 

मागिी नोंदचवलेल्या बोटी संख्या टनभार 
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१) तेलवाहू बोटी ३ १,२१२ 
२) स का माल व प्रवाही मालवाहू मोठ्या बोटी — — 
३) खचनजे व अन्य मोठ्या प्रमािात वाहतूक करिाऱ्या बोटी — — 
४) इतर मालवाहू बोटी १३ १,५४,७५० 
५) चवचवध जातीच्या मस्ट्च्छमारी बोटी ६ १,२०० 
६) इतर ३२ ३५,५३९ 

एकूि ५४ १,९२,६९३ 
 
१९७४ मध्ये वरीलपैकी एकूि ९८,४२३ टनभाराच्या ३४ बोटी प्रत्यक्षात बाधंिीखाली होत्या. 
 
सावयजचनक के्षत्रातील कारखाने, नवीन जहाजबाधंिी, द रुस्ती व अन्य याचंत्रकी कामे चमळून स मारे 

५० कोटी रुपयािंी वार्थषक उलाढाल करीत असतात. 
 

(१०) भारतीय जहाजबाधंिी णनधी सणमतीिी स्थापना व कायच :– 
 
भारतीय जहाज वाहतूक धंद्याला उत्तजन देण्याच्या उदे्दशाने, भारत सरकारने स्वातंत्र्योत्तर 

काळात उिललेले महत्त्वािे पाऊल म्हिजे, १९५१ साली जहाजबाधंिी चनधीिी स्र्ापना होय. त्यामागे, 
भारतीय कंपन्यानंा नवीन जहाज चवकत घेण्यासाठी स लभ अटींवर आर्थर्क सहाय्य उपलब्ध करून 
देण्यािा हेतू होता. ही योजना प्रर्म स्र्ायी स्वरूपािी नव्हती. १९५८ पयंत ती प्रचतवषी हंगामी स्वरूपात 
िालू ठेवण्यात आली. १९५८ साली मात्र भारत सरकारने ही योजना दीघय म दतीसाठी मंजूर करण्यािा 
चनियय घेतला आचि १९५८ च्या नौकानयन कायद्यातील तरत दीन सार “राष्ट्रीय जहाजबाधंिी चवकास 
चनधी” िी रीतसर उभारिी करण्यात आली. हा एक स्र्ायी चनधी असून, त्यासाठी लागिारी आर्थर्क 
तरतूद प ढीलप्रमािे करण्यात येते :– 

 
(अ) कें द् सरकारिे अन दान, 
 
(आ) कें द् सरकारतफे देण्यात येिारे कजय, 
 
(इ) चनधीतून चदल्या गेलेल्या कजयफेडीिे हप्ते, 
 
(ई) कजावर येिारे वार्थषक व्याज, 
 
(उ) चनधीच्या अन्यत्र ग ंतविकूीतून येिारे उत्पन्न (चडस्ट्व्हडंड), 
 
(ऊ) या चनधीत जमा होण्यासाठी अन्य मागाने येिारा पैसा, देिग्या इ. 
 
या चनधीतून देण्यात येिाऱ्या कजावर फारि माफक व्याजािा दर आकारण्यात येतो. ३१–३–७१ 

पयंत हा दर केवळ ३ टके्क होता. त्यानंतर मंजूर केलेल्या वा प्रत्यक्ष वाटप केलेल्या रकमेवर ४ टके्क दर 
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आकारण्यात आला. ख ल्या बाजारात म्हिजे प्राम ख्याने बँकामंाफय त कजय घेतल्यास चकतीतरी अचधक दर 
द्यावा लागतो. 

 
कजािी कमाल मयादा, परतफेडीिा अवधी व कजयफेडीिे हप्ते स रू करण्यासाठी प्रारंभीच्या म क्त 

काल यािी माचहती प ढील तक्त्यावरून स्पष्ट होईल. 
 

तक्ता क्रमाकं ७८ 
जहाजबाधंिी णनधी णवणनयोग 

 
अन . 
क्माकं 

बोटीिा प्रकार बोटीच्या 
खरेदीच्या 
चकमतीपैकी 
जास्तीत  
जास्त 
चमळिारे  
कजय 

परत  
फेडीिा  
कालावधी 

कजयफेडीसाठी प्रारंभी  
चमळिारा  
म क्त काळ 

१ २ ३ ४ ५ 
१) परदेशी जहाजबाधंिी 

कारखान्यात नव्याने बाधूंन 
घेतल्या जािाऱ्या प्रवासी वा 
स का मालवाहू बोटी 
खरेदीसाठी 

९० टके्क १६ वषे १ वषय 

२) भारतातील जहाजबाधंिी 
कारखान्यात नव्याने बाधूंन 
घेतल्या जािाऱ्या प्रवासी वा 
स का मालवाहू बोटी 
खरेदीसाठी. 

९५ टके्क १७ वषे २ वषय 

३) भारतीय वा परदेशी 
जहाजबाधंिी कारखान्यात 
नव्याने बाधूंन घेतल्या 
जािाऱ्या प्रवाही मालवाहू 
बोटी खरेदीसाठी. 

९० टके्क १४ वषे १ वषय 

४) ज न्या स का माल वा प्रवाही 
मालवाहू बोटी खरेदीसाठी. 

७५ टके्क बोटीच्या उवयचरत 
प्राप्तीक्षम आय मानािा 
२/३ कालावधी 

१ वषय 
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ज्या ज न्या बोटींिे उवयचरत प्राप्तीकर आय मान ५ वषाहून कमी असेल अशा बोटींच्या खरेदीसठी 
कजय देण्यात येत नाही. अचलकडे मोठ्या मस्ट्च्छमारी याचंत्रकी बोटींना या चनधीतून कजय द्यावयािे स्वागताहय 
धोरि स्वीकारण्यात आले आहे. 

 
कजय घेिाऱ्या खाजगी कंपन्याचं्या संिालक मंडळावर दोन सरकारी प्रचतचनधी नेमण्यात येत 

असतात. 
 
या चनधीिे कामकाज जहाजबाधंिी चवकास चनधी सचमती तफे पाचहले जाते. कें द्ीय नौकानयन व 

वाहतूक मंत्रालयािे सचिव या सचमतीिे अध्यक्ष असतात. 
 
या चनधीिी स्र्ापना झाल्यापासून चडसेंबर १९७५ अखेर, या फंडातून बोट बाधंिीसाठी स मारे रु. 

७२४·७४ कोटी रुपयािें कजयवाटप करण्यात आले आहे. व त्यातून स मारे ४६,८०,०४३ टनभार बोटींिी 
खरेदी करण्यात आली आहे. 

 
(११) भारतीय मध्यवती जहाज बाधंिी, वास्तुशास्त्र कें द्र व संशोधन मंडळ :– 

 
४ एचप्रल १९६५ रोजी ‘राष्ट्रीय नौकानयन चदन’ प्रसंगी बोलताना भारतािे भतूपूवय प्रधानमंत्री श्री. 

लालबहाद्दर शास्त्री ह्यानंी भारतीय नौकानयन चवकासाच्या व त्याच्या स्वयंपूियतेच्या दृष्टीने एक अचत मौचलक 
सूिना केली होती ती अशी की, “भारतातील जहाज बाधंिी व तत्सम ताचंत्रक प्रश्नािंा स संगत अभ्यास व 
संशोधन करण्यासाठी एक संस्र्ा स्र्ापन करण्यात यावी.” मद्ास येरे् चदनाकं ३–७–६५ रोजी भरलेल्या 
राष्ट्रीय नौकानयन मंडळाने ही सूिना उिलून धरली व अचधक सखोल अभ्यासाठी एक सचमती नेमली. या 
सचमतीच्या सूिनेन सार तंत्रज्ञािंी एक उपसचमती नेमण्यात आली व चतने या के्षत्रात ज्या चवचवध बाजंूिे 
संशोधन करिे आवश्यक होते, त्यासंबधंीिा अहवाल राष्ट्रीय नौकानयन मंडळामाफय त कें द् शासनास 
ऑक्टोबर १९६७ मध्ये सादर केला. एचप्रल १९७३ मध्ये “चशवपग कापोरेशन” मधील चवकास संिालक व 
काही तज्ज्ञ ह्यानंी जहाज बाधंिी उद्योगात अगे्रसर असलेल्या इंग्लंड, पचिम जमयनी, नॉवे, पोलंड, 
य गोस्लास्ट्व्हया, जपान या देशानंा भेटी देऊन प ढील काययवाही संबंधी सूिनात्मक अहवाल कें द् शासनास 
सादर केला. १९७३ मध्ये कें द् शासनाने आपली संबंचधत मंत्रालये, आरमार प्रम ख जहाज बाधंिी कारखाने 
व जहाज बाधंिी के्षत्रातील संघटनाशंी ििा करून भारतीय मध्यवती जहाजबाधंिी वास्तूशास्त्र कें द् व 
संशोधन मंडळ” (Central Marine Design centre and Research Organisation) (C. M. D. R. O.) 
स्र्ापन करण्यािा चनियय घेतला. ह्या संस्रे्िे प्रम ख उदे्दश प ढील प्रमािे आहे.— 

 
१)संस्रे्ने जहाज बाधंिींसबंंधी मूलभतू आराखडे तयार करण्यात स्वयंपूियत्व चमळवाव.े बोटीिे 

आकारमान, बळकटी, प्रिोदन, पचरगिन (प्रापलशन कॅलक्य लेशन्स), लेखाकंन, बोटीतील सवयसाधारि 
रिनेिे आराखडे, चवचवध इंचजनािें स्र्ानदशयक नकाश,े बोटींिी स्र्ैययचवषयक गिके तयार करिे ह्यािंा 
वरील कामात समावशे होईल. 

 
२) जहाज बाधंिी वा द रूस्ती कारखानदारानंी मागिी केल्यास प्रत्यक्ष बाधंिीसाठी लागिारे 

आराखडे प रचविे; 
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3) या संस्रे्कडे प ढील कामे सोपचवण्यात आली :— 
 
(अ) आर्थर्कदृष्ट्ट्या यशस्वी होतील अशा दृष्टीकोनातून बोटींिे अन कूलतम आकार व प्रकार 
ह्याबाबत संशोधन. 
 
(आ) बोटींवरील इंचजने आचि यंते्र व चवचवध साम ग्रीिे प्रमाचिकरि; 
 
(इ) चवचवध तऱ्हेच्या बोटींच्या मागिीबाबत संशोधन; 
 
(ई) आगबोट संिलन व देखभाल ह्यासंबधंीिे तंत्र; 
 
(उ) जहाज बाधंिीशी संबचंधत असिाऱ्या अन्य उद्योगािंा चवकास व समन्वय.  
 
(ऊ) जगातील या तऱ्हेच्या अन्य संस्र्ाशंी संबंध व ज्ञानसंवधयन. 
 

(१२) भारतातीिं जहाज दुरूस्ती उद्योग :– 
 
भारताच्या बोटींिा काचफला जसा वाढत आहे, तसे देशातील जहाज द रूस्ती उद्योगािी व 

त्यासंदभात स क्या गोद्या बाधंण्यािी आवश्यकता प्रकषाने जािवत आहे. या धंद्याच्या चवकासात परकीय 
िलन चमळचविे व वािचविे ही दोन उचद्दष्ट े येतात. देशातील अप ऱ्या द रूस्ती स चवधामं ळे भारतीय बोंटींना 
त्यासाठी परदेशात पाठवाव ेलागते व परकीय िलन द्याव ेलागते. हा उद्योग आपल्या देशात चवकचसत 
झाल्यास परदेशी बोटीही त्यािा फायदा घेण्यासाठी देशात येतील व त्यातून परकीय िलन चमळचवता 
येईल. 

 
बंदरातील अप ऱ्या सोयी, तसेि द रुस्तीसाठी लागिाऱ्या चवचवध यंत्रिा, साम ग्री इत्यादींिा अभाव 

याम ळे देशातील जहाजद रुस्ती स चवधा अप ऱ्या पडत आहेत व त्यािी वकमत परकीय िलनात मोठ्या 
प्रमािात द्यावी लागत आहे. यासबंंधीिे काही आकडे प ढे देण्यात येत आहेत. 

 
तक्ता क्र. ७९ 

भारतीय बोटींवर सुक्या गोदीसाठी सवेक्षि व दुरूस्तीसाठी परदेशी बंदरात परकीय ििंनात करावा 
िंागिेंिंा खिच :–  

 
वषय खिय (कोटी रुपये) 

१९६६–६७ २¿१२ 
१९६७–६८ १¿७४ 
१९६८–६९ ३¿१५ 
१९६९–७० ३¿०३ 
१९७०–७१ ४¿०२ 
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१९७१–७२ ८¿०४ 
१९७२–७३ ५¿५७ 
१९७३–७४ ८¿८३ 
१९७४–७५ १५¿९५ 

 
वरील आकडेवारी १९७३ नंतर झालेल्या जगभरच्या भाववाढीिा चहस्सा धरूनही खिाच्या 

प्रमािात झालेली वाढ स्पष्टपिे दशयचवते. 
 

तक्ता क्रमाकं ८० 
भारतीय जहाज बाधंिी कारखान्यानंी परदेशी व भारतीय बोट दुरूस्तीवर णमळणविेंिें उत्पन्न :–  

 
वषय बोट द रुस्तीवर चमळवलेले उत्पन्न (रु. लक्षात) 

 भारतीय बोटी परदेशी बोटी एकूि 
१९६६–६७ ६४८¿३४ १७२¿२५ ८२०¿५९ 
१९६७–६८ ६८६¿४९ १९८¿७२ ८८५¿२१ 
१९६८–६९ ६३६¿५९ १७३¿४१ ८१०¿०० 
१९६९–७० ६४३¿२४ १८६¿५८ ८२९¿८२ 
१९७०–७१ ७०८¿५७ २४०¿९१ ९४९¿४८ 
१९७१–७२ ९८१¿१३ २१६¿९८ १,१९८¿११ 
१९७२–७३ ९३२¿८२ २९९¿५९ १,१५२¿४१ 
१९७३–७४ १०८१¿९२ ३७३¿५२ १,४५५¿४४ 
१९७४–७५ १८२५¿६१ ७४१¿५७ २,५६७¿१८ 

 
वरील तक्त्यावरून काही गोष्टी स्पष्ट होतात :— 
 
(१) भारतीय बोटींच्या द रुस्तीवर वाढता खिय होत आहे. भाववाढ व एकूि बोटींिी वाढती संख्या 

ही त्यािंी कारिे आहेत. 
 
२) भारतीय बोटींवर जो वाढता द रुस्तीखिय होत आहे, तो वािवलेले परकी िलन पि दाखवतो. 
 
३) भारतीय जहाज बाधंिी, द रुस्ती कारखाने परकीय बोटींिी वाढत्या प्रमािात द रुस्ती करीत 

आहेत व हा धंदा मोठ्या प्रमािात परकीय िलन देशाला चमळवनू देत आहे. 
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४) या धंद्यािे एकूि उत्पन्नही खूप वाढले आहे. १९७४–७५ मध्ये ते २५ कोटी रुपयावंर गेले. 
धंद्यातील ताचंत्रक ज्ञानािे, कसबािे व काययक्षमतेिे ते प्रमािपत्र आहे. या व्यवसायाच्या चवकासाम ळे अनेक 
ताचंत्रक व चनमताचंत्रक रोजगार मोठ्या प्रमािात भारतीय तंत्रज्ञानंा उपलब्ध झाला आहे. 

 
(१३) सुक्या गोद्या :– 
 
भारतीय बोटींिी संख्या, चवशषेतः मोठ्या प्रमािात माल वाहतूक करिाऱ्या व प्रवाही मालवाहू 

बोटी वाढल्यानंतर इर्ल्या बंदरात स क्या गोदीिी िििि भासू लागली. या बोटींना अधूनमधून स क्या 
गोदीत नेऊन त्याचं्या तळािंी तपासिी व रंगरंगोटी, द रुस्ती इत्याचद कामे करावी लागतात. सध्या 
भारतात मोठ्या स क्या गोद्या खालील बंदरात आहेत. 

 
  संख्या 

म ंबई :– १) ह्यजेूस ड्राय डॉक्स १ 
 २) मेरबंदर ड्राय डॉक्स २ 
 ३) माझगावं ड्राय डॉक्स ३ 
  ६ 
   

कलकत्ता :– १) नेताजी स भाष ड्राय डॉक्स २ 
 २) चकड् डेरपोर ड्राय डॉक्स ३ 
 ३) सालचकया याडय ड्राय डॉक्स १ 
  ६ 
   

चवशाखापट्टिम् :– १) वहद स्र्ान चशपयाडय ड्राय डॉक्स १ 
 २) पोटय रस्ट ड्राय डॉक्स १ 
  २ 
   

कोिीन :– १)पोटय रस्ट ड्राय डॉक्स १ 
 एकूि १५ 

 
याचशवाय ८५,००० टनी बोटी सामाव ूशकेल अशी एक मोठी स की गोदी पूिय होण्याच्या मागावर 

आहे. 
 

(१४) जहाज बाधंिी व दुरूस्तीस पूरक उद्योग :– 
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या सवय कामासंाठी अनेक लहान–मोठे भाग लागत असतात. आतापावतेो यापंकैी बरेिसे भाग 
परदेशातून आिाव ेलागत असत. प्रयत्नपूवयक व देशातील लहान मोठ्या उद्योगपतींच्या सहकायाने आता 
आपि बरीि स्वयंपूियता चमळचवली आहे. हाही एक पूरक उद्योग मोठ्या प्रमािात वाढत आहे. त्याम ळे 
परकीय िलनािी बित होऊन स्र्ाचनक उद्योगानंा व तंत्रज्ञानंा प्रोत्साहन चमळत आहे. काही प्रमािात 
अगदी चवशषेीकरि झालेले ताचंत्रक भाग, आिखी काही काळ बाहेरून मागवाव ेलागतील व ते अपचरहायय 
आहे. पि स्वयंपूियतेच्या दृष्टीने आतापावतेो केलेली वाटिाल कौत कास्पद आहे. 

 
(१५) भारतीय जहाज–बाधंिी दुरूस्ती व तत्संिंग्न उद्योगािे भणवतव्य 

 
जहाज बाधंिी, द रुस्ती व तदन षंचगक व्यवसायाच्या चवकासासाठी कें द् सरकार पचहल्यापासून 

प्रयत्नशील आहे. या व्यवसायाच्या चवकासािी पचहली पायरी म्हिजे त्यासाठी आवश्यक ती साम ग्री, स टे 
भाग यािंी देशातल्या देशात चनर्थमती वाढचविे ही होय. याबाबत सल्ला देण्यासाठी १९५७ साली सरकारने 
चरअर ॲडचमरल श्री. बोस याचं्या अध्यक्षतेखाली एक स्र्ायी सचमती नेमली. या सचमतीने १९५९ व १९६६ 
साली दोन महत्त्वपूिय अहवाल सादर केले. १९६६ साली श्री. नंदा चतिे अध्यक्ष झाले. या सचमतीच्या 
सूिनाचं्या अंमलबजाविीसाठी १९६७ साली सरकारने कें द्ीय नौकानयन व पचरवहन मंत्रालयात वगेळा 
चवभाग उघडला. वहद स्र्ान चशपयाडय, गाडयन रीि वकय शॉप व माझगाव डॉक्स याचं्या प्रचतचनधींिा एक खास 
गट नेमण्यात आला. कारि हेि कारखाने या उद्योगात आघाडीवर होते. त्या गटािे प्रम ख काम होते, 
बोटींिी यंत्रसाम ग्री, चवचवध उपकरिे, स टे भाग याबाबत एक संचहता करिे व देशातल्या चनर्थमतीिा 
काययक्म आंखून तो अंमलात आििे. या गटाने बह मोल कामचगरी बजावली व देश ह्या व्यवसायाच्या 
आत्मचनभयरतेच्या चदशनेे वाटिाल करू लागला. १९७१ पासून या गटािे, काम, चवशाखापट्टिम येर्ील 
वहद स्र्ान चशपयाडयकडे सोपचवण्यात आले. सरकारने आता एक स्र्ायी जहाज बाधंिी द रुस्ती व संलग्न 
उद्योग चवकास मंडळ स्र्ापन केल्याने या गटािे काम याप ढे ह्या नवीन मंडळाकडे आले आहे. 

 
आत्मचनभयरतेच्या मागात अजूनही काही अडििी आहेत. त्या म्हिजे अप री मागिी, खास धतीिा 

कच्चा माल, बोटीवरील साम ग्री वापरण्यातील ताचंत्रक ज्ञानािा काहीसा अभाव, संचहतेत नेमून देण्यात 
आलेली चवचवध प्रमािे व पचरमािे, त्याचं्या उपय क्ततेबद्दल बोटखरेदीदाराचं्या मनातील शकंा इ. 

 
बोटींच्या आकारमानािा चविार करता, वहद स्र्ान चशपयाडय, माझगाव डॉक्स व गाडयन चरि 

वकय शॉप ह्या कारखान्यात २५ हजार ते २७ हजार टनी बोटी बाधंिे शक्य झाले आहे. कोिीन चशपयाडय मध्ये 
७५ हजार ते ८० हजार टनाच्या बोटी आपि बाधूं शकतो. या दोन आकारमानामधील स मारे ३५ ते ५५ 
हजार टनाच्या बोटी बाधंण्याबाबत काही चविार होिे आवश्यक आहे. जहाजबाधंिी कारखाने व देशातंगयत 
बोट खरेदीदार यानंी परस्पर सामजंस्य व सहयोग दाखवनू प ढील बोट बाधंिी काययक्म व बोटीच्या 
आकारमानाबद्दल जर काही “प्रमािे” चनचित केली तर बोट बाधंिी काययक्मास गती येईल. बाधंिी खिात 
बित होईल व भाडंवली ग ंतवि कीिीही योजनापूवयक आखिी करता येईल. अशीि प्रमाि व पचरमाि 
चनचिती इंचजने अन्य यंत्रसाम ग्री व स टे भाग याबंाबत आििे अवश्यक आहे. एवढेि नव्हे तर, जहाज 
बाधंिी कारखान्यामंध्येही ह्या मागण्या चवभागनू त्याचं्या चवशषेीकरिािे फायदे रूजवले पाचहजेत. त्याम ळे 
देशातंगयत मागिी चमळचवण्यासाठी होिारी स्पधा व त्याठायी होिारा आर्थर्क अपव्यय टळेल. 
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बोट द रूस्तीच्या बाबतीतही काही स धारिा करिे शक्य आहे. आज असे चदसते की, बोट मालक, 
कंपन्या, त्याचं्या बोटींना लागिाऱ्या द रूस्त्या स क्या गोदींच्या उपयोगाबाबत केवळ सोय–गैरसोय यािंा 
चविार करून परदेशी कारखान्यातूंन करून घेतात. त्यात आपि परकीय िलन वापरीत आहोत, याकडे 
त्यािें द लयक्ष असाव.े अर्ात अत्यतं तातंडीच्या व अटळ द रूस्त्या ताबडतोबीने बोट असेल त्या बंदरात 
कराव्या लागतात. पि बोट द रूस्तीिी जी इतर कामे काहीशी लाबंिीवर टाकता येण्यासारखी आहेत, 
तीही ते परदेशात सोचयस्करपिे उरकून घेतात. याबाबत कें द् शासनाने र्ोडेसे अचधक कडक धोरि 
स्वीकारिे आवश्यक चदसते. तसेि भारतातील “द रूस्ती गोद्या” अचधक काययक्षम बनवनू द रूस्तीसाठी 
लागिारा वळे व त्याम ळे परदेशाकंडे बघायिी बोट कंपन्यािंी वृत्ती बरीि कमी करता येईल. 

 
तरते वकय शॉप्स–मोठ्या पडावावंर जरूर ती यंत्रिा उभी करून बोट चकनाऱ्यावर न आिता 

चतच्याकडे जाऊन द रूस्तीिी कामे करू शकतील. अशा तरत्या वकय शॉप्सिा वाढत्या प्रमािात उपयोग 
केला पाचहजे. 

 
तळ द रूस्तीसाठी स क्या गोद्यािी देशातील संख्या कमी पडते. ती वाढवण्यािे प्रयत्न हवते. 

त्यािप्रमािे, आज उपलब्ध असलेया गोद्यािंा वापर योग्य प्रमािात व सतत २४ तास होतो की नाही हेही 
बघायला हव.े 

 
मोठ्या बोट बाधंिी प्रमािेि लहान नौका, लाँिेस, खेिक नौका इत्यादी बाधंिीमध्येही 

प्रमािीकरि व चवशषेीकरि करून, खिात काटकसर, बाधंिीतील वळेेत बित व अपव्ययी स्पधा टाळता 
येईल. 

 
वरील मागयदशयक तत्त्वावर या व्यवसायािी “प ढील पावले” पडली तर त्यािे भचवष्ट्य चनचिति 

उज्वल आहे. आंतरराष्ट्रीय वाहत कीत आज भारतािा वाटा नगण्य आहे. जागचतक टनभारात त्यािा 
१६/१७ वा क्माकं आहे. चनचित धोरि, त्यािी खंबीरपिे अंबलबजाविी व त्यासाठी ताचंत्रक के्षत्रात प्रगती 
व बदलत्या तंत्रािे अवधान ठेवल्यास, भारतीय जहाज बाधंिी, द रूस्ती व संलग्न उद्योगािी नौका मोठ्या 
डौलाने आंतरराष्ट्रीय सागरमागय आक्म ूलागेल याबद्दल शकंा नको. 

 
(१६) महाराष्ट्रातीिं जहाज बाधंिी व दुरूस्ती उद्योग :– 

 
म ंबईमध्ये माझगाव डॉक्स चलचमटेड ही सावयजचनक के्षत्रातील कंपनी सोडली तरी अन्यही लहान 

मोठ्या कंपन्या या व्यवसायात अगे्रसर आहेत. वसचदया वकय शॉप शापचरया डॉक्स ॲन्ड स्टील कंपनी जनरल 
इंचजचनयवरग वक्सय, मंगला इंचजचनअवरग इ. 

 
या व्यचतचरक्त कोकि चकनाऱ्यावर अनेक बंदरातूंन, पडाव, मचछमार बोटी, छोट्या लाँिेस 

बाधंावयािी कामे िालतात. काही चठकािी हा धंदा चपढीजात िालत आलेला आहे. “चशडािे पडाव” 
बाधंण्यामध्ये दाभोळ, रत्नाचगरी, देवगड व मालवि या बंदरािंा चवशषेेकरून उल्लेख करावयास हवा. काळ 
बदलला, नवीन तंत्र उदयाला आले. तशी ज न्या कलानंा अवकळा आली. तसे र्ोडेसे या धंद्यािेही झाले 
आहे. पि तो अजूनही तग धरून आहे. छोट्या मस्ट्च्छमारी बोटींिी मागिी तर सतत राहिार आहे. या 
उद्योगाला स संघचटत करून त्यािे आध चनकीकरि करण्यािी आज आवश्यकता आहे. त्यासाठी सरकारी 
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सहाय्यही उपलब्ध असते. नवीन याचंत्रकी पडाव बाधंण्यासाठी अगर आहेत त्या पडावािें याचंत्रकीकरि 
करण्यासाठी कें द् शासन महाराष्ट्र शासनाद्वारे स लभ हप्त्यावंर व अटींवर कजय देत असते. 
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प्रकरि १२ वे 
 

सकंीिच माणहती 
 

(१) भारतातीिं नौकानयनणवषयक प्रणशक्षि सोयी :– 
 
स्वातंत्र्यपूवय काळात नौकानयनचवषयक प्रार्चमक चशक्षि देण्यािी एकमेव सोय होती म ंबई 

बंदरातील ‘डफरीन’ जहाज. १९२७ पासून डफरीन बोटीवर चवद्याथ्यांना प्रत्यक्ष सम द्ावर अन भवासाठी 
जाण्याअगोदरिे चशक्षि देण्यात येई. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय नौकानयनािा चवकास स रू झाला 
आचि या के्षत्रातील चशक्षिाच्या सोयी अप ऱ्या पडू लागल्या. १९४७ मध्ये भारत सरकारने “नौकानयन 
प्रचशक्षि सचमती” ने सादर केलेल्या चशफारशीन सार या सोयींमध्ये टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्यात आली. 
आज देशामध्ये प ढील संस्र्ा या के्षत्रामध्ये प्रचशक्षिािे कायय करीत आहेत. 

 
१) प्रचशक्षि जहाज ‘राजेंद्’ (डफरीनच्या जागी), म ंबई. 
 
२) सागरी अचभयाचंत्रकी संिालनालय, म ंबई व कलकत्ता (डायरोक्टोरेट ऑफ मरीन इंचजनीयवरग 
रेवनग), लालबहादूर शास्त्री नौकानयन व सागरी अचभयाचंत्रकी महाचवद्यालय, म ंबई. (लालबहादूर 
शास्त्री नॉचटकल अँड मरीन इंचजनीअवरग कॉलेज, म ंबई.) 
 
३) प्रचशक्षि जहाज “भद्”, कलकत्ता. 
 
४) प्रचशक्षि जहाज “मेखला”, चवशाखापट्टिम, आंध्र. 
 
५) प्रचशक्षि जहाज “नौलक्षी”, नवलाखी, ग जरात. 
 
६) नरोत्तम मोरारजी इस्ट्न्स्टटू्यट ऑफ चशवपग, म ंबई. 
 
७) इंचडयन इस्ट्न्स्टटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी, पवई, म ंबई. 
 
या संस्र्ाचं्या कायािी माचहती र्ोडक्यात प ढे देण्यात येत आहे. 
 
(१) प्रणशक्षि जहाज “राजेंद्र” :– म ंबई बंदरस्ट्स्र्त हे जहाज, भारतीय तरुिानंा प्रत्यक्ष सम द्ावर 

चशक्षिासाठी जाण्यापूवीिे प्रार्चमक ज्ञान देत असते. चदनाकं १६ चडसेंबर १९७२ मध्ये या जहाजाने पूवीच्या 
“डफरीन” िी जागा घेतली. जहाजावर २५० चवद्यार्ी व १६० चशक्षक व कमयिाऱ्यािंी सोय आहे. प्रचतवषी 
२५० चवद्याथ्यांना या बोटीवरील चशक्षिक्मास प्रवशे देण्यात येतो. चवद्याथ्यािे वय, प्रवशे वषाच्या १ 
सप्टेंबरला २० वषांहून कमी असाव ेलागते व त्यािे चशक्षि इंटर सायन्स वा तत्सम परीके्षपयंत पदार्यचवज्ञान 
व गचित चवषयासह झालेले असाव ेलागते. प्रचशक्षिािा कालावधी एक वषांिा असतो. या प्रचशक्षिासाठी 
चनवड करण्यासाठी खास लेखी परीक्षा घेण्यात येते. परीके्षत उत्तीिय झालेल्या चवद्याथ्यािी तोंडी परीक्षा, 
शारीचरक व डोळ्यािंी तपासिी करण्यात येते. प्रचशक्षि अभ्यासक्म इत्यादीबाबत अचधक माचहती 
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‘नौकानयन महासिंालनालय’ (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ चशवपग), जहाज रानी भवन, बॅलाडय इस्टेट, 
म ंबई याचं्याकडे २ रुपये भरून चमळू शकते. 

 
(२) सागरी अणभयाणंत्रकी संिािंनािंय, मंुबई व किंकत्ता :– 

 
१९४९ मध्ये वरील संस्रे्िी स्र्ापना कलकत्ता येरे् झाली व त्यािी एक शाखा म ंबई येरे् काढण्यात 

आली. म ंबईमध्ये “लालबहादूर शास्त्री नौकानयन व अचभयाचंत्रकी चवद्यालयात” या चशक्षिक्मािी सोय 
करण्यात आली आहे. १९७४ पयंत दरवषी १०० चवद्याथ्यांना ह्या संस्रे्त प्रवशे चदला जात असे. वयोमयादा 
१६ ते १८ पयंत शकै्षचिक पात्रता उच्च माध्यचमक परीक्षा उत्तीिय. त्यातं पदार्यचवज्ञान, रसायनशास्त्र व गचित 
हे चवषय आवश्यक होते. िार वषांच्या सागरी अचभयाचंत्रकी चशक्षिक्माच्या प्रवशेासाठी अचखल भारतीय 
स्तरावर स्पधात्मक परीक्षा घेण्यात येते. ऑक्टोबर १९७५ पासून चवद्य त अचभयाचंत्रकी अगर याचंत्रकी पदवी 
परीक्षा उत्तीिय झालेल्या चवद्याथ्यांसाठी “एक वषांिा” खास चशक्षिक्म आंखून त्यानंा सागरी अचभयाचंत्रकी 
म्हिून बोटीवर घेण्यात येऊ लागले आहे. चवद्याथ्यांिी संख्या आवश्यकतेन सार कमीजास्त करण्यात येत 
असते. 

 
(३) (४) (५) प्रणशक्षि जहाज “भद्र”, “मेखिंा”, “नौिंक्षी” :– 

 
बोटीवरील नौकानयन व अचभयाचंत्रकी चवभागात काम करण्यासाठी घेण्यात येिाऱ्या खलाशाचं्या 

प्रचशक्षिासाठी वरील तीन जहाजावंर सहा मचहन्यािंा चशक्षिक्म आखंण्यात आलेला आहे. वरील तीन 
जहाजावंर आतापयंत स मारे २५,००० वर खलाशानंा चशक्षि देण्यात आले आहे. वरील चशक्षिक्माबद्दल 
अचधक माचहती महासंिालक, नौकायन महासिंालनालय (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ चशवपग) जहाज 
रानी भवन, बॅलाडय इस्टेट, म ंबई याचं्याकडे चमळू शकते. 
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िंािंबहादूर शास्त्री नौकानयन व सागरी अणभयाणंत्रकी णवद्यािंय, मंुबई 
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मंुबई बंदरातीिं एक मोठे दीपगृह 
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(६) नरोत्तम मोरारजी इस्न्स्टयूट ऑफ णशकपग :– मंुबई 
 
वरील संस्रे्िी स्र्ापना १९६९ मध्ये भारत सरकार व भारतातील चवचवध बोट वाहतूक कंपन्याच्या 

संय क्त प्रयत्नाने झाली. नौकानयन के्षत्रातील वाचिज्य चवषयक बाबीिे प्रचशक्षि देिे, परीक्षा घेऊन 
प्रमािपते्र देिे व या व्यवसायासमोर उभ्या असलेल्या समस्यािंा अभ्यास करिे हे या संस्रे्िे प्रम ख उदे्दश 
आहेत. ही संस्र्ा बोट भाडेपट्टट्यातील बारकाव,े नौंकानयनातील दलाली पद्धत, नौकानयन 
व्यवसायातील अन्य प्रर्ा, सागरी चवमा, नौकानयनािे अर्यशास्त्र, नौकानयन चवषयक कायदे, वाचिज्य 
चवषयक कायदे, बँवकग, व्यवसायािे ज्ञान, नौकानयनािा इचतहास व चवकास, सागरी मागय, बंदरे, आर्थर्क 
दृष्टीकोनातून भगूोलािे ज्ञान, चहशबेलेखन, इ. चवषयािें चशक्षि देत असते. २१ वष े पूिय झालेल्या 
पदवीधरास या संस्रे्त प्रवशे चमळतो एक वषाच्या अभ्यासक्मानंतर नौकानयन पदचवका (प्रर्म वषय) 
देण्यात येते. ही, पदचवका उत्तीिय झालेल्या चवद्याथ्यांस आिखी एक वषाच्या अभ्यासक्मानंतर नौकानयन 
पदचवका (अंचतम) या परीके्षस बसून ती पदचवका चमळचवता येते. 

 
नौकानयन चवषयाशी कमीत कमी ३ वष े संबंध असलेल्या, (यात नौकायन, बंदर चवभाग, 

जकातखाते इ. िा समावशे होतो) इछ कानंा सहयोग पदचवका परीके्षस (Associateship)बसता येते. ही 
परीक्षा उत्तीिय झालेल्यानंा सन्मान्य सदस्यत्व परीके्षस (Fellowship) बसता येते. 

 
संस्रे्िे कामकाज म ंबई येरू्न िालते. १९७२ पासून कलकत्ता येरे्ही चवभागीय कायालय स रू 

झालेले आहे. संस्रे्िा कारभार एक संिालक मंडळामाफय त पाचहला जातो. या मंडळावर २४ सदस्य असून 
त्यात नौकानयन महासंिालनालयािे संिालक, कें द् शासनािे नौकानयन व पचरवहन तसेि चवत्त व चशक्षि 
मंत्रालयािे प्रचतचनधी, राष्ट्रीय बंदर मंडळ, राष्ट्रीय नौकानयन मंडळ, भारतीय वाचिज्य महामंडळ, राष्ट्रीय 
जहाजमालक संघटना, चशवपग कॉपोरेशन यािें प्रचतचनधी असतात. 

 
(७) पवई म ंबई येर्ील इंचडयन इस्ट्न्स्टटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्रे्त इंचजचनअवरग चवषयािी 

पदवी धारि करिाऱ्या व चवचवध राज्य शासनानंी प्रचतचनय क्त केलेल्या अचधकाऱ्यासंाठी सागरी बाधंकाम 
चवषयक पदचवका चशक्षिक्म स रू करण्यात आला आहे. एक वषय, संस्रे्तील अभ्यासक्म व त्यानंतर 
जगातील प्रम ख बंदरातंील बाधंकामािी प्रत्यक्ष पहािी, असे चशक्षि चमळते. सागरी बाधंकामातील 
वैचशष्ट्ट्यािे त्याम ळे सखोल ज्ञान अचधकाऱ्यास प्राप्त होत असते. बंदरचवकास योजना तयार करताना व त्या 
प्रत्यक्ष कायास्ट्न्वत करताना या चशक्षिक्मािा फायदा होत असून, आध चनक स धारिािंा बंदर उभारिी 
काययक्मात समावशे केला जातो. 

 
(२) राष्ट्रीय नौकानयन मंडळ :– 

 
कें द्ीय सरकारला, नौकानयन के्षत्राबाबत सल्ला देण्यासाठी, मिंट चशवपग ॲक्ट, १९५९ या 

कायद्यातील तरत दीन सार एक “राष्ट्रीय नौकानयन मंडळ” १९५९ साली स्र्ापन करण्यात आले आहे. या 
मंडळािे प्रम ख काययप ढील प्रमािे आहे. 

 
१) भारतीय नौकानयनाच्या चवचवध प्रश्नाबंाबत कें द् शासनाला वळेोवळेी सल्ला देिे आचि 
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२) मिंट चशवपग ॲक्ट, १९५९ च्या संदभात उदभवलेली जी प्रकरिे कें द् शासन मंडळाकडे 
पाठवील त्याबाबत सल्ला देिे. सदस्यािंी कालमयादा दोन वषे असते आचि नंतर मंडळािी प नरयिना 
करण्यात येते. मंडळात प ढील प्रमािे सभासद असतात. 

 
१) भारतीय लोकसभेने चनवडलेले िार व राज्यसभेने चनवडलेले दोन सभासद. 
 
२) कें द् सरकारला उपय क्त वाटतील असे अन्य सभासद यािंी संख्या १६ पेक्षा अचधक असता 

कामा नये. हे सभासद प ढील के्षत्रािें प्रचतचनधी असतात. 
 
(अ) कें द् सरकार, (आ) जहाजमालक, (इ) दयावदी, (ई) कें द् सरकारला योग्य वाटतील व जे 

या मंडळावर उपय क्त होतील असे– 
 
या मंडळाप ढे सवयसाधारितः प ढील बाबी चविारार्य असतात :— 
 
१) योजनातंगयत भारतीय जहाज बाधंिीिी उचद्दष्ट,े 
 
२) या चवषयातंील सावयजचनक व खाजगी के्षत्राचं्या मयादा, 
 
३) चकनारी बोट वाहतूक, व्यवसाय व चशडाच्या जहाजािें प्रश्न, 
 
४) नौकानयन के्षत्रातील चवचवध श्रेिीतील दयावदी अचधकारी व कमयिारी यािंी आवश्यकता 
अजमाविे. 
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प्रणशक्षि जहाज ‘राजेंद्र’ 
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(५) देशातीिं जहाजबाधंिी व दुरुस्ती उद्योगािा णवकास :– 
 
या मंडळाने आतापावतेो इतरही अनेक महत्त्वािे प्रश्न हाताळले आहेत. उदा. भारतीय नौकानयन 

संस्रे्िी स्र्ापना, रुपयाच्या अवमूल्यनािा नौकानयन जहाज बाधंिी व द रूस्ती व्यवसायावर पचरिाम, 
चवकसनशील नवोचदत राष्ट्राबंरोबर नौकानयन संबंध, खाजगी व सावयजचनक के्षत्रातील कंपन्याचं्या नफ्यािे 
प्रमाि ठरचविे, बंदरातंील माल िढवण्या–उतरवण्याच्या सोयी, चवचवध आकडेवारीिे संकलन. 

 
[३] नौकानयनणवषयक काही आंतरराष्ट्रीय संकेत :– 

 
नौकानयन, सागरी माल व प्रवासी वाहतूक हा एक आंतरराष्ट्रीय उद्योग आहे. प्रत्येक राष्ट्र, 

आपल्या चकनाऱ्यालगतच्या काही अंतरापयंत सागरावर अचधसत्ता गाजवीत असते आचि त्या 
मयादेपचलकडे अर्ागं चननायक सागर असतो. चतरे् क ठल्याि राष्ट्रािी ह कमत नसते व क िा एका 
राष्ट्रािा कायदा लाग ूनसतो. परंत  राष्ट्राराष्ट्राशंी संबंध आले म्हिजे समन्वय आला, करार आले, मदार 
आले, समझौते आले. नौकानयनाच्या बाबतीत आतंरराष्ट्रीय पातळीवर प्रमािीकरिािी आवश्यकता 
भासते. प्रािरक्षक साधने, भाररेषा, जहाजबाधंिी, जहाजमालकािें चवचवध अचधकार व जबाबदाऱ्या, 
बोटींिे अपघात टाळण्यासाठी घ्यावयािी काळजी, खलाशाचं्या नोकरीचवषयक अटी, दीपगृहे, नौकानयन 
चवषयक चदव,े बोटींिा टनभार मोजायच्या पद्धती या प्रश्नािंी उकल आंतरराष्ट्रीय संकेतानंी साधली जाते. 
त्यालाि म्हितात “इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन ऑन चशपींग” अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय संकेतात भारत 
सहभागी झाला आहे. हे सकेंत वळेोवळेी परस्पर सहकायाने नवीन ताचंत्रक ज्ञानाम ळे, पचरस्ट्स्र्तीम ळे 
बदलत असतात. त्यातील काही संकेतािंा इरे् उल्लेख करण्यात येत आहे. 

 
(१) नौकानयन णवषयक–बोये, दीपगृहे इ. संकेत :– 

 
देशोदेशींिी जहाजे जगभर चफरत असतात. त्यानंा मागयदशयनासाठी व संभाव्य अपघात 

टाळण्यासाठी, बंदरामध्ये, चकनाऱ्यालगतच्या खडकाळ टापूमध्ये, अगर तत्सम धोकादायक चठकािे 
दशयचवण्यासाठी, प्रत्येक देशाने चवचशष्ट तऱ्हेिे चदव,े बोटी, अगर दीपगृहे उभी करावीत असा संकेत आहे. 
चलस्बन येरे् १९३० साली भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय पचरषदेत प ढील मस दे सवयसंमत करण्यात आले. 

 
(अ) नौकानयन संदेश पद्धतीबाबतिा सम्मतीनामा, 
 
(आ) नौकानयन मागयदशयक दीपनौकाबंाबतिे संकेत, 
 
(इ) दीपगृहािंी वैचशट्यपूिय लक्षिे व रेचडओ संकेताबाबत स्रू्लतत्त्व.े 
 
भारताने यातंील २ व ३ या मस द्यावंर सह्या केलेल्या आहेत. १९३६ मध्ये नौकानयनचवषयक बोयािंी 

प्रमाचित पद्धत तयार करण्यात आली. भारताने याही संकेतास मान्यता चदलेली आहे. 
 

(२) सुरणक्षततेबाबत संकेत :– 
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(अ) सागर प्रवासातीिं जीणवत रक्षिाबाबतिे आंतरराष्ट्रीय संकेत १९६०–१९७४ :– गेल्या शतकापासून 
जगातील सागरी राष्ट्रानंी या प्रश्नात लक्ष घालावयाला स रुवात केली होती. परंत  काही चवचशष्ट पचरमाचित 
संकेत तयार करून ते अनेक राष्ट्रानंी स्वीकारायला १९२९ साल उजाडले. १९६० मध्ये यातील तरत दी 
अचधक कडक करण्यात आल्या. जहाज बाधंिी तंत्रात व स रचक्षततेच्या पद्धती व साधनात जशी प्रगती होत 
गेली, तशी या संकेतातही वारंवार स धारिा होत गेली. अशा ७–८ द रूस्त्या होत होत, शवेटिा एक स सूत्र 
संकेत १९७४ साली तयार करण्यात आला असून, भारताने त्यास संमती चदली आहे. 

 
(आ) बोटीिी टक्कर अपघात प्रणतबंधक आंतरराष्ट्रीय संकेत–१९७२ :–बोटींिी टक्कर व संभाव्य अपघात 
टाळण्यासाठी यापूवी मान्य संकेत होते. १९६० मध्ये व आता १९७२ मध्ये, तो संशोचधत स्वरूपात 
स्वीकारण्यात आला आहे. भारताने हा संकेत स्वीकारला आहे. 

 
(३) कमािं भारदषचक रषो संकेत–१९६६ :– बोटीवर जास्तीत जास्त चकती माल भरला तर िालेल, हे 
दशयचविारी ही रेषा. ती पाण्याला लागेपयंत बोटीत माल भरला तर िालतो. ऋत मान व प्रदेशान सार त्यात 
र्ोडाफार फरक पडत असतो. ह्या रेषा दशयचवण्यासाठी काही स्रू्ल संकेत ठरचवण्यात आले आहेत. बोट 
बाधंिी. तील आध चनक तंत्र, हवामानचवषयक अचलकडील अभ्यास यािंा समन्वय साधून १९३९ च्या 
संकेतामध्ये बदल करून १९६६ मध्ये नवीन संकेत रूढ करण्यात आला आहे. १९७१ मध्ये त्यात र्ोडा 
फेरबदल करण्यात आला आहे. 

 
(४) बोटीिा टनभार मोजण्यासंबंधीिा संकेत–१९६९ :– या संकेताम ळे सवय राष्ट्रात एक प्रमाचित पद्धत 
रूढ होत आहे. चवचवध कारिासंाठी त्यािी चनतातं आवश्यकता असते. 

 
(५) आरोग्य व स्वच्िता णवषयक संकेत :– 

 
१९६९ साली भरलेल्या जागचतक आरोग्य पचरषदेने काही प्रमाचित संकेत घालून चदलेले आहेत. 

भारताने त्यािा स्वीकार केलेला आहे. 
 
याि तऱ्हेिे चवचवध संकेत, नौकानयन चवषयक देशोदेशींिे कायदे, तेलप्रदूषि, िोरटे उतारू, 

प्रवासी बोटी, ब डालेल्या बोटींिे अडर्ळे दूर करिे, कायदे भगंाबद्दल बोटींना अटकाव, सागरी 
अचधसते्तच्या मयादा, बंदरामंध्ये परकीय बोटींना द्यावयाच्या स चवधा, याबंाबत करण्यात आले आहेत. 
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटने तफेही चकमान वतेन, आरोग्य सेवा, नोकरीच्या अटी व सवलती, चकमान 
वय, उपाहार, चनवृत्ती वतेन, खलाशासंाठी बोटीवरील चनवास व्यवस्र्ा, ओळखपते्र, कामािे तास, स ट्या, 
हक्कािी रजा इत्यादींबाबत संकेत तयार केले आहेत व बह तेक सागरी राष्ट्रानंी ते स्वीकारलेले आहेत. 

 
या सवय संकेतामंागे कायदेशीर बंधन नसले तरी नैचतक दडपि असते व ज्या देशानंी या संकेतानंा 

मान्यता चदली आहे, ते त्यािें काटेकोरपिे पालन करावयािा प्रयत्न करीत असतात. त्याम ळे जागचतक 
नौकानयन सामजंस्य व त्याच्या चवचवध अंगात प्रमािीकरि वाढत िालले आहे. 

 
(४) भारतातीिं दीपगृहे व खाते :– 
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१९२९ पयंत ‘दीपगृहे’ हा राज्य सरकारच्या अखत्यारातील चवषय होता. १९२९ मध्ये भारतीय 
दीपगृहे कायदा १९२७ (इंचडयन लाइट हाऊस ॲक्ट १९२७) या अन्वये मध्यवती सरकारने ही जबाबदारी 
स्वतःकडे घेतली आहे. 

 
‘दीपगृह’ या संजे्ञत बोटींच्या नौकानयनाला सहाय्यभतू होतील अशा अनेक लहान-मोठ्या गोष्टींिा 

समावशे होतो. दीपबोटी, बोये, संकेत दीप, संकेत स्तंभ इ. प्रिचलत कायद्यान सार दीपगृहािे दोन 
पडतात. सवयसाधारि व स्र्ाचनक. हे वगीकरि करावयािे संपूिय अचधकार कें द् सरकारने स्वतःकडे राखून 
ठेवले आहेत. दीपगृहाच्या उपयोगाप्रमािे हे वगीकरि करण्यात येते. सवयसाधारि दीपगृहे ही 
कें द्शासनािी जबाबदारी असते तर स्र्ाचनक दीपगृहािंी देखभाल राज्य शासनाने वा चवर्श्स्त मंडळानंी 
करावयािी असते. 

 
राज्य शासन स्वतःिीि छोटीशी यंत्रिा उभारून या चदव्यािंी देखभाल करीत असते. 

कें द्शासनाकडे सवय महत्त्वािी आचि चकनाऱ्यावरील दीपगृहे असल्याने त्यानंी स्वतःिे एक खास खातेंि 
उघडले आहे. या खात्याच्या प्रम खाला प्रम ख संिालक, दीपगृहे व दीपनौका, असे अचभनाम असून त्यािंी 
मध्यवती किेरी, चदल्लीला असते. भारताच्या संपूिय चकनाऱ्यािे ६ चवभाग पाडण्यात आले असून प्रत्येक 
चवभागावर स्वतंत्र संिालकािी नेमिूक करण्यात येत असते. 

 
१९२७ च्या कायद्यान सार एक मध्यवती सल्लागार मंडळ स्र्ापण्यात आलेले असून त्यािी दर २ 

वषानी प नरयिना करण्यात येत असते. दीपगृहाच्या कायाशी संबधं असलेल्या व त्याच्या ताचंत्रक बाजूत 
चनष्ट्िात असलेल्या व्यक्तींिी या मंडळावर कें द् शासनातफे नेमिूक करण्यात येते. प ढील बाबतीत 
मंडळािा सल्ला घेण्यात येतो. 

 
१) दीपगृहाच्या जागा चनचित करिे, 
 
२) दीपगृहात स धारिा करिे वा ती रद्द करिे, 
 
३) दीपगृहातील वैचशष्ट्टे्य बदलिे वा त्याचं्या उपयोगात बदल करिे, 
 
४) या सवांसाठी लागिारा खिय करिे, 
 
५) बोटींकडून वसूल करण्यात येिाऱ्या दीपगृह श ल्कािे प्रमाि व त्यात वळेोवळेी बदल करिे / 
स िचविे. 
 
कें द्ीय नौकानयन व पचरवहन मंत्रालयािे सचिव हे या मंडळािे अध्यक्ष तर, दीपगहृ व दीपनौका 

खात्यािे प्रम ख संिालक हे या मंडळािे पदचसद्ध सदस्यसचिव असतात. 
 
या खात्याच्या कामािा व्याप प ढील काही आकड्ावंरून लक्षात येईल. खात्याकडे ११५ मोठी 

दीपगृहे, ७ रेचडओ बीकन्स, ८ डेक्का नेव्हीगेशन कें दे्, १३ ध के दशयके, एक दीपनौका आचि २१ दीपबोये, 
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चशवाय ३१ व्ही. एि. एफ. रेचडओ सेटस् आहेत. कलकत्ता येरे् खातेचनहाय ताचंत्रक चशक्षिािी शाळा आहे, 
आचि एक संशोधन कें द्ही आहे. 

 
(५) भारतातीिं जिंसवेक्षि खाते 

 
भारताच्या नौदलाच्या जलसवेक्षि खात्याकडे भारतािा चकनारा व आसपासच्या सागरािे 

नौकानयनाला उपय क्त असे नकाश े तयार करून प्रचसद्ध करण्यािे काम सोपचवण्यात आले आहे. 
जचमनीवर ज्याप्रमािे उठावािे नकाश ेतयार करून त्यात सम द्सपाटीपासून उंिी, खोली, नद्या, डोंगर, 
रेल्व े इ. दाखवलेली असतात, साधारितः त्यािप्रमािे सागरािेही नकाश ेतयार करून त्यात पाण्यािी 
खोली, पाण्याखालिे अडर्ळे वगैरे गोष्टी दाखचवण्यात आलेल्या असतात. इंग्लीश लोक जात्याि 
दयावदी. त्यानंी या कामािे महत्त्व फार अगोदर पासून हेरलेले होते. ईस्ट इंचडया कंपनीिा कारभार िालू 
झाल्यापासून त्यानंी ह्या कामाला आरंभ केला होता. आचि त्यासाठी ‘मरीन सव्हे ऑफ इंचडया’ असे खास 
खाते स्र्ापन केले होते. व कंपनीिी काही जहाजे या कामासाठी लावण्यात आली होती. १८ व्या 
शतकाअखेर, या खात्याने भारताच्या चकनाऱ्यािे बऱ्याि प्रमािात सवेक्षि केले होते. या कामात प ढाकार 
घेण्यामध्ये कॅप्टन चरिी व कॅप्टन ब्लेअर (पोटय ब्लेअर–अदंमान हे नाव या अचधकाऱ्याच्या स्मृत्यर्य देण्यात 
आले आहे) यािंी नाव ेप्राम ख्याने घ्यावी लागतील. वाढत्या व्यापाराबरोबर १९ व्या शतकाच्या स रुवातीला 
या खात्यािे महत्त्व वाढून ‘मरीन सव्हेअर जनरल ऑफ इंचडया’ कलकत्ता असे खास पद चनमाि करण्यात 
आले आचि कॅप्टन कोटय यानंी ते १८२३ पयंत साभंाळले. त्यानंी व कॅप्टन रॉय यानंी ३०० टनािंी चरसिय व 
४५० टनािंी इन्व्हेस्ट्स्टगेटर या बोटींच्या सहाय्याने फार मोठे संशोधन केले. आज चमळिाऱ्या नौकानयन 
नकाशात त्यातली खूप उपय क्त माचहती समाचवष्ट झालेली आढळून येते. 

 
१९५४ मध्ये, नौदलािे जलसवेक्षि कायालय डेहराडून येरे् नेण्यात आले, आचि तेव्हापासून 

नौकानयन नकाश ेप्रर्मि भारतात तयार करण्यात व छापण्यात येअू लागले. तोपावतेो, पहािी करून 
चमळालेली माचहती चिटीश नौदलाकडे पाठचवण्यात येत असे व त्यावरून ते नकाश ेतयार करून छापत 
असत. 

 
आज भारताच्या जलसवेक्षि चवभागात तीन स सज्ज व आध चनक उपकरिे बसचवलेल्या नौका 

आहेत, ‘दशयक’, ‘सतलज’ व ‘जम ना’. भारतीय बंदर सल्लागार मंडळाच्या जलसवेक्षि सचमतीमध्ये 
चविारचवचनमय होऊन, दर वषीिा सवेक्षिािा काययक्म आखण्यात येतो. यामध्ये सवयसाधारि नौकानयन व 
खास बंदर प्रकल्प सवेक्षिािा समावशे असतो. सवेक्षि हे एक सतत, अखंड िालू राहिारे कायय आहे. 
वळेोवळेी होिाऱ्या बदलािी नोंद घेऊन त्याबद्दल बोटींच्या कप्तानानंा सावध कराव ेलागते. ज ने नकाश े
बदलून नवीन तयार कराव ेलागतात. 

 
कोिीन येरे् नौदल सवेक्षि प्रशाला असून, जलसवेक्षि खाते, प्रम ख बंदरे व राज्यातील बंदर 

चवभागानंा लागिाऱ्या कमयिारी व अचधकारी वगांना चशक्षि देण्यािे कायय येरे् िालते. लवकरि ही संस्र्ा 
‘गोव्यात’ नेण्यात येिार आहे. या संस्रे्तील चशक्षिािा फायदा फक्त भारतालाि होतो असे नाही, तर 
अनेक चमत्रराष्ट्रही ह्या खास ताचंत्रक चशक्षिािा फायदा, या संस्रे्त आपले अचधकारी पाठवनू घेत असतात. 
भारत हा आंतरराष्ट्रीय, जलसवेक्षि संघटनेिा सभासद असून या कायात नेहमी लागिारे सहकायय चमळिे 
त्याम ळे त्याला स लभ होते. 
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(६) बोट वगीकरि संस्था–बोट नोंदिी– 

 
नौकानयन के्षत्रात चवचवध लोकािें अनेक तऱ्हेिे संबधं ग ंतलेले असतात. उदा. बोट मालक, 

दलाली कंपन्या, बँका, हमीदार (अंडर रायटसय), चवमा कंपन्या इ. या सवांना एखाद्या चतऱ्हाईत व तटस्र् 
संस्र्ाकंडून बोटीच्या मजब तीबद्दल जर हवाला चमळाला तर तो अचधक चदलासा देऊ शकतो. बोट बाधंिी, 
त्यािंी देखभाल व वळेोवळेिी द रूस्ती, त्यावरील अचधकारी वगांिी यर्ायोग्यता, यावंर बोटीिी आचि 
त्यान सार चवचवध लोकानंा ग ंतविूकीतील धोका आचि स रचक्षतता यािंा कयास बाधंता येतो. हे काम “बोट 
वगीकरि संस्र्ा” (क्लाचसचफकेशन सोसायटीज) करीत असतात. अशा तऱ्हेिी पचहली संस्र्ा स मारे २०० 
वषापूवी इंग्लंड मध्ये स रू झाली. त्यानंतरच्या काळात बोट बाधंिीच्या तंत्रात क्ातंीकारक बदल घडून 
आलेले असले तरीही बोटींच्या वगीकरिाच्या मागील मूलतत्त्व ेअजून तीि आहेत. आचि ती म्हिजे बोट 
बाधंिी प्रमािाबरह कूम आहे की नाही, (यात बोटीिा मजबतूपिा व स रचक्षततेिी चवर्श्सनीयता यािंा 
समावशे होतो) व त्यानंतरही बोट प्रत्यक्ष वाहत कीत आहे, तो पावतेो चतिी देखभाल नीट होत आहे की 
नाही व ती पूवयप्रमाचित मजब तीच्या कसोटीस वळेोवळेी उतरते की नाही ही होय. बोटीवरील अचधकारी वगय 
कोि, चकती असावा, हे अचलकडच्या काळात, ती ती राष्ट्रे व बोट कंपन्या ठरवीत असतात. बऱ्याि मोठ्या 
देशाचं्या स्वतःच्याि बोट वगीकरि संस्र्ा आहेत. उदा. अमेचरका, जपान, िीन, य गोस्लास्ट्व्हया, इग्लंड, 
रचशया इ. यातील इंग्लंडमधील “लॉइडस” ही चवर्श्व्यापी मान्यता असलेली सवात ज नी संस्र्ा आहे. 
भारतात नौकानयनािा जसजसा चवकास होत गेला तसतशी, स्वतःिी अशी स्वतंत्र संस्र्ा असावी हा 
चविार वाढीस लागला व ४ एचप्रल १९७५ रोजी “भारतीय बोट वगीकरि संस्र्ा” अचधकृतपिे स रू 
करण्यात आली. चतला “इंचडयन रचजस्टर ऑफ चशवपग” या नावानें ओळलेख जाते. ही व्यापारी संस्र्ा 
नाही. भारतातील बोटींिे मालक, सागरी चवमा कंपन्या, जहाजबाधंिी कारखानदार, बोटींिी इंचजने तयार 
करिारे कारखानदार, बंदर चवर्श्स्त मंडळे या संस्रे्िे सभासद आहेत. या संस्रे्िे प्रम ख कायालय 
म ंबईला असून, कलकत्ता व मद्ास इरे् शाखा कायालये आहेत. इंग्लंडमधील लॉईडस व अमेचरकन ब्य रो 
ऑफ चशवपग याचं्याबरोबर भारताने परस्पर सहकायािे करार केलेले आहेत. सध्या या संस्रे्च्या नोंदिीवर 
७५ बोटी असून, ही संख्या हळ हळू वाढत जाईल. 

 
(७) भारतीय नौकानयनािी बखर :— 

 
१) १७३६–ईस्ट इंचडया कंपनीने, श्री. लोवजी नोसेरवानजी याचं्या सहाय्याने पचहली जहाजबाधंिी 
गोदी बाधंली.१८८५ पयंत वाचडया क ट ंबाच्या देखरेखीखाली ही गोदी काययप्रवि होती व त्या 
कालावधीत लहान-मोठी ३०० जहाजे या गोदीत बाधंली गेली. 
 
२) १७५०–भारतातील पचहली स की गोदी म ंबई येरे् बाधंली गेली. 
 
३) १७८१–कलकत्ता येरे् पचहली स की गोदी बाधंली गेली. 
 
४) १८२९–म ंबई गोदीत पचहली वाफेवर िालिारी बोट “ह्य  वलडसे”, नौरोजी जमशटेजी वाचडया 
याचं्या देखरेखीखाली बाधंली गेली. 
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५) १८३८–कोस्टींग व्हेसल्स ॲक्ट– चकनारी वाहतूक करिाऱ्या बोटींिा कायदा-पास करण्यात 
आला. या कायद्यान्वये लहान चशडाच्या जहाजाचं्या नोंदिीिी व्यवस्र्ा करण्यात आली. 
 
६) १८६९–स वझे कालवा वाहत कीला ख ला झाला, त्याम ळे म ंबई व य रोप यातील अंतर स मारे 
४००० मलैानंी कमी झाले. 
 
७) १८७०–कलकत्ता पोटय कचमशनसयिी स्र्ापना. 
 
८) १८७९–बॉम्ब ेमेजर पोटय रस्ट ॲक्ट अमलात आला. 
 
९) १८८०–म ंबईतील चप्रन्सेस डॉक्सिे उदघाटन. 
 
१०) १८८८–म ंबईतील स्ट्व्हक्टोचरआ डॉक्सिे उदघाटन. 
 
११) १९१७—इनलँड स्टीमव्हेसल्स ॲक्ट पास झाला. 
 
१२) १९१९—वसचदया स्टीम नॅस्ट्व्हगेशन कंपनीिी स्र्ापना. ५ एचप्रल १९१९ रोजी वसचदया कंपनीच्या 
पचहल्या बोटीिे, ‘एस. एस. लॉयल्टी’िे इंग्लंडकडे प्रयाि. भारतीय झेंडा फडकवीत पचहली 
भारतीय बोट या चदवशी सागर संिाराला चनघाल्याने हा चदवस ‘राष्ट्रीय नौकानयन चदन’ म्हिून 
साजरा करण्यात येतो. 
 
१३) १९२०—कोिीन येर्ील मोठ्या बंदर चवकासाच्या कामास स रुवात. 
 
१४) १९२१—म ंबई, कलकत्ता, मद्ास ही प्रम ख बंदरे (मेजर पोटयस) म्हिून जाहीर करण्यात आली 
व कें द् सरकारने त्यािंा कारभार व चनयंत्रि स्वतःकडे घेतले. 
 
१५) १९२७—नौकानयन प्रचशक्षि बोट ‘डफरीन’िे कायय स रू. 
 
१६) १९३०—महात्मा गाधंींनी चकनारी वाहतूक भारतीय जहाजानंा राखून ठेवावी अशी मागिी केली. 
 
१७) १९३०—इंचडयन नॅशनल स्टीम-शीप ओनसय असोचसएशनिी स्र्ापना. 
 
१८) १९३३—चवशाखापट्टि हे प्रम ख बंदर म्हिून जाहीर झाले. 
 
१९) १९३५—सागरी अचभयाचंत्रकी (मरीन इंचजचनअवरग) चशक्षिािी ‘डफरीन’वर स रुवात. 
 
२०) १९३६—कोिीन हे प्रम ख बंदर म्हिून जाहीर करण्यात आले. 
 
२१) १९३९—वसचदया कंपनीने “बॉम्ब ेस्टीम नॅव्हीगेशन” कंपनीिी सूते्र ताब्यात घेतली. 
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२२) १९४१—भारतािे भतूपूवय राष्ट्राध्यक्ष डॉ. राजेंद् प्रसाद याचं्या हस्ते, पचहल्या भारतीय जहाज 
बाधंिी कारखान्यािा चवशाखापट्टि येरे् पायाभरिी समारंभ. 
 
२३) १९४४—१) म ंबई बंदरात प्रिंड चवस्फोट (ता. १४ एचप्रल). 
 

२) नौकानयन धोरिािी प नरयिना करण्यासाठी कें द्ीय सचमतीिी स्र्ापना. 
 
२४) १९४६—१) अमेचरकेतील ‘सीटल’ येरे् भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय नौकानयन पचरषदेत भारतािी 
उपस्ट्स्र्ती. 
 

२)भारतीय व्यवस्र्ापनेखालील इंचडया स्टीम शीप कंपनीने स्वतःच्या बोटीतून प्रर्म 
कलकत्ता, इंग्लंड व य रोप याचं्याशी चनयचमतपिे सागरी वाहतूक स रू केली. 

 
२५) १९४७—१) भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर प्रर्मि तत्कालीन कें द्ीय व्यापारमंत्री श्री. सी. एि. भाभा 
यािें अध्यक्षतेखाली म ंबईस नौकानयन पचरषद भरली व त्यात नवीन धोरिािी घोषिा करण्यात 
आली. त्यान सार कें द्सरकारने २/३ जहाज कंपन्या स्र्ापन कराव्यात व त्यात स्वतःिे ५१ टके्क 
भाडंवल ग ंतवाव ेअसे ठरचवले. 
 

२) वसचदया स्टीमशीप कंपनीने फेि वारीमध्ये प्रर्म म ंबई–इंग्लंड–य रोप दरम्यान 
चनयचमत माल व प्रवासी वाहतूक स रू केली. 

 
३) चवशाखापट्टि येरे् बाधंल्या गेलेल्या पचहल्या भारतीय बोटीिे (जलउषा) 
जलावतरि, ४ मािय १९४७ रोजी त्यावळेिे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू यािें 
हस्ते झाले. 

 
४) चद गे्रट ईस्टनय चशवपग कंपनी, नॅशनल स्टीमशीप कंपनी, व साऊर् इस्ट अेचशया 
चशपींग कंपनी या तीन भारतीय आगबोट कंपन्यािंी स्र्ापना. 

 
५) वसे्ट कोस्ट मेजर पोटय डेव्हलपमेंट कचमटीिी स्र्ापना. या सचमतीने काडंला येरे् 
प्रम ख बंदर (मेजर पोटय) बाधंण्यात याव ेअसे स िचवले ती सूिना कें द् सरकारने मान्य 
केली. 

 
२६) १९४९—डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ चशवपग–नौकानयन संिालनालयािी स्र्ापना. 
 
२७) १९५०—१) सावयजचनक व खाजगी संय क्त के्षत्रात ईस्टनय चशवपग कॉपोरेशनिी २ कोटी रु. च्या 
प्रारंचभक भाडंवलावर स्र्ापनाव्यवस्र्ापन वसदीया कंपनी. 
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२)भारत व वसगापूर या दरम्यान प्रर्मि भारतीय जहाज “जयगोपाल राय” माल 
तर्ा प्रवासी वाहत कीस प्रारंभ. 

 
२८) १९५२—१) काडंला बंदरािंा पायाभरिी समारंभ पंचडत जवाहरलाल नेहरू याचं्या हस्ते. 
 

२) चवशाखापट्टि येर्ील वसचदया कंपनीिा जहाज बाधंिी कारखाना वहद स्र्ान 
चशपयाडय कंपनीने ताबं्यात घेतला. 

 
३) चकनारी सागरी वाहत कीिे भारतीय बोट कंपन्यासंाठी आरक्षि पचरपूिय झाले. 

 
२९) १९५४—म ंबई, मद्ास व कलकत्ता या तीन प्रम ख बंदरात डेक पॅसेंजर वले्फेअर कचमटीिी 

स्र्ापना. 
 
३०) १९५५—काडंला प्रम ख बंदर (मेजर पोटय) म्हिून जाहीर. 
 
३१) १९५६—भारतीय सागरी अचधसत्ता चकनाऱ्यापासून ६ मलैापंययन्त राष्ट्रपतींच्या अचधसूिनेद्वारा 
वाढचवण्यात आली. (मािय). 
 
३१) १९५७—“वहद स्र्ान चशपयाडय” चवशाखापट्टि तफे पचहल्याि प्रवासी तर्ा माल संय क्त 
वाहतूक बोट “अंदमान” िी बाधंिी प री करण्यात आली. 
 
३३) १९५८—मिंट चशवपग ॲक्ट पास झाला. 
 
३४) १९६०—१)माजगावं डॉक्स चल. या खाजगी के्षत्रातील जहाज बाधंिी के्षत्रािे राष्ट्रीयकरि. 
 

२)चिटीश लोकािंी आर्थर्क ग ंतविूक असलेल्या “मोगल लाइन” या बोट कंपनीिे 
राष्ट्रीयीकरि. 

 
३५) १९६१—“ईस्टनय चशवपग कॉपोरेशन” व “वसे्टनय चशवपग कॉपोरेशन” या दोघािें “चद चशपींग 
कॉरपोरेशन ऑफ इंचडया चल.” मध्ये चवचलनीकरि. 
 
३६) १९६२—भारतीय आगबोट धंद्याने एक दश लक्ष स्रू्ल आकार टनभार (जी. आर. टी.) 
भारलक्ष्य ओलाडंले. 
 
३७) १९६४—पचहला राष्ट्रीय नौकानयन चदन साजरा ५–४–१९६४. 
 
३८) १९६५—पारदीप बंदर प्रमख बंदर म्हिून घोचषत. 
 
३९) १९६८—भारताने दोन दशलक्ष टनािें लक्ष्य ओलाडंले. 
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४०) १९६९—इंचडयन इंस्ट्त्स्टटू्यट ऑफ चशवपगिी स्र्ापना. (भारतीय नौकानयन संस्र्ा, म ंबई). 
 
४१) १९७२—१)चवशाखापट्टि बृहत् बंदरािा कोनचशला समारंभ. 
 

२)नौकानयन चशक्षि नौका “राजेंद्”िे उदघाटन. 
 

३) भारतीय नौदलासाठी माजगाव डॉक्सने बाधंलेली लढाऊ नौका “नीलचगरी” 
नौदलाच्या स्वाधीन. 

 
४२) १९७४—१) भारताने ३१–१–७४ रोजी तीन दशलक्ष टनािें लक्ष्य ओलाडंले. 
 

२)त चतकोरीन बंदर प्रम ख बंदर म्हिून घोचषत. 
 

३)खास हौशी प्रवाशासंाठी बाधंलेली सवय स खसोयीं नीय क्त बोट “हषयवधयन” माझगाव 
डॉक्सतफे, चशवपग कॉपोरेशन ऑफ इंचडयाच्या स्वाधीन. 

 
४३) १९७५—१)भारतातील चशवपग कारपोरेशन ऑफ इंचडया व इराििी आयय नॅशल चशवपग 
कॉपोरेशन यािंी ५ लाख टनभार बोटीने स रुवात करून संय क्त “इरानो चहन्द” चशवपग कंपनी 
स्र्ापन करण्यािा करार. 
 

२)भारतीय नौकायन रचजस्ररिी स्र्ापना. 
 

३) ६ जून १९७५ रोजी स वझे कालवा परत वाहत कीस स रू झाला (१९६७ साली बंद 
झालेला) 

 
४) भारताने ४ दश लक्ष टनािें लक्ष ओलाडंले. 

 
५)ज नी नौकानयन चशक्षि नौका डफरीन चनकाली काढण्यात आली. 

 
४४) १९७९—भारताच्या पचहल्या राष्ट्रीय सागरी वस्त संग्रहालयािे म ंबई बंदरातंील चमडल ग्राऊंड 
बेटावर उद्घाटन. 

 
(८) समुद्रावर वेळ, णदशा व स्थान णनणित करावयािे महत्त्व व साधने :– 

 
सागरातून नौकानयन करत असतानंा कप्तानाला सतत अवधान ठेवाव ेलागते की, त्यािी बोट 

आक्मीत असलेला मागय पूवय चनयोचजत योजनेन सार आहे की नाही. नाहीतर बोट भलत्याि बंदराला 
जाऊन लागायिी. भ पृष्ठावरून वाहतूक करतानंा रेल्वेला तीिे रूळ योग्य मागयवर ठेवतात. तर रस्ता, 
मोटारी व अन्य वाहनानंा ठराचवक चदशानंा नेत असतो. या चशवाय जागोजाग मलैािें दगड, मागयदशयक 
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ख िा, गावािंी नाव,े इत्यादी गोष्टी प्रवासात मागयदशयक ठरतात. भर सम द्ावर बोटींिे संिलन करताना 
यापकैी काहीि साधने उपलब्ध नसतात. वर आकाश व खाली िौफेर पािी. तेव्हा बोटीवरि अशी व्यवस्र्ा 
करावी लागते की, ज्याम ळे चनयोचजत मागावर बोटीिे स काि ूयोग्य त्या चदशलेा राहील. 

 
प्रवासािा आरंभ आचि अखेर या दोन वबदूतील मागयक्मिासाठी (आपि सोयीसाठी ह्यानंा ‘अ’ 

आचि ‘ब’ म्हिून संबोधू) प ढील गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. 
 
(१) अ आचि ब या वबदंूिी अक्षाशं व रेखाशं यानी चनचित केलेली व नकाशावर दशयचवलेली 

चठकािे. 
 
(२) त्या दोन वबदंूमधील अंतर व ते दोन वबदू जोडिाऱ्या रेषेिी चदशा चनचित करिे. 
 
(३) या रेषेवर बोट मागयक्मि करीत असताना वळेोवळेी चतिे अिूक स्र्ान चनचित करिे. 
 
अक्षाशं व रेखाशं हे अगदी अिूकपिे चनचित करता येतात. तेही चमचनट व सेंकंद व त्यािेंही दशाशं 

भाग देऊन वतयचवता येतात. आचि ‘अ’ व ‘ब’ या वबदंूना जोडिारी रेषा सरळ असल्यास अंतर अर्ाति कमी 
पडते. तर्ाचप वाटेत नौकानयनाच्या दृष्टीने काही अडर्ळे असतील, उदा. उर्ळ पािी, खडक, सागरी 
प्रवाह, वादळी मागय, इत्यादी मागात तात्प रता बदल करावा लागतो. बोटीिे संिलन हे केवळ चतिी गती 
आचि चनयोचजत चदशा, या दोन गोष्टींनी ठरत नसते, तर वाऱ्यािंी चदशा व जोर, तसेि सागरातील प्रवाह 
हेही बोटीच्या संिलनावर पचरिाम करीत असतात. त्याम ळे रात्र असो अगर चदवस असो, बोटीिे स्र्ान 
वळेोवळेी तपासून ती पूवयचनयोचजत मागावर आहे वकवा नाही यािा अदमास घेऊन चतच्या संक्मिािी चदशा 
व गती यात योग्य तो फेरफार करिे आवश्यक होते. वरील उचद्दष्ट साध्य करण्यासाठी प ढील गोष्टींिी 
आवश्यकता असते. 

 
१) बोटीच्या संक्मिािी चदशा, नकाशावरील मागय व त्या संदभात पूवी चनचित केलेल्या ख िाचं्या 

अन षंगाने चतिे स्र्ान दशयचविारी यंत्रिा बोटीवर हवी. 
 
२) बोटीिा वगे मोजण्यािी पद्धत. 
 
३)रात्र असो अगर चदवस असो बोट ज्या स्र्ानावर असेल त्यािे अगदी अिूक अक्षाशं व रेखाशं 

काढण्यािी पद्धत व यंत्रिा. 
 
चदशा दशयनासाठी लोहि ंबकीय होकायंत्रािा उपयोग फार प्रािीन काळापासून चिनी लोक करीत 

असत, असा इचतहासकारािंा दावा आहे.या यंत्राम ळे उत्तर चदशा चनचित होते. परंत  पृथ्वीवरील स्र्ाचनक 
लोहि बकत्वाम ळे तसेि बोटीवरील लोखंडाम ळेही या होकायंत्रािी चदशादशयक स ई चविचलत होत असते. 
व मग ती खरी उत्तर दाखव ूशकत नाही. हे चविलन चकती प्रमािात होते, यावरही काही गचिती आराखडे 
बाधंण्यात आले आहेत. अचलकडच्या काळात “गायरो” होकायतं्रािा शोध लागला आहे. त्यावर अन्य 
लोहि ंबकीय के्षत्रािा पचरिाम होत नाही व तो नेहमीि बरोबर उत्तर चदशा दशयचवतो. त्याम ळे बह तेक 
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बोटीवर गायरो होकायतं्रि बसवलेले असते. त्याम ळे उत्तर चदशा एकदा चनचित झाली की बोटींना अन्य 
कोष्टके माडूंन आपला प ढील मागय चनचित करता येतो. 

 
बोटीिा वगे मोजवयािी अनेक यंते्र उपलब्ध आहेत. तर्ाचप हा वगे बोटीिा दयावरील पाण्यावरिा 

वगे असतो. ख द्द दयािे पािी प्रवाही असल्यास बोटीिा सम द्तळावरिा म्हिजे जचमनीशी संबंचधत वगे 
वगेळा असतो. तो कळण्यासाठी अचलकडे नवीन लासर तत्त्वािा अवलंब केलेली उपकरिे वापरण्यात येत 
असतात. 

 
बोट एखाद्या चनचित (जचमनीवरील) वबदूपासून चनघाली व चतने चनचित मागावर ठराचवक वगेाने 

प्रवास केला की, त्या बोटीिे स्र्ान नकाशावर पके्क करता येते. परंत  वर उल्लखे केलेल्या काही कारिाम ळे 
हे स्र्ानही बरोबर आहे की नाही हे तपासून पाहण्यासाठी खगोल शास्त्रािी मदत घ्यावी लागते. त्यासाठी 
आकाशातील सूयय, िंद्, धू्रव तारा व अन्य तारकासमहू यािें सम्यक ज्ञान असावयास हव.े या दोघािंी 
त लना करून बोटींिे स्र्ान चनचित करता येते. 

 
खगोल शास्त्राच्या सहाय्याने नौकानयन मागय ठरचवण्याच्या बाबतीत (भारतातील) िोल, अरब व 

चिनी लोकानंा मान चदला पाचहजे. नौकानयनासाठी ग्रह व तारे यािंी मदत घेण्यािी स रूवात अर्ाति धू्रव 
ताऱ्यापासून झाली. 

 
रेखाशंािा नौकानयानासाठी उपयोग प ष्ट्कळि नंतरिा आहे. प्रत्येक १५ रेखाशानंतर एका तासािा 

फरक होत जातो हे पृथ्वीगोलाच्या ३६० रेखाशंात २४ तास बसतात यावरून चसद्ध होते. या सवय रेखाशंाचं्या 
वळेेिी जोडिी नेहमीि ग्रीनवीि हे शून्य अंश धरून करण्यात येते. 

 
आकाशातील चवचवध ताऱ्याचं्या वार्थषक पचरभ्रमिािी माचहती देिारे नावीकी पंिागं दरवषी प्रचसद्ध 

केले जात असते. याला इंस्ट्ग्लशमध्ये “नॉचटकल अल्मनॅक म्हितात. या पंिागावरून आकाशस्र् ग्रहाशंी 
बोटीिी स्ट्स्र्ती काय होते, हे बोटीिे कप्तानाला समजते व बोटीिी बरोबर जागा तो चनचित करू शकतो. 
आकाशातील तारकाचं्या सहाय्याने नौकानयन मागय चनचितीसाठी दोन उपकरिािंी जरूरी असते. १) 
सेक्स्टंट रीडर व २) क्ॉनॉमीटर. सेक्स्टंट रीडरिे सहाय्याने क ठल्याही ताऱ्यािंी चक्षतीजापासूनिी ऊंिी 
काढता येते. तर क्ॉनॉमीटर अिूक वळे दशयविारे एक घड्ाळ असते. आचि ते ग्रीनवीि वळेेशी चनगडीत 
असते. 

 
नौकानयनािे आिखी एक महत्त्वािे साधन म्हिजे नौकानयन नकाशा. ज्याला आपि सागरी 

सवेक्षि नकाशा म्हि.ू इंस्ट्ग्लशमध्ये यालाि ॲडचमरल्टी िाटय असे म्हितात. या नकाशावर चवभागशः 
देशािंी चकनारपट्टी व सम द्मागािी खोली, चदशा, प्रवाह, अडर्ळे इत्यादी गोष्टी ठळकपिे दशयचवलेल्या 
असतात. 

 
अिूक होकायंत्र, सेक्स्टंट रीडर, क्ॉनोमीटर, नौकानयन पंिागं, सागरी सवेक्षि नकाश ेआचि 

प्रचशचक्षत व तरबेज नौसंिालक असला की, जगातल्या क ठल्याही सम द्ावर तो बोट चनवेधपिे व अिूकपिे 
नेऊ शकतो. 

 



 

अनुक्रमणिका 

अचलकडे चवद्य त उपकरिानंी (इलेक्रॉचनक उपकरिे) नौकानयन शास्त्रातही प्रवशे करून 
बोटींच्या संिलनात खूपि सोयी, स धारिा व स रचक्षतता आिली आहे. या उपकरिात डेक्का, लोरॅक–
लोरॅन सी, रािा, इ. नाव े येतात. या उपकरिाचं्या साधनानंी सवयसाधारितः चकनाऱ्याजवळ असलेल्या 
बोटींना तर केवळ एका क्षिात फक्त काही बटने दाबून बोटीिे स्र्ान व वळे नक्की समजू शकते. या 
उपकरिात रेचडओ लहरींिा उपयोग करण्यात येत असल्याने, चकनाऱ्यापासून फार दूर असलेल्या बोटींना 
त्यािा फारसा उपयोग होऊ शकत नाही. या पद्धतीत बोटींवर जशी काही उपकरिे ठेवावी लागतात, 
तशीि चकनाऱ्यावरही काही चठकािी या उपकरिानंा पूरक अशी यंत्रिा उभी करावी लागते. ज्या 
चकनाऱ्यावर तेर्ील शासनाने ही यंत्रिा उभी केली नसेल, तेरे् अर्ाति या पद्धतीिा अवलंब करता येत 
नाही. 

 
आता तर आपि मानव चनर्थमत कृत्रीम उपग्रहाच्या काळात प्रवशे केला आहे. या उपग्रहामंाफय त 

दळिवळिाच्या के्षत्रात खूपि क्ान्ती घडून येत आहे. त्यािे पडसाद नौकानयन के्षत्रातही पडत आहेत 
आचि त्याम ळे नौकानयनातील या अंगािी स लभता वाढत रहािार आहे. 

 
(९) मध्यवती जिं णवदु्यत संशोधन कें द्र, खडकवासिंा पुिे :– 

 
वरील कें द्ात, नद्या व धरिे, चवद्य त चनर्थमती, पूरचनयतं्रि या बरोबरि बंदर चवषयक संशोधनही 

होत असते. चनरचनराळ्या बंदराचं्या प्रचतकृती तयार करून त्यात संकस्ट्ल्पत बाधंकामािंा उदा. लाटरोधक 
कोट, धके्क इत्यादींिा अभ्यास करण्यात येतो. कृचत्रमचरत्या लाटा व प्रवाह चनमाि करून प्रचतकृतीत काय 
पचरिाम होतो, यािे नक्की अदंाज बाधंता येतात. त्याम ळे लाटरोधक कोट व धके्क यािंी अन क लतम आखिी 
करता येते. त्यािंी लाबंी, रंुदी, ऊंिी, चदशा बाधंकामात वापरावयािे चवचवध साचहत्य, आकारमान इ. 
चनचित करता येवनू बाधंकामावरील खिय चकमान ठेवता येतो. 

 
या संस्रे्त बंदराप्रमािेि बोटींच्या प्रचतकृवतिीही टाक्यात िाििी घेता येते. व अन कूलतम 

आकारमान, अर्श्शक्ती इ. िी पचरमािे अजमावता येतात. 
 
ही संस्र्ा सागरी धूप प्रचतबंधक उपायाबंाबतही मागयदशयन व प्रचतकृती िािण्या करीत असते. 
 
आज ही संस्र्ा या के्षत्रात बह मोलािी कामचगरी बजावीत आहे. केवळ भारतातील सवय राज्यामंधूि 

नव्हे, तर आचशयातील अनेक नवोचदत राष्ट्राकंडून या संस्रे्कडे मागयदशयनासाठी योजना येत असतात. 
 

(१०) महाराष्ट्र इणंजणनअकरग रीसिच इस्न्स्टयूट नाणसक (मेरी) :– 
 
महाराष्ट्र शासनाच्या पाटबधंारे चवभागाच्या कके्षत वरील संस्र्ा स्र्ापन करण्यात आली असून 

पाटबंधारे चवषयक योजना ं प्रमािेि, चतरे्ही आता एक लहान बंदर चवषयक संशोधन चवभाग स्र्ापन 
करण्यात आला आहे. खडकवासला कें द्ात काम फार वाढल्याने नाचसक येर्ील संस्रे्त हा चवभाग 
उभारण्यात आला असून यर्ावकाश तो उपय क्त होत जाईल. 

 
(११) भारतातीिं नौकानयन व बंदर णवषयक प्रमुख कायदे :– 
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(१) णद मिंट णशपींग ॲक्ट १९५८ :–भारतातील नौकानयन चवषयक प्रम ख कायदा म्हिजे The 
Merchant Shipping Act, 1958, भारतीय व्यापारी नौकानयन कायदा, १९५८ हा होय. भारतीय 
नौकानयनािा चवकास, त्यासंबंधी चवचवध कायद्यािें एकत्रीकरि, बोटींच्या नोंदिीचवषयक तरत दी, राष्ट्रीय 
नौकानयन मंडळािंी व राष्ट्रीय जहाज बाधंिी चनधीिी स्र्ापना, अशा अनेक उदे्दशाने कें द् शासनाने हा 
कायदा संमत केला. हा कायदा १८ भागात चवभागला आहे. पचहल्या भागात नामकरि, कायदा अमलात 
यावयािी तारीख, कायद्यािी व्याप्ती व प्रय क्ती, बोटी व नौकानयन चवचवध संज्ञािें कायदेशीर अर्य यािंा 
अंतभाव आहे. भाग दोनमध्ये राष्ट्रीय नौकानयन मंडळािंी स्र्ापना व त्यािे कायय याचं्या तरत दी आहेत. 
कायद्याच्या अम्मलबजाविी करिाऱ्या चवचवध अचधकरिाचंवषयी, उदा. नौकानयन, संिालनालय, 
वाचिज्य नौकानयन खाते, नौकानयन कायालये, खलाशािंी सेवाचनयोजन योजना, नोकरीच्या शती, 
इत्यादीबद्दलच्या तरत दी चतसऱ्या भागात आहेत. जहाजबाधंिी चनधीच्या उभारिीचवषयक उहापोह िवथ्या 
भागात आहे. 

 
बाकीच्या चवभागािंी रिना अशी आहे भाग–५, बोटींिी नोंदिी, व मालकी बद्दल. 
 
यातील कलमान सार प्रत्येक भारतीय जहाजाला नोंदिी करिे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

भारतीय जहाजािंी व्याख्या अशी करण्यात आली आहे. 
 
१) एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीिे ते जहाज असल्यास ती व्यक्ती भारतीय नागचरक असावयास 

हवी. 
 
२) एखोद्या कंपनीच्या मालकीिे जहाज असल्यास, प ढील अटी प ऱ्या व्हावयास हव्या :— 
 
(अ) कंपनीिे प्रम ख काययके्षत्र व कायालय भारतात असावयास हव.े 
 
(आ) एकूि भाडंवलापैकी ७५ टके्क भाग भाडंवल भारतीय नागचरकािें असाव.े (कें द् शासनास 
याबाबतिी अट चशर्ील करावयािे अचधकार देण्यात आले आहेत.) 
 
(इ) संिालक मंडळापैकी ३/४ संिालक भारतीय नागचरक हवते. 
 
(ई) संिालक मंडळािे अध्यक्ष व काययकारी संिालक असल्यास ते भारतीय नागचरक असावते. 
 
(उ) कंपनीिा कारभार, व्यवस्र्ापन एजन्सीमाफय त होत असल्यास वरील अटी त्यानंी प ऱ्या 
करावयास हव्यात. 
 
या भागातील बाकीिी कलमे नोंदिीच्या चवचवध बाबींचवषयक आहेत. त्याति भारतीय बोटीने 

कें द्शासनाने चनय क्त केलेले चनशाि (National Colour) फडकावयाच्या सक्तीच्या तरत दी आहेत. 
याबाबतच्या तरत दींच्या सक्त अंमलबाजविी संबंधीिी कलमे व त्यािंा भगं केल्यास होिारे पचरिाम 
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यािंाही समावशे आहे. तसेि बोटींिे चवचवध पद्धतीने मोजावयािे टनभार त्यािंी नोंदिी, ते मोजावयािी 
पद्धत इ. िाही उल्लेख आहे. 

 
भाग ६ बोटीवरील अचधकाचधक वगय, त्यािंी चशक्षिचवषयक पात्रता, त्याचं्या परीक्षा प्रमािपत्र इ. 

 
भाग ७ बोटीवर क ठल्या वगािे चकती अचधकारी, खलाशी, इंचजचनअर वगैरे असावते, त्याचं्या कायदेशीर 
जबाबदाऱ्या, खलाशासंाठी सेवा आयोग, राष्ट्रीय दयावदी कल्याि मंडळािी स्र्ापना व त्यािें कायय इ. 

 
भाग ८ प्रवासी बोटी त्यािंी तपासिी, बोटीवरील अचधकारी वगय, स रक्षाचवषयक बाबी, खास याते्रकरू व 
चबगरशाचयका उतारू बोटी (Unberthed Passanger Ships) याबाबत खास कलमे. 

 
भाग ९ १०, १० अ व १३–बोटींिी स रचक्षतता, त्यानंा होिारे अपघात, टकरी, नौभगं व त्यािें नष्टशषे भाग 
हलचविे, बोट बाधंिीिे चनयम, जीवरक्षक व आगप्रचतबंधक साधने, चबनतारी संदेश यंत्रिा, बोटींिे 
स्ट्स्र्रीकरि, कमाल भारदशयक रेषा, त्याबाबतीतील प्रमािपते्र इत्यादीं तरतूदी यात आहेत. 

 
भाग ११ व ११ अ–नौकानयन आचि बोटीवरील तेलाम ळे होिाऱ्या प्रद षिसंबधंीच्या बाबी. 

 
भाग १२ बोटींच्या अपघातािंी िौकशी व त्यासाठी खास मंडळे नेमण्यािे अचधकार. यात भारतीय बोटींना 
चवदेशी झालेल्या अपघातािंी िौकशी समाचवष्ट आहे. 

 
भाग १४ चकनारी सागरी वाहतूकीिे चनयंत्रि. 

 
भाग १५ चशडाचं्या जहाजािंी नोंदिी, त्यातील बदल, स रचक्षतता इत्यादी. 

 
भाग १६ कायद्यातील चवचवध तरत दींिा भगं केल्याबद्दलच्या चशक्षा व त्याचं्या पद्धती. 

 
भाग १७ परीक्षक नेमिे, बोट तपासिी अचधकाऱ्याचं्या अचधकार–कक्षा इ. 

 
भाग १८ चनरसन व व्यावृचत्त (Repeals and Savings) 

 
(२) णद इणंडयन पोटचस् ॲक्ट, १९०८ (भारतीय बंदर कायदा) :– 

 
हा कायदा एकूि ८ प्रकरिात चवभागण्यात आला असून त्यािी आखिी प ढीलप्रमािे आहे :– 
 

भाग १– प्रास्ताचवक – कायद्यािे नाव, व्यावृत्ती (Savings) व चवचवध संज्ञािें कायद्यातील अर्य व 
कायद्यािी व्याप्ती. यातील एका तरत दीन सार, शासन या शब्दािा अर्य, जी बंदरे या कायद्यान सार प्रम ख 
बंदरे म्हिून जाहीर केली आहेत, त्याचं्या बाबतीत कें द् शासन व अशी बंदरे सोडून अन्य बंदराचं्या बाबतीत 
राज्य शासन असा देण्यात आला आहे. 
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भाग २– शासनािे अचधकार–यात कायदा लाग ूकरण्यािे अर्वा तो काढून घेण्यािे, तसेि बंदराचं्या सीमा 
चनचित करिे, बदलिे याबाबतिे अचधकार व बंदरािंा कारभार योग्य तऱ्हेने िालचवण्यासाठी अचधचनयम 
करण्यािे शासनािे अचधकार यािंा उल्लेख आहे. बंदरातील वाहतूक चनयमन, धक्क्यािंा उपयोग, 
त्यासंबधंी आकारावयािे श ल्क, बंदरात वाहतूक करिाऱ्या बोटी, नौका यािें भाडे, रोगप्रचतबंधक उपाय, 
बंदरातील पािी, तेल व इतर प्रवाही मालामं ळे दूचषत होऊ नये याबद्दल घ्यावयािी खबरदारी इत्यादी 
बाबींसंबधंी अचधचनयम करावयािे अचधकार शासनाला देण्यात आले आहेत. 

 
भाग ३– यात कायद्याच्या अम्मलबजाविीसाठी नेमावयािे अचधकारी, त्यािें अचधकार व त्याचं्या 
जबाबदाऱ्या यािंा समावशे आहे. यात बंदरातील वाहत कीस क ठल्याही तऱ्हेिा होिारा अडर्ळा दूर 
करावयाच्या अचधकारािंा समावशे आहे. 

 
भाग ४– बंदरात बोटींिे संरक्षि आचि बंदरािंी साफसफाई व पर्दशयक सेवसेंबंधीच्या तरत दी यािंा 
समावशे आहे. 

 
भाग ५ – बंदरात येिाऱ्या बोटींकडून बंदरपट्टी वसूल करावयािे अचधकार, ती न भरल्यास करावयािी 
कायदेशीर कारवाई, तत्संबधंीिे चहशबे, बंदरपट्टीच्या संदभात बंदरािें गट पाडिे, पर्दशयन श ल्क इत्यादी 
बाबी यात समाचवष्ट करण्यात आल्या आहेत. 

 
भाग ६– बंदरात बोटीने प्रवशे केल्यावर चतच्या कप्तानाने ओळख पटचवण्यासाठी दशयवावयाच्या साकेंचतक 
ख िा व त्या न दाखचवल्यास करावयािी चशक्षा, दंड या संबंधीिे चववरि यात आहे. 

 
भाग ७– या कायद्यातील तरत दी अगर त्या तरत दीन सार काढण्यात आलेले अचधचनयम यािंा भगं केल्यास 
चशक्षा व ग न्ह्याचं्या िौकशीिी पद्धत इत्यादी बाबी या भागात आहेत. 

 
भाग ८– इतर प रविी तरत दी यात आहेत. बंदरात बोटीने राष्ट्रीय चनशाि फडकचवण्याबाबतिी तरतूद, 
परदेशी खलाशी व अचधकारी बोट भारतीय बंदरात असताना आपली बोट सोडून पळून गेल्यास, त्याच्या 
बाबतिी वागिूक, बंदराचं्या स रचक्षततेसाठी बंदर अचधकाऱ्यानंा इतरािंी मदत मागण्यािी व ती त्यानंी 
द्यावयािी सक्ती या व अन्य चकरकोळ बाबी सामाचवष्ट आहेत. 

 
(३) णद इन्िंॅंड स्टीम व्हेसल्स ॲक्ट १९१७ :– 

 
भारतातील अंतगयत जलवाहत कीत उपयोगात आिल्या जािाऱ्या वाफाऱ्या, लाँिेस इ. संबधंी हा 

खास कायदा करण्यात आला आहे. संपूिय वा अंशतः वाफेवर व चवजेवर वा अन्य याचंत्रकी शक्तीवर अंतगयत 
जलमागावर िालिाऱ्या सवय तऱ्हेच्या जलवाहनानंा हा कायदा लाग ूआहे. जलवाहनानंा यातील संपूिय वा 
अंशतः तरत दीतून म क्तता देण्यािे अचधकार राज्य शासनानंा आहेत. काही चठकािी, चवशषेतः खाड्ामंध्ये 
सागरी भरती-ओहोटीिा पचरिाम होत असतो. चतरे् हा कायदा लाग ूकरण्यािे अचधकार कें द् शासनास 
देण्यात आले आहेत. हा कायदा जरी अचखल भारतीय स्वरूपािा असला तरी त्यािी अम्बलबजाविी 
करण्यािी जबाबदारी राज्या शासनावंर टाकण्यात आली आहे. हा कायदाही ८ चवभागात चवभागण्यात 
आला आहे. ते असे :– 
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भाग १– कायद्यािे नाव, त्यािी व्याप्ती व कायद्यातील संज्ञािें स्पष्टीकरि. 

 
भाग २– कायदा लाग ूअसिाऱ्या जलवाहनािें परीक्षि, मोजमापिी, त्यासाठी नेमावयािा अचधकारी वगय, 
त्यािंी पात्रता, अचधकार इत्यादी. 

 
भाग २ अ– याचंत्रकी नौकािंी नोंदिी, नोंदिी पत्रकातील तपशील, नोंदिीतील बदल, नोंदिी पत्रक 
रद्दबातल करावयािे अचधकार, या भागातील तरत दींसाठी अचधचनयम करावयािे शासनािे अचधकार इ. 

 
भाग ३– या नौका िालचविाऱ्या अचधकारी व कमयिाऱ्याचं्या पदचवका परीक्षा, त्यानंा द्यावयािी प्रमािपते्र 
इत्यादीबाबतच्या तरत दी. यात मास्टर, ताडेंल, नौकाचधपती, सारंग, इंचजन ड्रायव्हर यािंा समावशे होतो. 

 
भाग ४– अपघात झाल्यािी खबर देण्यािी मास्टरिी जबाबदारी त्यानंतर अपघातािी िौकशी करावयािी 
पद्धत, खास कोटय नेमण्यािे शासनािे अचधकार इत्यादी तरत दी. 

 
भाग ५– चवचशष्ट पचरस्ट्स्र्तीत (अपघात वगैरे) भाग ३ अन्वये चदलेली पात्रता, प्रमािपते्र रद्द वा चनलंचबत 
करण्यािे शासनािे अचधकार यात समाचवष्ट आहेत. 

 
भाग ६– उतारंूच्या स रचक्षततेसाठीच्या अनेक तरत दी यात आहेत. त्यासाठी अचधचनयम करिे, कमाल व 
चकमान उतारू वाहतूक क्षमता चनचित करिे, भाडे म क्र करिे, अशा नौकावंर धोकादायक वस्तू/माल 
न्यावयास प्रचतबधं करिे इत्यादी बाबींिा उल्लखे यात करण्यात आला आहे. 

 
भाग ७– कायद्यातील चवचवध तरत दींिा भगं केल्यास होिाऱ्या चशक्षा, दंडाचधकाऱ्यािंी (मचॅजस्रेट) 
अचधकारकक्षा व स नाविीिी स्र्ळे याबाबतच्या तरत दी या भागात आहेत. 

 
भाग ८– राज्य शासनािे सवयसाधारि चनयम करावयािे अचधकार, कायद्यािी व्याप्ती कमी अचधक प्रमािात 
लाग ूकरण्यािे शासनास चदलेले स्वचे्छाचनिययािे अचधकार, चनयम प्रचसद्ध करण्यािी पद्धत, तसेि चनरसन 
व व्यावृत्ती (Repeal and Saving) इ. 

 
(४) णद ब म्बे िंॅंकडग ॲण्ड व्हाफेज फीज ॲक्ट १८८२ :– 

 
(मंुबई मािं उतारिी व धक्काभाडे णवषयक कायदा १८८२) 
 
हा कायदा महाराष्ट्रातील बदंरापं रता मयाचदत आहे आचि त्यात अवघी ९ कलमे आहेत. बंदर 

वापरिीवर श ल्क आकारिी शक्य व्हावी हा यातील म ख्य हेत  आहे. यातील कलम ५ अन्वये राज्य 
शासनास प ढील अचधकार चदलेले आहेत :– 

 
१) बदंराचं्या सीमा चनचित करिे. (जर त्या भारतीय बंदरचवषयक कायद्यान्वये चनचित केल्या 
नसतील तर). 
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२) या सीमातील क ठल्या जागा मालउतारिी जागा म्हिून गिल्या जातील 
 
३) अशा मालउतारिी जागाचं्या सीमा चनचित करिे. 
 
४) प ढील बाबींसाठी श ल्क ठरचविे :– 
 
(अ) बंदरात उतरलेल्या, बंदरात चनयातीसाठी येिाऱ्या व बंदरात साठवलेल्या मालावंर, 
 
(आ) बंदरातं उतरिाऱ्या व बंदरात िढिाऱ्या प्रवाशावंर, 
 
(इ) बंदरात माल वाहून आििाऱ्या जनावरावंर वा वाहनावंर, 
 
(ई) बंदरात येिाऱ्या वा धक्क्यािंा वापर करिाऱ्या नौका, बोटींवर, 
 
(उ) अन्य सेवा उपलब्ध करून चदल्यास त्यावर, 
 
याि कलमान्वये प्रवाशावंरील श ल्क २५ पैशापेंक्षा जास्त असू नये अशी मयादा घालण्यात आली 

आहे. 
 

कलम ९ अन्वये म ख्य बंदराचधकारी यानंा या कायद्याच्या अम्मलबजाविीसाठी व श ल्क वसूलीसाठी राज्य 
शासनाच्या पूवयपरवानगीने अचधचनयम करावयािे अचधकार देण्यात आले आहेत. 

 
(५) णद मेजर पोटच रस्ट ॲक्ट, १९६३ (प्रमुख बंदरे णवश्वस्त मंडळे कायदा १९६३) :– 

 
भारतातील प्रम ख बंदरात, शासन यंत्रिा स्र्ापून चतच्याकडे शासकीय व्यवस्रे्बाबत अचधकार व 

तत्सम कामे स पूदय करण्याच्या हेतूने हा कायदा संमत करण्यात आला आहे. पूवी म ंबई, मद्ास व कलकत्ता 
या प्रम ख बंदरासंाठी कायदे प्रिचलत होते. पि आता सवय प्रम ख बंदरानंा हा अेकि समान कायदा लाग ू
करण्यात आला आहे. कायद्यािी चवभागिी प ढीलप्रमािे ११ भागात करण्यात आली आहे. 

 
भाग १– प्रास्ताचवक, कायद्यािे संचक्षप्त नाव, अम्मबजाविीत येण्याच्या तारखाठरचवण्यािे कें द् शासनािे 
अचधकार, व्याप्ती प्रय क्ती, कायद्यात वापरलेल्या संज्ञािें अचभपे्रत अर्य इ. 

 
भाग २– चवर्श्स्त मंडळे व सचमत्या, चवर्श्स्त मंडळािी रिना, कालावधी, चवर्श्स्तानंी पद सोडण्यािी 
पद्धत, मंडळािे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नेमण्यािे कें द् शासनािे अचधकार, त्याचं्या नेमि कीच्या शती, त्याचं्या 
जबाबदाऱ्या मंडळाच्या बैठका, चवचवध सचमत्याचं्या नेमि का. 

 
भाग ३– चवर्श्स्त मंडळािा काययकारी वगय – त्याचं्या नेमिूका, सेवाचवषयक शती, पगार, तसेि काही 
बाबतीत कें द् शासनािे तत्सबंंधीिे अचधकार. 



 

अनुक्रमणिका 

 
भाग ४– मंडळािी मालमत्ता, संचवदा (कॉन्रॅक्ट)–मंडळािे करारमदार करण्यािे अचधकार, पद्धती व 
काही बाबींवरील कें द् शासनािे चनयंत्रि. 

 
भाग ५– बंदरात करावयािी बादंकामे व उपलब्ध करून द्यावयाच्या सेवा, यात धके्क, दीपगृहे, रेल्व,े रस्ते, 
ग दामे, याऱ्या, लाटरोधक कोट, पर्दशयक सेवा, बोट खेिक यंत्रिा इत्यादी अनेक कामे व सेवािंा समावशे 
होतो, धक्क्यावरि माल हाताळिीिी बोटींना सक्ती करण्यािे अचधकार, जकात अचधकाऱ्यानंा मंडळाने 
उपलब्ध करून द्यावयाच्या सोयी, इत्यादी बाबींिा समावशे या भागात आहे. 

 
भाग ६– बंदरातील चवचवध सेवासंाठी चनचित करावयािे दर – माल व उतारू याचं्या वरील श ल्क, तसेि 
अन्य सेवािें दरपत्रक चनचित करिे इत्यादी. हे दर लाग ूकरण्याआधी कें द् शासनािी अन मचत घ्यावी 
लागते. बोटिालक वा आयातदार व चनयातदार यानंी चनयमान सार रकमा न भरल्यास त्या वसूल 
करण्यािी पद्धती व अचधकार, माल वळेेवर न हलचवल्यास तो चवकावयािे, तसेि बोट अडकवनू ठेवण्यािे 
अचधकार व आवश्यक ती सवय रक्कम चदल्याचशवाय “चनपटारा प्रमािपत्र” (Port Clearance) न देण्यािे 
अचधकार समाचवष्ट आहेत. 

 
भाग ७– कजय उभारण्यािे मंडळािे अचधकार – ख ल्या बाजारातून अर्वा राज्य वा कें द् सरकारकडून वा 
बँकाकंडून कजय काढावयािी पद्धत व अचधकार याबाबत तरत दी, आंतरराष्ट्रीय बँका वा नािेचनधीतून कजय 
घ्यावयािे असल्यास मंडळास कें द् शासनािी पूवयसम्मती घ्यावी लागते. “कजय चनवारि चनधी” 
उभारण्याबाबत तरतूद या चवभागात आहे. 

 
भाग ८– महसूल व खिय – चवर्श्स्त मंडळािे महस ली उत्पन्न, त्यातून करावयािे खिय, त्यािी चहशोब 
पद्धती, वार्थषक अंदाजपत्रक तयार करिे व त्यास कें द् शासनािी मंजूरी चमळविे, चहशबे तपासिी इ. बाबी. 

 
भाग ९– कें द् शासनािे चनयंत्रि व अचधकार–चवर्श्स्त मंडळास प्रचतवषी आपला वार्थषक अहवाल व 
जमाखिय यािी माचहती ठराचवक वळेी कें द् शासनास सादर करावी लागते मंडळाने केलेली बाधंकामे व 
त्यात स धारिा स िचवण्यािा कें द् शासनास अचधकार आहे. काही चवचशष्ट पचरस्ट्स्र्तीत कें द् शासन, चवर्श्स्त 
मंडळ अेका वळेी ६ मचहनेपयंत बरखास्त करू शकते. कें द् शासन धोरिात्मक बाबीत मंडळास आदेश देऊ 
शकते व ते आदेश मंडळास बंधनकारक असतात. 

 
भाग १०– दंड व चशक्षा–कायद्यातील तरतूदींिा भगं केल्यास त्याबद्दलच्या चवचवध चशक्षा, त्याबद्दलिे खटले 
िालवावयािे कोटािे अचधकार याबाबत तरत दी. 

 
भाग ११– यात अन्य चकरकोळ तरत दी आहेत. 

 
(६) णद ब म्बे फेरीज ॲन्ड इनिंैंड व्हेसल्स ॲक्ट, १८९६ :– 

 
(मंुबई, तरी व अन्तगचत जिंवाहतूक नौकाणवषयक कायदा १८९६) 
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हा कायदा फक्त महाराष्ट्र राज्याप रता लाग ू असून तो प्राम ख्याने नदी, तळी, ज्या चठकािी 
भरती–ओहोटीिा पचरिाम होत नाही, अशा अंतगयत जलमागावर वाहतूक करिाऱ्या तरींिे चनयंत्रि 
करण्यासाठी करण्यात आलेला आहे. कायद्यािी सवयसाधारि रूपरेषा अशी की, ज्या तरींवर चवशषे 
वाहतूक असते, त्या तरी सावयजचनक तरी म्हिून जाहीर करण्यािे अचधकार चवभागीय आय क्तानंा देण्यात 
आले आहेत. अशा सावयजचनक तरी, चजल्हा पचरषदाकंडे चनयंत्रिासाठी सोपचवण्यात येतात. चजल्हा 
पचरषदानंा त्या तरी स रचक्षतपिे िालचवण्यासाठी चनयम करिे, भाडे ठरचविे, तरींिी तपासिी, बोट 
िालचवण्यािा परवाना देिे, त्याच्या शती इत्यादींबाबत अचधकार देण्यात आले आहेत. 

 
(१२) भारतातीिं नौकानयन व बंदरणवकास के्षत्रातीिं सल्लागार व अन्य मंडळे आणि त्यािें कायच :– 

 
१) नॅशनिं णशकपग बोडच (राष्ट्रीय नौकानयन मंडळ) :– 

 
भारतातील नौकानयन चवकासासबंंधी कें द् शासनास सल्ला देिे. 
 

२) नॅशनिं वेिंफेअर, बोडच फ र सी फेअरसच (राष्ट्रीय दयावदी कल्यािकारी मंडळ) :– 
 
भारतीय नाचवकाचं्या कल्यािकारी काययक्मासबंंधी कें द् शासनास सल्ला देिे. 
 

३) नॅशनिं हाबचर बोडच (राष्ट्रीय बंदर मंडळ) :– 
 
बंदरचवकास, व्यवस्र्ापन, तसेि उद्योग, व्यापार, नौकानयन, रेल्व े इत्याचद बंदरचवकासावर 

पचरिाम करिाऱ्या बाबींिा समन्वचयत चविार करून कें द् शासनास सल्ला देिे. 
 

४) मिंट नेव्ही रेकनग बोडच (वाणिज्य नौकानयन प्रणशक्षि मंडळ) :– 
 
वाचिज्य नौकानयन के्षत्रातील अचधकारी व कमयिाऱ्याचं्या चशक्षिचवषयक सोयींबाबत कें द् शासनास 

सल्ला देिे. 
 

५) णशकपग डेव्हिंपमेंट फंड कणमटी–(जहाज बाधंिी णनधी सणमती) :– 
 
भारतीय बोट वाहतूक कंपन्यानंा, बोटी चवकत घेण्यासाठी आर्थर्क सहाय्य करिे. 
 

६) डेक पॅसेंजर वेिंफेअर कणमटी–(नौदिं प्रवासी सुखसोयीणवषयक सणमती) (मंुबअी, किंकत्ता, 
मद्रास) :– 

 
शाचयकाचवरचहत (अनबर्यड  पॅसेंजर) प्रवाशाचं्या बंदरातील चवचवध स खसोयींकडे लक्ष प रचविे. 
 

७) सीमेन्स अेम्पिं यमेंट बोडच (फ रीन गोअींग) मंुबई (परदेशगामी नाणवक सेवायोजन मंडळ, मंुबई) :– 
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नाचवकाचं्या नोकरीचवषयक बाबींबद्दल नाचवक सेवायोजन कायालयास सल्ला देिे. 
 

८) सीमेन्स अेम्पिं यमेंट बोडच (फ रीन गोअींग) किंकत्ता (परदेशगामी नाणवक सेवायोजन मंडळ, 
किंकत्ता) :– 

 
नाचवकाचं्या नोकरीचवषयक बाबींबद्दल नाचवक सेवायोजन कायालयास सल्ला देिे. 
 

९) बोडच ऑफ रस्टीज ऑफ द सीमेन्स प्रास्व्हडंट फंड (नाणवक भणवष्ट्य णनवाह णनधी णवश्वस्त मंडळ) :– 
 
नाचवक भचवष्ट्य चनवाह चनधी कायदा १९६६ व त्याखालील योजनािंी अंमलबजाविी करिे. 
 

१०) सी फेअरसच वेिंफेअर फंड सोसायटी, मंुबअी (नाणवक कल्यािणनधी सणमती, मंुबअी) :– 
 
नाचवकानंा भारतीय बंदरात चवचवध सोयी उपलब्ध करून देिे. 
 

११) नॅशनिं मॅरीटाईम डे सेिेंबे्रशन कणमटी, मंुबई (भारतीय नौकानयन णदन समारंभ सणमती, मंुबई) :– 
 
प्रचतवषी ५ एचप्रल रोजी साजरा होिारे भारतीय नौकानयन चदन व भारतीय वाचिज्य नौकानयन 

ध्वजचदन यािें काययक्म आखिे व पार पाडिे. 
 

१२) सेंरिं ॲडव्हायजरी कणमटी फ र िंाइट हाउसेस (कें द्रीय दीपगृह सल्लागार सणमती) :– 
 
दीपगृहचवषयक बाबींवर कें द् शासनाला सल्ला देिे. 
 

[१३] भारतातीिं नौकानयन के्षत्रातीिं काही प्रमुख खाजगी संस्था उदे्दश :– 
 

१) ऑिं इणंडया णशकपग अेम्प्िं ईज फेडरेशन (अणखिं भारतीय नौकानयन कमचिारी महासंघ) :– 
 
भारतातील बोट कंपन्यामंधील कमयिारीवगािे चहतरक्षि. 
 

२) इणंडयन नॅशनिं णशप ओनसच असोणशअशेन (भारतीय राष्ट्रीय जहाज मािंक संघ) मंुबई :– 
 
भारतातील जहाज मालकाचं्या चहतसबंंधािें रक्षि. जहाजबाधंिी चवकास इत्याचद. 
 

३) इस्न्स्टयूट ऑफ मरीन इणंजणनअसच [सागरी (अणभयाणंत्रकी) अणभयतं्यािंा संस्था] :– 
 
सागरी अचभयाचंत्रकी के्षत्रातील अद्ययावत् माचहती व जहाजबाधंिी व नौसंिलन के्षत्रातील 

संशोधनात्मक कायय. 
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४) जहाजी मजदूर युणनयन, मंुबई :– 
 
भारतीय चकनारपट्टीवर वावरिाऱ्या बोटींवरील नाचवकाचं्या चहतसंबधंािें रक्षि. 
 

५) मॅणरटाईम युणनयन ऑफ इणंडया, मंुबई 
 
संघसदस्यािें बोटीवरील व चकनाऱ्यावरील स्वास्थ्य व त्यात वळेोवळेी स धारिा करण्यािे प्रयत्न 

करिे. 
 

६) नॅशनिं युणनयन ऑफ सी फेअरसच ऑफ इणंडया, मंुबई व किंकत्ता :– 
 
भारतीय नाचवकाचं्या चवशषेतः, परदेशी जािाऱ्या बोटींवरील नाचवकाचं्या चहतसंबधंािें रक्षि. 
 

७) सर महमद युसफ सीमेन वेिंफेअर फौंडेशन–सर महमद युसफ नाणवक कल्याि प्रणतष्ान न्हावा बेट, 
मंुबई :– 

 
१९२४ पासून ही संस्र्ा नाचवक व ताचंत्रक चवषयावर सहा मचहन्यािें चवचवध चशक्षिक्म िालवीत 

असते. त्यात बोटीवर जािाऱ्या खलाशासंाठी प्रार्चमक चशक्षि चदले जाते. 
 

८) नरोत्तम मुरारजी इस्न्स्टयूट ऑफ णशकपग, मंुबई :– 
 
ह्याबद्दल माचहती याि प्रकरिात भाग (१) (६) येरे् चदली आहे. 
 

(१४) सागरी अणधसत्ता :– 
 
आंतरराष्ट्रीय नौकानयनािा चवकास, खोल सागरातील मत्स्यव्यवसायािे वाढते महत्त्व, सागरी 

संपत्तीिे व सागरतळी दडलेली चनसगयदत्त खचनजे, तेल व नैसर्थगक वाय ू यािें संशोधन, वाय ू तसेि 
जलप्रदूषि समस्या इत्यादींच्या संदभात राष्ट्राराष्ट्रातील सागरीसते्तच्या प्रश्नात अलीकडे बरेि महत्त्व 
प्राप्त झाले आहे. मानवाने जरी पृथ्वीवरील भपू्रदेशािी वाटिी करून आपापल्या राष्ट्रसीमा चनचित केल्या 
असल्या तरी सागरािी अशी चवभागिी अजून झालेली नाही. अर्ागं पसरलेल्या सागरावरील अचधसते्तिा 
प्रश्न सोडचविे बरेि कचठि आहे. तर्ाचप, भसूंलग्न सागरावर क िािी अचधसत्ता असावी याबाबत 
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर समझोते होऊन काही संकेत तयार होत आहेत. त्या अन षगंाने भारत सरकारने 
अलीकडेि केलेले दोन कायदे महत्त्वािे मानाव ेलागतील. ते म्हिजे :— 

 
१) चद टेचरटोचरअल वॉटसय, काँचटनेंटल शले्फ, एवस्क्लूचझव्ह इकॉनॉचमक झोन ॲड अदर मचॅरटाइम झोन्स 
ॲक्ट १९७६. 

 
२) चद कोस्ट गाडय ॲक्ट १९७८. 
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या कायद्यातील काही संज्ञािंा अर्य चदल्यास या प्रश्नािी सवयसाधारि कल्पना येऊ शकते. 
 

(१) टेणरटोणरयिं व टसच (सागरी राज्यके्षत्र) :– 
 
भारतािे सागरी राज्य के्षत्र हे त्याच्या चकनाऱ्यापासून १२ सागरी मलै धरले जाते. त्यात वळेोवळेी 

बदल करण्यािा हक्क भारत सरकारने राखून ठेवला आहे. या सागरी राज्यके्षत्रावर व त्यावरील हवाई 
के्षत्रावर भारतािे सावयभौमत्व राहील. या सागरी सीमाके्षत्रात परदेशी बोटींना चनरागस मागयक्मि करावयास 
चमळेल. चनरागस मागयक्मि यािा अर्य ज्याम ळे भारताच्या स रचक्षततेला, स व्यवस्रे्ला व शातंतेला धोका 
चनमाि होिार नाही असे मागयक्मि. अन्य राष्ट्राचं्या आरमारी बोटी, पािब ड्ा व पाण्याखालून जलसंिार 
करिाऱ्या इतर बोटींना या सागरसीमा के्षत्रातून मागयक्मि करता येईल. तर्ाचप, त्यासाठी त्यानंा भारत 
सरकारला आगाऊ सूिना द्यावी लागेल. तसेि पािब ड्ा व पाण्याखालून संिार करिाऱ्या इतर बोटींना 
सागराच्या पृष्ठभागावरून मागयक्मि कराव ेलागेल व त्यानंा आपल्या बोटींवर आपापल्या राष्ट्रािे चनशाि 
लावाव ेलागेल. योग्य वाटेल तेव्हा ही सवलत रद्द करण्यािे अचधकार भारत सरकारने राखून ठेवले आहेत. 

 
(२) क णंटग्युअस झोन ऑफ इणंडया–भारतािे (सागर) संिंग्न के्षत्र :– 

 
भारताच्या चकनाऱ्यापासून २४ सागरी मलैापंयंत ह्या के्षत्रािी हद्द धरण्यात येते. भारताच्या संसदेच्या 

दोन्हीही सभागृहानंी ठराव संमत केल्यास, आंतरराष्ट्रीय कायद्यान सार या हद्दीत फेरफार करण्यािा भारत 
सरकारला अचधकार आहे. सरंक्षि आप्रवास (इचमगे्रशन), सीमाश ल्क इत्यादी बाबींच्या प्रिचलत 
कायद्यातील तरत दींिी अम्मलबजाविी करताना हा संलग्न प्रदेश भारतािा एक अचवभाज्य घटक आहे 
असे गृहीत धरण्यात येईल व त्या कायद्यातील तरत दींिा वापर करता येईल. 

 
(३) काँणटनेंटिं शेल्फ – सागरतळ राज्यके्षत्र :– 

 
भारताच्या चकनारपट्टीपासून २०० सागरी मलैापंयंत हे राज्यके्षत्र मानण्यात येते. या प्रदेशातील 

सागरतळ व त्याखालील जमीन यावर भारतािे सावयभौमत्व गृहीत धरण्यात येते. या सागरतळातील 
साधनसपंत्तीिे संशोधन, सम पयोजन, संरक्षि व व्यवस्र्ापन यावंर भारतािा सावयभौम अचधकार राहील. 
त्यासाठी आवश्यक ती कृचत्रम बेटे तयार करिे, यंत्रसाम ग्री वा संिमाडंिी उभी करिे यावंर भारतािा 
एकमेव अचधकार राहील. भारत सरकारच्या पूवयपरवानगीचशवाय क ठल्याही व्यक्तीस वा राष्ट्रास या 
राज्यके्षत्रात क ठलेही संशोधन वकवा सम पयोजन करता येिार नाही. वरील उदे्दशािंी अंमलबजाविी 
करण्यासाठी आवश्यक ती चनयतं्रिे भारत सरकार बसव ूशकेल. अचलकडेि भारताच्या चकनाऱ्यालगत 
सागरतळी सापडलेल्या नैसर्थगक वाय ूव खचनज तेले याचं्या साठ्याचं्या संदभात या राज्यके्षत्रािे महत्त्व 
लक्षात येईल. इतरही काही मौचलक खचनजे सापडण्यािी शक्यता नाकारता येत नाही. 

 
(४) एक्सवल्यणूझव णअक न णमक झोन–अनन्य (सागरी) आर्थथक के्षत्र :– 

 
हे सावयभौम के्षत्रही भारताच्या चकनारपट्टीपासून २०० सागरी मलै गृहीत धरलेले आहे. आंतरराष्ट्रीय 

संकेतान सार भारत सरकार हे के्षत्र बदलू शकते. 
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या के्षत्रातील नैसर्थगक साधनसंपत्तीिे संशोधन, सम पयोजन, संरक्षि व व्यवस्र्ापन यावंर भारतािा 
अनन्य अचधकार राहील. त्यात सजीव व चनजीव संपत्ती तसेि लाटा, वारे वा प्रवाह यापासून ऊजा चनमाि 
करण्यािे अनन्य अचधकार भारत सरकारकडे राहतील. तसेि संशोधनासाठी, नैसर्थगक संपत्ती वापरासाठी, 
नौकानयनासाठी वा अन्य उपयोगासाठी कृचत्रम बेटे तयार करिे, यंत्र साम ग्री, संिमाडंिी उभी करिे, धके्क 
बाधंिे याबाबतही तसेि अनन्य अचधकार राहतील. सागरी पयावरिािे (एनव्हायनयमेंट) रक्षि करिे व 
सागरी प्रदूषि टाळण्यासाठी योग्य उपाययोजना करिे व चनबधं घालण्यािे अचधकारही भारत सरकारकडे 
राखून ठेवण्यात आले आहेत. 

 
भारताच्या वरील सवाचधकाराला बाधा न आिता अन्य राष्ट्राचं्या बोटींना व चवमानानंा या के्षत्रात 

संिलनािी म भा देण्यात आली आहे. 
 

(५) णहस्ट णरकिं व टसच – ऐणतहाणसक सागरी राज्यके्षत्र :– 
 
भारत सरकार वळेोवळेी अचधसूिना काढून, त्यािे ऐचतहाचसक सागरी के्षत्र जाहीर करू शकते. या 

के्षत्रातील सागरीपृष्ठावर, सागरी तळावर, त्याखालील भभूागावर व हवाई के्षत्रावर भारतािे सावयभौमत्व 
येईल. 

 
(६) सागरतट सुरक्षा दिं :– 

 
१९७८ मध्ये पास केलेल्या कायद्यान्वये या दलािी स्र्ापना करण्यात आली आहे. काही आरमारी 

बोटी, व लाँिेस त्या दलाकडे स पूदय करण्यात आल्या असून तो काचफला यर्ाक्म वाढवला जािार आहे. 
या दलाकडे प्राम ख्याने प ढील कामे सोपचवण्यात आली आहेत. 

 
(अ) भारताच्या, वरील चवचवध सागरी के्षत्रातील कृचत्रम बेटे, धके्क, संिमाडंिी व इतर उपकरिे 
इत्यादींिे संरक्षि, 
 
(आ) मस्ट्च्छमारानंा संरक्षि व त्यानंा संकटकाळी सहाय्य, 
 
(इ) सागरी पयावरिािे रक्षि व सागरी प्रदूषि प्रचतवधे, 
 
(ई) िोरट्या वाहत कीला आळा घालण्याच्या कामी कस्टम खात्याला सहाय्य, 
 
(उ) प्रिचलत कायद्यािी अंमलबजाविी. 
 
(ऊ) सागरातील चवत्त व जीचवत यािें संरक्षि, संशोधन सहाय्य, शास्त्रीय माचहती, सकंलन व इतर 
सोपचवलेली कामे. 
 
सागरी अचधसते्तिा प्रश्न, आंतरराष्ट्रीय बैठकीमध्ये वेळोवळेी िर्थिला जात असतो आचि त्यात 

सवयमान्य झालेल्या चनिययान सार, सभासद राष्ट्र ेआपआपल्या कायद्यात बदल करत असतात. 
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पणरणशष्टे 
 

पणरणशष्ट क्रमाकं १ 
कोकि णकनाऱयावरीिं प्रवासी बोट वाहतूक (७० वषांिी आकडेवारी) :– 

 

वषय प्रवाशािंी संख्या 
१९१८–१९ ९,७२,३६३ 
१९१९–२० १०,८३,४७४ 
१९२०–२१ १०,६४,४५७ 
१९२१–२२ ९,१०,५७५ 
१९२२–२३ ९,५९,५५८ 
१९२३–२४ ७,७८,५५८ 
१९२४–२५ ८,२९,६१७ 
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१९२७–२८ उपलब्ध नाही 
१९२८–२९ उपलब्ध नाही 
१९२९–३० उपलब्ध नाही 
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१९३१–३२ ८,५८,३९५ 
१९३२–३३ ७,८०,६३० 
१९३३–३४ ७,६१,८६८ 
१९३४–३५ ७,६३,७३५ 
१९३५–३६ ६,९२,३५७ 
१९३६–३७ ९,९०,३४१ 
१९३७–३८ ११,२७,२८६ 
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१९७२–७३ ४,३९,००० 
१९७३–७४ १,५७,७१२ 

*१९७४–७५ १,८९,८६८ 
१९७५–७६ १,७०,८९२ 
१९७६–७७ २,०९,४५९ 



 

अनुक्रमणिका 

१९७७–७८ २,०८,३८२ 
१९७८–७९ २,१८,२२८ 
१९७९–८० २,४०,६९४ 

 
[मोगल लाईन्सच्या सौजन्याने] 
 
* [रोचहिी बोट मालवि बंदरात ब डाल्याने प्रवासी वाहत कीस फक्त २ बोटी उरल्या.] 
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पणरणशष्ट क्रमाकं–२ 
कोकि णकनाऱयावरीिं प्रवासी आगबोट वाहतुकीतीिं काही महत्त्वािी अणिंकडीिं माणहती व तारखा :– 
 
अ) भाडेवाढ 
 

 मचहना वषय वाढ टके्क कंपनीिे नाव 
 (१) (२) (३) 
१) मे १९६८ ७ टके्क िौग ले स्ट्स्टम चशप कंपनी 
२) सप्टेंबर १९६९ ८ टके्क —”— 
३) नोव्हेंबर १९७३ ३० टके्क मोगल लाइन चलचमटेड 
४) एचप्रल १९७४ ८ टके्क —”— 
५) नोव्हेंबर १९७४ ६० टके्क —”— 
६) मे १९७५ (−) ८ टके्क —”— 

 
[१९६८ ते १९७५ या दरम्यान एकूि पचरिामी भाडेवाढ १०५ टके्क.] 
 

(आ) वाहतुकीतीिं अिंीकडीिं खादेंपािंट :– 
 
१) १९६५ पूवी बॉम्ब ेस्ट्स्टम नॅव्हीगेशन कंपनी मक्तेदारीने बोटवाहतूक िालवीत होती. 
 
२) १९६५ मध्ये िौग ले स्ट्स्टम चशप कंपनीने तीन नवीन बोटी आिून वाहत कीत पदापयि केले. 
 
३) जानेवारी १९६५ ते चडसेंबर १९६६ पयंत बॉम्ब े स्ट्स्टम नॅव्हीगेशन व िौग ले स्ट्स्टम कंपनी यानंी 

संय क्तपिे ही वाहत क िालचवली. 
 
४) चडसेंबर १९६६ पासून बॉम्ब े स्ट्स्टम कंपनीने कोकि चकनाऱ्यावरील प्रवासी वाहत कीतून 

संपूियपिे अंग काढून घेतले व िौग ले स्ट्स्टम चशप कंपनीने मक्तेदारीने ही वाहतूक िालचवली. 
कोकिसेवक, सचरता व रोचहिी या त्याचं्या तीन नवीन बोटी. त्यापंकैी रोचहिी ही बोट चडसेंबर १९७२ मध्ये 
‘मालवि’ येरे् ब डाली व तेव्हापासून केवळ २ बोटींसह वाहतूक िालू राचहली. 

 
५) चद. ७–११–७३ रोजी भारत सरकारने या वाहत कीिे राष्ट्रीकरि केले व िौग ले कंपनीकडून 

ही वाहतूक राष्ट्रीयकृत मोगल लाइन्स चलचमटेड या कंपनीकडे न नफा ना तोटा या तत्त्वावर स पूदय केली. 
 

(इ) बोटींिी संख्या 
 
१) सन १९६५—५ बोटी. 
 



 

अनुक्रमणिका 

२) सन १९७५—२ बोटी. 
 

(ई) प्रवासी वाहतूक करत असिेंिंी बंदरे :– 
 

१) सन १९६५ मध्ये– १७ बंदरे – म रूड, श्रीवधयन, हिे, दाभोळ, पालशते, बोया, जयगड, 
चतवरी, रत्नाचगरी, रनपार, आिरा, म साकाजी–जैतापूर, चवजयद गय, 
देवगड, मालवि, वेंग ला व पिजी. 

 

२) सन १९७५ मध्ये– १० बंदरे – म रूड, दाभोळ, जयगड, रत्नाचगरी, म साकाजी, जैतापूर, 
चवजयद गय, देवगड, मालवि, वेंग ला व पिजी. 

 

३) ऑक्टोबर १९७६ पासून– ५ बंदरे – जयगड, म साकाजी/जैतापूर, चवजयद गय, देवगड, 
पिजी. 

 

 
(उ) १९६५ ते १९७६ दरम्यान बोट वाहतूक बंद झािेंिंी बंदरे 
 

 बंदर पासून बंद 
१) म रूड ऑक्टोबर १९७६ 
२) श्रीवधयन जानेवारी १९७३ 
३) दाभोळ ऑक्टोबर १९७६ 
४) हिे जानेवारी १९७३ 
५) पालशते मािय १९७१ 
६) बोया सप्टेंबर १९६५ 
७) चतवरी जानेवारी १९७३ 
८) रत्नाचगरी ऑक्टोबर १९७६ 
९) रनपार जानेवारी १९७३ 
१०) आिरा जानेवारी १९७३ 
११) मालवि ऑक्टोबर १९७६ 
१२) वेंग ला ऑक्टोबर १९७६ 
 
(ऊ) आगबोट वाहतुकीिे राष्ट्रीयीकरि झाल्यापासून मोगिं िंाइनिंा झािेंिंा तोटा. 
 

 वषय तोटा (लक्ष रूपये) 
१) १९७३–७४ (नोव्हेंबर १९७३ पासून) १६·०० 
२) १९७४–७५ ४०·८२ 
३) १९७५–७६ ६०·०० 
४) १९७६–७७ ५०·२४ 
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५) १९७७–७८ ५६·५७ 
६) १९७८–७९ ५०·९३ 
७) १९७९–८० ७२·५४ 

 
 

(ए) पिजी व कोकिातंीिं बंदरे यातीिं प्रवासी व उत्पन्न या बाबतिी तुिंनात्मक आकडेवारी : 
 

१) प्रवासी वाहतूक (कंसात टके्कवारी चदली आहे). 
 
वषय पिजी कोकि बंदरे एकूि 

(सप्टेंबर-मे)    
१९६८–६९ १,३१,१४७ ४,३२,८८९ ५,६४,०३६ 

 (२४) (७६) (१००) 
१९६९–७० १,२२,८११ ३,४४,१०१ ४,६६,९१२ 

 (२६) (७४) (१००) 
१९७०–७१ १,२४,९९८ ३,८७,१५५ ५,१२,१५५ 

 (२४) (७६) (१००) 
१९७१–७२ १,२९,६४८ २,९३,७८२ ४,२३,४३० 

 (३३) (६७) (१००) 
१९७२–७३ १,३२,५०९ २,०६,२५५ ३,३८,७६४ 

 (४३) (५७) (१००) 
१९७३–७४ ७७,०४६ १,५०,७५५ २,२७,८०१ 

 (३५) (६५) (१००) 
(एचप्रल ते मािय)    

१९७४–७५ ७७,३०४ १,१२,५६४ १,८९,८६८ 
 (४२) (५८) (१००) 

१९७५–७६ ७५,६७२ ९४,८८८ १,७०,५६० 
 (४४) (५६) (१००) 

१९७६–७७ ९७,४५२ १,११,९९७ २,९४,४४९ 
 (४७) (५३) (१००) 

१९७७–७८ ९९,११० १,०९,२७२ २,०८,३८२ 
 (४८) (५२) (१००) 

१९७८–७९ १,१३,१८५ १,०५,०४३ २,१८,२२८ 
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 (५२) (४८) (१००) 
१९७९–८० १,३१,४३९ १,०९,२५५ २,४०,६९४ 

 (५५) (४५) (१००) 
 

२) प्रवासी वाहतुकीतीिं उत्पन्न / पिजी व कोकि बंदरे :– 
 

आर्थर्क 
वषय 

एकू
ि पिजी 

एकूि 
उत्पादना
शी 

कोकि बंदरे 
एकूि 
उत्पादना
शी 

एकूि 
एकूि 
उत्पादना
शी 

एचप्रल/मा
िय 

सफ
री 

प्रवासी उत्पन्न 
(रू.) 

टके्कवारी प्रवासी उत्पन्न 
(रू.) 

टके्कवारी प्रवासी उत्पन्न 
(रू.) 

टके्कवारी 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 
१९७३–

७४ 
११८ ५६,४६६ २०,९१,१९

४ 
५७ १,०१,२४

६ 
१५,४९,१०

५ 
४३ १,५६,७१

२ 
३६,४०,२९

९ 
१०० 

(नोव्हेबर 
७३ 

          

मािय 
१९७४) 

          

१९७४–
७५ 

२०० ७७,३०४ ४१,०१,४१
३ 

६२ १,१२,५६
४ 

२४,९२,७०
० 

३८ १,८९,८६
८ 

६५,९४,११
३ 

१०० 

१९७५–
७६ 

२०० ७५,६७२ ३८,४०,८
१५ 

६३ ९४,८८८ २३,०४,८
६१ 

३७ १,७०,०५
६० 

६१,४५,६७
६ 

१०० 

१९७६–
७७ 

१९६ ९७,४५२ ४७,८६,८
४२ 

६५ १,११,९९
७ 

२६,१९,६६
७ 

३५ २,९४,४४
९ 

७४,०६,५०
९ 

१०० 

१९७७–
७८ 

२०८ ९९,११० ४९,१८,८
९१ 

६६ १,०९,२७
२ 

२५,६४,७४
० 

३४ २,०८,३८
२ 

७४,८३,६
३१ 

१०० 

१९७८–
७९ 

१९१ १,१३,१८
५ 

५४,९४,०८
६ 

६९ १,०५,०८
३ 

२५,७०,४१
० 

३१ २,१८,२२
८ 

८०,६४,४
९६ 

१०० 

१९७९–
८० 

२०६ १,३१,४३
९ 

६५,४४,६९
८ 

७२ १,०९,२५
५ 

२५,९२,२७
१ 

२८ २,४०,६९
४ 

९१,३६,९६
९ 

१०० 
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पणरणशष्ट क्रमाकं ३ 
मोगिं िंाइनिे कोकि बोट वाहतुकीिे एक वषािे नफा–तोटा पत्रक 

१–४–७४ ते ३१–३–९१७५ 
 
 खिच  जमा 

बाब रू. बाब रू. 
*संिलन खिय– ९०,२७,५८६ उत्पन्न ६६,२१,२४४ 

घसारा ७,५१,१७६ व्याज ४९,७२६ 
 व्यवस्र्ापन खिय ९,७०,३९८ तोटा ४०,८१,८९२ 

उपदान (Gratuity) ३,७०२   
 १,०७,५२,८६२  १,०७,५२,८६२ 

तोटा ४०,८१,८९२ गतवषातील } 
७४,५४१ 

  जादा तरतूद  
गत वषीिा खिय १,२६,३३४ बाकीिा तोटा ४१,३३,६८५ 

 ४२,०८,२२६  ४२,०८,२२६ 
 
टीपा :— 
 
* संििंन खिािा तपशीिं 
   रू. 

(१) बोटीवरील अचधकारी व कमयिारी यािें पगार व भते्त इ. – १५,८७,२०६ 
(२) कमयिाऱ्याचं्या भचवष्ट्य चनवाह चनधीत कंपनीतफे जमा. – ७४,१०३ 
(३) नाचवक कल्याि चनधी – १९५ 
(४) इंधन खिय – ३६,६२,७७८ 
(५) भाडंार, अन्न व अन्य साम ग्री – १४,८६,९०८ 
(६) बंदरपट्टी पर्दशयक श ल्क, जकात, दीपगृह पट्टी इ. – १,१७,३८४ 
(७) बोट द रूस्ती – १३,५३,४६६ 
(८) चवमा – ४,९७,३०१ 
(९) बंदरातील दलाली व एजन्सी खिय – ८२,४११ 
(१०) वरकड खिय  १,६५,८३४ 
 एकूि  ९०,२७,५८६ 
 

 व्यवस्थापन खिािा तपशीिं   
(१) कायालयीन कमयिारी व अचधकारी यािें पगार व भते्त इ. – ६,५१,५०९ 
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(२) चनवाह चनधीत कंपनीतफे जमा – ४४,८७८ 
(३) कमयिारी कल्याि काययक्म – १४,७४४ 
(४) अस्र्ापना खिय (जाचहराती, छपाई, स्टेशनरी, टपालखिय,   
 टेचलफोन, टेलेक्स, वीज, प्रवास खिय इ.) – ८०,०१५ 
(५) इमारत भाडे – ६८,३०० 
(६) ऑचडट फी – १७,१०० 
(७) इतर मालमते्तवरील घसारा – २,११७ 
(८) मोगल लाइनच्या व्यवस्र्ापन खिािा चहस्सा  ९१,७३५ 
 एकूि  ९,७०,३९८ 
 

(वरील आकडे मोगल लाइन चलचमटेड याचं्या १९७४–७५ च्या वार्थषक अहवालातून वतेले आहेत. 
इंधन व व्यवस्र्ापन यावरील खिय सतत वाढता आहे.) 
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पणरणशष्ट क्र. ४ 
कोकिातीिं एस. टी. व बोट वाहतूक यािंा तुिंनात्मक तक्ता 

(१–४–१९७८) 
 
एस. टी. बोट वाहतूक 

क्मां
क 

बंदरािे 
नावं 

रस्त्या
ने अंतर 

प्रचतचद
नी 

भाडे अंतर–
सागरी 

प्रचतसप्ताह 
उपलब्ध 

 भाडे  

  (चक.मी
. मध्ये) 

उपलब्ध 
सेवा 

 मलैामंध्ये सेवा 
[ऑक्टो.१९७

६ 

 ८  

१ २ ३ ४ ५ ६ पासून] ७ केबी
न 

वरिा 
वगय 

खाल
िा वगय 

१ म रूड 
जंचजरा 

१८७¿३ २ ११·२
५ 

४२ — — — — 

२ श्रीवधयन २११·५ ३ १२·७
० 

५६ — — — — 

३ हिे २६९·७ — — ७७ — — — — 
४ दाभोळ ३०५·७ १ १८·३

५ 
८४ — — — — 

५ पालशते ३३·५ हंगामी २०·५
० 

१०१ — — — — 

६ बोऱ्या ३२३·९ हंगामी २१·४
० 

— — — — — 

७ जयगड ४२०·० १ २५·२
० 

११३ ६ ५७·०
० 

२८·५
० 

१९·०० 

८ चतवरी २८७·२ — — १२५ — — — — 
९ रत्नाचग

री 
३५५·७ ४ २१·३

५ 
१२०/१३८ ६ ५७·०

० 
२८·५
० 

१९·०० 

१० रनपार ३०४·७ — — १४५ — — — — 
   १    १ २ ३ 
११ पूियगड ४४७·०

० 
(हंगामी

) 
२७·३
५ 

— — — — — 

१२ म साका
झी 

४५५·४ — २७·३
० 

१६
३ } 

६ ६९·०
० 

३४·५
० 

२३·०० 

१३ जैतापूर ४६५·१ १ २७·९ १६  ७२·० ३६·० २४·०० 



 

अनुक्रमणिका 

० ७ ० ० 
१४ चवजयद 

गय 
५२६·६ १ ३१·६

० 
१४८/१६९ ६ ७५·०

० 
३७·५
० 

२५·०० 

१५ देवगड ५११·२ १ ३०·७
० 

१६२ ६ ७५·०
० 

३७·५
० 

२५·०० 

१६ आिरा ५३०·५ १ ३४·९
० 

१७५ — — — — 

१७ मालवि ५०५·९ २ ३०·३
५ 

१८५ — — — — 

१८ वेंग ला ५१५·४ १ ३०·९
५ 

२०७ — — — — 

१९ पिजी ५९०·७ ३ ३८·४
० 

२२५     

 
टीप :– ऑक्टोबर १९७६ च्या बोट वाहतूक हंगामापासून मोगल लाइनच्या बोटी फक्त जयगड, 

म साकाझी, जैतापूर, चवजदूगय, देवगड आचि पिजी ही बंदरे घेतात व बोटीच्या हंगामात म ंबईहून 
या बंदराकडे जािारी एस. टी. िी रे्ट वाहतूक बंद करण्यात आली. तर्ाचप बंदरातूंन अंतगयत 
भागात जाण्यास व येण्यास संलग्न एस. टी.गाड्ा ठेवण्यात आल्या. 

  



 

अनुक्रमणिका 

पणरणशष्ट क्रमाकं ५ 
–मंुबई व पणरसर बंदरातीिं प्रवासी िंाँि वाहतूक– 

उतारंूिी संख्या 
 
वषय म ंबई–मोरा म ंबई–रेवस म ंबई–धरमतर 

 मागय मागय मागय 
१ २ ३ ४ 
१९५७–५८ २,५४,३७३ २,५४,३३९ उपलब्ध नाही 
१९५८–५९ २,७४,९७१ ३,४४,९१० उपलब्ध नाही 
१९५९–६० २,७४,०३३ २,७७,७९८ उपलब्ध नाही 
१९६०–६१ उपलब्ध नाही ३,३२,८०७ उपलब्ध नाही 
१९६१–६२ उपलब्ध नाही ३,८०,५१२ उपलब्ध नाही 
१९६२–६३ २,७४,७३० ४,४०,८६२ उपलब्ध नाही 
१९६३–६४ ३,२९,४४८ ४,०५,५२८ उपलब्ध नाही 
१९६४–६५ ३,३४,१८४ ५,२४,२५४ उपलब्ध नाही 
१९६५–६६ ३,७७,३०७ ५,१४,१३४ १,१३,२२० 
१९६६–६७ ३,७८,२५९ ४,२८,६०२ १,१२,४३३ 
१९६७–६८ ४,४५,२५८ ३,९५,५३४ ७३,६९९ 
१९६८–६९ ५,२५,९६१ ५,१७,५५४ ६८,३८६ 
१९६९–७० ५,१२,७९३ ५,००,९८६ ६२,८०५ 
१९७०–७१ ५,५०,२६४ ५,१२,३६२ ४७,५९३ 
१९७१–७२ ६,०२,३०७ ५,१६,९८९ ४७,७१७ 
१९७२–७३ ६,०५,४३२ ५,०४,८८९ १,४५,८३० 
१९७३–७४ ६,४१,७०६ ५,४५,०८२ १,४१,३४५ 
१९७४–७५ ६,१०,२०९ ३,०४,४५१ २६,८५५ 
१९७५–७६ ६,६३,०९१ ४,७२,०१० *३२,३९९ 
१९७६–७७ ६,३९,५८९ *३,६३,०८३ १७,७६६ 
१९७७–७८ ६,३५,१९८ ४,२५,०१८ १३,०५४ 
१९७८–७९ ६,२२,३७३ ३,९०,०६६ २,२६३ 
१९७९–८० ६,८०,५७५ ३,२६,४८० — 

 
टीप :– (१) * या आकड्ात भाल या बंदरातील उतारंूिी संख्या समाचवष्ट आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

२) नव्याने बाधंलेल्या “माडंवा” बंदरातही िागंल्या हवामानात प्रवासी लाँि वाहतूक स रू झाली 
होती. या बंदरातील उतारंूिे आकडे प ढीलप्रमािे आहेत. 

 
वषय माडंवा बंदरातील उतारंूिी संख्या 

१९७४–७५ १,८४,४३४ 
१९७५–७६ ३४,५०१ 
१९७६–७७ १,२९,५०५ 
१९७७–७८ ४१,७५३ 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

पणरणशष्ट क्रमाकं ६ 
महाराष्ट्रातीिं बंदरातीिं अतंगचत प्रवासी जिंवाहतूक–सरासरी 

 
क्माकं बंदरािें नावं बंदरातंगयत खाड्ातील 

  प्रवासी वाहतूक 
१ २ ३ 
१ डहाि ू ६,४५,२५८ 
२ तारापूर — 
३ नवापूर १,६८,४८६ 
४ सातपाटी २,५२,९७० 
५ केळवा–माहीम १,०४,४७० 
६ अनाळा (दाचतवरे) १,३५,२१८ 
७ उत्तन — 
८ वसई ८,३२० 
९ चभवडंी २,२७,२४६ 
१० मनोरी ३,८४,०२५ 
११ कल्याि ७८,२४७ 
१२ ठािे ९४,२७९ 
१३ वसोवा ७,३२,८८२ 
१४ बादें् ३०,२५० 
१५ त भ े — 
१६ पनवले (उलवा) ४५,४६९ 
१७ मोरा ६,४४,४४१ 
१८ करंजा ९२,७९६ 
१९ माडंवा १,३१,५८८ 
२० र्ळ (रेक्स) ४,०८,६३१ 
२१ अलीबाग (धरमतर) ३,७३,८८३ 
२२ रेवदंडा ३,४७,५९० 
२३ बोलीमाडंला — 
२४ नादंगाव ६,४१३ 
२५ म रूड ५०,४९५ 
२६ राजप री ४४,९८४ 



 

अनुक्रमणिका 

२७ मादंाड — 
२८ क ं भारू ३,८५८ 
२९ श्रीवधयन ३८,६४५ 
३० बािकोट १६,१४५ 
३१ केळशी १७,४३१ 
३२ हिे ५५,००० 
३३ दाभोळ १८३३५ 
३४ पालशते — 
३५ बोया — 
३६ जयगड ३,७५,५२० 
३७ चतवरी ५९,०४३ 
३८ रत्नाचगरी १२,२९,००० 
३९ पूियगड १,३४,२९० 
४० जैतापूर १,८६,१८० 
४१ चवजयद गय १,१७,८७० 
४२ देवगड ६,०२,७६० 
४३ आिरा १,७५,९०० 
४४ मालवि ३,७४,१०० 
४५ चनवटी २,३२५ 
४६ वेंग ला ७,५५० 
४७ रेडी ४०,००० 
४८ चकरिपािी १,७९,६७० 

 एकूि ८,६४,०९७३ 
  



 

अनुक्रमणिका 

पणरणशष्ट क्रमाकं ७ 
कोकि णकनाऱयावरीिं दीपगृहे 

 
अ) सवचसाधारि (भारत सरकारिे अखत्यारात) 
 

१) तरापूर टोक 
२) अनाळा 
३) उत्तन 
४) िौल बंदर (कोलाई) 
५) राजाप री टोक (नानोली) 
६) दाभोळ बंदर (टाळकेर्श्र टोक) 
७) जयगड बे (जयगड टोक) 
८) रत्नाचगरी ब े
९) राजापूर बे 
१०) देवगड बंदर 
११) वेंग ला खडक 
१२) वेंग ला टोक 

 
(ब) स्थाणनक (राज्य शासनािे अखत्यारात) 

 
१) केळवा – माहीम 
२) डोंगरी टोक (वसई खाडी) 
३) वसई (खडकावर) 
४) उरेशी बेकन 
५) अचलबाग 
६) जंचजरा बंदर (कासा चकल्ला) 
७) जंचजरा चकल्ला 
८) अंजनवले चकल्ला (प ढील) 
९) वलेदूर टेकडी (मागील) 
१०) दाभोळ जेट्टी (नैऋत्येकडील) 
११) जयगड चकल्ला 
१२) जयगड कस्टम हाऊस 
१३) धामनखोल 
१४) खडकावर (मागाच्या उत्तरेकडे) रत्नाचगरी. 
१५) मालवि बे (प ढील) 
१६) बंदर टेकडी (म रुड जंचजरा) 
१७) श्रीवधयन ब े
१८) पालशते 
१९) बोया ब े



 

अनुक्रमणिका 

२०) वारोरी (गल्फ) 
२१) पावस टोक 
२२) म साकाजी टोक 
२३) आिरा टोक 
२४) डहाि ू
२५) सातपाटी 
२६) वसेवी 
२७) हिे 
२८) चवजयदूगय 
२९) वसध द गय (जंचजरा) 
३०) पूियमड बे 

  



 

अनुक्रमणिका 

पणरणशष्ट क्रमाकं ८ 
भारतातीिं मािं वाहतूक प्रवाह प्रमुख बंदरे व मध्यम व िोटी बंदरे 

(टनामंध्ये) १९६०–६१ ते १९७७–१९७८ 
 

    वाहत कीतील टके्कवारी 
वषय प्रम ख 

बंदरातंील 
वाहतूक 

मध्यम व 
छोट्या 
बंदरातील 
वाहतूक 

एकूि वाहतूक प्रम ख बंदरे मध्यम व छोटी 
बंदरे 

१ २ ३ ४ ५ ६ 
१९६०–६१      
१) चवदेशी ३,०४,६१,००० १९,२६,००० ३,२३,८७,००० ९४·०५ ५·९५ 
२) चकनारी ९०,६५,००० २४,८१,००० १,१५,४६,००० ७८·५२ २१·४८ 
एकूि ३,९५,२६,००० ४४,०७,००० ४,३९,३३,००० ८९·९७ १०·०३ 
१९६५–६६      
१) चवदेशी ३,९०,३२,००० ३८,४७,००० ४,२८,७९,००० ९१·०३ ८·९७ 
२)चकनारी १,११,८३,००० ३८,५९,००० १,५०,४२,००० ७४·३५ २५·६५ 
एकूि ५,०२,१५,००० ७७,०६,००० ५,७९,२१,००० ८६·७० १३·३० 
१९७०–७१      
१)चवदेशी ४,८०,७७,००० ४,२६०,००० ५,२३,३७,००० ९१·८७ ८·१३ 
२)चकनारी ७५,०२,००० २५,०३,००० १,००,०५,००० ७४·९९ २५·०१ 
एकूि ५,५५,७९,००० ६७,६३,००० ६,२३,४२,००० ८९·१६ १०·८४ 
१९७२–७३      
१)चवदेशी ४,९९,२८,००० ४४,३०,००० ५,४३,५८,००० ९१·८६ ८·१४ 
२)चकनारी ८३,३७,००० ३०,५४,००० १,१३,९१,००० ७३·१९ २६·८१ 
एकूि ५,८२,६५,००० ७४,८४,००० ६,५७,४९,००० ८८·६२ ११·३८ 
१९७३–७४      
१)चवदेशी ५,५६,६९,००० ५६,५९,००० ६,१३,२८,००० ९०·७८ ९·२२ 
२)चकनारी ७९,९५,००० २६,५८,००० १,०६,५३,००० ७५·०५ २४·९५ 
एकूि ६,३६,६४,००० ८३,१७,००० ७,१९,८१,००० ८८·४५ ११·५५ 
१९७४–७५      
१)चवदेशी ५,७०,३८,००० ५१,८८,००० ६,२२,२६,००० ९१·६६ ८·३४ 
२)चकनारी ८७,०२,००० २६,४३,००० १,१३,४५,००० ७६·७० २३·३० 
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एकूि ६,५७,४०,००० ७८,३१,००० ७,३५,७१,००० ८९·३६ १०·६४ 
१९७५–७६      
१)चवदेशी ५,७४,८९·००० ५५,६०,००० ६,३०,४९,००० ९१·२७ ८·७३ 
२)चकनारी ७४,२६,००० २०,३३,००० ९४,५९,००० ७८·५ २१·५ 
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–पाणरभाणषक शब्दसंग्रह– 
 

अ) इंस्ग्िंश – मराठी 
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Admiratly Chart – नाचवक नकाशा 
Aft –बोटीिा मागिा भाग 
All weather Port – बारमाही बंदर 
Anchor – नागंर 
Anchorage – नागंरिी के्षत्र 
Anchorage Port – नागंरिी बंदर 
Approach Road – जोड रस्ता 
Arbitrary Rates – लवादी दर 
Artificial Port – कृचत्रम बंदर 
Assembling – ज ळविी करिे 
Automatic Profile Flame Cutting Machine – स्वयिचलत रुपरेषा कतयक ज्योत 
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Buoy – बोया. सम द् वा अन्य जलमागात मागयदशयनार्य टाकण्यात येिारी तरती खूि–वपप 
C 
Cabin – बोटीवरील चनवासी खोली / दालन 
Capital Expenditure – भाडंवली खिय 
Capital Investment – भाडंवली ग ंतविूक 
Cargo Steamer – मालवाहू बोट 
Cargo Survey – बोटीवरील मालािी मोजिी 
CentralWaterTransport Corporation – कें द्ीय अंतगयत जलवाहतूक महामंडळ 
Central Water and Power Commission – कें द्ीय जल चवद्य त आयोग 
Charter – चवशीष्ट करार – बोटीिा भाडे पट्टा–बोट भाड्ाने घेिे. 
Charter Rates – चवचशष्ट करार दर 



 

अनुक्रमणिका 

Coastal Shipping – चकनारी सागरी वाहतूक 
Coast Guard – सागरतट स रक्षा दल 
Cold Storage – शीतगृह 
Collision – बोटींिी टक्कर 
Commission Port – आयोग बंदरे 
Commodity Rates – मालान रूप दर 
Communication – दळिवळि संिार, संदेश 
Compass – होकायंत्र 
Competition – स्पधा 
Complementary – परस्परपूरक 
Comptroller and Auditor General – चनयंत्रक व महालेखपाल 
Computer – संगिीत्र 
Conservancy – साफ सफाई 
Conservator of Port – बंदर रक्षक 
Container Ships – पेटारे बंद मालवाहू बोट 
Contiguous Zone – सागर सलग्न के्षत्र 
Continental Shelf – सागरतळ राज्यके्षत्र 
Convention – संकेत 
Conveyor Belt – अचभयाचंत्रकी सरकते पट्टे (अचभहस्तातंरक पट्टे) 
Convoy – नौकाचफला रक्षक 
Coastal Engineer – चकनारी अचभयतंा 
Country Craft – गलबत / पडाव 
Crafts – चवचवध तराफे, नौका, पडाव, लाँि, याचंत्रकी बोट इत्यादंींसाठी सवयसाधारि संज्ञा 
Crane – यारी 
Creek – खाडी 
Creek Port – खाडीकाठ बंदर 
Currents – सागरातील प्रवाह 
Custom Duty – जकात 
D 
Decentralisation – चवकें द्ीकरि 
Deck – बोटीवरील मजला / नौतल 
Deferred Rebate System – स्र्चगत वटाव पद्धत 
Demurrage – चवलंब आकार 
Depreciation – घसारा 
Depression – मंदी 
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Derrick – यारी, के्न 
Design – संकल्पन / रेखाकंन 
Despatch Money – उरक बचक्षसी 
Directorate General of Shipping – नौकानयन  

– महासिंालनालय 
Directorate of Inland Water Transport – अंतगयत जलवाहतूक संिालनालय 
Displacement – बोटीम ळे चवस्र्ाचपत झालेल्या पाण्यािे वजन 
District Planning and Development Councils – चजल्हा चनयोजन व चवकास मंडळे 
Dock – गोदी 
Dock-Yard – नौ चनर्थमतीस्र्ान 
Draught – बोट तरती राहण्यासाठी पाण्यािी लागिारी चकमान खोली 
Dredge – गाळ काढिे 
Dredger – गाळ उपसिी यंत्र / बोट–डे्रजर 
Dry Dock – स की गोदी 
Dry Cargo – स का माल 
E 
Ebb–Tide – ओहोटी 
Employment – रोजगार 
Engineering – अचभयाचंत्रकी 
Engineer – अचभयतंा 
Entrepreneur – उपक्म पचरिालक / संयोजक 
Estimates Committee – अंदाज सचमती 
Export – चनयात 
Exporter – चनयातदार / चनयातक 
Executive Engineer – काययकारी अचभयंता 
Exclusive Economic Zone – अनन्य (सागरी) आर्थर्क के्षत्र 
F 
Fabricating Hall – ज ळविी कक्षा 
Fair Weather Port – आठमाही बंदर 
Fathom – सहा फ ट (खोली दाखचवण्यासाठी)–वाव 
Fisheries Port / Harbour – मस्ट्च्छमार बंदर 
Flag Discrimination – देशान रूप भेदभाव (सवलती) 
Flag Officer – ध्वजाचधकारी 
Floating Pontoon Jetties – तरते धके्क 
Floating Workshop – तरते वकय शॉप/काययशाळा 
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Fore – नाळ–बोटीिा प ढिा भाग 
Foreign Exchange – परकीय िलन 
Foreign Steamers – परदेशी बोटी 
Foul Weather – वाईट हवामान 
Free Board – बोटीिा पाण्यात न ब डिारा भाग (कमाल भारदशयक रेषेच्या वरील भाग) 
Free Port – चवम क्त बंदर 
Free Trade Zone – चवम क्त व्यापार चवभाग 
Freight – वाहिावळ 
H 
Harbour – चनवारी बंदर 
Harbour Engineer – पत्तन अचभयंता 
Heavy Cargo – अवजड माल 
Helm – स काि ू
High–Tide – भरती 
Hinter Land – पार्श्यप्रदेश 
Historical Waters – ऐचतहाचसक सागरी राज्य के्षत्र 
Hold – कोठी 
Horse Power – अर्श्शक्ती 
Hover Craft – पाण्यावर तरंगत (अधातंरी) िालिाऱ्या बोटी 
Hull – बोटीिा सागंाडा 
Hydrographer – जलसवेक्षक 
Hydrographic Survey – जलसवेक्षि 
I 
Immigration – आपप्रवास 
Import – आयात 
Importer – आयातक/आयातदार 
Incentive – प्रोत्साहन/प्रलोभन 
Industrial Estates/Areas – औद्योचगक वसाहती 
Inflammable Cargo – ज्वालाग्रही माल 
Intermediate Port – मध्यमबंदर 
International Convention on Shipping – नौकानयन चवषयक आंतरराष्ट्रीय संकेत 
Iron Ore – अश द्ध लोखंड–खचनज लोखंड 
Itinerary – पचरक्मा 
J 
Jetty/Pier/Wharf – धक्का 
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K 
Keel – बोटीिा किा 
Knot – ताशी सागरी मलैात वगे 
L 
Laissez–fair – चनरक ं श/चनहयस्तके्षप अर्यव्यवहार 
Landing fees – माल उतरविी पट्टी 
Launching – जलावतरि 
Latitude – अक्षाशं 
Lay Out of the Port – बंदर आखिी 
Leeward Side – वातस रचक्षत बाजू 
Life Boat – प्रािरक्षक नौका 
Liefe–Buoy – प्रािरक्षक बोया 
Life–Jacket – प्रािरक्षक पट्टा 
Light–House – दीपगृह 
Lighter – पडाव 
 
Liner – चनयचमत मागयवर पूवयचनयोचजत वळेापत्रकान सार वाहतूक करिाऱ्या बोटी 
Liquid Cargo – प्रवाही माल 
Lloyds – इ. स. १७१६ पासून अस्ट्स्तत्वात असलेली नौकानयन के्षत्राशी चनगडीत असलेली इंग्लंडमधली 
प्रचसद्ध संस्र्ा 
Load – भार 
Loading – बोटीवर माल िढचविे 
Load line – कमाल भारदशयक रेषा 
Log–Book – नौका रोजनामा / गलबत पत्रक 
Longitude – रेखाशं 
Low–Tide – ओहोटी 
M 
Macadam Roads – खडीबंद रस्ते 
Magnetic Cranes – लोहि ंबकी याऱ्या 
Maharashtra State Ports Authority – महाराष्ट्र राज्य बंदर प्राचधकरि 
Maharashtra State Road Transport Corporation – महाराष्ट्र राज्यपचरवहन महामंडळ (एस.टी.) 
Major District Roads – प्रम ख चजल्हा मागय 
Major Ports – प्रम ख बंदरे 
Manifest – माल नोंद पत्रक 
Marine Engineer – सागरी (याचंत्रकी) अचभयतंा 
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Mariner – खलाशी / नाचवक 
Maritime Jurisdiction – सागरी अचधसत्ता 
Maritime State – सागरी प्रातं / राज्य / शासन 
Mast – डोलकाठी 
Master – कप्तान 
Master Plan – बृहत योजना 
Mate – सारंग / कप्तानािा सहाय्यक 
Mechanisation – याचंत्रकीकरि 
Mid Stream Loading – भर सम द्ात माल िढचविे 
Minor Port – लहान बंदर / छोटे बंदर 
Monopoly – मक्तेदारी 
Mooring – जहाज नागंरिी 
Multipurpose – बह उदे्दशीय 
N 
National High-Ways – राष्ट्रीय महामागय 
National Inland Water Ways – राष्ट्रीय अंतगयत जलमागय 
National Maritime Day – राष्ट्रीय नौकानयन चदन 
National Shipping Board – राष्ट्रीय नौकानयन मंडळ 
National Transport Policy – राष्ट्रीय पचरवहन धोरि 
Natural Port – नैसर्थगक बदंर 
Nautical – नाचवक / नावीय 
Naut/Nautical Mile–सागरी मलै– 
६०८० फ ट = १·१५१ मलै = १८५३ मीटसय 
Naval – आरमारी / नौसेनेसंबंधी  
Naval Architect–नौका वास्त शास्त्रज्ञ 
Naval Base – नाचवक तळ 
Naval Dock – आरमारी गोदी 
Naval Force – आरमार, नौसेनादल, नौदल. 
Naval Port – आरमारी बंदर 
Naval Warfare – आरमारी य द्ध 
Navigate – नौकानयन करिे 
Navigation – नौकानयन / नौपचरवहन 
Navigator – नौिालक 
Navigational Aids – नौकानयन मागयदशयक ख िा 
Neap Tdie – लघ त्तम भरती ओहोटी 



 

अनुक्रमणिका 

Night Services – रातरािी (एस. टी.) 
Non–Tidal Ports – तरती बंदरे 
N.O.S.Rates [Not Otherwise Specified Rates] 
अन्यर्ा दर्थशत न केलेले दर 
O 
Oar – वल्हे 
Occupation – व्यवसाय 
Oil Refinery – तेलश द्धीकरि कारखाना 
Oil Tanker – तेलवाहू बोट 
Open Rates – ख ले दर 
Operational Expenditure – संिलन खिय 
Optimum Size – अन क लतम आकारमान 
Ore-Carrier – खचनज वाहक बोट 
Ores – खचनजे 
Organisation – संघटना  
Origin Destination Study – प्रवासािा आरंभ व अखेर यािंा अभ्यास 
Other District Roads – अन्य चजल्हा मागय 
Overhead Expenses – वरकड खिय 
Overseas Shipping – चवदेशी सागरी वाहतूक 
P 
Passenger Cum-Cargo Steamer–प्रवासी–तर्ा–मालवाहू बोट 
Passenger Fees – प्रवासी श ल्क 
Passenger Streamer – प्रवासी बोट 
Percentage Utilisation – वापरािी टके्कवारी 
Perisahble Goods – नाशवतं माल 
Pier – धक्का 
Pilot – बंदर वाटाड्ा पर्दशयक 
Pilotage – पर्दशयन 
Pilotage fees – पर्दशयक सेवा श ल्क 
Port – बंदर 
Port Charges – बंदरपट्टी 
Port-Officer – बंदर अचधकारी 
Port-Trust – बंदर चवर्श्स्त मंडळ 
Potential – संभाव्य साधन शक्ती/चवकसनशीलता 
Primary Hinterland – आदीम / मूळ–पार्श्यप्रदेश 
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Public Works Department – सावयजचनक बाधंकाम खाते 
Q 
Quarantine – संसगयरोधशाला 
R 
Recurring Expenditure – आवती खिय 
Relative Priority – तौलचनक अग्रक्म / सापेक्ष अग्रक्म 
Reservation – आरक्षि 
Revenue – महसूली उत्पन्न 
River Valley Development Project – नदीखोरे चवकास प्रकल्प 
Road Surfaces – रस्त्यािें पृष्ठभाग 
Roller Conveyors – सरकते अचभहस्तातंर पट्टे 
S 
Sail – शीड, जहाज हाकारिे 
Sailing Vessel – चशडािी बोट/पडाव 
Sailor – खलाशी/नाचवक 
Saloon – प्रवासी बोटीवरील प्रम ख दालन 
Salvage – नष्टशषे, शोधन श ल्क 
Sand Bar – वाल कारोधक 
Sand Blasting – वाळूिे फवारे[पोलादी वस्तू साफ करण्यािे तंत्र] 
Sea borne Trade – सागरी व्यापार 
Seafarer – दयावदी 
Seagoing – सम द्गामी 
Seaman – खलाशी/नाचवक 
Sextant – सेक्स्टंट–आकाशस्र् ग्रहािंी चक्षतीजापासून उंिी मोजण्यािे यंत्र 
Shelter – चनवारा 
Ship – जहाज, नौका, जलयान, बोट, गलबत 
Ship-building – जहाज बाधंिी, बोट बाधंिी 
Ship-load – जहाज भार 
Shipment – नौभरि / जहाजी माल 
Shipping – नौवहन, जहाज वाहतूक 
Shipping Agent – नौवहन अचभकता/दलाल 
Shipping Conferences/Agreements – सागरी वाहतूक संघ/समझोते 
Shipping Development Fund – जहाजबाधंिी चनधी 
Shipping fees – चनयात पट्टी 
Shipping Register – नौकानयन नोंदचिका. 
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Ship-Wreck – नौकाभगं 
Shoal – सम द्ातील उर्ळ जागा 
Silting – होरिे, गाळ भरिे 
Skipper – कप्तान. 
Slip-way – उतरता धक्का 
S.O.S. (Save Our Souls) – आमिे प्राि वािवा /  
-चनवािीिा संदेश 
Sounding – सम द्ाच्या खोलीिा अंदाज घेिे 
Spur – तेजी 
Squall – वाऱ्या वादळािा अिानक वगे वाढिे 
Star Board – बोटीिी उजवी बाजू (उलट–Port Side—बोटीिी डावी बाजू) 
State Highway – राज्य महामागय 
State Level Schemes – राज्य स्तरावरील योजना 
Statistics – आकडेवारी 
Steam Engine – बाष्ट्प इंचजन 
Steamer – बाष्ट्पनौका/आगबोट 
Steam Launch – लाँि/वाफोर बोट 
Steer – बोट िालचविे, वळचविे 
Stem – बोटीिी प ढिी बाजू 
Stevedore – नौभारक–बोटीवर माल िढविे अगर उतरचवण्यािा व्यवसाय करिारे 
Stern – बोटीिी मागिी बाजू 
Stores – भाडंार 
Stowaway – िोरटा उतारू 
Sub-Port – उपबदंर 
Sub-Marine – पािब डी 
Subsidy – अर्यसहाय्य 
Survey of Ships – बोटीिी तपासिी, चतिा मजबतूपिा, सागरगामी प्रवासाच्या क्षमतेिी तपासिी 
Swell – उधाि 
T 
Tanker – प्रवाही मालवाहू बोट 
Target – लक्ष्य 
Territorial Waters – सागरी राज्यके्षत्र 
Technique – तंत्र 
Tidal Ports – स कती बंदरे 
Tidal Range – भरती ओहोटीतील फरक 
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Time Charter – कालबद्ध भाडेकरार 
Tonnage – टनभार 
i) Gross Registered 
Tonnage- 

(GRT) – ही संज्ञा बोटींच्या संदभात वापरण्यात येते, 
मालाच्या संदभात नव्हे. बोटीतील १०० घनफ ट बंचदस्त 
जागा म्हिजे १ टन असे प्रमाि धरून बोटींच्या 
आकाराच्या त लनेसाठी ही संज्ञा वापरली जाते. मराठी 
प्रचतशब्द “स्रू्लाकार टनभार”. 

 

ii) Net Registered Tonnage अजयनक्षम टनभार –स्रू्लकार  
 [N.R.T.] टनभारातून, भाडंार, इंधन, यंत्रसाम ग्री, 

अचधकारी व कमयिारी यािंी चनवासव्यवस्र्ा इत्यादींसाठी 
वापरली गेलेली जागा वजा करून प्रत्यक्ष माल अर्वा 
उतारू याचं्या वाहतूकीसाठी उपलब्ध असलेल्या जागेिे 
घनफळ काढण्यात येते. व १०० घनफ ट=१ टन ह्या 
चहशबेाने हा टनभार काढण्यात येतो. हा टनभार बोटींिी 
“अजयनक्षमता” दशयचवतो. 

 

iii) Dead Weight Tonnage भारक्षम टनभार-२२४०० पौंड=१  
 –(DWT) टन ह्या चहशबेाने बोट जास्तीत जास्त चकती 

माल, भाडंार, इंधन, स रचक्षतपिे नेऊ शकेल हे 
दशयचवण्यासाठी ही संज्ञा वापरण्यात येते. बोटीच्या या 
टनभाराइतका माल वगैरे भरल्यावर चतिी भारदशयक रेषा 
पाण्याला स्पशय करते. चवशषेतः जहाज बाधंिी उद्योगात 
ही संज्ञा वापरली जाते. 

 

Tourist – हौशी प्रवासी 
Tow – खेििे 
Tractor – कषयक 
Traffic Co-ordination – वाहतूक समन्वय 
Traffic Trend – वाहतूक प्रवाह 
Tramsps – चवम क्त संिारी बोटी, मालाच्या उपलब्धतेन सार मागय  बदलिाऱ्या बोटी. 
Transit Shed – संक्मि छपरी 
Transport – पचरवहन, वाहतूक 
Tug – बोट खेिक 
Turn round of Ships – बोटींिी परत पाठविी 
U 
Underwriter – हमीदार, बोटीिा चवमा वगैरेंिी कामे पाहिारे 
Unloading – बोटीवरून माल उतरविे 
V 



 

अनुक्रमणिका 

Village Road – ग्राम मागय 
Voyage – सफर 
Voyage Charter – चवचशष्ट सफरी करार. 
W 
Weigh Anchor – नागंर उिलिे 
Weigh Bridge – वजनािे काटे 
Weilding – साधंिे 
West Coast Railway – पचिम चकनारी रेल्व े
Wet Dock – ओली गादी 
Wharf – धक्का 
Wharfage—fees – धक्कापटटी. 
  



 

अनुक्रमणिका 

– पाणरभाणषक शब्दसंग्रह – 
 

ब) मराठी – इंस्ग्िंश 
 
अ 
अजयनक्षम टनभार – Net Registered Tonnage 
अर्यसहाय्य – Subsidy 
अनन्य (सागरी) आर्थर्क के्षत्र – Exclusive Economic Zone 
अन क लतम आकारमान – Optimum Size 
अन्य चजल्हामागय – Other District Road 
अन्यर्ा चनचित न केलेले दर – N.O.S. Rates (Not–Otherwise Specified) 
अपूतय/अन शषे भाग – Back-log 
अचभयतंा – Engineer 
अचभयाचंत्रकी – Engineering 
अचभहस्तातंरक पट्टा – Conveyor Belt 
अवजड माल – Heavy Cargo 
अश द्ध लोखंड – Iron Ore 
अर्श्शक्ती – Horse Power 
अक्षाशं – Lattitude 
आकडेवारी – Statistics 
आठमाही बंदर – Fair Weather port 
आदीम पार्श्यप्रदेश – Primary Hinterland 
आपप्रवास – Imigration 
आयात – Import 
आयातक/आयातदार – Importer 
आयोगबंदर – Commission Port 
आरमार/नौदल/नौबल – Naval force 
आरमारी/नौसेनासंबधंी – Naval 
आरमारी गोदी – Naval Dock 
आरमारी बंदर – Naval Port 
आरमारी य द्ध – Naval Warfare 
आरक्षि – Reservation 
आवती खिय – Recurring Expenditure 
ऐचतहाचसक सागरी राज्यके्षत्र – Historical Waters 
ओली गोदी – Wet Dock 



 

अनुक्रमणिका 

ओहोटी – Low Tide/Ebb Tide 
औद्योचगक वसाहती – Industrial Areas / Estates 
अंतगयत जलवाहतूक – Inland Water Transport 
अंतगयत जलवाहतूक संिालनालय – Directorate of Inland Water Transport 
अंदाज सचमती – Estimates Committee 
उ 
उतरता धक्का – Slip Way 
उधाि – Swell 
उप बंदर – Sub-Port 
उपसागर – Bay 
उरक बचक्षसी – Despatch Money 
क 
कमाल भारदशयक रेषा – Load Line 
कप्तान – Master/Skipper 
कषयक – Tractor 
काययकारी अचभयंता – Executive Engineer 
चकनारी अचभयतंा – Coastal Engineer 
चकनारी सागरी वाहतूक – Coastal Shipping 
कालबद्ध भाडे करार – Time Charter 
कें द्ीय अंतगयत जलवाहतूक – Central Inland Water Transport 
महामंडळ – Corporation 
कद्ीय जल व चवद्य त आयोग – Central Water and Power Commission 
कोठी – Hold 
कृचत्रम बंदर – Artificial Port 
ख 
खडीबंद रस्ते – Macadam Roads 
खचनजे – Ores 
खलाशी / नाचवक – Mariner / Sailor / Seamen 
खचनज वाहतूक बोट – Ore carrier 
खाडी – Creek 
खाडीकाठ बंदर – Creek Port 
ख ले दर – Open Rates 
खेििे – Tow 
ग 
गलबत – Contry Craft 



 

अनुक्रमणिका 

गाळ उपसिी यंते्र / डे्रजर – Dredgers 
गाळ काढिे – Dredge 
गोदी – Dock 
ग्रामरस्ते – Village Roads 
घ 
घसारा – Depreciation 
ि 
िोरटा उतारू – Stowaway 
िागंले हवामान – Fair Weather 
ज 
जकात – Custom duty 
जलसवेक्षि – Hydrographic Survey 
जलसवेक्षक – Hydrographer 
जलावतरि – Launching 
जहाज/जलयान/बोट – Ship 
जहाज बाधंिी – Ship-Building 
जहाजबाधंिी चनधी – Shipping Development Fund 
जहाज नागंरिी – Anchoving 
जहाजभर – Shipload 
ज ळविी – Assembling 
ज ळविी कक्षा – Fabricating Hall 
जोडरस्ता – Approach Road 
चजल्हा चनयोजन व चवकास मंडळे – District Planning And Development Councils 
ज्वालाग्राही माल – Inflamable Cargo 
टनभार – Tonnage 
१) स्रू्लाकार टनभार – Goss Registered Tonnage- 

(GRT)–It is the weight of the volume occupied by the 
closed-in-space of a ship, taking 100 cubic feet of 
such space as equivalent to one vessel ton. It is used 
for comparing ship sizes. 

 

२) अजयनक्षम टनभार – Net Registered Tonnage (NRT).  



 

अनुक्रमणिका 

 It refers to the earning space capacity of a ship. It is 
obtained by deducting from GRT the space (taking 100 
cft. =1 ton) occupied by stores fuel machi-nery, crew 
accommodation etc. which does not represent the 
earning capacity of the ship. 

 

३) भारक्षम टनभार – Dead Weight Tonnage. (DWT).  
 It expresses the number of tones (2240 pounds) of 

stores, fuel, and cargo, a ship can transport safely. It is 
the difference between the number of tons of water a 
ship displaces ‘Light’ and the number of tons its 
displaces when submerged to her load line. 

 

ड 
डाबंरी रस्ते – Black topped roads. 
डोलकाठी – Mast 
त 
तराफे/नौका/पडाव/लाँि इ. – Marine Crafts 
तरते धके्क – Floating Pontoon Jetties 
तरते बंदर – Non-Tidal Port 
तरते वकय शॉप – Floating Workshop 
त लनात्मक अग्रक्म – Relative Priority 
तेजी – Spur 
तेलवाहू बोट – Oil Tanker 
तेलश द्धीकरि कारखाना – Oil Refinery 
तंत्र – Technique 
द 
दयावदी – Seafarer 
दळिवळि/संिार – Communication 
देशान रूप भेदभाव – Flag Discrimination 
दीप गृह – Light House 
ध 
धक्का – Pier, Jetty, Wharf 
धक्कापट्टी/श ल्क – Wharfage fee 
ध्वजाचधकारी – Flag–Officer 
न 
नदीखोरे चवकास प्रकल्प – River Valley Development Project 



 

अनुक्रमणिका 

नष्टशषे/नष्टशषे शोधन श ल्क – Salvage 
नाचवक/नाचवय – Nauticcal 
नाचवक तळ – Naval Base 
नाचवक नकाशा – Admiralty Chart 
नाशवतं माल (लवकर खराब होिारा) – Perishable Goods 
नाळ/बोटीिा प ढिा भाग – Fore/Stem 
नागंर उिलिे – Weigh Anchor 
चनयचमत बोटी – Liner Ships 
चनयातक/चनयातदार – Exporter 
चनयतं्रक व महालेखापाल – Comproller and Auditor General 
चनयात – Export 
चनयातपट्टी /श ल्क – Shipping fee 
चनरक ं श/चनहयस्तके्षप अर्यव्यवहार – Laissez faire 
चनवारा – Shelter 
चनवारी बंदर – Harbour 
नैसर्थगक बंदर – Natural Port 
नौकानयन/नौपचरवहन – Shipping and Navigation 
नौकानयन महासंिालनालय – Directorate General of Shipping 
नौकानयनचवषयक आंतरराष्ट्रीय संकेत – International Convention on Shipping 
नौकाचफला रक्षक – Convoy 
नौकारोजनामा/गलबतपत्रक – Log-Book 
नौिालक – Navigator 
नौचनर्थमती स्र्ान – Dock-Yard 
नौपचरवहन/नौकानयन करिे – Navigate 
नौभरि/जहाजी माल – Shipment 
नौवहन अचभकता/दलाल – Shipping Agent 
नौतल / बोटीवरील मजला – Deck 
नौकानयन मागयदशयक ख िा – Navigational Aids 
नौकानयन नोंदचिका – Shipping Register 
नौभारक – Stevedore 
नौभगं – Ship-Wreck 
नौकावास्त शास्त्रज्ज्ञ – Naval Architects 
नागंर – Anchor 
नागंरिी बंदर – Anchorage-Port 
नागंरिी के्षत्र – Anchorage 



 

अनुक्रमणिका 

नॉट (सागरी मलैात ताशी वगे) – Knot 
प 
पडाव – Lighter/Sailing Vessel 
पत्तन अचभयंता – Harbour Engineer 
पर्दशयक/बंदरवाटाड्ा – Pilot 
पर्दशयक सेवा श ल्क – Pilotage fees 
पर्दशयन – Pilotage 
परकीय िलन – Foreign Exchange 
परदेशी बोट – Foreign Steamer 
परदेशी वाहतूक – Overseas Traffic 
परस्परपूरक – Complementary 
पचरक्मा – Itinerary 
पचिम चकनारी रेल्व े– West Coast Railway 
पाठविी (बोटींिी) – Turn round of Ships 
पािब डी – Submarine 
पाण्यावर तरंगत (अंधातरी) िालिाऱ्या बोटी – Hover Crafts 
पार्श्यप्रदेश – Hinter-land 
पेटारेबंद मालवाहू बोट – Container Ship 
प्रम क चजल्हा मागय – Major District Road 
प्रम ख बंदर – Major Port 
प्रवासी तर्ा मालवाहू बोटी – Passenger-Cum-Cargo Ships 
प्रवास आरंभ व अखेर यािंा अभ्यास – Origin–Destination Study 
प्रवासी बोटी – Passenger Ships 
प्रवासी बोटीवरील प्रम ख दालन – Saloon 
प्रवासी श ल्क – Passenger fee 
प्रवाही माल – Liquid-Cargo 
प्रवाही मालवाहू बोट – Tanker (Steamer) 
प्रािरक्षक नौका – Life boat 
प्रािरक्षक पट्टा – Life Jacket 
प्रािरक्षक बोया – Life Buoy 
प्रोत्साहन/प्रलोभन – Incentive 
ब 
बह उदे्दशीय – Multipurpose 
बारमाही बंदर – All Weather Port 
बाष्ट्प इंचजन – Steam Engine 
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बाष्ट्प नौका/आगबोट – Steamer 
बोट खेिक – Tug/Towing Launch 
बोट तपासिी – Survey of Ships 
बोट तरती राहण्यासाठी लागिारी पाण्यािी चकमान खोली – Draught of Ship 
बोटबाधंिी – Shipbuilding 
बोट वळचविे – Steer 
बोटीिा किा – Keel 
बोटीिा पाण्यात न ब डिारा भाग } – Free Board 
(कमाल भारदशयक रेषेच्यावरील भाग) 
बोटीिा भाडेपट्टा / बोट भाड्ाने घेिे/देिे – Charter 
बोटींिा सागंाडा – Hull 
बोटीिी उजवी बाजू – Star Board 
बोटीिी प ढिी बाजू – Fore 
बोटीिी मागिा भाग – Aft/Stern 
बोटींिी टक्कर – Collision 
बोटीम ळे चवस्र्ाचपत झालेल्या पाण्यािे वजन – Displacement Weight 
बोटीवर माल िढचविे – Loading 
बोटीवरील चनवासी खोली/दालन – Cabin 
बोटीवरून माल उतरविे – Unloading 
बोये – Buoys 
बंदर – Port 
बंदर अचधकारी – Port Officer 
बंदर आखिी – Layout of the Port 
बंदर पट्टी – Port Charge 
बंदर रक्षक – Conservator of Port 
बंदर चवर्श्स्त मंडळ – Port Trust 
बृहत् योजना – Master Plan 
भ 
भरती ओहोटीतील फरक – Tidal Range 
भरती – High Tide 
भरसम द्ात माल िढविे/उतरचविे – Mid-Stream Loading/unloading 
भार – Load 
भार वाहतूक क्षमता टनभार – Dead Weight Tonnage 
भाडंार – Store 
भाडंवली खिय – Capital Expenditure 



 

अनुक्रमणिका 

भाडंवली ग ंतविूक – Capital Investment 
म 
मक्तेदारी – Monopoly 
मस्ट्च्छमारी बंदरे – Fisheries Harbours/Ports 
मध्यम बंदर – Intermediate Port 
महस ली उत्पन्न – Revenue Income 
महाराष्ट्र राज्य पचरवहन } 

–Maharashtra State Road 
महामंडळ (एस्. टी) Transport Corporation 
महाराष्ट्र राज्य बंदर प्राचधकरि – Maharashtra State Ports Authority 
माल उतरिी पट्टी/श ल्क–Landing fees 
माल मोजिी – Cargo Survey 
मालवाहू बोटी – Cargo Ships 
मालान रूप दर – Commodity Rates 
माल नोंदपत्रक – Manifest 
मंदी – Depression 
य 
यारी – Crane 
याचंत्रकीकरि – Mechnanisation 
याचंत्रकी सरकते पट्टे – Conveyor Belt 
र 
रस्त्यािे पृष्ठभाग – Road Surface 
राज्य महामागय – State Highway 
राज्यस्तर योजना – State level Scheme 
रातरािी – Night Services (of State Road Transport Corporation) 
राष्ट्रीय अंतगयत जलमागय – National Inland Water ways 
राष्ट्रीय नौकानयन चदन – National Maritime Day 
राष्ट्रीय नौकानयन मंडळ – National Shipping Board 
राष्ट्रीय पचरवहन धोरि – National Transport Policy 
राष्ट्रीय महामागय – National Highway 
रेखाकंन – Design 
रेखाशं – Longitude 
रोजगार – Employment 
िं 
लघ त्तम भरती–ओहोटी–Neap Tide 
लवादी दर – Arbitrary Rate 
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लहान बंदर/छोटे बंदर – Minnor Port 
लक्ष्य – Target 
लाटरोधक कोट/वभत – Break Water 
लॉइडस् – An Institution in England associated with Shipping and Navigation since–1716 
लोहि ंबकी याऱ्या – Magnectic Cranes 
व 
वजनािे काटे – Weigh Bridges 
वरकड खिय – Over-head Expenses 
वल्हे – Oar 
वाईट हवामान – Foul Wheather 
वाव – Fathom 
वाहतूक / पचरवहन – Transport 
वाहतूक प्रवाह – Traffic Trend 
वाहतूक समन्वय – Traffic Co-ordination 
चवकसनशीलता – Development Potential 
चवम क्त बंदर – Free Port 
चवम क्त व्यापार चवभाग – Free Trade Zone 
चवम क्त संिारी बोटी – Tramp Ships 
चवलंब आकार – Demurage 
चवचशष्ट करार दर – Charter Rate 
वात स रचक्षत बाजू – Leeward Side 
वािवा प्राि धोक्यात आहेत – S.O.S. (Save Our Souls) 
वापरािी टके्कवारी – Percentage Utilisation 
वाहिावळ (वाहतूक आकार) – Freight 
वाफारे/लॉन्ि – Steam Launch 
वाल कारोध – Sand Bar 
वाळूिे फवारे (पोलादी पट्ट्या साफ करण्यासाठी } Sand Blasting 
हे यंत्र वापरण्यातं येते) 
वाऱ्यावादळािी अिानक वाढ – Squal 
चवकें द्ीकरि – Decentralisation 
चवदेशी सागरी वाहतूक – Overseas Shipping 
चवशाल मालवाहू बोट – Bulk Carrier 
चवचशष्ट सफारी करार – Voyage Charter 
व्यवसाय – Occupation 
श 
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चशडािी बोट/पडाव – Sailing Vessel 
शीड/जहाज हाकारिे – Sail 
शीतगृह – Cold Storage 
स 
सफर – Vovage 
सम द्गामी – Seagoing 
सम द्ाच्या खोलीिा अंदाज – Soundings 
सम द्ातील उर्ळ जागा – Shoal 
सरकते अचभहस्तातंर पट्टे – Roller Conveyors 
सागरतट स रक्षा दल – Coast Guard 
सागरतळ – राज्यके्षत्र Continental Shelf 
सागर संलग्न के्षत्र – Contiguous Zone 
सागरातील प्रवाह – Currents 
सागरी अचधसत्ता – Maritime Jurisdiction 
सागरी प्रातं/राज्य – Maritime State 
सागरी राज्यके्षत्र – Territorial Waters 
सागरी मलै – (६०८० फ ट=१·१५१=मलै १,८५३ मीटसय) = Nautical Mile 
सागरी (याचंत्रकी) अचभयंता – Marine Engineer 
सागरी वाहतूक संघ/समझोते – Shipping Conference/Agreements 
सागरी व्यापार – Seaborne Trade 
सागरी सवेक्षि – Hydrographic Survey 
सापेक्ष अग्रक्म – Relative Priority 
साफ सफाई – Conservancy 
सारंग – Mate 
सावयजचनक बाधंकाम खाते – Public Works Department 
स कते बंदर – Tidal Port 
स का माल – Dry Cargo 
स काि ू– Helm 
स की गोदी – Dry Dock 
सेक्स्टंट (आकाशस्र् ग्रहािंी चक्षतीजापासून उंिी मोजण्यािे यंत्र) – Sextant 
संकल्पन/रेखाकंन – Design 
संकेत – Convention 
संक्मि छपरी – Transit Shed 
संगिीत्र – Computer 
संघटना – Organisation 
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संिलन खिय – Operational Expenditure 
संत लीत – Balanced 
संयोजक उपक्म पचरिालक – Entrepreneur 
संसगयरोधशाला – Quarantine 
साधंिी – Welding 
स्र्लातंर – Migration 
स्र्गीत वटाव पद्धत – Deferred Rebate System 
स्रू्ल आकार टनभार – Gross Registered Tonnage 
स्पधा – Competition 
स्वयंिचलत रूपरेषा कतयकज्योत – Automatic Profile flame Cutting Machine 
ह 
हमीदार – Underwriter 
होकायंत्र – Compass 
होरिे (बंदर) – Silting 
हौशी प्रवासी – Tourist 
  



 

अनुक्रमणिका 

–तक्ते सूिी– 
 

तक्ता 
क्माकं 

(१) 

शीषयक 
 

(२) 

प्रकरि क्. 
पृष्ठ क्. 

(३) 

संदभय गं्रर् 
 

(४) 
१ एक टन मालवाहत कीसाठी 

चवचवध वाहतूक साधनावंर 
येिारा खिय 

१/६ Atomatic Submarine-Norman 
Polar.  

२ बंदरािें खिय व उत्पन्न यातंील 
महत्त्वाच्या बाबी. 

२/४९ — 

३ चनयात मालािी बंदरापयंत 
चवचवध अंतरािें टप्प्यानंी 
होिारी वाहतूक  
अ) मालािे चकमतीन सार 
ब) वजनान सार 

३/६९ Survey of the Domestic 
Transport of India’s Export 
Cargo-ORG, Baroda, 1971 

४ भारतातंील काही प्रम ख 
बंदरातं पार्श्यप्रदेशातूंन 
चनयातीसाठी येिाऱ्या मालािे 
चवचवध साधनानं सार 
सवयसाधारि अंतर 

३/७० –do– 

५ भारतातील प्रम ख बंदरातंील 
मालवाहतूक. 

४/७३ Basic Port statistics of India, 
1974-75 

६ जगातील काहंी प्रम ख 
बंदरातंील मालवाहतूक 

४/७३ Basic Port statistics of India 
1974-75 

७ भारतातील प्रम ख बंदरािंी 
राज्यवार चवभागिी. 

४/७६ –do– 

८ भारतातील राज्यवार 
चकनारपट् टी आचि मध्यम व 
छोटी बंदरे. 

४/७७ –do– 

९ म ंबई बंदर चवर्श्स्त मंडळािी 
रिना. 

४/८१ Annual Administration Reports 
of Bombay port Trust 

१० प्रम ख बंदरातील महत्त्वािे 
कायय चवभाग. 

४/८२ Annual Administration 
Reports. of Bombay Port 
Trust.  

११ म ंबई बंदर चवर्श्स्त मंडळाच्या 
कामािा व्याप. 

४/८३ –do– 



 

अनुक्रमणिका 

१२ ग जरात राज्यातील मध्यम व 
लहान बंदरािंी गटवार 
चवभागिी. 

४/८५ Annual Administration 
Reports-of Gujrat Ports 

१३ ग जरात राज्यातील मध्यम व 
लहान बंदराचं्या कामािा 
व्याप. 

४/८६ –do– 

१४ महाराष्ट्रातील मध्यम व 
लहान बंदरािंी गटवार 
चवभागिी. 

४/९० बंदर चवभाग महाराष्ट्र शासन. 

१५ महाराष्ट्रातील बंदर संघटना ४/९३ बंदर चवभाग महाराष्ट्र शासन. 
१६ महाराष्ट्राच्या बंदर 

चवभागातंील खातेचनहाय 
अचधकारी व कमयिारी वगय 

४/९५ बंदर चवभाग महाराष्ट्र शासन. 

१७ महाराष्ट्रातील मध्यम व 
लहान बंदरािें कायािा व्याप. 

४/९५ बंदर चवभाग महाराष्ट्र शासन. 

१८ भारतातील प्रम ख व अन्य 
बंदरातून िालिाऱ्या 
मालवाहत कीिी त लना. 

४/९७ Basic Port statistics of India – 
1974-75 

१९ भारतातील प्रम ख बंदरातंील 
एकूि मालवाहतूक १९७४–
७५ 

४/९८ –do– 

२० भारतातील प्रम ख बंदरातं 
प्रवशे करिाऱ्या बोटींिी 
संख्या १९७४–७५ 

४/९९ –do– 

२१ भारतातील प्रम ख बंदरातं 
होिारा बोटींिा खोळंबा 
१९७४–७५ 

४/१०१ –do– 

२२ भारतातील प्रम ख बंदरातं 
बोट परतिीला लागिारा 
सरासरी वळे ७४–७५ 

४/१०२ –do– 

२३ भारतातील प्रम ख बंदरातंील 
अंतगयत रस्ते व रेल्व–े
बंदरचनहाय. 

४/१०३ Basic Port statistics of India 
1974-75 

२४ भारतातील प्रम ख बंदरातंील 
साठवि व्यवस्र्ा. 

४/१०४ Basic Port Statistics of India, 
1974-75 
 



 

अनुक्रमणिका 

२५ भारतातील मध्यम व लहान 
बंदरातूंन होिारी सागरी माल 
वाहतूक १९७४–७५ 

४/१०५ –do– 

२६ भारतातील बंदरातूंन 
चशडाचं्या पडावामंाफय त 
होिारी मालवाहतूक. 

४/१०६ Merchant Marine Directory 
India–1976 
 

२७ भारतातील प्रम ख व अन्य 
बंदरातंील उत्पन्न व खिय 
१९७४–७५ 

४/१०७ Basic Port Statistics of India 
1974–75 
 

२८ म ंबई बंदरातंील उत्पन्न व खिय 
१९७४–७५ 

४/१०९ Annual Administration Report 
of Bombay Port Trust 1974–
75 

२९ भारतातील प्रम ख बंदरावंर 
पंिवार्थषक योजनातंगंत 
झालेला खिय. 

५/११४ Basic Port statistics of India–
1974–75 
 

३० कोकिातील चनवडक 
कें द्ातील एकूि सरासरी 
पाऊस व पावसाळी चदवसािंी 
संख्या. 

६/१३२ Socio-Economic Review and 
District statistical Abstracts of 
Thane, Kulaba, and Ratnagiri 
Districts. 

३१ कोकिातील चनवडक 
कें द्ातील कमाल चकमान व 
सरासरी तपमान. 

६/१३२ –do– 

३२ चवचवध धान्याखाली असलेली 
शतेजमीन–सरासरी प्रमाि-
कोकि. 

६/१३२ –do– 

३३ कोकिातील जचमनीिा वापर 
१९७३. 

६/१३३ –do– 

३४ कोकिातील मशागती योग्य 
असलेल्या जचमनीपैकी प्रत्यक्ष 
पेरिीखाली येिाऱ्या 
जचमनीिी आकडेवारी. 

६/१३४ –do– 

३५ कोकिातील जंगले 
चवभागवार १९७३ 

६/१३४ –do– 

३६ महत्त्वाच्या खचनज सपंत्तीिे 
कोकिातील उत्पन्न. 

६/१३८ –do– 

३७ कोकिातील कायास्ट्न्वत ६/१३९ Statistical Abstracts ef 



 

अनुक्रमणिका 

कारखाने व त्यात प्रचतचदन 
रोजगार चमळिाऱ्या 
कामगारािंी संख्या १९६३ व 
१९७४. 

Maharashtra State 

३८ महाराष्ट्रातील सवय चजल्ह्यात 
िालू असलेल्या 
कारखान्यािंी सखं्या व त्यात 
प्रचतचदन रोजगार उपलब्ध 
होिाऱ्या कामगारािंी संख्या. 

६/१३९ –do– 

३९ कोकिातंील कारखान्यािंी 
कामगार सखं्येन सार 
वगयवारी–१९७३. 

६/१४२ –do– 

४० कोकिातील लोकसखं्येिे 
चवचवध व्यवसायान सार 
वगीकरि १९६१–१९७१ 

६/१४५ Census Reports–Maharashtra 
1961–1971 

४१ १९६१ व १०७१ 
चशरगितीन सार शतेकरी व 
शतेमजूर यािें एकूि 
कामगारवगाशी पडिारे 
प्रमाि कोकि 

६/१४६ –do– 

४२ १९६१ व १९७१ िे 
जनगिनेन सार कोकिातील 
एकूि के्षत्रफळ व लोकसखं्या. 

६/१४८ Statistical Abstracts of 
Maharashtra State. 

४३ १९६१ व १९७१ साली 
महाराष्ट्रातील काही प्रम ख 
चजल्ह्यात लोकसंख्येच्या 
प्रमािात झालेला बदल. 

६/१४९ Census Reports of 
Maharashtra State, 

४४ गेल्या काही दशकातील 
महाराष्ट्रातील काही 
चजल्ह्यातील लोकसंख्येच्या 
वाढत्या प्रमािािी त लना. 

६/१५० –do– 

४५ कोकि व महाराष्ट्र यातील 
काही चजल्ह्यातील शहरी व 
ग्रामीि लोकवस्तीिे १९६१ व 
१९७१ िे चशरगितीन सार 
त लनानात्मक आकडे. 

६/१५१ –do– 

४६ कोकिातील शहरािें ६/१५२ Statistical Abstracts of 



 

अनुक्रमणिका 

लोकवस्तीन सार वगीकरि 
१९७१ 

Maharashtra State 
 

४७ कोकिातील खेड्ािें 
लोकवस्तीन सार वगीकरि–
१९७१ िे चशरगितीन सार. 

६/१५३ Statistical Abstracts of 
Maharastra State. 

४८ कोकिातील लोकवस्तीिे 
ग्रामीि व शहरी चवभागंाप्रमािे 
वगीकरि–१९६१ व १९७१ 

६/१५३ –do– 

४९ दर १०० िौरस चकलो मीटर 
के्षत्रफळ व दर १ लक्ष 
लोकवस्तीशी महाराष्ट्रातील 
चवचवध चजल्ह्यातील रस्त्याचं्या 
लाबंीिे प्रमाि व त्यान सार 
त्यािंा ग िान क्म 

७/१५८ Draft Outline of Five Year Plan, 
Maharastra State. 

५० चद. ३१–३–१९७६ रोजी, 
महाराष्ट्रातील चजल्ह्यात 
असलेल्या रस्त्यािंी 
वगयवारीन सार लाबंी. 

७/१६०  

५१ कोकिातील पृष्ठाचंकत व 
अपृष्ठाचंकत रस्त्यािंी लाबंी 
३१–३–१९७६. 

७/१६२ –do– 

५२ क्मागत पंिवार्थषक 
योजनामंध्ये कोकिातील 
रस्ते बाधंिी काययक्मािी 
प्रगती. 

७/१६४ –do– 

५३ मािय १९६५ व मािय १९७५ 
मध्ये, कोकिात व 
महाराष्ट्रात उपयोगात 
असलेली चवचवध स्वयिंचलत 
वाहने. 

७/१६५ Statistical Abstract of Thana, 
Kulaba, Ratnagiri District, and 
Maharastra State. 
 

५४ कोकिातील एस.टी.च्या 
वाढत्या प्रसारािे काही 
आंकडे. 

७/१७०अ महाराष्ट्र राज्य मागय पचरवहन 
महामंडळ प्रशासन अहवाल 
 

५५ महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक 
पचरवहन महामंडळाने 
िालचवलेल्या लाबं पल्ल्याचं्या 
सेवा. 

७/१७१ –do– 



 

अनुक्रमणिका 

५६ एस. टी. िी रातरािी सेवा 
१९७६ 

७/१७३ –do– 

५७ महाराष्ट्रातील मध्यम व 
लहान बंदरािंी चजल्हावार 
चवभागिी. 

८/१७७ बंदर चवभाग, महाराष्ट्र शासन 
 

५८ महाराष्ट्रातील बंदरातील 
मालवाहतूक १९४५–१९७६. 

८/१८७  

५९ महाराष्ट्रातील मध्यम व 
लहान बंदरातूंन वाहतूक 
होिाऱ्या मालातील प्रम ख 
घटक. 

८/१८८  

६० क लाबा व रत्नाचगरी 
चजल्ह्यातील गेल्या १० 
वषातील एस.टी.िा प्रसार 

८/१९३ महाराष्ट्र राज्यमागय पचरवहन 
महामंडळ प्रशासन अहवाल. 

६१ कोकिातील काही खाड्ा व 
त्यािंी नौकानयन क्षमता. 

८/१९८ बंदर चवभाग, महाराष्ट्र शासन 
 

६२ नौकानयन व िाटयवरग 
सचमतीने हाताळलेली सागरी 
मालवाहतूक. 

९/२३५ Merchant Marine Directory–
Indis–1976. 

६३ भारतीय बोटींिा टनभार व 
चवचवधता. १–२–१९७६. 

९/२३७ –do– 

६४ परदेशाशंी िालिाऱ्या 
वाहत कीतील भारतीय व 
चवदेशी बोट कंपनीिा वाटा. 

९/२३८अ –do– 

६५ परदेशी व्यापारातील चवचवध 
मालातील तील भारतीय 
बोटींिा वाटा १९७५–७६ 

९/२३९ –do– 

६६ भारतीय सागरी वाहत कीतील 
प्रम ख माल १९७४–७५ 

९/२४१ –do– 

६७ भारतीय सागरी वाहत कीच्या 
चदशा १९७४–७५ 

९/२४३ Merchant Marine Directory 
India–1976 

६८ चशडाचं्या जहाजानंी केलेली 
माल वाहतूक १९५८–१९७५ 

९/२४६ –do– 

६९ जागचतक सागरी 
मालवाहत कीिा वाढता व्याप 
१९५१ ते १९७५ 

९/२४८ –do– 



 

अनुक्रमणिका 

७० जगातील सागरी 
वाहत कीतील प्रम ख माल 
१९७५ 

९/२४९ –do– 

७१ भारतातील नौकानयन योग्य 
अंतगयत जलवाहतूक मागांिी 
लाबंी-राज्यचनहाय. 

९/२५२ Water Transport Statistics of 
India—1973–74. 

७२ य रोप खंडातील अंतगयत 
जलवाहतूक 

९/२५४ –do– 

७३ रेल्व,ेरस्ते व जल 
वाहत कीसाठी येिारा 
त लनात्मक भाडंवली खिय 

९/२६१ Report of the Inland Water 
Transport Committee, Govt. 
of India–1970. 

७४ रेल्व ेरस्ते व अंतगयत 
जलवाहत कीिी प्रचतचदन 
अंतर कापण्यािी त लनात्मक 
क्षमता. 

९/२६२ –do– 

७५ प्रचतवषी सागरी देशात बाधूंन 
प ऱ्या झालेल्या बोटींिा 
टनभार. 

११/३१० Water Transport Statistics of 
India–1973–74 

७६ जगातील प्रम ख सागरी देशात 
बाधंिीखाली व प्रत्यक्ष मागिी 
नोदं झालेल्या बोटींिा टनभार 
३१–३–१९७४ 

११/३११ –do– 

७७ भारतीय जहाज बाधंिी 
कारखान्यात ३१–३–१९७४ 
अखेर मागिी नोंदचवलेल्या 
गेलेल्या बोटींिी संख्या व 
टनभार. 

११/३१६ –do– 

७८ जहाज बाधंिी चनधी चवचनयोग ११/३१८ Merchant Marine Directory 
India–1976 

७९ भारतीय बोटींवर स क्या 
गोद्या, सवेक्षि,व 
द रूस्तीसाठी परदेशी बंदरात 
परकीय िलनात करावा 
लागलेला खिय. 

११/३२१ –do– 

८० भारतीय जहाजबाधंिी 
कारखान्यानंी, परदेशी व 
भारतीय बोट द रूस्तीवर 
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अनुक्रमणिका 

चमळवलेले उत्पन्न–१९६६–
६७ ते १९७४–७५ 

  



 

अनुक्रमणिका 

– गं्रथ सूिी – 
 

भाग १– कायदे, णनयम, अणधणनयम इत्यादी 
(Acts, Rules, Regulations and Statutory Notifications) :– 

 
1) The Bombay Ferries and Inland Vessels Act 1868. 
 
2) The Bombay Landing and Wharfage Fees-Act-1882. 
 
3) The Coasting Vessels Act—1838. 
 
4) The Constitution of India. 
 
5) The Indian Ports Act 1908. 
 
6) The Inland Steam Vessels Act, 1917. 
 
7) The Light Houses Act-1927. 
 
8) The Merchant Shipping Act, 1958. 
 
9) The Sea Customs Act, 1878. 
 
10) The Manual of Departmental Instructions Issued by the Collector of Central Excise, 
Bombay, 1959. 
  



 

अनुक्रमणिका 

भाग–२ गं्रथ :– 
 
अ 
 
–आपटे बी. के.— 
 

A History of the Maratha Navy and Merchant Ships—State Board for Literature and 
Culture—1973 

 
–ऑगबनय, एफ्. एम्. 

The Social Effects of Aviation. 
 
क 
 
–कॉर्थनक, एच्. एफ्. 

Docks and Harbour Engineering. 
The Deisgn of Docks : 
Charles Griffin and Co., London—1958. 

 
ग 
 
–गाडगीळ डी. आरे्. 

Indutrial Evolution of India; 
Oxford University Press; London. 

 
–ग्वाचलयम, के. एम्. 

Transport and Public Policy : 
George Allan and Unwin Ltd., London, 1964. 

 
ि 
 
–िौग ले स्टीमचशप चलचमटेड; 

Coastal Passanger Services, Eloquent Facts and Figures 1969 
 
ज 
 
–जैन, जे. के. 

Transport Economics— 
Chaitanya Publishing House—Allahabad—1973. 



 

अनुक्रमणिका 

 
प 
 
–पण्िीकर के. एम्. 

India and Indian Ocean, 
George Allan and Unwin 1945. 

 
–पारसनीस, द. ब. 

मराठ्यािें आरमार—१९०४. 
 
ब 
 
–बाउन, ए. एच्. जे. व डोव्ह, सी. ए. 

Port Operation and Administration; 
Champman and Hall Ltd; London, 1960 

 
–बोनास्ट्व्हया, चमिेल आरे्. 

The Economics of Transport; University Press, 
Cambirdge, London, 1960. 

 
–िायसन कवनगहॅम— 

Port Administration and Operation; (A Review of Systems of Port Management in 
Vogue in Various Countries) Champman and Hall, London, 1952. 

 
४—िायसन कवनगहॅम— 

Port Economics; Sir Issac Pitman and Sons Ltd; 
London–1926. 

 
भ 
 
–भट, हषय जे.— 

Ports of India; Reference Manual, Vol. I—1959. 
 
–भारत शासन—(चनयोजन आयोग)– 

The First Five Year Plan; A draft Outline, July, 1951. 
 
–भारत शासन—(चनयोजन आयोग)— 

The Fist Five Year Plan—1952. 
 



 

अनुक्रमणिका 

–भारत शासन—(चनयोजन आयोग) 
Second Five Year Plan—A draft Outline– February– 1956. 

 
–भारत शासन (चनयोजन आयोग) 

Second Five Year Plan-1956. 
 
–भारत शासन—(चनयोजन आयोग) 

The Third Five Year Plan— 
 
–भारत शासन (पचरवहन व नौकानयन मंत्रालय) 

Navigable Waterways of India— 
Central water and Power Commission—Ministry of Irrigation and Power - Oct. 1961. 

 
–भारत शासन 

Our Merchant Navy - 1957. 
 
–भारत शासन (पचरवहन व नौकानयन मंत्रालय) 

Ports and Harbours. 
Ministry of Information and Broadcasting, June - 1959. 

 
–भारत शासन (पचरवहन व नौकानयन मंत्रालय) 

Souvenir of the first National Conference on Shipping, Ship–building and Ports, New 
Delhi, Dec. 1967. 

 
–भारत शासन (पचरवहन व नौकानयन मंत्रालय) 

Contributed Papers—First National Conference on Shipping, 
Ship–building and Ports, New Delhi, Dec. 1967. 

 
म 
–महाराष्ट्र शासन 

Maharashtra - 1969. 
 
–महाराष्ट्र शासन 

Maharashtra - 1970. 
 
–महाराष्ट्र शासन, 

कोकिातील बंदरे–चवकास काययक्मािी रूपरेषा–ऑगस्ट १९६४. 
 
–महाराष्ट्र शासन, 



 

अनुक्रमणिका 

Minor Ports of Maharashtra - 1963. 
 
–महाराष्ट्र शासन, 

The Third Five Year Plan, Maharashtra State Plan Series No. 7—Finance Department 
(Planning,) 1962. 

 
–महाराष्ट्र शासन, 

Review of the Third Five Year Plan for Minor Ports of Maharashtra - 1964. 
 
–चमलन ए. एम्. 

The Economics of Inland Transport; 
Sir Issac Pitman and Sons, Ltd., London, 1963. 

 
–मॉरगन, एफ्. डब्ल्यू. 

Ports and Harbours, 
Hulchison University Library, London, 1952. 
Revised Edition, by James Birds, 1958. 

 
–म कजी, राधाक मूद. 

Indian Shipping, 
Orient Longmans, Bombay, Second Edition, 1957. 

 
–म ंबई राज्य शासन (भतूपूवय) 

First Five Year Plan for Bombay State 
(1951–52 to 1955–56), 4th Edition, 1953. 

 
–म ंबई राज्य शासन (भतूपूवय) 

Post War Reconstruction Planning, 
Revised Five Year Plan - Bombay Province, 1947. 

 
–म ंबई राज्य शासन (भतूपूवय) 

Second Five Year Plan, B’bay (1956-57 to 1960-61) 
Bombay State—Political and Services Deptt. Sept. 1956. 

 
–म ंबई राज्य शासन (भतूपूवय) व महाराष्ट्र शासन. 

बृहनम ंबई, ठािे, क लाबा, रत्नाचगरी, चजल्हा—दशयचनका (गझेॅचटअसय) 
 
–म ंबई राज्यशासन (भतूपूवय) 



 

अनुक्रमणिका 

Second Five Year Plan; B’bay State; (As reorganised on First Nov. 1956)–Political 
and Services Department. 

 
र 
 
–रामदास आर. व्ही. 

मराठ्यािें सागरी प्रदेशावरील सीमोल्लंघन, श्री. रामदास प्रकाशन, म ंबई.१९६०. 
 
२—राष्ट्रीय नौकानयन चदन समारंभ सचमती. 

The Indian Seaman, B’bay, 1970. 
 
व 
 
–वैद्य के. बी. 

The Sailing Vessels Trafficc on the West Coast of India and Its Future. The Popular 
Book Depot, 1945. 

 
–वैराळे, मध सूदन 
The New Bombay Across the Sea. 
 
श 
 
–शजेवलकर, टी. एस्. 

कोंकिच्या इचतहासािी पार्श्यभमूी, दत्तोपतं आपटे स्मारक मंडळ प्रकाशन, १९६१ 
 
–श्क भर एले्. ए. 
The Elements of Transport; Butterworths, London, 1968. 
 
स 
 
–संकलेिा, एस्. एन्. 
Tramp Shipping in India, University of B’bay, 1966. 
 
–संय क्त राष्ट्रसंघ. 
Port Administration and Legislation Hand-Book, 1969. 
 
ह 
 
–वहड, जे. ए. 



 

अनुक्रमणिका 

Ships and Ship Building; Temple Press Ltd; London - 1959. 
 
श्री 
 
–श्रीवास्तव, एस्. के. 
Transport Development In India; 
Arun Prakashan, Gazibad, Utter Pradesh, 3rd Edition, 1960. 
  



 

अनुक्रमणिका 

भाग ३–िेंख, णनयतकाणिंके, अहवािं इत्याणद. 
 
इ 
 
–इंचडयन चशवपग 
Journal of the Indian National Steamship Owners Association, B’bay. Numerous Issues. 
 
–इंचडयन चशवपग ॲन्य अल. 
Annual Reports 1951. 
(Port Number) 
 
क 
 
–केरळ राज्य शासन, 
Annual Administrative Reports of Marine Deptt.; 
P.W.D.—Communication. 
 
–कल्सटींग इंचजचनयसय (इंचडया) प्रायव्हेट चल., नवी चदल्ली. 
Report on Development of Bhagwati Bunder, 1973. 
 
ग 
 
–ग जरात राज्य शासन. 
Annual Administration Reports, Gujarat Ports. 
P.W.D.,Gujarat,1961 onwards. 
 
भ 
 
–भारत शासन 

महाराष्ट्र राज्य–म ंबई, ठािे, क लाबा व रत्नाचगरी चजल्यािें वळेोवळेीिे जनगिना अहवाल. 
 
–भतूपूवय म ंबई राज्य व महाराष्ट्र राज्यशासन 
Annual Administration Report of B’bay State Minor Ports. 
 
–भारत शासन 
Annual Report of the Ministry of Transport and Communications, 1966–67 onwards. 
 
–भारत शासन 
Basic Port Statistics of India - Transport Department - 1974-75. 



 

अनुक्रमणिका 

 
–भारत शासन 
Water Transport Statistics of India; Transport Department, 1973-74. 
 
–भाचटया, व्ही. जी. 
Master Plan for Bombay Port. 
 
म 
 
–म ंबई बंदर चवर्श्स्त मंडळ— 
Annual Administration Reports. 
 
–मरीन टाईम्स 
Numerous Issues. 
 
–महाराष्ट्र शासन 

महाराष्ट्र राज्य व म ंबई, ठािे, क लाबा, रत्नाचगरी चजल्ह्यािें सासं्ट्ख्यकी अहवाल 
 
–महाराष्ट्र शासन. 
Bombay–Urban Communication Link Committee, 1972. 
 
–महाराष्ट्र राज्य पचरवहन महामंडळ. 
Administrative Report, 1975–76. 
 
र 
 
–राष्ट्रीय नौकानयन समारंभ सचमती, म ंबई 
Merchant Marine Directory—1976. 
 
–राष्ट्रीय बंदर मंडळ, महाराष्ट्र राज्य बंदर सल्लागार मंडळ, इत्यावदच्या बैठकींिे चवचवध अहवाल. 
 

–: णवणवध सणमत्यािें अहवािं :– 
 
न 
 
–नॅशनल कौस्ट्न्सल ऑफ अल्पाइड इकॉनॉचमक चरसिय, नवी चदल्ली. 
Tecnho Economic Survey of Maharashtra. 
NCAER - 1963. 
 



 

अनुक्रमणिका 

–नॅशनल प्लॅवनग कचमटी. 
Report of the Sub-Committee on Transport Services, 1949. 
 
भ 
–भतूपूवय म ंबई राज्य शासन. 
Report of the Bombay Minor Ports Committee, 1939. 
 
–भतूपूवय म ंबई राज्य शासन. 
Report of the Sub-Committee of the Landing and Wharfage Fees Fund Committee on the 
Improvements of Minor Ports in the State of Bombay - 1956. 
 
–भारत शासन. 
Report of the Ports Technical Committee, 
War Deptt., 1946. 
 
–भारत शासन. 
Report of the Reconstruction Policy, sub-Committee on Shipping, 1947. 
 
–भारत शासन. 
Report of the West Coast Major Port Development Committee - War Deptt., 1948. 
 
–भारत शासन. 
Report of the Survey of Minor Ports In India; 
S.Nanjundiah - Officer on Special Duty, 
Ministry of Transport, May 1951. 
 
–भारत शासन. 
Reports of the Port and Shipping Statistical Committee, Ministry of Transport, 1955. 
 
–भारत शासन. 

Report and Recommendations on Dredging of the Minor and Fishing Ports of India; by 
The Dredging Sub-Committee of the National Harbour Board, 1956. 

 
–भारत शासन. 

Report of the Minor Ports in India and Development works at Each Port under the First 
and the Second Five Year Plans. 

Chacko I.G., Officer on Special Duty, Ministry of Transport, 1957. 
 
–भारत शासन. 



 

अनुक्रमणिका 

Report of the Inland Water Transport Committee, 
Ministry of Shipping and Transport and Communications June, 1959. 
 
–भारत शासन. 

Report of the Intermediate Ports Development Committee, Minstry of Transport and 
Communication, April 1960. 

 
–भारत शासन. 

Report of the Committee (Govind Seth Committee) appointed by The Govt. of India 
to go into the Question of Konkan Steamer Passenger Fares, 1967. 

 
–भारत शासन. 
Report of the Committee for Konkon Coastal Shipping Services, 1959–60. 
 
–भारत शासन. 

Report On Minor And Intermediate Ports of India–State wise – 1968; Sukrani S. R. 
Development Adviser (Ports), Ministry of Transport and Shipping (Transport Wing). 

 
–भारत शासन. 

Report of the Sub-Committee of the National Harbour Board for Suggesting berthing 
Facilities for Sailing Vessels,1968. 

 
–भारत शासन. 
Report of the Commission on Major Ports. 
Ministry of Shipping and Transport, June, 1970. 
 
–भारत शासन. 
Report of the Inland water Transport Committee, 
Ministry of Shipping and Transport, Oct. 1970. 
 
–भारत शासन. 
Report of the National Transport Policy Committee 1980. 
 
म 
–महाराष्ट्र शासन. 

Thirteenth Report of the Estimates Committee of Maharashtra Legislative Assembly; 
[Buildings and Communications Deptt.— Ports and Harbours] 1960. 

 
–महाराष्ट्र शासन. 



 

अनुक्रमणिका 

Estimates Committee Reports First Report on the Buildings and Communications. 
Deppt. (Ports), 1967. The Maharashtra Lagislative Assembly, 1966-67. 

 
–महाराष्ट्र शासन. 

Fifteenth Report of the Committee on Govt. Assurances, Maharashtra Lagislative 
Assembly, Buildings and Communications Department. 

 
–महाराष्ट्र शासन. 

Eleventh Report of the Estimates Committee (Ports) – Maharashtra Legislative 
Assembly - 1969. 

 
–महाराष्ट्र शासन. 
The Regional Transport Survey of Maharashtra State. 
 
–महाराष्ट्र शासन. 

Numerous Reports of the Regional Transport Survey of Maharashtra, Report on the 
Free Trade Zone in Maharashtra, 1963. 

 
–महाराष्ट्र इकॉनॉचमक डेव्हलपमेंट कौस्ट्न्सल, म ंबई. 
Report on the Transport Problem in Maharashtra April, 1963. 
 
ब 
–चवर्श्चवद्यालय, म ंबई 
West Coast Transport Network 
An optimal Inter-modal Mix– A study, 1980. 
 
स 
–संय क्त राष्ट्र महासंघ, 
Dredging of Minor Ports of India, 
Report by J.D. Porier and P. Cormier of the Technical 
Assistance Administration of the U.N. 1953. 
  



 

अनुक्रमणिका 

णवषय सूिी 
 

अ 
 

अर्यकारि–बंदरािें 
अर्यकारि–भारतीय बंदरािें 
आकारामानान सार बंदरािें वगीकरि 
आदशय बंदरािंी लक्षिे 
आयात / चनयात प्रधान बंदरे 
आरमारी बंदरे 
इरािो वहद चशपींग कंपनी 
इंचडयन इस्ट्न्स्टटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी पवई, म ंबई.... 
उरक बचक्षसी (चडस्पॅि मनी) 
ओली गोदी 
अंतगयत जलवाहतूक 

* भारतातील 
* महाराष्ट्रातील 
– कोकिातील खाड्ावंरील 
– देशावरील अन्य भागातील 
– म ंबई बंदर पचरसरातील प्रवासी लाँि वाहतूक 

 
अंतगयत जलवाहत कीिे प नरूत्त्र्ान 
अंतगयत जलवाहतूक प्रधान बंदरे 
जलवाहतूक–अंतगयत रस्ते व रेल्वे यािेंशी त लना... 
अंतगयत जलवाहतूक सचमती –१९५७ 
अंतगयत जलवाहतूक सचमती—१९७०... 
अंतगयत वाहतूक व्यवस्र्ा–बदंरातंील 
 

क 
 
कायदे–भारतातील—नौकानयन व बंदर चवषयक... 

– चद इन्लँॅड स्टीम व्हेसल्स ॲक्ट १९१७... 
– चद इंचडयन पोटयस ॲक्ट १९०८ 
– चद बाँम्ब ेफेरीज ॲण्ड इनलँड व्हेसल्स ॲक्ट १८९६... 
– चद बॉम्ब ेलँडींग ॲण्ड व्हाफेज फीज ॲक्ट १८८२... 



 

अनुक्रमणिका 

– चद मिंट चशपींग ॲक्ट १९५८.... 
– चद मेजर पोटय रस्ट ॲक्ट १९६३.... 

 
चकनारी अचभयतंा—महाराष्ट्र–राज्य... 
चकनारी वाहतूक प्रधान बंदरे 
कें चद्य जल व चवद्य त आयोग १९५६.... 
कें द्ीय अंतगयत जलवाहतूक काययवाही आचि समन्वय सचमती, १९७०.... 
कें द्ीय अंतगयत जलवाहतूक मंडळ, १९७१.... 
कें द्ीय अंतगयत जलवाहतूक संिालनालय, १९६५ 
कोकि बोटवाहत कीतील तोटा सोसण्यासंबधंी समझौता, १९७६.... 
कोकि— महाराष्ट्रातील बंदरािंा पार्श्यप्रदेश :— 
 

– उद्योगधंदे 
– खचनजे 
– अश द्ध लोखंड 
– ि नखडी 
– बॉक्साइट 
– मीठ 
– चसचलका 
– खाड्ा 
– जंगले 
– मत्स्यव्यवसाय 
– रोजगार व व्यवसाय 
– लोकसंख्या 
– लोकसंख्येिे स्र्लातंर 
– चवस्तार 
– शतेी 
– हवामान 
– के्षत्रफळ 

 
ग 

 
गाळ काढिे 
गाळािा प्रश्न–महाराष्ट्रातील बंदरामंधील गाळ साठण्यािी प्रचक्या 
 



 

अनुक्रमणिका 

गोदी–ओली व स की 
 

ि 
 
िाटयर पद्धतीिी वाहतूक–भारतातील 
 

ज 
 
जलवाहत कीतील चकफायतशीरपिा, फायदे व उिीवा 
जलसवेक्षक–महाराष्ट्र राज्य 
जलसवेक्षि 
जलसवेक्षि खाते 
जहाजाचं्या वकमती 
जहाज द रूस्ती उद्योग–भारत 
जहाज बाधंिी उद्योगािे चनयोजन– 

– कारखाना काढण्यािा चनियय 
– खिय व नफा यािें गचित  
– त लनात्मक चनवड 

जहाज बाधंिी काययक्मातील प्रम ख टप्पे– 
– आराखडे तयार करिे 
– इंचजने, यंत्रसाम ग्री व अन्य उपकरिे बसविे. 
– मागिी चमळचविे 
– सागंाड्ािी बाधंिी 

जहाज बाधंिी उद्योगािे समालोिन– 
– जागचतक 
– भारत 
– महाराष्ट्र 

जहाज बाधंिी तंत्रातील नव ेपवय 
जहाज बाधंिी व द रूस्तीस पूरक उद्योग 
जहाज बाधंिीिे वास्त शास्त्र 
जहाज बाधंिी व्यवसाय–प्रािीन भारत 
जहाज बाधंिी के्षत्रातील क्ास्ट्न्तकारी बदल व पचरिाम– 

– कारखान्यािी आखिी 
– प्लेटस् तयार करण्याच्या पद्धती 
– प्लेटस्िे प्रमािीकरि 
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– पोलादािे पदापयि 
– भागािंी पूवयसाधंिी 
– चवचवध याऱ्या 
– साम ग्रीिी एकमागी वाहतूक 
– स की गोदी 
– साधंिी तंत्र 

जागचतक नौकानयन के्षत्रात भारतािे स्र्ान 
 

त 
 
तरते धके्क 
ताचंत्रक चवश्राम बंदरे 

 
द 

 
दळिवळि साधनािंा देशाच्या आर्थर्क, सामाचजक, सासं्कृचतक, धार्थमक व राजकीय के्षत्रावरील प्रभाव... 
दळिवळि सोयींिे देशाच्या आर्थर्क चवकासातील महत्त्व. 
दळिवळिाच्या सोयी... 

– बंदराचं्या पार्श्यप्रदेशातील–सवयसाधारि 
– महाराष्ट्रातील बंदराचं्या पार्श्यप्रदेशातील 
 

दीपगृहे–कोकि चकनाऱ्यावरील 
दीपगृहे व दीपनौकाखाते–भारतातील 
देशातंगयत चकनारी वाहतूक प्रधान बंदरे 

 
ध 

 
धके्क 
धके्क असलेली बंदरे 
 

न 
 
नरोत्तम मोरारजी इस्ट्न्स्टटू्यट ऑफ चशपींग म ंबई, 
नैसर्थगक व कृचत्रम बंदरे 
नौकानयन चवकास–अन्य देश 
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० प्रािीन काळ 
– इचजप्त 
– ग्रीस 
– रोम 

 
० मध्यमय गीन काळ 

– अमेचरका 
– इंग्लंड 
– फ्रान्स 
– स्पेन व पोत यगाल 
– हॉलंड 

 
नौकानयन चवकास–भारत 

– इरािो वहद कंपनीिी स्र्ापना 
– चकनारी वाहत कीिे भारतीय बोटीसाठी आरक्षि 
– जहाज बाधंिी के्षत्रास उते्तजन 
– जहाज बाधंिीसाठी परदेशी ह ंडिावळीिी उपलब्धता 
– नवीन जहाज बाधंिीवर अन दान 
– नौकानयन कायद्यािें एकीकरि 

– नौकानयन महासिंालनालयािी स्र्ापना 
– नौकानयन समन्वय व चवचशष्ठ करारासंाठी बोटींिी उपलब्धता. 
– परदेशाशंी जलवाहतूकचवषयक करार... 
– पंिवार्थषक योजनातंगयत चवकास 

 
– बोटींिी चवचवधता 
– भारतीय नौकानयन नोंदिी संस्र्ा 
– शासनािे सागरी वाहत कीत पदापयि 
– सागरी वाहत कीतील बदलत्या तंत्रािा अवलंब 

 
नौकानयन के्षत्रातील खाजगी संस्र्ा–उदे्दश व कायय 
नौकानयन के्षत्रातील स्पधा 

– िढाओढीिे फायदे 
– नौकानयन समझोते व मंडळे 
– नौकानयन संघािे द ष्ट्पचरिाम 
– मक्तेदारीवरील चनयतं्रि 
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नौकानयनािी नवी चक्षतीजे 
नौकानयनािे वगीकरि 

– अंतगयत जलवाहतूक 
– सागरी वाहतूक 

 
नौकानयनाच्या सोयी 
नागंरिी बंदरे 
 

प 
पर्दशयन 
पर्दशयन श ल्क 
परदेश व्यापार प्रधान बंदरे 
पार्श्यप्रदेश–महाराष्ट्रातील बंदरािंा 
पार्श्यप्रदेश चवचवध दृष्टीने चविार 

– कारखानदारी–व्यापार उदीम 
– खािी 
– भौगोचलक पचरस्ट्स्र्ती 
– मत्स्यव्यवसाय 
– लोकसंख्या 
– शतेी 
– हवामान 
– के्षत्रफळ 

 
पार्श्यप्रदेशािी व्याख्या 
पार्श्यप्रदेशािे वगीकरि– 

– आचदम 
– उपभोग्य मालासाठी आयात चनभयर 
– कच्चा मालोत्पादक 
– चनयचमत मागावर वाहतूक करिाऱ्या बोटी घेिाऱ्या बंदरािंा 
– पक्का मालोत्पादक 
– पूरक 
– चवतरक 

 
पार्श्यप्रदेशातील दळवळिाचं्या सोयी 
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प्रचतकृती िािंिी–बंदरािंी 
प्रवासी/मालवाहतूक प्रधान बंदरे 
 
प्रवासी वाहतूक– 

– कोकिातील रस्त्याने 
– भारतीय बंदरातंील 
– महाराष्ट्रातील चकनारी प्रवासी बोट वाहतूक 

 
प्रवासी वाहतूकीिे दर 
प्रचशक्षि जहाज, राजेंद् 
प्रचशक्षि जहाजे–नौलाखी, भद्, मेखला 
 

ब 
 
बखर–भारतीय नौकानयनािी 
बह उदे्दशीय नदीखोरे चवकास प्रकल्प 
बारमाही प्रवासी वाहत कीिे प्रयोजन – 

महाराष्ट्राच्या चकनाऱ्यावर... 
बारमाही व हवामान चनभयर बदंरे 
बोटखेिक यंत्रिा 
बोट नागंरिी के्षत्र 
बोट परतिीला लागिारा वळे–भारतातील प्रम ख बंदरात 
बोट वगीकरि संस्र्ा–बोट नोंदिी 
बोट वाहतूक धंद्यातील भाडंवली ग ंतविूकीिी वैचशष्ट्टे्य– 

– आतरराष्ट्रीय तेजीमंदीिा पचरिाम 
– फायदेशीर मागय चनवडण्यािे स्वातंत्र्य 
– मयाचदत भाडंवली ग ंतविकू 
– वार्थषक उत्पन्नािे प्रार्चमक भाडंवली खिाशी प्रमाि 

 
बोट वाहतूकीिे उत्पन्न 
बोट वाहत कीिे दर चनचितीतील प्रम ख बाबी– 

– परतीच्या प्रवासात माल चमळवण्यािी शक्यता 
– बंदरातंील सोयी / पचरस्ट्स्र्ती 
– माल बाधंिीिी पद्धत 
– माल हाताळण्यासाठी लागिारी योजना 
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– मालािी वकमत 
– मालािी चनयमीत उपलब्धता 
– मालािे प्रमाि व आकारमान 
– मालािे वजन व आकारमान 
– मालवाहत कीतील जोखमीिे प्रमाि 
– वाहत कीिा खिय 
– वाहत कीिा दर सोसाण्यािी क्षमता 
– वाहत कीिे प्रत्यक्ष मूल्य 
– वाहत कीतील स्पधा 

 
बोट वाहत कीवरील संिलन खिय– 

– वाहत कीच्या प्रमािात बदलिारा खिय 
– सवयसाधारि रुपरेषा 

 
बोटींिा–खोळंबा–भारतातील प्रम ख बंदरातं होिारा 
बोटींिी उलाढाल–भारतातील प्रम ख बंदरातंील 

– बोटींिे वगीकरि 
– कायान सार 
– केवळ मालवाहू बोटी  
– चनयमीत बोटी 
– पेटारेबंद मालवाहू बोटी 
– प्रवासी व मालवाहू बोटी 
– प्रवासी बोटी 
– प्रवाही मालवाहू बोटी 
– चवम क्त संिारी बोटी 
– चवचशष्ट मालवाहू बोटी 
– बोट बाधंिीसाठी वापरलेल्या साचहत्यान सार 
– गतीचनर्थमतीसाठी वापरलेल्या माध्यमान सार 

 
बोटींिे वाढते आकारमान 
बोडय ऑफ रेड, इंग्लंड 
बंदर आखिी 
बंदर प्रशासन यंत्रिा–भारतातील 

– प्रम ख बंदरातंील चवर्श्स्त मंडळे 
– प्रशासनािी वैचशष्ट्टे्य 
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– मध्यम व लहान बंदरातंील 
– ग जरात 
– महाराष्ट्र 

 
बंदर वगीकरिािी कायदेशीर बाजू–भारतातील 
बंदर वाटाड्ा 
बंदर चवकास काययक्मािी फेर आखिी 
बंदर चवकास व नौकानयन योजनेतील महत्त्वािे पैलू 
बंदरािें कायय 

– उतारंूसाठी सोयी 
– बोटी व नौवहनासाठी सोयी 
– बोटींिी जलद हाताळिी 
– बोटीवरील अचधकारी व कमयिारी वागासाठी स खसोयी 
– मालवाहत कीसाठी सोयी 

 
बंदरािें वगीकरि–भारतातील 

– उप बंदरे 
– प्रम ख बंदरे 
– मध्यम बंदरे 
० लहान/छोटी बंदरे 

 
बंदरािें वगीकरि–सवयसाधारि 
बंदरािंी व्याख्या 
बंदरे व नौकानयन यािें देशाच्या वाहतूक व्यवस्रे्तील स्र्ान 
 

भ 
 
भरती ओहोटीवरील अवलंबनू असलेली बंदरे... 
भारताच्या आयात / चनयात मालातील प्रम ख घटक 
भारताच्या परदेशी व्यापाराच्या चदशा 
भारतातील अंतगयत जलवाहतूकीिी बृहत् योजना 
भारतातील िाटयर पद्धतीिी वाहतूक 
भारतीय जहाज बाधंिी चनधी 
भारतीय मध्यवती जहाजबाधंिी वास्त शास्त्र कें द् व संशोधन मंडळ 
भारतीय नौकानयनािी सद्यःस्ट्स्र्ती 
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म 

 
महाराष्ट्र राज्य इंचजचनअवरग चरसिय इस्ट्न्स्टटू्यट (मेरी) नासीक 
महाराष्ट्रातील बंदरे– 

– खाडीम ख व खाड्ावंरील बंदरे 
– चजल्हावार चवभागिी 
– क लाबा चजल्हा 
– ठािे चजल्हा 
– बृहन्म ंबई चजल्हा 
– रत्नाचगरी चजल्हा 
– नागंरिी बंदरे 
– बारमाही व आठमाही बंदरे 
– भरती ओहोटी चनभयर बंदरे 
– मस्ट्च्छमार बंदरे 
– वारे व हवामान 

 
मध्यम बंदरे चवकास सचमती 
मध्यम व लहान बंदरािें भचवतव्य 
मध्यवती जल व चवद्य त संशोधन कें द्, खडकवासला, प िे 
मस्ट्च्छमार / मत्स्यव्यवसाय बदंरे 
मालकीन सार बंदरािें वगीकरि 
मालवाहतूक– 

– कोकिातील रस्त्यावंरील 
– जगातील काही प्रमूख बंदरातंील 
– भारतातील प्रमूख बंदरातंील 
– भारतातील मध्यम व लहान बंदरातंील 
– भारतातील सवय बंदरातूंन चशडाच्या जहाजातून होिारी 
– महाराष्ट्रातील बंदरामंधील 

मालवाहतूक दर आकारण्याच्या चवचवध पद्धती 
– चकमान दर 
– ख ले दर 
– नौतल माल दर 
– बंदरातंील सोयीन सार आकारण्यात येिारे दर 
– मालाच्या चकमतीन सार दर 
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– मालाच्या वगीकरिान सार दर 
– वातान क लीत प्रशीतनीत माल दर 
– चवचशष्ठ करार (िाटयर) दर 
– चवचशष्ठ मालािे दर 
– सवयसाधारि मालािे दर 

 
म ख्य बंदराचधकारी, महाराष्ट्र राज्य  
मृदूसवेक्षि 
 

र 
 
रस्ते–भारत, महाराष्ट्र व कोकि यातील त लना 
रस्ते व रेल्वे यािें बंदरचवकासाशी नाते 
रस्ते चवकासाच्या कोकिातील दोन प्रम ख योजना– 

– बंदरानंा जोडिारे रस्ते 
– म ंबई कोकि गोवा रस्ता 

रस्ते चवकासाच्या दोन महत्त्वाच्या अचखल भारतीय योजना 
– नागपूर योजना 
– १९६०–८१ योजना 

राष्ट्रीय नौकानयन मंडळ 
राष्ट्रीय पचरवहन धोरि 
राष्ट्रीयकरिािे वारे–पचरवहन के्षत्रातील 
रेल्व ेमागय–कोकिातील 
 

िं 
 

लाँईडस्–नौकानयन चवषयक संस्र्ा, इंग्लंड 
 

व 
 
वाल का रोधक–महाराष्ट्रातील बंदरातंील  
वाहत क समन्वयातील अडििी 
वाहतूक समन्वयािी व्याख्या 
वाहतूक समन्वयािी के्षते्र व स्तर 
वाहतूक समन्वयािे उदे्दश व स्रू्ल तत्त्व े
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वाहतूक समन्वयाच्या चवचवध पद्धती 
वाहतूक साधनाचं्या समस्ट्न्वत अभ्यासािी आवश्यकता 
वाहतूकीिे अंदाज–बंदरातंील 
वाहत कीतील स्पधा व समन्वय– 

– रस्ते व जलवाहतूक 
– रेल्व ेव जलवाहतूक 
– हवाईमागय व जलवाहतूक 

वाहत कीन रूप बंदर चवकास काययक्म आखण्यािी आवश्यकता 
वाहने–कोकिातील 
चवकासािा आढावा–भारतीय बंदरािंा– 

– प्रम ख बंदरे 
– पंिवार्थषक योजना 
– संकस्ट्ल्पत प्रम ख प्रकल्प  
– मध्यम व छोटी बंदरे 
– पंिवार्थषक योजना 

चवम क्त बंदरे 
चवलंब आकार (चडमरेज) 
 

श 
 
शासन पद्धती–बंदरािंी 

– अमेचरका 
– इंग्लंड 
– कॅनडा 
– खाजगी संस्र्ा 
– नगरपाचलका 
– भारत 
– राज्यशासन 
– स्वायत्त संस्र्ा 

 
स 

 
सम द्ावर वळे, चदशा व स्र्ान चनचित करावयािे महत्त्व व साधने 
सल्लागार व अन्य मंडळे आचि त्यािें कायय–भारतातील नौकानयन व 
बंदर चवकास के्षत्रातील 
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सवयसोयी समावशेक बंदरे 
सागरी अचधसत्ता 

– अनन्य (सागरी) आर्थर्क के्षत्र 
– ऐचतहाचसक सागरी राज्यके्षत्र 
– सागरतट स रक्षा दल 
– सागरतळ राज्यके्षत्र 
– सागरी राज्यके्षत्र 
– सागरी सलंग्न के्षत्र 

सागरी याचंत्रकी अचभयंता, महाराष्ट्र राज्य 
सागरी अचभयाचंत्रकी संिालनालय, म ंबई व कलकत्ता 
सागरी वाहतूक चकफायतशीर पडण्यािी कारिे 
सागरी वाहत कीिे वगीकरि 

– चकनारी वाहतूक 
– परदेशी वाहतूक 

सागरी वाहत कीतील उिीवा 
स की गोदी 
स वझे कालव्यािे उद्घाटन 
संकेत–आंतरराष्ट्रीय 

– आरोग्य व स्वच्छता चवषयक 
– कमाल भारशयक रेषेसंबधी, १९६६ 
– नौकानयन चवषयक–बोये, दीपगृहे 
– बोटींिा टनभार मोजण्यासंबंधी, १९६९ 
– बोटींिी टक्कर/अपघात प्रचतबंधक, १९७२ 
– सागर प्रवासातील जीचवत रक्षिाबाबत, १९६०, १९७४ 

संिालक, अंतगयत जलवाहतूक, महाराष्ट्र राज्य 
 

ह 
 
हवाई मागय–कोकिातील 
होवर क्ाफ्ट–होवर मरीन 


