
Je<e& 45                   DebkeÀ 9                     heeves  56              SefÒeue 2018               cetu³e 22©.



2018 -19
Je<e& 45                   DebkeÀ 9                     heeves  76              cee®e& 2018                  cetu³e 30©.



³eespevee

सचूना
‘योजना’ ह े निती आयोगाचया 

वतीि,े कें द्र सरकारचया मानहती व प्रसारण 
मंत्ालयाचया प्रकाश नवभागातर्फे  नहदंी, इगं्रजी, 
मराठी, गजुराती, कनिड, तलेगु,ू पजंाबी, उद ूदू, 
बंगाली, तनमळ, मलयाळम, उनडया व आसामी 
भाषातंिू प्रकानशत होत.े दशेाचया  सवाांगीण 
नवकासाची खलुी चचादू करणारे त ेवयासपीठ 
आह.े योजिा मानसकात प्रनसद्ध झाललेया 
लखेातील मत-ेनवचार तया-तया  लखेकाचंी 
असतात.  सरकार नकंवा लखेक कायदूरत 
असललेया ससं्ा तया मताशंी/नवचाराशंी 
सहमत असतीलच अस े िवह.े लखेामंधये 
वापरणयात आलले े िकाश/ेधवज ह े केवळ 
प्रानतनिनिक आहते. राजकीय िकाशा तसचे 
भारताचा अ्वा अनय दशेाचा राष्ट्रधवज महणिू 
त े नयायालयीि बाबीसंाठी ग्राह्य िसतील. सपिादू 
परीक्ा पसुतक प्रकाशक तसचे मागदूदशदूक 
ससं्ाचया योजिा मानसकातील जानहरातीमधये 
केललेया दावयाचंी वाचकािंी सवतः खात्ी 
करूि घयावी. अशा जानहरातीमंिील 
मजकुराबाबत ‘योजिा' कुठलयाही प्रकारे 
जबाबदार असणार िाही. योजिा मानसकातील 
मजकुराच ेलखेी अिमुतीनशवाय सपंणूदू अ्वा 
अंशतःपिु:प्रकाशि नकंवा पिु: प्रसारण 
तसचे ‘योजिा' मानसकाचया िावाचा वापर 
वयावसानयक कारणासंाठी करणयास मिाई 
आह.े
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जेवहा आपण ईशानयचेा नवचार 
करु लागतो तवेहा काझीरंगाच े

गेंडे, मेघालयातील काळे ढग, बाबंपूासिू 
बिवललेया वसत ूसुदंर हातमागावर नवणलले े
कापड ऑनच दूड आनण महत्वाच े महणजे 
चहाच े मळे डोळयासमोर उभ े राहतात. 
आपलया पवूवीचया शाळा महानवद्ालयात 
आपलयासोबत नशकायला असललेी 
ईशानयकेडील मलु-ेमलुी ही आठवतात.

पण केवळ सुदंर पयदूटि स्ळे 
नवसमयकारक सुदंर हसतकलचेया वसत ूआनण 
नत्ल ेमैत्ीपणूदू लोक महणज ेईशानय िवह.े या 
भागाला सवतःच ेअस ेसवतंत् अनसतव आह.े 
तयाचया वैनशष्टयपणूदू भौगोनलक स्ािामळेु 
त े भारताचया मखुय भभूागापासिू अलग 
झाल े आह.े ईशानयकेडील सात भनगिी 
आनण नसककीम याचं े एक सवतंत् अनसतव 
आनण ससंककृ ती नवकनसत झाली आह ेआनण 
ती उवदूनरत भारतापासिू वेगळी आह.े सवदू 
नियोजिाचया नवषयात आसाम, मेघालय, 
नत्परुा, नमझोराम, िागालडँ, अरुणाचल 
प्रदशे, मणीपरू, आनण नसककीम या आठ 
राजयाचंा सवतंत् नवचार केला जातो. यामळेु 
हा नवभाग हा दशेातील इतर भागाहंिू नभनि 
आनण असािारण िरला जातो.

भौगोनलकदृष्टया अलग असलयािे 
आनण वेगळा समजला गलेयाि ेहा नवभाग 
दलुदूनक्त आह.े आनण अिके क्ते्ातील 
नवकासात माग ेरानहला आह.े शतेीच ेकमी 
उतपनि, बँकाकंडिू कजादूचा कमी परुवठा 
मोठया औद्ानेगक क्ते्ाची वािवा, पायाभतू 
सनुविाचंा अभाव या सवाांमळेु समावेशक 
वाढीमधय े अड्ळा निमादूण झाला आह.े 
ईशानय भारताचया समतोल आनण समातंर 
नवकासासाठी सरकार अिके पावल ेउचलत 
आह.े Act East या िोरणाला सतयात 
आणणयासाठी नवद्माि सरकार नवशषे भर 
दते आह.े यामळेु या भागात नवशषे आशा 
निमादूण झाली आह.े

मेघालयातील मेंढीपठार ते 
आसाममिील गवुाहाटी यासाठी रेलवेमागादूची 
योजिा, ONGC नत्परुा कंपिीचया यनुिट-
2 नवद्तु प्रकलपाच े दशेापदूण, भारतातील 
सवादूत मोठया लाबंीचया पलुाची (9.15km) 
आसाममिील ढोला सानडया ये्  े उभारणी, 
IIT गवुाहाटीची कोलनशला बसविू 
कामाला सरुुवात इतयादी मळेु ईशानयकेडील 
नवकासाचा वेग वाढला आह.े 

ईशानय भारतासबंंिीचया 
अ द्ूसकंलपातील तरतदू ही आता वाढली 
आह.े आता ती सािारण 48000 कोटी 
रुपय ेइतकी आह.े

शतेी हचे ईशानय भारतासाठी अजिूही 
चनरता्ादूसाठी मखुय सािि आह.े मात् 
शतेीच ेकमी उतपादि आनण पारंपानरक झमू 
इतयादी लागवडीचया पधदतीमंळेु या प्रदशेात 
अजिूही उदरनिवादूहाचा प्रश्न भडेसावतो 
आह.े या पनरनस्तीचा मकुाबला करणयासाठी 
सरकारि े राष्ट्रीय बाबं ू नमशिची पिुरदूचिा 
केली आह.े 

दळणवळणाचया सोयीचंा अभाव हा या 
प्रदशेाचया नवकासात मोठा अड्ळा आह.े 
रेलवे आनण रसत ेयावदारे असलले े निककृ ष्ट 
दळणवळण आनण अतयंत कमी असलले े
हवाई दळणवळण यामळेु अ द्ूवयवस्ा 
अतयंत मंदावली आह.े

सरकारि े आता पायाभतू सनुविाचंया 
नवकासासाठी अ द्ूसकंलपात भरीव तरतदू 
केली आह.े एकंदर 5886 कोटी या 
चार वषादूत या भागातील रेलवच े जाळे 
सिुारणयासाठी नदल े आहते. िवीि रसत,े 
पलू इ. तील गुंतवणकुीसाठी 2014-
2019 या वषाांसाठी दोि लाख कोटीची 
तरतदू केली आह.े या भागातील 50 
नवमाितळाचं े पिुरुजजीवि करणयासाठी रु. 
1014 कोटीचंी तरतदू केली आह.े यामळेु 
ईशानय भारताच े दशेातील इतर भागाशंीच 

िवह ेतर मयािमार, भतूाि, बागंलादशे या 
सारखया शजेारी राष्ट्राशंीही दळणवळण 
सिुारणार आह.े सधया चाल ू असललेया 
नवद्तु प्रकलपासंाठी 1292 कोटी राखिू 
ठेवल ेआहते तर िवयाि ेनवकनसत होणारया 
सौर उजादू प्रकलपासंाठी 234 कोटीची वाढीव 
तरतदू केली आह.े

नशक्णाचया आनण कौशलय नवकासाचया 
सोयीचंा अभाव असलयाि े तरुण वगदू हा 
प्रदशे सोडिू  इतर राजयातील ससं्ामंधये 
प्रवेश घेत आह.े या प्रदशेात िोकरयाचंी 
कमतरता असलयािहेी िोकरीचया शोिात 
तरुण स्लातंनरत होत आहते. रोजगार 
निमादूण नमशि आसाम राजय उपजीनवका 
नमशि, मेघालय राजय कौशलय नवकास 
सोसायटी इतयादी  कौशलय नवकासाचया 
योजिा सरुु झालयाि े ईशानय भारतातील 
तरुणािंा िवीि क्ते् े खलुी होत आहते. 
यामळेु अ्ादूतच स्लातंनरत होणयाची गरज 
राहात िाही.

या प्रदशेातील मनहला पवूवीपासिूच 
दबिू रानहललेया आहते. सवमदत गटाचंी 
निनमदूती इतयादी सिुारणामंळेु या भागातील 
मनहलाचंया सबलीकरणाला मदत झाली 
आह.े NERCOMP अ्ादूत ईशानय भारत 
पठारी भाग समाज ससंािि वयवस्ापि 
योजिा व िसैनगदूक ससंािि े वयवस्ापि 
गट इतयादीमळेु या सबलीकरणाला चालिा 
नमळत आह.े

ईशानय भारताला भारतातील राष्ट्रीय 
नवकासाचया प्रनरियते सामील करुि 
घेणयासाठी आनण ईशानयकेडील समाजाचया 
सवदू सतराचंया नवकासासाठी ह ेप्रयत्न िवयािे 
चाल ूआहते. ईशानयकेडील लोक ह ेनवकास 
दृष्टया वा सासंककृ नतक दृष्टया दशेातील इतर 
भागातील लोकाहंिू वेगळे िरल े जाणार 
िाहीत ह ेयातिू साधय होत आह.े

nnn

ईशानयेला सांजीिनी देताना
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प्ममाांसा

ईशानय भागाचया प्िकासातील आव्ाने आप्ि माग्ग

सी. के. दास

भारत देशाचया ईशानय 
भागातलया प्रदेश नकंवा 

ईशानयेकडचया राजयांमधये अरुणाचल 
प्रदेश, आसाम, मनणपरू, मेघालय, 
नमझोराम, िागालँड, नसककीम आनण 
नत्परुा या आठ राजयांचा समावेश होतो. 
या सवदू राजयांचा नमळिू भौगोनलक 
प्रदेश 2,62,179 वगदू नकलोमीटसदू 
इतका होतो. देशातलया राजस्ाि, 
मधय प्रदेश आनण महाराष्ट्र यांसारखया 
मोठया राजयांपके्ा ईशानयेचया राजयांच े
क्ेत्र्ळ खपू कमी आह.े नसलीगडुी 
जवळचया नचचंोळया भागािे (नचकि-
िेक या िावािे सामानयतः ओळखलया 
जाणारया भागािे) ईशानयेकडची 
राजये देशाशी जोडली गेली आहते. 
हा प्रदेश पाच वेगवेगळया देशांशी 
जोडललेा आह.े बांगलादेश, भतूाि, 
चीि, िेपाळ आनण मयािमार या पाच 
देशांचया सीमा ईशानय भारताला जोडूि 
आहते. ईशानयेकडचया राजयांमिला 
र्क्त तीस ते पसतीस टकके भाग 
सखल नकंवा सपाट जनमिीचंा आह,े 
तो ही बहतुेक करुि ब्रमहपतु्ा, बराक 
आनण इरं्ाळ यांचया तीि खोरयांमधये 
नवभागला आह.े उरललेा सवदू भाग 
डोंगराळ आह.े ईशानयेकडचया समुारे 
तीि चतु् ाांश भागाच े भिूोंदनवषयक 
सवफेक्ण अजिूही बाकी आह.े या 
मोठया प्रमाणावरचया असवफेनक्त 
जनमिीबाबत वयनक्तगत मालकी 

हकक सपष्ट करणारया योगय आनण 
प्रमानणककृ त िोंदी अजिूही उपलबि 
िाहीत.

ईशानयेकडचया राजयांचया एकूण 
क्ेत्र्ळाचा नवचार करता, गेलया 
शतकाचया सरुुवातीला या भागाची 
लोकसखंया अभानवतपण ेप्रमाणाबाहरे 
वाढलयाच े नदसिू येते. सि 1901 
मधये जेवहा सपंणूदू भारताची 
लोकसखंया 29 कोटी इतकी होती 
तेवहा ईशानय भारताची लोकसखंया 
44 लाख होती. सि 2011 मधये 
भारताची लोकसखंया 156 कोटी 
(यामिे भारताची लोकसखंया 121 
कोटी अनिक पानकसतािची 18 
कोटी अनिक बांगलादेशची 17 कोटी 
लोकसखंया एकत् केली आह ेकारण 
1901 मधये ह े तीि वेगळे देश 
महणिू अनसततवात आलले े िवहते. 
तयामळेु सि 1901 मिली भारताची 
लोकसखंया याचा अ द्ू आताचया या 
तीि देशांची नमळिू बिललेया भागाची 
लोकसखंया) मात् ईशानय भारताची 
लोकसखंया वाढिू 2011 मधये 450 
लाख झाललेी नदसते. यावरुि अस े
नदसिू येते की 1901 ते 2011 या 
कालाविीत  भारताची लोकसखंया 
5.4 इतकया पटीिे वाढली मात् ईशानय 
भारताची लोकसंखया दहापटीपके्ाही 
जासत वाढली. आजबूाजचूया 
प्रदेशातिू ईशानय भारतात येणारया 

ईशानयेकडचया राजयाांमधला 
फक्त तीस ते प्तीस टकके भाग 
सखल प्कां िा सपाट जप्मनी ांचा 
आ्े, तो ्ी ब्ुतेक करुन 
ब्रम्पतु्रा, बराक आप्ि इांफाळ 
याांचया तीन खोरयाांम्ये प्िभागला 
आ्े. उरलेला सि्ग भाग डोंगराळ 
आ्े. ईशानयेकडचया समुारे तीन 
चतु्ाांश भागाचे भनूोंदप्िषयक 
सिवेक्ि अजनू्ी बाकी आ े्. या 
मोठया रिमािािरचया असिवेप्क्त 
जप्मनीबाबत वयप्क्तगत मालकी 
्कक ्पटि करिारया योगय 
आप्ि रिमाप्िकृत नोंदी अजनू्ी 
उपलबध ना्ीत.
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स्लांतरीतांच े प्रमाण इतके वाढल े
आह ेकी या भागाची सरासरी भिूारण 
क्मता र्क्त 1 हकेटर इतकीच रानहली 
आह.े

 या भागात अतयंत जासत 
प्रमाणात पडणारा पाऊस आनण 
जगातली सगळयात मोठी िदी 
ब्रमुहपतु्ा आनण नतचया सत्तरहिू अनिक 
उपिद्ांच ेईशानय भारतातल ेअनसततव 
यांचया उललखेानशवाय ईशानय भारताच े
नचत् सपंणूदूपण े सपष्ट होण े अशकय 
आह.े ईशानय भारतात सरासरी वषादूला 
अडीच हजार नमलीमीटर इतका 
पाऊस पडतो. ब्रमहपतु्ा िदीचा आकार 
लक्ात घेतला तर तया मािािे नत े् 
खोरे नचचंोळे आह.े मोठया प्रमाणावर 
पडणारा पाऊस, ब्रमहपतु्ा आनण बराक 
िद्ांची मोठी िदीपात् ेआनण नचचंोळी, 
अरुंद खोरी यांमळेु ईशानय भारतात 
िेहमीच भयािक परू, जनमिीची 
मोठया प्रमाणावर झीज, दरडी 
कोसळण,े अिेक नठकाणी वाळचू े्र 
जमा होण ेयांसारखया िैसनगदूक आपत्ती 
येत असतात. या कारणांिी अिमोल 
अशा सपुीक शतेजनमिीचया बरयाचशा 
भागांच ेिकुसाि होते आनण पनरणामी 
या भागाचया सरासरी भिूारण क्मतेत 
आणखीि घसरण होत जाते.

आतापयांतचया िोंदीिंसुार अस े
नदसते की 1950 मधये आसामला 
8.5 नरशटर क्मतेचा जो मोठा भकंूप 
झाला, तयािंतर नत े् परू येणयाच े
आनण जनमिीची झीज होणयाच ेप्रमाण 
खपू वाढल ेआह.े आतापयांत पाच ते 
सहा हजार वगदू नकलोमीटर इतकया 
क्ेत्र्ळाची िद्ांचया प्रवाहामळेु िपू 
झाली आह.े यामळेु राजयातल ेलाखो 
लोक बेघर आनण भनूमहीि झाल े
आहते. जनमिीची िपू आनण दरडी 
कोसळण े यामळेु बानित झाललेया 
ईशानयेकडचया भनूमहीि जितेच े

पिुवदूसि करण ेआनण जनमिीची िपू 
या सकंटाला राजय आपत्ती प्रनतसाद 
नििीचया मागदूदशदूक ततवांिसुार 
‘िैसनगदूक आपत्ती’ महणिू मानयता देण े
आनण या आपत्तीिे बानित जितेला 
िकुसािभरपाई नमळविू देण े ही या 
भागातलया जितेची अतयावशयक 
गरज आह.े

 या सवदू िैसनगदूक तसचे 
स्लांतरासारखया मािवनिनमदूत 
आपत्तीला तोंड द्ावे लागत असिू 

सधुदा देशाचया नवभाजिाचया काळात 
ईशानय भागाची आन द्ूक पनरनस्ती 
उवदूनरत देशासारखीच होती. मात् 
सि 1947 पासिू ईशानय भारताला 
खालील प्रमखु ऐनतहानसक घटिांिा 
सामोरे जावे लागल.े या घटिांिी 
ईशानय भागाच ेसवरुप अंतबादूह्य बदलिू 
टाकल े आनण अिेक क्ेत्ांमिील या 
भागाचया नवकासाची गती मंदावली. 
या घटिा खालीलप्रमाण ेआहतेः- 

a) देशाची र्ाळणीः- 

र्ाळणीमळेु ईशानय भागाला 

उवदूनरत देशाशी जोडणारे मखुय रसते, 
रेलवेमागदू आनण िद्ांमििू जलमागादूिे 
होणारी वाहतकू ह ेसवदू दळणवळणाच े
मागदू अचािक बंद झाल.े

b) सि 1962 मधये झालले े
नचिी आरिमणः-

सि 1962 मिे नचिी सनैयािे 
अरुणाचल प्रदेशावर (तया काळात हा 
प्रदेश िेर्ा महणिू ओळखला जात 
होता) आरिमण केल े आनण े काही 
काळािे ते मागे घेतल.े यामळेु लगेच 
ईशानय भागात मोठया प्रमाणावर 
गुंतवणकू करणयापके्ा काही काळा 
वाट बघावी, पनुहा आरिमणाचा िोका 
उद्भवत िाही िा, याचा अंदाज घयावा 
असा नवचार काही मोठया खाजगी 
गुंतवणकुदारांमधये निमादूण झाला. 
ह े बरोबर की चकू हा वादाचा मदु्ा 
बाजलूा ठेवला तरी तयाकाळात मोठी 
गुंतवणकू ् ांबलयामळेु ईशानय भागाचा 
नवकास मंदावला आनण प्रगती खुंटली 
हचे खरे.

c) सि 1971 मिला 
बांगलादेश मकु्ती सगं्रामः-

या मकु्ती सगं्रामाचया काळात 
बांगलादेशमििू कोटयविी निवादूनसतांिी 
ईशानय भारताचया काही राजयांमिे 
प्रवेश केला. यातल ेबहसुखंय निवादूनसत 
िंतर बांगलादेशात परत गेल े असल े
तरीही बांगलादेशचया सीमेजवळचया 
ईशानय भारताचया राजयांमधये मोठया 
प्रमाणावर लोकसखंयेचया प्रमाणात 
बदल झालयाच े लक्ात येते. गेलया 
शतकात सत्तरचया दशकाचया 
शवेटापासिू आसाम, मेघालय, नत्परुा 
आनण मनणपरू या राजयांमिे बंडाळीचा 
मोठा प्रश्न निमादूण झाला. आताचया 
नमझोराम आनण िागालँड या भागात 
गेलया शतकात पनिास आनण साठचया 
दशकात बंडाळीमळेु नवकासासबंंिीचया 

 ईशानय भारतात सरासरी 
िषा्गला अडीच ्जार प्मलीमीटर 
इतका पाऊस पडतो. ब्रम्पतु्रा 
नदीचा आकार लक्ात घेतला तर 
तया मानाने प्त्े खोरे प्चांचोळे 
आ्े. मोठया रिमािािर पडिारा 
पाऊस, ब्रम्पतु्रा आप्ि बराक 
नद्याांची मोठी नदीपात्र े आप्ि 
प्चांचोळी, अरुांद खोरी याांमळेु 
ईशानय भारतात ने्मीच भयानक 
परू, जप्मनीची मोठया रिमािािर 
झीज, दरडी कोसळिे, अनेक 
प्ठकािी िाळचेू ्र जमा ्ोिे 
याांसारखया नैसप्ग्गक आपत्ती येत 
असतात.
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समसया निमादूण झालया. तयािंतर 
अ्ादूतच कें द्र आनण राजय सरकारिे 
नवनवि उपाययोजिा केलयामळेु बंडाळी 
हा या भागात आता नततकासा नचतंेचा 
नवषय रानहललेा िाही. 

गेलया चार दशकांमिे सक्म 
अनिकारयांसमोर शरण आललेया 
हजारो स्लांतरीतांच े पिुवदूसि 
करणयाचया कामामळेु तयाचा पनरणाम 
ईशानय भागावर झालयानशवाय रानहला 
िाही.

 ईशानय भारतात स्ानिक 
िागनरकांची लोकसखंया तीि कोटीपंके्ा 
कमीच असले. तरी जया गटात वीस 
हजार पके्ा कमी सदसयसंखया आह े
अस े शंभर गट अनसततवात आहते. 
अस ेअिेक पवूवीपासिूच ेगट दलुदूनक्त 
रानहल ेआहते.

 आपण आिी बनघतललेया 
िैसनगदूक आनण इनतहासातलया 
आवहािांखेरीज ईशानय भारतातलया 
प्रजेला अजिू काही महतवाचया 
आवहािांिा सामोरे जावे लागते.

a) कमी ककृ षी उतपादि (समुारे 
2000 नकलो तांदळू प्रनत 
हकेटर) तांदळू ह ेया प्रदेशातील 
मखुय पीक आह.े

b) नपकांची कमी तीव्रता (समुारे 
1.5)

c) नसचंि क्ेत्ाच ेकमी प्रमाण

d) रासायनिक खतांचा कमी वापर

e) बॅकंांकडूि कमी कजदूपरुवठा. 
ईशानय भागात कजदू आनण ठेवी 
यांच ेगणुोत्तर पनिास टककयापके्ा 
कमी आह.े

f) या भागातलया सवदू शतेकरयांिा 
सपंणूदू वषदूभर कुठलयाही 
भागात लागवडीची चांगलया 

दजादूची अवजारे आनण प्रमानणत 
नबयाणांची कमतरता

g) छोटी गोदामे, मोठी साठवणाची 
गोदामे, शीत गोदामे इतयादी 
सोयीचंी कमतरता

h) काही नठकाणची अपवादातमक 
उदाहरण े वगळता उवदूनरत 
भागात उत्तम आिनुिक, 

ससुजज बाजाराची नकंवा मंडीची 
अिपुलबिता

i) राष्ट्रीय सरासरी वीज वापराचा 
नवचार करता तलुिेत अतयंत 
कमी दरडोई वीज वापर

j) नसचंिासाठी नवजेचा वापर 
करणयाच ेकमी प्रमाण

k) औद्ोनगक दृषटया उपयकु्त अशा 
लोह, अॅलयनुमनियम, तांबे, जसत, 
क्ील, निकेि तसचे नशस े
यासारखे िात ु आनण अभ्रक, 
गंिक यासारखया वसतुंचया 
खाणीचंी अिपुलबिता

l) चांगलया दजादूचया कोळशाचया 
मोठया साठयाची कमतरता. 
ईशानय भारतात नमळणारया 
कोळशात गंिकाच े प्रमाण 
जासत असलयामळेु हा कोळसा 
औद्ोनगक वापरासाठी निरुपयोगी 
आह.े

m) अनभयांनत्की, वैद्कीय आनण 
िनस ांग इतयादी शाखांचया 
नशक्णासाठी पॉनलटेनकिक आनण 
मोठया ससं्ा ईशानय भारतात 
सखंयेिे कमी आहते.

n) ईशानय भारतामधये नशक्कांसाठी 
प्रनशक्ण हा मोठा मदु्ा आह.े या 
प्रदेशातलया एकूणच नशक्णाचा 
सामानय दजादू सिुारणयाकडे 
तातडीिे लक् द्ायला हवे या 
भागातलया शाळांमधये गनणत 
आनण शास्त्र नशकवणयासाठीचा 
दजादू सिुारणयासाठी काही पावल े
लवकरच उचलायला पानहजेत.

o) चार तेल शधुदीकरण आनण दोि 
खनिज तेल कंपनया ह ेवगळता 
कोणतयाही मोठया उद्ोगांची 
उभारणी या भागात झाललेी 
िाही.

आसाम आनण ईशानयेचया इतर 
भागांमिे रेलवेमागदू, चहाच े मळे, 
तेल आनण तांदळू यांचया रॅ्कटरीचंी 
उभारणी गेलया शतकापासिूच 
झााललेी आह,े ह ेखरच आह.े गेलया 
काही दशकांमिे ईशानयेकडचया 
राजयांमधये रसते, रेलवे तसचे हवाई 
वाहतकू आनण दरूसचंार क्ेत्ांद्ारे 
सपंकदू  क्ेत्ांमिे लक्णीय सिुारणा 
झाली आह.े गेलया दोि दशकांमधये 
या भागात अिेक िवया नवद्ापीठांची, 
वैद्कीय महानवद्ालयांची आनण 
अनभयांनत्की महानवद्ालयांची स्ापिा 
झाली आह.े ईशानयेत आता भारतीय 

मकु्ती सांग्ामाचया काळात 
बाांगलादेशमधनू कोटयिधी 
प्निा्गप्सताांनी ईशानय भारताचया 
का्ी राजयाांमधे रििशे केला. 
यातले ब्ुसांखय प्निा्गप्सत 
नांतर बाांगलादेशात परत गेले 
असले तरी्ी बाांगलादेशचया 
सीमेजिळचया ईशानय भारताचया 
राजयाांम्ये मोठया रिमािािर 
लोकसांखयेचया रिमािात बदल 
झालयाचे लक्ात येते. गेलया 
शतकात सत्तरचया दशकाचया 
शेिटापासनू आसाम, मेघालय, 
प्त्रपरुा आप्ि मप्िपरू या 
राजयाांमधे बांडाळीचा मोठा रिश्न 
प्नमा्गि झाला. 
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तंत्ज्ाि ससं्ा (IIT) आनण भारतीय 
वयवस्ापि ससं्ा (IIM) यांची 
देखील स्ापिा झाललेी आह.े

या भागातलया वयक्तीचं े दरडोई 
उतपनि राष्ट्रीय सरासरी दरडोई 
उतपनिाचया सत्तर टकके आह.े इ्ल े
साक्रतेच ेप्रमाण मात् राष्ट्रीय साक्रता 
प्रमाणाचया (74.04) सािारणतः 
बरोबरीिे महणजे 74.48 इतके आह.े

वर चचादू केललेया आवहािांमळेु 
सवातंत्यािंतर सात दशकांिी देनखल 
ईशानय भारत तलुिेिे मागासललेाच 
रानहला आह.े या भागातलया 
मोठया उतपादक आनण औद्ोनगक 
कंपनयांचया अभावामळेु या भागाच े
भनवषय प्रामखुयािे खालील क्ेत्ांचया 
नवकासावर अवलंबिू आह.े

a) उद्ािनवद्ा आनण पषुपविदूि 
शाखांसह सपंणूदू ककृ षीक्ेत्

b) दगुिोतपादि उद्ोग

c) शळेीपालि उद्ोग

d) डुककरपालि उद्ोग

e) कुककुटपालि उद्ोग

f) बदक पालि उद्ोग

g) मतसयपालि उद्ोग

h) अनि आनण मांस प्रनरिया उद्ोग

i) पयदूटि वयवसाय

j) रेशीम उतपादि, नवणकाम आनण 
हातमाग तसचे वस्त्रोद्ोगाला 
प्रोतसाहि देणयासाठी तागयांच े
उतपादि आनण वस्त्रांचया पधदतीत 
अनिक सिुारणा

k) सेंद्रीय चहा, सेंनद्रय अनि, मशरुम 
आनण मिाचा उतपादि वयवसाय

l) नदब्रगुडचया ब्रमहपतु्ा रॅिकर आनण 
पॉनलमसदू नलनमटेड या कंपिीिे 

उतपानदत केललेया कमी, जासत 
घितेचया पॉनलइन्लीि पासिू 
पलनॅसटकचया वसतूंच ेउतपादि

m) मोठया प्रमाणावर उपलबि 
असललेया बांब,ू बेत, जयटू, 
भाताची तसु े आनण औषिी 
विसपतीवंर आिारीत लघ ुआनण 
मधयम उद्ोगांची उभारणी

n) स्ानिक पातळीवर मबुलक 
प्रमाणात उपलबि आल े आनण 

हळद यांचया दजादूत सिुारणा 
आनण पकेॅनजंगसाठी उद्ोग 
यंत्णा नवकनसत करणे

o) स्ानिक िद्ा आनण झरयांमधये 
उपलबि असललेया मोठया 
पाणीसाठयाचा वापर जलनवद्तु 
निनमदूतीसाठी आनण नसचंि सनुविा 
परुवणयासाठी करणे

p) वस्त्रनिनमदूती, औषि निमादूण 
उद्ोग, कागद निनमदूती आनण 
साखर निनमदूती यांचयासाठी 
उद्ोगांची उभारणी करण े
(मोठया प्रमाणातल े पजदूनयमाि 
आनण मातीतील आद्रदूतेच ेजासत 

प्रमाण या दोनही गोष्टी ईशानय 
भारतात ऊस, डाळी, तेलनबया 
आनण ऑनकदू डसारखया महागडया 
रु्लांचया उतपादिासाठी पोषक 
ठरतात.

q) वयवसाय प्रनशक्ण देणारया 
ससं्ा, िनस ांग, निमवैद्कीय 
औषिनिमादूण शास्त्र नशकवणारया 
ससं्ा, रोनहत् दरुुसतीच े आनण 
टीवही, वातािकूुनलत यंत्,े 
वॉनशंग मनशि, वाहिे, नरिज, 
यासारखया वसतूंचया दरुुसतीच े
प्रनशक्ण देणारया ससं्ांची परेुशा 
प्रमाणात स्ापिा करणे

ईशानय भाग सांसककृ नतक 
दृषटया खपू सपंनि आह े आनण या 
प्रदेशातलया यवुकांमिे सगंीत, िकृतय 
आनण नचत्कला इतयादीमंिे प्रचडं 
प्रनतभाशक्ती आहते. जर या भागात 
गायि, िकृतय आनण सगंीताशी सबंंनित 
नवनवि वाद्े वाजवण े नशकवणारया 
शाळा परेुशा प्रमाणात उभारलया 
गेलया तर स्ानिक यवुकांिा या 
क्ेत्ात रोजगार उपलबि होतील. 

वर उललखे केललेया क्ेत्ांमधये 
जर मोठया प्रमाणात गुंतवणकू झाली 
आनण नपकांचया उतपादिाची तीव्रता 
जर 2 ते 2.5 पट वाढली तर या 
भागातलया स्ानिक रनहवाशांिा परेुशा 
प्रमाणात रोजगाराचया संिी उपलबि 
होतील. नवनवि बँकांचया शाखांचया 
सखंयेत वाढ आनण कजदू तारण आनण 
ठेव यांचया गणुोत्तरात वाढ या गोष्टी 
सधुदा ईशानय भागात करण े गरजेच े
आह.े ईशानयेतलया लोकांमिे सपंणूदू 
आन द्ूक आनण आिनुिक नडनजटल 
जीवि राहणीमािाचा अंतभादूव 
करणयासाठी तातडीिे या भागात 
दरूसचंाराद्ारे सपंकदू  सिुारणयाची 
गरज आह.े

गेलया का्ी दशकाांमधे 
ईशानयेकडचया राजयाांम्ये र्ते, 
रेलि ेतसेच ्िाई िा्तकू आप्ि 
दरूसांचार क्ेत्राांद्ारे सांपक्ग  क्ेत्राांमधे 
लक्िीय सधुारिा झाली आ े्. 
गेलया दोन दशकाांम्ये या भागात 
अनेक नवया प्िद्यापीठाांची, 
िदै्यकीय म्ाप्िद्यालयाांची आप्ि 
अप्भयाांप्त्रकी म्ाप्िद्यालयाांची 
््ापना झाली आ े्. ईशानयेत 
आता भारतीय तांत्रज्ान 
सां््ा (IIT) आप्ि भारतीय 
वयि््ापन सां््ा (IIM) याांची 
देखील ््ापना झालेली आ्े.
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सधया ईशानय भागाचा 
सवदूसमावेशक नवकास होणयासाठी 
कें द्र सरकारिे अिेक कौतकुासपद 
पावल े उचलली आहते. ‘अॅकट इसट 
पॉनलसी’ला सतयात आणणयासाठी 
कें द्रािे हाती घेतललेया िविवीि प्रभावी 
उपायांमळेु ईशानयेतलया लोकांचया 
मिात खपू आशचे े नकरण निमादूण 
झाल ेआहते. ईशानय भारताची कवाडे 
देशाचया उवदूनरत भागाला आनण आगिेय 
आनशयातील देश तसचे बांगलादेश, 
िेपाळ, भतूाि यांचयासाठी खलुी 
करायची असतील तर या भागाला 
आन द्ूकदृषटया अनिक सरिीय आनण 
सपंनि बिवावे लागेल. वर नदललेया 
देशांिा ईशानय भारतातील राजयांशी 
रसते, रेलवेमागदू, िद्ांद्ारे आनण हवाई 
मागाांिी जोडलयामळेु आपोआपच 
या दोघांमधये माणसांची, मालाची, 
तंत्ज्ािाची आनण आिनुिक तंत्ज्ािाची 
देवाण-घेवाण वाढीला लागेल. वर 
उललखे केललेया सवदू परदेशामिलया 
िागनरकांसाठी ईशानय भारताचया 
सवदू राजयांमिे िानमदूक, पयादूवरणीय, 
साहसी आनण आरोगय पयदूटिाचया 
सनुविा आनण तयासाठीचया सोयीची 
वयवस्ा करता येईल. या प्रकारचया 
पयदूटिाला प्रोतसाहि देणयामळेु ईशानय 
भागातल ेिागनरक आनण वर उललखे 
केललेया नवनवि देशांमिल े ईशानय 
भारताला लागिू असणारे प्रदेश यांचया 
दरमयािच ेसांसककृ नतक आनण शकै्नणक 
िातेसबंंिांमिे सिुारणा होईल.

नवकासाच े र्ायदे सवदू 
लाभारयाांपय ांत योगय आनण नयाय 
प्रमाणात पोहोचावेत यासाठी 
ईशानयेतलया स्ानिक, पवूादूपारपासिू 
नत े् राहणारया नवनवि गटांसाठी 
नवशषे आनण तातडीचया उपाययोजिा 
करण ेगरजेच ेआह.े प्रसार माधयमांमिे 
अशा बातमया आलया आहते की 

ईशानयेतलया अिेक स्ानिक गटांपकैी 
11 गटांचया भाषा आता िामशषे 
होणयाचया मागादूवर आहते. कारण 
या भाषा बोलणारया दहा हजारपके्ा 
कमी वयक्ती सधया नजवंत आहते. 
नवकासाचया प्रनरियेतिू काही लहाि 
आनण दलुदूनक्त स्ानिक गट टाळल े
नकंवा वगळल े जात िाहीत िा? 
याकडे नवशषे लक् द्ायला हवे.

ईशानयेमिल े प्रदषूणनवरनहत 
वातावरण आनण इगं्रजी भाषेवर प्रभतुव 

असललेया यवुकांची मोठया प्रमाणावर 
उपलबिता यामळेु या भागात 
इलकेट्ॉनिक उद्ोग आनण बीपीओ 
उभारणयाचा निणदूय घेण ेराजयकतयाांिा 
अतयंत सोप ेआह.े

या भागामिली तीव्र बेरोजगारीची 
समसया सोडनवणयासाठी काही उपाय 
अमलात आणता येतील. उदाहरणा द्ू 
रेलवे, राष्ट्रीयीककृ त बॅकंा, कें द्रीय 
निम-लषकरी दलात (यात आसाम 
रायर्लस देनखल येतात), नवमाि 
कंपनया, तेल शधुदीकरण कें द्र आनण 

इतर मोठया कें द्र सरकारिे अनिग्रहीत 
केललेया ससं्ा या सवदू नठकाणी 
ईशानय भारतातलया यवुकांिा िोकरी 
देणयाच ेप्रमाण वाढवता येईल.

शवेटी काय, तर ईशानय 
भारतातलया लोकांिा ककृ षी, उद्ोग 
आनण वयवसाय या सवदूच क्ेत्ांमिे 
नवकास सािणयासाठी काही नवशषे 
सनुविा उपलबि करुि देतािा काही 
गोष्टीसंाठी तातडीिे कायदूवाही होण े
गरजेच े आह.े विजमीि िसललेया 
भागाच े भमूापि सवफेक्ण, जनमिीचया 
िोंदी अद्यावत करण,े सबंंनित 
जमीि कायद्ातलया तरतदुीिंसुार सवदू 
पात् वयनक्तिंा जनमिीचया मालकीच े
हकक देण े यासारखया जमीिनवषयक 
सिुारणा केलयामळेु नवकासाबरोबरच 
सवदू पात् िागनरकांिा जमीिनवषयक 
समाि हकक नमळतील.

nnn

लखेक आसाम राजयाच े माजी 
अनतनरक्त मखुय सनचव असिू ईशानय 
भारत पनरषदेच े नवद्माि  सदसय 
आहते. तयांिी आसाम आनण मेघालय 
राजयामधये सिदी अनिकारयाचया 
रुपात अिेक महत्वाचया जबाबदारया  
पार पाडलया आहते. 
email : ck.das09@gmail.com

ईशानय भारताची किाडे 
देशाचया उि्गप्रत भागाला आप्ि 
आगनेय आप्शयातील देश तसेच 
बाांगलादेश, नेपाळ, भतूान 
याांचयासाठी खलुी करायची 
असतील तर या भागाला 
आप् ््गकदृषटया अप्धक सक्ीय 
आप्ि सांपनन बनिाि े लागेल. 
िर प्दलेलया देशाांना ईशानय 
भारतातील राजयाांशी र्ते, 
रेलिमेाग्ग, नद्याांद्ारे आप्ि ्िाई 
मागाांनी जोडलयामळेु आपोआपच 
या दोघाांम्ये मािसाांची, 
मालाची, तांत्रज्ानाची आप्ि 
आधुप्नक तांत्रज्ानाची देिाि-
घेिाि िाढीला लागेल. 
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ईशानयेकडील सात बनहणी 
महणिू प्रनसद्ध असललेया 

राजयात शजेारी नसककीमचाही 
समावेश होतो. या राजयांिा आपलया 
देशात वेगळे स्ाि आह.े तयाच े
कारण तयांची सामानजक, सांसककृ नतक 
व राजकीय , भौगोनलक तसचे 
एेनतहानसक वैनशषटये वेगळी आहते. 
नत्परुा व नमझोराम ही आपलया 
देशातील जासत साक्रता असललेी 
राजये आहते. आसामचा चहा उद्ोग 
चीििंतर जगात दसुरा मािला जातो. 
आसाममधये आनशयातील पनहली 
तेल नवहीर नदगबोईला सरुू झाली. 
सधया जर आपण या ईशानयेकडील 
राजयांच े नचत् बनघतल े तर इनंडया 
सपनेड रीसच दूचया सशंोििािसुार 
मेघालयची आन द्ूकवाढ ही देशातील 
मोठे राजय असललेया मधयप्रदेशहिू 
अनिक आह.े मधय प्रदेशची वाढ 
9.5 टकके तर मेघालयची 9.7 टकके 
आह.े अरूणाचल प्रदेशची वाढ ही 
गजुरातपके्ा अनिक आह.े एकटया 
किादूटकात 12.9 दशलक् लोक 
दानरद्य रेषेखाली आहते तर सगळया 
ईशानयेत नमळिू 12.8 दशलक्लोक 
दानरद्य रेषेखाली आहते. नत्परुा मधये 
बेरोजगारीचा दर सवादूत अनिक आह.े 
ते् ील शहरी भागात 25.2 टकके 
बेरोजगारी आह.े  िागालँड मधये 
23.8 टकके बेरोजगारी आह.े ही 

ईशानयेकडील राजयाांबाबतचा आप् ््गक दृप्टिकोन

मांजलुा िधिा

आकडेवारी 2011-12 मिील आह.े 
या सवदू आठ राजयांचा औद्ोनगक 
क्ेत्ातील वाटा हा वाढला असिू 
ककृ षी व इतर क्ेत्ातील वाटा घटला 
आह.े ईशानयेकडील राजयात ग्रामीण 
भागापके्ा शहरी भागात बेरोजगारी 
अनिक आह.े ते  देशातील कल बघता 
तयाचयाशी जळुणारे आह.े ये्ील 
दानरद्याचा नवचार केला तर मनणपरू 
सवादूत गरीब तर नसककीम सवादूत श्ीमंत 
राजय आह.े वसाहतवादी काळापासिू 
ईशानयेकडील भाग हा आन द्ूक 
वाढीतील असमाितेचा साक्ीदार आह.े 
नब्रटीशांसाठी ईशानयेकडील राजये 
महणजे कोळसा, िैसनगदूक वाय,ूविे 
व चहा यासारखया कचचया मालाच े
कोठार होते. ही सगळी साििसपंत्ती 
नब्रटीशांिी वापरली. ती देशाचया इतर 
भागात प्रनरियेसाठी पाठवली. या 
भागाला किीच र्ायदा झाला िाही 
याच े कारण नब्रनटशांिी ये े् प्रनरिया 
व उतपादि कें द्रे सरुू केली िाहीत. 
या भागातील वाहतकू व दळणवळण 
सनुविांकडे लक् नदल े गेल े िाही. 
र्ाळणीिंतर बांगलादेशबरोबरचा 
वयापार ्ांबला होता. तयामळेु तया 
भागाच े आन द्ूक िकुसाि झाल.े 
उवदूनरत देश व ही राजये यांचयात दरी 
पडत गेली. अनलकडचया काळात 
नचत् सिुारत आह.े भारतातील 
सरासरी पनरनस्तीपके्ा या राजयांची 

इांप्डया ्पेनड रीसच्गचया 
सांशोधनानुसार मेघालयची 
आप् ््गकिाढ ्ी देशातील मोठे 
राजय असलेलया म्यरिदेश्नू 
अप्धक आ े्. म्य रिदेशची िाढ 
9.5 टकके तर मेघालयची 9.7 
टकके आ े्. अरूिाचल रिदेशची 
िाढ ्ी गजुरातपेक्ा अप्धक आ े्. 
एकटया कना्गटकात 12.9 दशलक् 
लोक दाप्रद्य रेषेखाली आ े्त तर 
सगळया ईशानयेत प्मळनू 12.8 
दशलक् लोक दाप्रद्य रेषेखाली 
आ े्त. प्त्रपरुा म्ये बेरोजगारीचा 
दर सिा्गत अप्धक आ्े.

प्िशे्षि
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कामनगरी तलुिेिे चांगली आह.े स्त्री 
व परुूष यांचा मिषुयबळ नवकास 
निदफेशांक चांगला आह.े पण आन द्ूक 
वाढ मात् चांगली िाही. आता याचा 
जरा खोलात जाऊि नवचार केला तर 
तयामागची काही कारण ेनदसिू येतात.

भौगोप्लक घटक- यात 
ईशानयेकडे सत्तर टकके पवदूतीय 
प्रदेश आह.े तयात तीस टकके जिता 
सामावललेी आह.े तीस टकके पठारी 
प्रदेश आह.े तयात सत्तर टकके 
लोकसखंया सामावललेी आह.े या 
प्रदेशांकडे जाणयाच ेमागदू दगुदूम आहते. 
कारण तयाला भौगोनलक पनरनस्ती 
जबाबदार आह.े उवदूनरत भारताशी 
तयांचा वाहतकू सपंकदू  िीट िाही. या 
भागात परू व दरडी कोसळण ेह ेप्रकार 
ब्रह्मपतु्ा व आसामचया बराक खोरयात 
िेहमी होतात. तयामळेु आसामच िवह े
तर ईशानयेकडील सवदूच राजयांिा 
आन द्ूक दबावास तोंड द्ावे लागते. 

पायाभतू सोयी ांचा अभाि- या 
राजयांचया आन द्ूक मागासलपेणाच े
पायाभतू सोयीचंा अभाव ह ेएक कारण 
आह.े ईशानयेकडील राजये रसते, 
जलमागदू, ऊजादू यात मागे आहते. 
सामानजक व शकै्नणक ससं्ांच े
जाळे कमी आह.े आरोगय सनुविांचा 
अभाव आह.े ईशानयकेडे राष्ट्रीय मागदू 
केवळ 6 टकके तर राष्ट्रीय महामागदू 
केवळ 13 टकके आहते. रसतयांचा 
दजादूही चांगला िाही. कोंडी असलले े
रसते, खंनडत वीजपरुवठा, नपणयाचया 
पाणयाची कमतरता यामळेु ही राजये 
मागे पडली आहते. 

औद्योप्गक िाढीला मया्गदा- 
सवातंत्याचयावेळी आसाममधये 
्ोडेस े औद्ोनगक क्ेत् होते. तयात 
वसाहतवादी भांडवलदारांच े वच दूसव 
होते. चहाची लागवड व उतपादि यांचा 

तयात समावेश होता. काही प्रमाणात 
कोळसा खाणी, तेल व तेल शदु्धीकरण 
कारखािे,पलायवडू उतपादि व वि 
उतपादिे यांचाही भाग तयात होता. 
सवातंत्यािंतर आसाममधये उद्ोग 
रानहलचे िाहीत. कारण देशाचया 
उवदूनरत भागाशी तयाचा सपंकदू  तटुत 

गेला. तयामळेु गुंतवणकू झाली िाही. 
िैसनगदूक सपंदा हा ये्ील औद्ोनगक 
नवकासाच े बलस्ाि होऊ शकतो. 
यात राष्ट्रीय जलनवद्तु महामंडळ. 
गॅस अ्ॉनरटी ऑर् इनंडया नलनमटेड 
(गेल) ऑइल अँड िॅचरल गॅस 
कापपोरेशि यांचा मोठा सहभाग आह.े 
झाडे पाडणयावर बंदी आलयािे जंगल 
उतपादिांशी सबंंनित काही उद्ोग 
बंद पडल.े 1995 मधये सवपोचच 
नयायालयािे वकृक्तोडीला बंदी केली 
होती. स्ानिक भांडवल, नवपणि, 
वाहतकू यात अिेक अडचणी आहते. 
तयामळेु या भागाचा औद्ोनगक 
नवकास झाला िाही. चहा उद्ोग ये े् 
जिुाच आह.े तो नवसावया शतकाचया 
प्रारंभी सरुू झाला. आसाममधये 

तो एक उतपादि उद्ोग आह.े पण 
तयामळेु मखुय प्रवाहातील आसामी 
लोक व ते् ील मजरू याचयात सघंषदू 
आह.े तयात आरोगय व इतर लाभाचया 
मदुद्ांच ेप्रश्न आहते.

कृषी- ये्ील आनदवासी 
लोकांच ेककृ षी ह ेउपजीनवकेच ेसािि 
आह.े सवदू राजयांमधये ककृ षीच ेसवरूप 
वेगवेगळे आहते. आतंरनपके वेगळी 
आहते. भात ह ेया भागातल ेखरीपाच े
महतवाच ेपीक आह ेतर रबबीमधये इतर 
पीके आहते तयात गह,ू बटाटे, उस, 
डाळी व तेलनबया यांच ेप्रमाण जासत 
आह.े ईशानयेकडील भागात देशाचया 
एकूण अनििानय उतपादिापकैी दीड 
टकका उतपादि होते. तयातिू सत्तर 
टकके लोकसखंयेला उपजीनवका 
नमळते. पवूदू व ईशानयेकडील राजयात 
ककृ षी क्ेत्ाची वाढ उवदूनरत देशाचया 
मािािे कमी आह.े हनरत रिांती ही 
वायवयेकडील राजयांपरुती मयादूनदत 
आह.े तयाचा ईशानयेला काही र्ायदा 
झाला िाही. एकूणच ईशानयेच ेशतेी 
उतपादि अजिूही पारंपनरक आह.े 
पाटबंिारे सनुविा िाहीत. खतांच े
प्रमाण र्ार कमी आह.े ईशानयेकडे 
झमू ही लागवड पद्धत वापरली जाते. 
एकूण सतरा लाख  हकेटर क्ेत्ात 
जंगलतोड झालयािे मातीची िपू झाली 
व नतची सपुीकता कमी होत गेली. 

नैसप्ग्गक स्तोत- माती, पाणी, 
नहरवा भाजीपाला, हायड्ोकाबदूि यांचया 
रूपात ईशानयेकडे मोठी साििसपंत्ती 
आह.े पण तरी तो भाग अनवकनसत 
रानहला कारण साििसपंत्तीच े
गैरवयवस्ापि होऊि ते कमी होत 
गेल.े ते् ील जैवनवनविताही िोकयात 
आली आह.े िैसनगदूक स्त्रोतांच ेकमी 
होण ेह ेखाणकाम, खत उद्ोग, कागद 
उद्ोग, नसमेंट उद्ोग व अनतरेकी 
कारवाया यामळु घडूि आल ेआह.े 

्िातांत्याचयािळेी आसाम- 
म्ये ् ोडेसे औद्योप्गक क्ेत्र ् ोते. 
तयात िसा्तिादी भाांडिलदाराांचे 
िच्ग्ि ्ोते. च्ाची लागिड ि 
उतपादन याांचा तयात समािशे 
्ोता. का्ी रिमािात कोळसा 
खािी, तेल ि तेल शदु्ीकरि 
कारखाने,पलायिडू उतपादन ि 
िन उतपादने याांचा्ी भाग तयात 
्ोता. ्िातांत्यानांतर आसामम्ये 
उद्योग राप््लेच ना्ीत. कारि 
देशाचया उि्गप्रत भागाशी तयाचा 
सांपक्ग  तुटत गेला. तयामळेु 
गुांतििकू झाली ना्ी.
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ईशानयेकडील भागात 
देशाचया एकूि अननधानय 
उतपादनापैकी दीड टकका 
उतपादन ्ोते. तयातनू सत्तर 
टकके लोकसांखयेला उपजीप्िका 
प्मळते. पिू्ग ि ईशानयेकडील 
राजयात कृषी क्ेत्राची िाढ उि्गप्रत 
देशाचया मानाने कमी आ े्. 
्प्रत क्ाांती ्ी िायवयेकडील 
राजयाांपरुती मया्गप्दत आ े्. 
तयाचा ईशानयेला का्ी फायदा 
झाला ना्ी. एकूिच ईशानयेचे 
शेती उतपादन अजनू्ी पारांपप्रक 
आ्े. पाटबांधारे सपु्िधा ना्ीत. 
खताांचे रिमाि फार कमी आ्े. 
ईशानयेकडे झमू ्ी लागिड 
पद्त िापरली जाते.

िा्तकू ि दळििळि- 
ईशानयेकडे या दोनही क्ेत्ात पनरनस्ती 
वाईट आह.े रसतयांचा नवकास र्ार 
कमी वेगािे सरुू आह.े तयाला काही 
भौगोनलक, सामानजक, आन द्ूक 
कारणहेी आहते. पंचवानषदूक योजिेत 
या भागातील रसतयांसाठी र्ार कमी 
तरतदू झाली आह.े र्ाळणीिंतर या  
भागाच े आन द्ूक व इतरही िकुसाि  
झाल.े ते् े वसत ूखपू महाग नमळतात. 
वाहतकू सनुविा िसलयािे या भागाचा 
नवकास कमी  झाला आह,े भारताचया 
रेलवेचया जाळयापकैी केवळ 4 टकके 
रेलवे सनुविा या भागात आहते. िवीि 
बोंगायगावचया पवूफेला रेलवेच े जाळे 
आह ेपण ते मीटरगेज असलयािे अपरेु 
आह.े जीविावशयक वसत.ू पोलाद, 
नसमेंट, अनििानय यांचया वाहतकुीची 
सोय अपरुी आह.े जागनतकीकरण ह े
मोठे आवहाि या भागात आह,े अॅकट 
इसट िोरणामळेु भारताचया पनचिमी 
िोरणात बदल होऊि ते पवूदूकें द्री होऊ 
लागल े आह.े बहरुाष्ट्रीय कंपनयांशी 
सपिादू करण ेईशानयेचया राजयांिा जड 
जात आह.े 

सामाप्जक असांघटन- 
सामानजक असघंटि हा एक समसयेचा 
मदु्ा आह.े समाजात उतपादक प्ररेक 
घटकांचा अभाव असलयािे अशा 
क्मता नवनहि समाजात सांसककृ नतक 
भांडवलाचा अभावा जाणवतो. 
समाजाच ेराहणीमाि ह ेतया समाजाला 
पलेणयापके्ाही जासत उंचीच े असले 
तर तयाच ेआन द्ूक नवघटि होते. व 
तयामळेु तयाची ओळख हरवली जाते. 
नशक्ण वयवस्ा ये े् पणूदूपण ेअपयशी 
आह.े अिेक कुटुंबातील लोकांिी 
मलुांिा बाहरेचया राजयातील शाळात 
घातल े आह.े यात िोरण लकवाही 
आह.े ब्रेि डे्िची समसयाही आह.े 

अंमलीपदा्ाांची िशा हा आणखी 

एक िोका आह.े ये्ील 30 टकके 
यवुक अंमली पदा्ाांचया आहारी 
गेल े आहते. एचआयवही, व एडस 
यांच े प्रमाण मनणपरू, िागालँड, 
नमझोराममधये वाढत आह.े ती नचतंेची 
बाब मािली जाते. 1971 मधये 
भारत सरकारिे ईशानय मंडळाची 

स्ापि केली होती तयात आठही  
राजये सदसय होती. तयाच ेमखुयालय 
नशलाँगला होते. तयाच ेकाम ईशानय 
भारत मंत्ालयाकडूि चालते. 
सरुूवातीला ते सललागार मंडळ 
सवरूपात होते, 2002 मधये तयाला 
नियोजि मंडळाची मानयता नमळाली. 
ईशानयेकडील महतवाचया प्रश्नांवर 
या मंडळात चचादू होते. ईशानय 
नवकास आन द्ूक महामंडळ नलनमटेड 
ही ससं्ाही स्ापि झाली आह.े 
तयातिू लघ,ु सकू्म, मोठया उद्ोगांिा 
अ द्ूपरुवठा होतो. ईशानय ककृ षी बाजार 
महामंडळ नलनमटेड , नसककीम, खाण 
महामंडळ नलनमटेड, ईशानय हातमाग 

व हसतकला नवकास महामंडळही 
कायदूरत आह.े 

ईशानय नवकास मंत्ालय ह े
सपटेंबर 2001 मधये सरुु करणयात 
आल.े तयात कें द्र सरकार ह ेमधयवतवी 
भनूमकेत आह.े सामानजक आन द्ूक 
नवकासाचया मदुद्ावर तयात भर 
नदला आह.े कें द्रीय मंत्ालये व आठ 
राजये यांचयातील सवंाद अड्ळे दरू 
करणयाचा हते ू यात आह.े पायाभतू 
सनुविा व गुंतवणकुीतील अड्ळ 
दरू करूि. नशक्ण, वाहतकू, वीज, 
दळणवळण व आरोगय या नवषयांवर 
ह ेमंत्ालय काम करते. ते् ील वीज 
क्ेत्ात एिइसीिे मोठी भनूमका पार 
पाडली. रसते नवकास, जलमागदू यात 
एिइसीिे मोठी भनूमका पार पाडली 
आह.े एिइसी स्ापि होणयापवूवी 
ते् ील लागवडीखालचा भाग 12 
टकके होता. तयामळेु ककृ षी उतपादिांची 
मागणी व परुवठा यात तर्ावत होती 
पण आता पनरनस्ती बदलत आह.े 
उचच दजादूच ेनबयाण ेही आता समसया 
रानहली िाही. पाटबंिारे, वाहतकू 
यातील गैरसोयी दरू होत आहते. 
खतांची अिपुलबिता दरू झाली आह.े 
ककृ षी व परूक क्ेत्ात आता मोठे काम 
सरुू आह.े ईशानय मंडळ उद्ोग 
नवकासाचा प्रयत्न करीत असिू तयात 
उद्ोजकांची पनहली र्ळी तयार होत 
आह.े वेगवेगळे साििसपंत्ती अहवाल 
व सवफेक्ण े यातिू ज्ािनवसतार होत 
आह.े अिेक छोटे उद्ोग या भागात 
सरुू झाल ेअसिू तयात ईशानय बाजार 
सनमतया स्ापि झालया आहते. 
तयातिू प्रदशदूिे, कायदूशाळा व उद्ोग 
बैठका यांिा प्रोतसाहि नमळत आह.े 
रेशीमउद्ोगालाही प्रािानय देणयात 
आल े असिू नसककीमसह अिेक 
राजयात पयदूटिाला प्रोतसाहि देणयात 
येत आह.े पनरससं्ा व पयादूवरणाचा 
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रहास रोखण ेमहतवाच ेआह.े 3400 
हकेटर क्ेत्ात 1700 झनुमया कुटुंबे 
काम करीत आहते. तयातिू पारंपनरक 
लागवड पद्धती बदलिू िवीि पद्धतीचंा 
वापर केला जात आह.े नडसेंबर 
2017 मधये ईशानय नवकासासाठी 
कें द्र सरकारिे अिेक उपरिम हाती 
घेतल.े तयात ईशानय नवशषे पायाभतू 
सनुविा नवकास योजिा महतवाची 
आह.े तयामळेु पायाभतू नवकासातील 
दरी भरूि निघणार आह.े सामानजक 
क्ेत्ात नशक्ण व आरोगयाच े प्रकलप 
राबवणयात येत आहते. यात अिेक 
योजिा कें द्राचया अ द्ूसहाययावर सरुू 
केलया आहते. एिएलसीपीआरमधये 
केवळ  दहा टकके वाटा राजयांचा 
आह.े पढुील तीि वषादूत सरकार 
5300 कोटी रूपये या राजयांिा 
देणार आह.े तइुनरयाल जलनवद्तु 
प्रकलप हा कें द्राचा मोठा प्रकलप 
यात आह.े तो नमझोराममधये सरुू 
होत असिू तयातिू वषादूला 251 
दशलक् यनुिट वीज निमादूण होणार 
आह.े नमझोराम ह े अनतनरक्त वीज 
असलले े ईशानयेतील नतसरे राजय 
असले. आिी नत्परुा व नसककीम 
यांिी आन द्ूक अडचणीवंर मात 
करूि मोठया प्रमाणात वीज निनमदूती 
केली आह.े ईशानयेकडील राजयात 
90 टकके कें द्राची मदत व 10 टकके 
राजयांचा पसैा या प्रमाण योजिा चाल ू
आहते. तयामळेु ईशानयेकडील राजय 
सरकारांचा तयातला वाटा िगणय 
आह.े राष्ट्रीय महामागादूत 3800 
नक.मीच े मागदू या भागात मंजरू 
केल े असिू तयावर 3200 कोटी 
रूपये तीि वषादूत खच दू झाल ेआहते. 
तयात 1200 नकलोमीटरच े रसते 
बांििू झाल े आहते. या राजयांचया 
राजिानयांिा रेलवेचया िकाशावर 
आणणयासाठी कें द्रािे नवशषे रसते 

नवकास कायदूरिमात 60 हजार कोटी 
मंजरू केल ेआहते. तीस हजार कोटी 
रूपये भारतमाला योजिेसाठी मंजरू 
केल ेअसिू तयाचा वापर पढुील दोि 
ते तीि वषादूत केला जाईल. अॅकट इसट 
िोरणात कलादि बहमुाधयम वाहतकू 
प्रकलप, दी री टेनडम रसता प्रकलप 
व सीमावतवी हाट महणजे बाजारपठेा 
अस े उपरिम आहते. कें द्र सरकारिे 
नमझोराममधये दोि पयदूटि प्रकलप 
गेलया दोि वषादूत मंजरू केल ेअसिू 
तयांचा खच दू 194 कोटी रूपये आह.े 
तयातिू पयदूटि व साहसी पयदूटि याला 

उत्तजेि नमळणार आह.े इतर पयदूटि 
प्रकलपांसाठी 115 कोटी रूपये मंजरू 
करणयात आल ेआहते. बांब ूहा ये्ील 
लाखो लोकांचा उपजीनवकेचा प्रमखु 
घटक आह.े सरकारिे आता बांबलूा 
प्रनतबंनित वगादूतिू बाहरे काढल े
आह.े आता बांब ूउतपादि, वाहतकू व 
नवरिी यासाठी परवािा लागत िाही. 

तयामळेु लाखो  शतेकरयांिा र्ायदा 
होणार आह.े तयामळेु 2022 पयांत 
शतेकरयांच ेउतपनि दपुपट करणयाला 
हातभार लागणार आह.े 2018-
19 या वषादूचा अ द्ूसकंलप पानहला 
तर तयात 1014.09 कोटी महणजे 
गेलया वषवीचया पाच पट तरतदू पनिास 
नवमाितळांचया पिुरूजजीविसाठी व 
हवाई पायाभतू सनुविांसाठी केली 
आह.े नसककीममनिल पाकयाँग, 
अरूणातलातील तेझ ूया नवमाितळांचा 
तयात समावेश असिू िागरी हवाई 
वाहतकू उपलबिता तयामळेु वाढणार 
आह.े आन द्ूक वाढ व नवकासासाठी 
प्रयत्न केल े जात आहते. उचच 
साक्रता दर, िैसनगदूक सौदयदू, इगं्रजी 
भानषक लोकांची जासत सखंया यामळेु 
यातील अिेक भाग ह ेचांगल ेपयदूटि 
कें द्रे महणिू नवकनसत करता येतील. 

ईशानयेचया प्िकासासाठी 
स्ा्तरीय धोरिाचा समािशे 
आ्े. 

1. सवयंशासि, सहभागातमक 
नवकास यातिू लोकांच े
सक्मीकरण, समावेशक 
वाढीसाठी नवनवि पातळयांवर 
नियोजि 

2. ककृ षी उतपादि वाढविू ग्रामीण 
भागात सिंीची उपलबिता. 
पशपुालि, र्लोद्ाि, पषुपोद्ाि, 
मनचछमारी, यातिू उपजीनवकेची 
िवी ककृ षी बाह्य साििे. 

3. ककृ षी प्रनरिया, जलनवद्तु निनमदूती 
यावर आिानरत काही भागांचा 
नवकास.

4. कौशलयनवकासातिू लोकांचया 
क्मतेत वाढ. सरकारी ससं्ांचया 
क्मतेत वाढ. 

5. खासगी क्ेत्ात गुंतवणकुीसाठी 

पढुील तीन िषा्गत सरकार 
5300 कोटी रूपये या राजयाांना 
देिार आ्े. तुइप्रयाल जलप्िद्युत 
रिकलप ्ा कें द्राचा मोठा रिकलप 
यात आ े्. तो प्मझोरामम्ये 
सरुू ्ोत असनू तयातनू िषा्गला 
251 दशलक् यपु्नट िीज 
प्नमा्गि ्ोिार आ े्. प्मझोराम 
्े अप्तप्रक्त िीज असलेले 
ईशानयेतील प्तसरे राजय असेल. 
आधी प्त्रपरुा ि प्सककीम याांनी 
आप् ््गक अडचिी ांिर मात करून 
मोठया रिमािात िीज प्नप्म्गती 
केली आ े्. ईशानयेकडील 
राजयात 90 टकके कें द्राची मदत 
ि 10 टकके राजयाांचा पैसा या 
रिमाि योजना चाल ूआ्ेत.
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प्रोतसाहि. नवशषे करूि पायाभतू 
सनुविात खासगी गुंतवणकू, 

6. दरूदृष्टीचया उपरिमातील 
उनद्ष्टपतूवीसाठी सरकार व  
खासगी क्ेत्ांच ेएकनत्त काम. 

अनलकडेच 3 रे्ब्रवुारी 2018 
रोजी गवुाहाटी ये े् जागनतक 
गुंतवणकूदार पनरषद झाली. तयात 
एिडीए सरकारचा ईशानयेकडील  
राजयांची भरभराट करणयाचा हते ू

नदसिू येतो. यात राजयांमिील 
गुंतवणकू सिंी नदसिू आलया. 
दनक्ण व आगिेय आनशयातील  देश 
यात सहभागी होते. उतपादि, सवेा, 
वीज,ककृ षी, अनि प्रनरिया, वाहतकू, 
मानहती तंत्ज्ाि, पटे्ोरसायिे, कापड 
उद्ोग, हसतकला तसचे पयदूटि यात 
गुंतवणकू करता येईल. िवप्रवतदूि, 
उपरिम, िवसकंलपिा, अंमलबजावणी 
या चार सतरावर यात काम होण े
गरजेच े आह.े सवदूसमावेशक 

वाढीबरोबरच सवदूसमावेशक नवकास 
यात महतवाचा आह.े तयासाठी 
जाचक कायदे दरू करणयाची गरज 
आह.े स्ानिक लोकांच े सक्मीकरण 
महतवाच ेआह.े तयांचया मलूभतू गरजा 
भागण े महतवाच े असिू ईशानयेचया 
नवकासासाठी सवदू सबंंनित घटकांिी 
सवांकष वासतववादी योजिेचा 
आराखडा तयार केला पानहजे.

जीएसडीपी पीसीआय ि िाढीता दर याांची क्ेत्रप्न्ाय प्््ती

2016-17 (अ)

जीएसडीपी दरडोई उतपनन 
िाढीचा दर 

जीएसडीपीचया 
तुलनेत

अनु राजय लोकसांखया  
2011

स्याचया 
दराने रूपये 

कोटी

2011-12 
चया प्््र 

दराने प्कां मती

एनएसडीपी 
रूपये  

स्याचया 
दराने प्कां मती

2011-
12 चया 

प्््र दराने 
प्कां मती

2011-12 चया 
प्कां मतीनुसार

1 2 3 4 5 6 7 8

1 आधं्र 84,580,777 NA NA NA NA NA

2 अरूणाचल 1383727 NA NA NA NA NA
3 आसाम 31205576 NA NA NA NA NA
4 नबहार 104099452 NA NA NA NA NA
5 छत्तीसगड 25545198 290140 223932 91772 71214 NA
6 गोवा 1458545 NA NA NA NA NA
7 गजुरात 60439692 NA NA NA NA NA
8 हरयािा 25351462 NA NA NA NA NA
9 नहमाचल 6864602 NA NA NA NA NA

10 जमम-ू
काशमीर

12541302 NA NA NA NA NA
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2016-17 (अ)

जीएसडीपी दरडोई उतपनन 
िाढीचा दर 

जीएसडीपीचया 
तुलनेत

अनु राजय लोकसांखया  
2011

स्याचया 
दराने रूपये 

कोटी

2011-12 
चया प्््र 

दराने प्कां मती

एनएसडीपी 
रूपये  

स्याचया 
दराने प्कां मती

2011-
12 चया 

प्््र दराने 
प्कां मती

2011-12 चया 
प्कां मतीनुसार

1 2 3 4 5 6 7 8

11 झारखंड 32988134 NA NA NA NA NA
12 रििादूटक 61095297 NA NA NA NA NA
13 केरळ 33406061 NA NA NA NA NA
14 मधयप्रदेश 72626809 640484 465212 72599 51852 12.21

15 महाराष्ट्र 112374333 NA NA NA NA NA
16 मनणपरू 2570390 NA NA NA NA NA
17 मेघालय 2966889 29567 24005 79332 63678 6.65

18 नमझोराम 1097206 NA NA NA NA NA
19 िागालँड 1978502 NA NA NA NA NA
20 ओनदशा 41974218 378991 314364 75223 61678 7.94

21 पंजाब 27743338 427870 348487 128821 103726 5.93

22 राजस्ाि 68548437 NA NA NA NA NA
23 नसककीम 610577 NA NA NA NA NA
24 तानमळिाडू 72147030 NA NA NA NA NA
25 तेलंगणा NA NA NA NA NA
26 नत्परुा 3673917 NA NA NA NA NA
27 उत्तर प्रदेश 199812341 NA NA NA NA NA
28 उत्तराखंड 10086292 NA NA NA NA NA
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2016-17 (अ)

जीएसडीपी दरडोई उतपनन 
िाढीचा दर 

जीएसडीपीचया 
तुलनेत

अनु राजय लोकसांखया  
2011

स्याचया 
दराने रूपये 

कोटी

2011-12 
चया प्््र 

दराने प्कां मती

एनएसडीपी 
रूपये  

स्याचया 
दराने प्कां मती

2011-
12 चया 

प्््र दराने 
प्कां मती

2011-12 चया 
प्कां मतीनुसार

1 2 3 4 5 6 7 8

29 पनचिम 
बंगाल

91276115

30 अंदमाि व 
निकोबार 

380581 NA NA NA NA NA

31 चडंीगड 1055450 NA NA NA NA NA
32 नदलली 16787941 622385 498217 303073 240318 8.26

33 पडुुचरेी 1247953 29557 23656 190384 150369 7.49

34 अनखल 
भारतीय 

1210569573 15183709 12189854 103219 82269 7.1

स्त्रोत- आर थ्िक  सांर्यिकी ससं्ा पजंाब, कें द्रीयि सांर्यिरक ससं्ा नवी रिल्री

nnn 

लनेखका िाबाडदूचया चदंीगड ये्ील हनरयाणा प्रादेनशक कायादूलयात सहाययक महावयवस्ापक आहते. 
आकाशवाणी आनण दरूदशदूिवरील मानहती आनण चचादूनवषयक अिेक कायदूरिमात तयांिी सहभाग घेतला आह.े 
email : manjula.jaipur@gmail.com

uesKekeÀebvee DeeJeenve
³eespevee ceeefmekeÀemeeþer uesKe HeeþefJeleevee uesKekeÀebveer UNICODE (Mangal)  
eEkeÀJee  KRUTI DEV ³ee HeÀe@vì ceO³es®e DeeHeues uesKe HeeþJeeJesle, ner efJevebleer.
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भारतातील पवूपोत्तर राजयांिा 
मखुय प्रवाहात कस ंआणावं 

यानवषयी िेहमीच चचादू होत असते. 
िोरणकतफे,कायदा आनण सवुयवस्ा 
राखणारे अनिकारी,पत्कार,अभयासक 
यासदंभादूत मला िेहमीच प्रश्न 
नवचारतात. बहतुेक प्रश्न पवूदूग्रह 
दनूषत असलयािं पवपोत्तर राजयासदंभादूत 
नतरसकारयकु्त भाविाच या प्रश्नातिू 
पाहायला नमळते. तयामळेुच  पवूपोत्तर 
राजयातील िागनरक  या प्रश्नांवर 
भडकतात. या प्रश्नांमळेुच मी पवूपोत्तर 
राजय मखुय प्रवाहात येणं महणजे िककी 
काय याचा नवचार करु लागलो. 

भारतात  मोठी नवनविता आह.े  
नवनवि कला,ससंककृ ती,भाषा,िमदू,जाती-
जमातीमंळेु भारत देश समकृद्ध 
झालाय. एवढी नवनविता असिूही 
भारत देश एकसघं आह.े तयामळेुच 
मी आतमनवश्ासािं सांग ू शकतो 
पवूपोत्तर राजय भारताचा अनवभाजय 
घटक आहते. तयामळेुच पवूपोत्तर 
राजयांिा मखुय प्रवाहात आणणयासाठी 
दनक्ण भारत,पंजाब,सौराष्ट्र आनण 
ओनडशापके्ा नवशषे  प्रयत्न करणं 
खरंच गरजेच ंआह ेकाय ?. तरीही 
पवूपोत्तर राजयांिा मखुय प्रवाहात आणणं 
गरजेच ं आह े या लोकनप्रय मताच ं
परीक्ण करणं आवशयक आह.े 

मखुय रििा्ात ईशानय भारत

एस.जे.प्चरु

मखुय रििा्ात आििां म्िजे 
नककी काय?

भारतातील इतर राजये मखुय 
प्रवाहात आहते महणजे काय ? पवूपोत्तर 
राजय मखुय प्रवाहात िाहीत अस ं
का समजलं जातंय. भारत देश हा 
घटिेिसुार चालतो. घटिेिसुार प्रतयेक 
राजयाचा कारभार चालतो. घटिेिसुार 
भारतातील प्रतयेक िागनरकांिा 
मलूभतू कतदूवये  आनण हकक नमळाली 
आहते. घटिेिंच  प्रतयेक िागनरकाला 
प्रगती करणयाची संिी नदलीय. घटिेचा 
आिार घेऊिच मखुयप्रवाहात आणणं 
ही सकंलपिा आपण आतमसात करु 
शकतो. तयामळेुच भारतातील प्रतयेक 
राजय ह ेमखुय प्रवाहात आह.े पवूपोत्तर 
राजयात भारतातील इतर राजयांपके्ा 
साक्रतेच ं प्रमाण  जासत आह.े  
पायाभतू क्ेत्, आैद्ोगीकरण,ऊजादू या 
क्ेत्ात उत्तर पवूदू राजय मागे  आहते.  
तरीही आपण पवूपोत्तर राजये मखुय 
प्रवाहात िाहीत अस ं आपण महण ू
शकतो काय? सामानजक आनण 
राजकीयदृष्टया उत्तर पवूदू राजयातील 
िागनरकांमधये  भारतातील इतर 
िागनरकांपके्ा परकेपणा जाणवतो अस ं
समजलं जातं. अंतगदूत आनण परकीय 
शक्तीमंळेु पवूपोत्तर भारत अशांत 
आह.े याचा अ द्ू ही राजये भारतापासिू 
वेगळी होत आहते असा लावणं 
चकुीच ं आह.े  पवूपोत्तर राजयातील 

 भारत देश ्ा घटनेनुसार 
चालतो. घटनेनुसार रितयेक राजयाचा 
कारभार चालतो. घटनेनुसार 
भारतातील रितयेक नागप्रकाांना 
मलूभतू कत्गवये  आप्ि ्कक 
प्मळाली आ े्त. घटनेनांच  रितयेक 
नागप्रकाला रिगती करणयाची 
सांधी प्दलीय. घटनेचा आधार 
घेऊनच मखुयरििा्ात आििां ्ी 
सांकलपना आपि आतमसात करु 
शकतो. तयामळेुच भारतातील 
रितयेक राजय े् मखुय रििा्ात 
आ े्. पिूवोत्तर राजयात भारतातील 
इतर राजयाांपेक्ा साक्रतेचां रिमाि  
जा्त आ्े . 

सा्य 
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िागनरकांचया  भारतीयतवाबद्ल 
प्रश्ननचनह उपनस्त केलयास या 
राजयातील िागनरक दरुाव ूशकतात. 
याऊलट आज उत्तर पवूदू राजयांमिील 
िागनरकांिी िोकरी,नशक्ण आनण 
रोजगारासाठी देशातील नवनवि भागात 
मोठया प्रमाणात स्लांतर केलंय. या 
स्लांतरामळेुच पवूपोत्तर  राजयांमिील 
प्रश्न समजणयास मदत होतेय. 

््लाांतराची पप्रप्््ती

गेलया तीि दशकांमधये उत्तर पवूदू 
राजयांमिील िागनरक िोकरी,रोजगार 
आनण नशक्णासाठी  देशाचया नवनवि 
राजयात  स्लांतर करत आहते. 
या स्लांतरामळेु पवूपोत्तर राजयातील 
िागनरक  आनण इतर राजयातील 
िागनरकांमधये सवंाद वाढलाय. या 
सवंादामळेु पवूपोत्तर राजयातील प्रश्न 
समजणयास मदत होतेय. 1980 
मधये पवूपोत्तर राजयातील नवद्ा्वी उचच 
नशक्णासाठी नदललीसारखया मोठया 
शहरांकडे िाव घेतािा नदसल.े  उचच 
नशक्ण पणूदू झालयािंतर ह े नवद्ा्वी 
पनुहा तयांचया राजयात परत गेल.े 
मानहती रिांतीिंतर  पवूपोत्तर राजयातील 
नवद्ा्वी देशभरात िोकरीचया निनमत्तािं 
इतर शहरांमधये नस्रावलते. पवूपोत्तर 
राजयातील साक्रतेच ं प्रमाण जासत 
असलयािं आयटी क्ेत्ात इगं्रजीच ं
ज्ाि असललेया या नवद्ारयाांिा मोठी 
संिी नमळाली. तयामळेु कॉलसेंटरमधये 
पवूपोत्तर राजयातील नवद्ारयाांिा 
मोठी संिी नमळाली. एअर होसटेस, 
पंचतारानकंत हॉटेलस, कॉल सेंटर, रंिट 
ऑनर्स (सवागत कक्) या नठकाणी 
या राजयातील नवद्ारयाांिा रोजगार 
उपलबि झालाय. तयामळेु नदलली, 
बंगळरू, पणु,े चनेिई, कोलकत्ता, 
मुंबई या सारखया महािगरांमधये 
पवूपोत्तर राजयातिू मोठया प्रमाणात 
स्लांतर झालंय. दनक्ण भारत आनण 

इतर राजयात बांिकाम क्ेत्ातील 
मजरू,चहाच े मळे या नठकाणीही 
पवूपोत्तर राजयातील िागनरक काम 
करत आहते

््लाांतराची कारिे 

भारत देश आकारािं मोठा 
असलयािं पवूपोत्तर राजयातील 
िागनरकांच ं स्लांतर मोठं भासत 
िाही. मात्,सिंी आनण प्रगतीसाठी 
पवूपोत्तर राजयातिू मोठं स्लांतर  
होत आह.े शकुला सनमतीिं चार 
कारणांमळेु स्लांतर वाढलयाच ं
िमदू केलंय. पवूपोत्तर राजयांमधये  
मलूभतू आनण पायाभतू  सोयी-
सनुविांचा अभाव,ससंाििाचा अभाव 
तयासोबतच पवूपोत्तर राजयातील 
िागनरकांिा समजिू ि घेणयाचया 
वकृत्तीमळेु स्लांतर वाढलंय. दजफेदार 
नशक्णाचया अभावामळेु स्लातंराच ं
प्रमाण वाढलंय. यानशवार पवूपोत्तर 
राजयातील अशांत पनरनस्ती 
आनण राजकीय अनस्रतेमळेुच 
स्लांतरासाठी परूक वातावरण 

तयार झालंय. उचच नशक्णासाठी 
िेहमीच कोलकत्ता,नदलली या शहरांिा 
प्रािानय नदल े जातेय. प्रशासकीय 
अनिकारी,बँकसदू,वकील आनण 
अभयासक यांिी सरुुवातीला नवद्ा्वी 
महणिूच स्लांतर केलंय. 

््लाांतरीताांचां जीिन 

कॉलजे कॅमपस,कॉल 
सेंटर,मॉलस, पंचतारानकंत हॉटेलसमधय 
पवूपोत्तर राजयातील िागनरक मोठया 
प्रमाणात नदस ूलागल ेआहते. िोकरी 
आनण प्रगतीसाठी झाललेया या 
स्लांतरामळेु अिेक प्रश्नही निमादूण 
झालते. पवूपोत्तर राजयातील िागनरक 
मोठया प्रमाणात खेडयांमधये राहतात. 
खेडयातील िागनरक सामानजकदृषटया 
जोडललेा असतो. तयामळेु 
महािगरातील जीविशलैीशंी जळविू 
घेणं सरुुवातीला  नवद्ारयाांिा अवघड 
गेलं. तयासोबतच पवूपोत्तर राजयातील 
िागनरक नदसायला वेगळे असलयािं 
तयांचयावर मोठया प्रमाणात हललहेी 
झाल े आहते. नदलली आनण बंगळरुु 
सारखया महािगरांमधये पवूपोत्तर 
राजयातील िागनरकांवर हलल े झाल े
आहते.  नवियभंग,बलातकार आनण 
खिू या सारखया  गंभीर प्रकारांिा 
स्लांतरीत िागनरकांिा सामोरं जावं 
लागतंय. मािवी तसकरीही मोठया 
प्रमाणात होतेय. पवूपोत्तर िागनरकांिा 
समजिू घेऊि पलू बांिणयांऐवजी 
दरुावा वाढतोय. 

असरुप्क्त पिूवोत्तर ् ्लाांतरीताांसाठी 
सांरक्ि 

सपटेंबर 2014 मधये नदललीमधये 
अरुणाचल प्रदेशातील 19 वषवीय  
िीडो तानिया नहचा खिू झालयािंतर 
पवूपोत्तर राजयातील स्लांतरांचा प्रश्न 
ऐरणीवर आलाय. या घटिेिंतर कें द्र 
सरकार आनण राजय सरकारला या 

अांतग्गत आप्ि परकीय 
शक्ती ांमळेु पिूवोत्तर भारत 
अशाांत आ े्. याचा अ ््ग ्ी 
राजये भारतापासनू िगेळी ्ोत 
आ्ेत असा लाििां चुकीचां 
आ्े.  पिूवोत्तर राजयातील 
नागप्रकाांचया  भारतीयतिाबद्दल 
रिश्नप्चन् उपप्््त केलयास 
या राजयातील नागप्रक दरुाि ू
शकतात. याऊलट आज उत्तर 
पिू्ग राजयाांमधील नागप्रकाांनी 
नोकरी,प्शक्ि आप्ि 
रोजगारासाठी देशातील प्िप्िध 
भागात मोठया रिमािात ् ्लाांतर 
केलांय. या ््लाांतरामळेुच 
पिूवोत्तर  राजयाांमधील रिश्न 
समजणयास मदत ्ोतेय.
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प्रश्नाची दाहकता समजली. पवूपोत्तर 
राजयातील स्लांतरीत िागनरकांचया 
सरंक्ण आनण अनिकारासाठी कें द्र 
सरकारिं बेजबरुआ सनमतीची 
स्ापिा 21 रे्ब्रवुारी 2014 रोजी 
केली.  बेजबरुआ सनमतीचया सवदू 
नशर्ारशी कें द्र सरकारिं सवीकारलया 
आहते. सनमतीचया नशर्ारशीिसुार 
अिेक महािरांमधये पवूपोत्तर राजयातील 
स्लांतरीतांसाठी  समाज कलयाणकारी  
सनमती  स्ापि करणयात आलयात.  
स्ानिक प्रशासि आनण स्लांतरीत 
िागनरक यांचा दवुा महणिू 
कलयाणकारी  सनमती काम करत 
आह.े सनमतीचया सवदू नशर्ारशीचंी 
अंमलबजावणी करणयासाठी मोठा 
कालाविी लागणार आह.े या 
नशर्ारशीचंी अंमलबजावणी केलयािं 
पवूपोत्तर राजयातील  िागनरकांवर 
हलयांच ंप्रमाण कमी होणयाची शकयता 

आह.े यासोबतच पवूपोत्तर िागनरकांिा 
समजाविू घेणंही गरजच ें आह.े सवंाद 
आनण नवचारांचया देवाण-घेवाणीतिू 
दरुावा कमी होणयास मदत होणार 
आह.े स्लांतरीत िागनरकांसाठी 
प्रशासिावर अवलंबिू राहणं 
िोकादायक ठरू शकते. यामळेुच 
सोहाददूपणूदू वातावरणासाठी सामानजक 
सघंटिाचा समावेश महतवाचा ठरु 
शकतो.  चांगलया समाजासाठी 
स्लांतरीत िागनरकांसोबतच भेदभाव 
करणं िोकदायक ठरू शकतो. 
भनवषयात मोठया प्रमाणात पवूपोत्तर 
राजयातिू िागनरकांच ं स्लांतरांच ं
प्रमाण वाढणार आह.े बेजबरुआ 
सनमतीचया  नशर्ारशी प्रभावीपण े
राबवलयास भावी नपढीसंाठी र्ायदेशीर 
ठरणार आह.े 

पिूवोत्तर राजयाांचां भप्िषय 

गेलया 25 वषादूत भारताचा 

आन द्ूक नवकास वेगािे  होतोय. 
भारताची वाटचाल आन द्ूक 
महासत्तकेडे होतेय. आन द्ूक नवकास 
सािणयासाठी देशभरातील िागनरक 
देशभरात  स्लांतरीत होणार आहते. 
यासदंभादूमळेुच उत्तर पवूदू राजयातील 
तरुण देशभरात स्लांतर करतील ह े
चांगलया अ द्ूवयवस े्च ंलक्ण ठरणार 
आह.े मात्, पवूपोत्तर राजयातलं वाढतं 
स्लांतर काळजीच ं ठरतंय. उचच 
नशक्णाचया सनुविेचा अभाव,आरोगय 
सनुविांची वािवा,ससंाििाची 
कमरता,मंदावललेा आन द्ूक नवकास, 
अशांतता,भ्रष्टाचारी आनण अकायदूक्म 
प्रशासि या कारणांमळेु  पवूपोत्तर 
राजयांमििू स्लांतर वाढत आह.े 
उचच नशक्णाचा अभाव असलयािं 
पवूपोत्तर राजयामििू नवद्ारयाांच ंहोणारं 
स्लांतर भषूणावह िाही. एकेकाळी 
नशलाँग नशक्णासाठी प्रनसद्ध होतं. 
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मात्,या भागातील नवद्ा्वी नशक्णासाठी 
नदलली,चनेिई,पणु,ेकोलकत्ता आनण 
मुंबईला जात आहते. ही महािगरे 
महाग असलयािं नशक्णाचा खच दूही 

वाढतोय. उत्तर पवूदू राजयांमधये 
आयटी,पयदूटि,अनि प्रनरिया 
उद्ोग,वैद्कीय वयवसाय आनण 
खािपाि वयवसायात िोकरीचया 
संिी िसलयािं मािवी ससंाििांिा 
या राजयांिा मकुावं लागतंय.चांगलं 
मािवी ससंािि राजयाबाहरे गेलयािं 
या राजयांचा नवकासही खुंटलाय. 

पवूपोत्तर राजयाचया नवकासासाठी 
कें द्र सरकारिे वेगळा नवभाग 
निमादूण केलाय. या नवभागामार्दू त 
या राजयांचया नवकासासाठी प्रयत्न 
केल े जातात. पवूपोत्तर राजय 
प्रगतीप्ावर यावं यासाठी  कें द्र 
सरकारकडूि रेलवे,रसते,नवमाि 
वाहतकू,जलवाहतकू,दरूसचंार  आनण 
पायाभतू सनुविांमधये मोठया प्रमाणात 
गुंतवणकू केली जातेय. यासोबतच या 
राजयात लहाि,मधयम सवरुपाच ेउद्ोग 
उभारावेत यासाठी खास प्रयत्न केल े
जात आहते. कें द्र सरकारचया ‘‘लकू 

आप् ््गक प्िकास 
साधणयासाठी देशभरातील 
नागप्रक देशभरात  ््लाांतरीत 
्ोिार आ े्त. यासांदभा्गमळेुच उत्तर 
पिू्ग राजयातील तरुि देशभरात 
््लाांतर करतील ्े चाांगलया 
अ ््गवयि््ेचां लक्ि ठरिार 
आ े्. मात्र, पिूवोत्तर राजयातलां 
िाढतां ््लाांतर काळजीचां 
ठरतांय. उचच प्शक्िाचया 
सपु्िधेचा अभाि,आरोगय 
सपु्िधाांची िानिा,सांसाधनाची 
कमरता,मांदािलेला आप् ््गक 
प्िकास, अशाांतता,भ्रटिाचारी 
आप्ि अकाय्गक्म रिशासन या 
कारिाांमळेु  पिूवोत्तर राजयाांमधनू 
््लाांतर िाढत आ्े.

ईसट" िोरणामळेु पवूपोत्तर राजये 
नवकासाचया ट्ॅकवर येणार आहते. 
यासाठी ‘‘लकू ईसट"  िोरणाची 
अंमलबजावणी प्रभावीपण े केलयास 
सरकारचया प्रयत्नांिा यश नमळणार 
आह.ेभारताच े पंतप्रिाि िरेंद्र मोदी 
महणतात, ‘‘भारतातील सवदू राजय 
नवकसीत झालयािंतरच देशाचा 
नवकास होणार आह.े मला पवूपोत्तर 
राजये मागास राहावीत यासाठी 
कोणतही कारण नदसत िाही. पवूपोत्तर 
राजयांचा नवकास हा  होणारच." 
पंतप्रिािाचा हा आशावादच  पवूपोत्तर 
राजयांसाठी नवकासपवादूची िांदी ठरु 
शकणार आह.े 

    nnn
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भारतातील पवूपोत्तर क्ेत् 
ह े एक मागासलले े

क्ेत् असिू वैनशषटयांचया सवरुपात 
सांगायच े झालयास अलप दरडोई 
उप्तनि, खाजगी गुंतवणीकीचा अभाव, 
गतीहीि भांडवल निनमदूती, पायाभतू 
सिुारणांचा अभाव भौगोनलक दृषटया 
एकाकी प्रदेश िैसनगदूक साििसपंत्तीचा 
अपरूा उपयोग उदा. िैसनगदूक खनिज 
सपंत्ती जलनवद्तु निनमदूतीतील सभंावय 
क्मता, नवपलु विसपंत्तीचा अपरूा 
वापर इ.इ तयांच ेकर महसलुीचं ेप्रमाण 
तसचे अंतगदूत महसलुांच ेप्रमाण इतके 
अलप आह ेकी कें द्राकडूि हसतांतरीत 
होणाऱया मदतीवर अवलंबिु रहावे 
लागत असते. स्ानिक िनिक मंडळी 
स्ावर मालमत्तते गुंतवणकू करतात 
मात् उद्ोगक्ेत् जोखमीच े असिू 
तयापासिु दरू राहीलले ेचांगल ेअसा 
नवचार करतात. राजयांमिील नरिीय 
स्ािे भपु्रदेशाचया दृष्टीिे पायाभतू 
सिुारणांचा अभाव यामळेु औद्ोनगक 
प्रगतीला खीळ बसललेी आह.े

नसककीम, नत्परुा आनण काही 
प्रमाणात नमझोराम या राजयांचा 
अपवाद वगळता, आन द्ूक नवकासाचा 
नवचार करता इतर राजयांिी नवशषे 
प्रगती केललेी नदसत िाही याचा 
उललखे तक्ता रि.  1 मधये केला 
आह.े 1970 चया सरुवातीपय ांत 
आसाम ह े देशातील एक समकृधद 

पिूवोत्तर क्ेत्र आप्ि रिशासनासमोरील आव्ाने

नरेशचांद्र सकसेना

प्िचार

राजय होते. परंत ुती पनरनस्ती पढुील 
चार दशकात राहीली िाही. तयािंतर 
तयांची प्रतयेक क्ेत्ात घसरण सरुु 
झाली. आसामचया लोकसंखयेची 
वयाप्ती ही, पवूपोत्तर प्रदेशाचया एकूण 
लोकसखंयेचया 70 टकके इतकी 
आह.े मात् प्रगतीच ेकोणतेही निदफेशक 
वापरल े तरी ह े राजय आळसावलले े
नदसते. या राजयािे आपली प्रगती 
रोखली आह.े 

2004-05 चया नस्र नकंमतीवर 
आिानरत पवूपोत्तर प्रदेशांच े दरडोई 
उतपनि पवूपोत्तर प्रदेशाकडे भारत 
सरकारिे अनिक लक् परुवण े
गरजेच े असल े तरी राजयांची कट ू
वासतवाची वसतनुस्ती लपिू राहत 
िाही. प्रगतीचा वेग तयांिी वाढवायला 
हवा. प्रशासि गतीमाि करायला 
हवे. सवदू समावेशक प्रगतीच े लक्य 
ह े आन द्ूक प्रगती दानरद्य निमूदूलि, 
सामानजक निदफेशकांत प्रगती 
असामाितेत कमी आणण े ही सारी 
महतवाची उनद्षे्ट आहते. या साऱयांची 
तजवीज करतािाच पयादूवरणाला हािी 
पोहोचणार िाही याची दक्ता घयावी 
लागेल. अस े असतािा या सकु्म 
िोरणांची अमंलबजावणी करतािा 
पवूपोत्तर राजयांमधये सपु्रशासि आनण 
जबाबदारीिे काम पाहणारया पारदशवी 
शासिाची आवशयकता आह.े अनय्ा 
उत्तमातील उत्तम िोरण ेकायदे र्क्त 

प्सककीम, प्त्रपरुा आप्ि 
का्ी रिमािात प्मझोराम या 
राजयाांचा अपिाद िगळता, 
आप् ््गक प्िकासाचा प्िचार करता 
इतर राजयाांनी प्िशेष रिगती 
केलेली प्दसत ना्ी. 1970 चया 
सरुिातीपयांत आसाम ्े देशातील 
एक समृ् द राजय ्ोते. परां तु ती 
पप्रप्््ती पढुील चार दशकात 
रा्ीली ना्ी. तयानांतर तयाांची 
रितयेक क्ेत्रात घसरि सरुु झाली. 
पिूा्गेत्तर प्कां िा ईशानय भारतातील 
70 टकके लाेकसांखया आसामम्ये  
िा्तवयास आ्े.

प्िशेष लेख
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कागदावर उतरवलले ेनदसतील नकंवा 
क्ती झाललेी नदसले. ददुफेवािे पवूपोत्तर 
राजयसतरीय नकंवा नजलहा सतरीय 
प्रशासि अतयंत नढसाळ आह.े नििीचा 
परेूपरू वापर करणयास ते सम द्ू िसिू 
कामांवर देखरेखीचा अभाव आनण 
हवे तेवढे उतपादि नमळवणयास 
असम द्ू आह.े नवकासाचया कामांिा 
प्ररेीत करणारे नकंवा सामानजक 
सतरावर मागदूदशदूक अस ेह ेमहतवाच े
घटक आहते. यासाठी काही उदाहरण े
खालील प्रमाण ेआहते.

प्नधी ांचा िापर

आपलयाला माहीत 
आहचे नक पवूपोत्तर प्रदेशाचया  
नवकासाकनरता कें द्रीय मंत्ालयािे 
शाश्त नििी महणिू तयांचया 
अ द्ूसकंलपीय नििी पकैी 10 टकके 
नििी राखिू ठेवायला हवा. या 
पकैी खच दू ि झाललेा नििी कें द्राचया 
(NLCPR) मधये जमा करायला 
हवा. काही नठकाणी प्रकलपांची 
उभारणी ्ोडयावेळात होते. काही 
नठकाणी नििी अभावी नवलंब होतो.
याच ेकारण कें द्रातर्फे  एकनत्त नठकाणी 

नििी हसतांतरीत केललेा िसतो. 
सपंणूदू नििी वापरणयाची या राजयांची 
क्मताही िसते. काही कामांचा हगंाम 
कमी कालाविीचा असलयामळेु 
प्रकलपांमधये अड्ळे येतात.

पवूपोत्तर राजयांसाठी असललेया 
कें द्रीय मंत्ालयाचया वेबसाईटवर अशी 
माहीती उपलबि आह ेकी सि 2000 
ते सि 2010 पयांत (NLCPR) 
चया राखीव नििी मधये 17213 
कोटी जमा आहते. तयापकैी र्क्त 
8796 कोटी रु पवूपोत्तर राजयांिा 
देणयात आल ेआहते. महणजेच एकूण 
रकमेचया र्क्त 50 टकके रककम 
2011 पयांत खच दू करणयात आली 
आह.े याचाच अ द्ू राजयांकडूि 
प्रशासकीय मंत्ालयाला चांगल े
प्रसतावच पाठवणयात येत िाहीत. ये े् 
खचादूसबंंिी िरेगाच े उदाहरण घेण े
सयंनुक्तक ठरेल. आसाम व मणीपरू 
या राजयांिी 2016-17 मधये (पवूपोत्तर 
प्रदेशात ही दोनही राजये गरीब मािली 
जातात) र्क्त रु . 1630/ आनण 
4953/ रुपये ग्रामीण गरीबांवर खच दू 
केल ेतेच प्रमाण केरळ रु. 15657/- 

तेलंगणाचा समावेश असललेया 
आधं्रप्रदेशात रु. 11942/- इतके 
होते.

आनशयाई नवकास बँक (ADB) 
तसचे जागनतक बँकेिे पवूपोत्तर 
राजयांसाठी परुसककृ त केलले े अिेक 
प्रकलप केवळ ह्या सबंंिीच े उपचार 
पणूदू करु ि शकलयामळेु अपणूादूवस े्त 
आहते. याचा पनरणाम महणिू 
प्रकलपामिलया आवशयक इतकया 
खचादूची मयादूदा ते गाठू शकलले े
िाहीत. रेलवे प्रकलपांचीही तीच 
अवस्ा नह राजये रेलवे प्रकलपांसाठी 
भमूी हसतांतरण करु शकली िाहीत 
नक विभमूी साठीची प्रनरिया पवूदू करु 
शकलले े िाहीत. अतारांनकत प्रश्न 
रि. 278 नद. 22 जलु ै2015 साठी 
पवूपोत्तर खातयांचा मंत्ालयािे ह ेमानय 
केल ेकी प्रकलपांिा नवलंब होत आह.े 
याची कारण े अशी की प्रकलपांिा 
नदललेी मंजरुी आनण तया कनरता 
मंजरू केललेा नििी या दरमयाि 
झालले ेकाल हरण 

प्रकलपासाठी उपयोनगता 
प्रमाणपत् राजयांिा वेळेवर सादर ि 

2005-06 2015-16 िाप्ष्गक िाढ दर 2005-16

अरुणाचल प्रदेश 26870 39107 3.82

आसाम 17050 26413 4.47

मनणपरू 19479 26301 3.05

मेघालय 25642 38601 4.18

नमझोराम 25826 44773 5.66

िागालँड 33072 50327 4.29

नसककीम 29008 92328 12.27

नत्परुा 25688 55322 7.97

भारत 28639 52833 6.32
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करता येण,े भमूी हसतांतरण तसचे 
विजनमिीसाठीची प्रनरिया पवूदू ि 
करण ेराजयांची कायदा व सवुवयस्ा 
पनरनस्ती पजदूनयमािाच े प्रमाण खपु 
असलयािे काम करणयासाठी वेळ 
कमी.. इ.इ.

नियंत्क व महालखेापाल 
यांचया सि 2015- चया भाग 1 
सवचछतेसबंंिी अहवालामधये िमदू 
केलया प्रमाण े मनणपरू मधये ग्रामीण 
भागाचया गरजा आनण आवशयकतेचया 
मापदंडावर हा प्रकलप निषकाम ठरला. 
पायाभतू आनण नवश्सिीय अशी 
मानहतीच उपलबि झाली िाही. जया 
समाजासाठी हा प्रकलप राबवणयात 
आला होता तया समाजाचा प्रकलप 
अंमलबजावणी िोरणात सहभाग 
िवहता. आन द्ूक वयवस्ापि परेुस े
िवहते. पनरणामी नििी मंजरू करणयास 
नवलंब झाला. राजयांिी देणयाचया 

तक्ता क्. 2

सरकारी आकडेिारीनुसार यपु्नसेफचया आकडेिारीनुसार

अरुणाचल प्रदेश 0.00 13.30

आसाम 0.86 7.00

मनणपरू 0.02 3.50

मेघालय 0.14 16.00

नमझोराम 0.31 6.20

िागालँड 0.2 7.90

नसककीम 0.07 6.50

नत्परुा 0.25 16.80

भारत 1.61 9.40

नििीमधये कमतरता नदसिू आली 
बराचसा नििी राखीव ठेवणयात 
आला. अमानय अशा खचादूपोटी नििी 
वापरणयात आला होता. जे खच दू 
टाळता आल ेअसते ते टाळल े गेल े
िाहीत. सवचछतागकृहांचया बाबतीत 
लाभा्थींसाठी मलुयांकि पधदती नियम 
वगैरे नदसिू आल े िाहीत नकंवा 
सवचछतागकृहांचया देखभालीनवषयी 
गंभीरता नदसली िाही.

देखरेख आप्ि मलुयमापन प्दतीत 
सधुारिा

सद् पनरनस्तीत सवदू ्रातील 
अनिकाऱयांचा बराचसा वेळ माहीती 
गोळा करण े आनण मानहती प्रसततु 
करण े यावरच जातो. परंत ु या 
माहीतीचा उपयोग सिुारातमक 
आनण उपचारातकम नकंवा पकृ्ःकरण 
करणयाकरीता होतािा नदसत िाही.
कारण नह मानहती एकतर वरीषांकडे 

पाठवली जाते नकंवा नविािसभेमधये 
प्रश्नोत्तरांसाठी वापरली जाते. जी 
काही माहीती गोळा केली जाते. ती 
नियनमत तपासासाठी जति केली 
जात िाही. माहीतीचया सतयतेची 
खात्ी पटविू घेणयासाठी नवनवि 
खाती अपयशी ठरतात. तयाचप्रमाण े
मानहतीचया उत्तरदानयत्वानवषयीही 
अिनभज्ता नदसते.

उदाहरणच द्ावयाच े झालयास 
पवूपोत्तर राजय शासिांचया माहीतीिसुार 
‘अ’ वगदू कुपोनषत मलुांची टककेवारी 
1 टकके हिू कमी आह.े परंत ु
सवयंप्ररेणिेे केललेया यनुिसरे् सारखया 
ससं्ांचया 2014 चया अहवालािसुार 
हचे प्रमाण मणीपरू सारखया राजयात 
3.5 टकके आह.े तर मेघालय नत्परुा 
सारखया राजयामधये ह ेप्रमाण तबबल 
16 टकके इतके आह.े

‘अ’ वगदू कुपोनषत मलुांची टककेवारी 
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तीव्र कमी वजिांचया मलुांची 
टककेवारी शासि माहीती नवरुधद 
यनुिसरे्ची आकडेवारी या मानहतीचा 
ताळमेळ तातडीिे घालण ेआवशयक 
आह.े या प्रकीयेमधये सिुारणा होण े
अपनेक्त आह.े तयामळेु नवश्सिीय 
अनिककृ त आनण ताळमेळ घालण ेशकय 
होईल अस े नदसिू येते की राजय 
शासिे आकडेवारी चकुीची सांगतात. 
तयांिा नह मानहती नजलहासतरावरुि 
उपलबि होत असते. माहीतीचया 
उत्तरदानयतवाला काही अ द्ूच उरत 
िाही.

इ गव्न्गनसला चालना

इ गवहिदूनसची ही मानहती व 
तंत्ज्ािाची देणगी आह.े  गवहिदूसचया 
माधयमातिू शासि वयवहार सकुर 
पनरणामकारक आनण पारदशवी होतात 
इ गवहिदूनस मधये तंत्ज्ािाचा वापर 
केला जातो. जया द्ारे पारदशदूकता 
आणता येते शासि आनण जिता 
यातील अंतर िष्ट होते. वाटेतील 
अड्ळे दरू होतात. नशवाय लोकांचा 
शासिामिील सहभाग वाढवता येतो 
व मखुय महणजे लोकांचया रोजचया 
जीविावर होणाऱया पनरणामांबद्ल 
जागरुकता येते. इ गवहिदूनसला 
उत्तम भनवतवय आह.े सवदूसामानय 
जितेसाठी अस ेअसल ेतरी सनुशक्ीत 
आनण वयावसानयकापरुते ते आता 
तरी मयादूनदत आह.े आनण महणिु 
सवदू सामानय जितेमधये या बद्ल 
अिनभज्ता नदसिू येते.

जागनतक बँकेिे आसाम 
राजयाबद्ल केललेया 2014 चया 
निनरक्ण अहवालामधये अस े महटल े
आह े की (अहवाल रि एसीएस 
2740) इ गवहिदूनस साठी माहीती व 
तंत्ज्ाि सपं्रषेणा साठीच ेसवदूसमावेशक 
िोरण उपलबि िवहते. शासि सवेा 

परुनवणयासाठी जी चौकट हवी असते 
नतचा अभाव होता. तयाच बरोबर 
तंत्ज्ािाला जोड देणयाकनरता पोषक 
वातावरणही िवहते. सवदू सािारणपण े
माहीती व तंत्ज्ाि नवषयक िोरण 
ठरनवतािा परंपरागत मदु्ांवर जोर 
नदला गेला पानहजे. तया सबंंिीचया 
कामांमिील अड्ळे दरू करणयाबद्ल 
भाषय हवे. समांतर हाताळणी वयवस्ा 
हवी नवसतकृत िेटवकदू  हवे, नवनवि 
नठकाणी मानहती कें द्र असावीत 
माहीती व तंत्ज्ाि बळकटीकरण 

हवे, दजादू हवा कायदूशलैी हवी आनण 
तंत्ज्ािाचया आनण वापराचया दृष्टीतिू 
भनवषयात होणारी वाढ लक्ात घेता 
प्रमानणत मॉडेल हवे. प्रतयेक खातयािे 
माहीती तंत्ज्ाि सपं्रषेण आराखडा 
तयार करूि घयायला हवा. समांतर 
हाताळणी वयवस्ा तयार करायला 
हवी. बँकांचया गरजा काय आहते ह े
पहायला हवे.  क्मता निमादूण करायला 
हवी आनण शवेटी कें द्राकडे असललेया 
सोयी सनुविा मागविू तयांचा कुशलतेिे 

वापर करायला हवा. अस े केलयािे 
कायदूक्मतेत वाढ तर होईलच आनण 
कामाच ेउत्तरदानयतव ठरवता येईल.

अशाच तऱहचेया अहवालावरही 
लक् वेिण े गरजेच े आह.े 10 वया 
सवदूसािारण आढावा नमशििे (2017) 
राष्ट्रीय आरोगय नमशिचा आढावा 
घेतला िागालँडमधये  तयांिा अस े
लक्ात आल ेकी आरोगय सवेाकनरता 
असललेया माहीती तंत्ज्ािाचया मलूभतू 
सवेाही कमी प्रमाणात होतया. आरोगय 
सवेांसाठी पढुाकार घेतललेा िवहता 
टेलीमेडीनसि अनसततवात िवहती. 
गरजेिसुार जे िोरण असायला हवे 
ते िवहते. तयाचप्रमाण े आरपीएच 
बद्ल (पिुरुतपादक आनण बाल 
आरोगय) वािवाच होती. सािे िोंदणी 
रनजसटर देखील िवहते. वसतसुचुी 
वयवस्ापिाच ेसगंणीकीकरण देखील 
झालले े नदसल े िाही. लाभान द्ूची 
शोि घेणारी यंत्णा कुचकामी होती. 
भपु्रदेशाचया कठीणाईमळेु असलले े
तंत्ज्ाि वापरणयात अड्ळे येत होते. 
नर्जीकल किेकटीवीचा अभाव नदसिू 
आला. चांगल े िेटवकदू  िवहते र्ोि 
तसचे इटंरिेट कमी प्रमाणात आढळल.े 
सवेांच ेसगंणकीकरण योगय ि झालयािे 
कमीशि देयकांचा अिशुषे वाढला. 
पनरणामी ‘आशा’ पनरचारीकाच ेवेति 
रखडल ेनत्परुामिील िलाई नजलह्यात 
ह ेआढळिू आल.े

याउलट भारतातील अिेक 
राजयांिी सगंणीकीकरणाचा या 
टोकापासिू तया टोकापयांत वापर 
केला. उद्ीषटये व सावदूजनिक 
नवतरण वयवस े्चा सहा राजयांमिील 
तलुिातमक अभयास करणयात आला. 
तया मधये आसाम नबहार छनत्तसगड 
किादूटक, उत्तरप्रदेश, प. बंगाल यांचा 
समावेश होता. कें द्रीय मंत्ालयािे 
अभयास केला (या अभयास गटाच े

जागप्तक बँकेने आसाम 
राजयाबद्दल केलेलया 2014 चया 
प्नप्रक्ि अ्िालाम्ये असे 
म्टले आ े् की (अ्िाल क् 
एसीएस 2740) इ गव्न्गनस 
साठी मा्ीती ि तांत्रज्ान सांरिषेिा 
साठीचे सि्गसमािशेक धोरि 
उपलबध नव्ते. शासन सेिा 
परुप्िणयासाठी जी चौकट ्िी 
असते प्तचा अभाि ्ोता. 
तयाच बरोबर तांत्रज्ानाला जोड 
देणयाकप्रता पोषक िातािरि्ी 
नव्ते. सि्ग साधारिपिे मा्ीती 
ि तांत्रज्ान प्िषयक धोरि 
ठरप्िताना परांपरागत मदु्याांिर 
जोर प्दला गेला पाप््जे.
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िाव होते उद्ीष्टीत सावदूजनिक नवतरण 
वयवस्ा निवडक राजये 2015) 
तयांच ेनिषकषदू खानलल प्रमाण ेहोते ः- 

* छनत्तसगड ये े् एकूण 
लाभा्वीचया केवळ 2 टकके इतकया 
अपवजदूि त्टुी होतया तर

आसामला तयाच 71 टकके 
इतकया होतया.

* छनत्तसगड मधये सवादूतकमी 
नलकेजेस आढळिू आल े तया 
खालोखाल नबहार मधयेही अशीच 
नस्ती आढळिू आली तलुिेिे आसाम 
उ. प्रदेश आनण प. बंगाल मधये 
नलकेजेस अनिक होते.

* दक्ता आनण देखरेख आसाम 
मधये सवादूत कमी आढळिू आली.

* दारीद्य रेषेखालील काडदू 
(BPC) नमळवणयाकनरता आसाममधये 
रु 3000/- इतकी रककम  मोजणयात 
आली. छनत्तसगड मधये ह े प्रमाण 
िगणय आह.े

* कचट आनण बोंगायगाव 
ये्ील लाभान द्ूिा तयांिा मंजरू 

झाललेया िानयापकैी पणूदूतः किीच 
नमळत िाही. परुवठादारांकडूि प्रनत 
काडदू 3 ते 4 नकलोची कपात केली 
जाते. ते तयाच ं सम द्ूि करतात 
तयांचया महणणयाप्रमाण े वाहतकू खच दू 
शासिा कडूि नमळत िाही.

अनािशयक नोकरशा्ी

वर उललखे केललेया 
प्रशासकीय/कमतरता या अिेक 
राजयांिा लाग ूआहते, तयापकैी दोि 
नवनशष्ट अड्ळे पवूपोत्तर राजयांिा 
लाग ू आहते. तयापकैी एक महणजे 
योजिा बाह्य खच दू हा खच दू र्ार मोठया 
प्रमाणात असणयाच े कारण आनण 
प्रवगादूमिील गरज िसलले ेकमदूचारी 
उदा. कारकुि, नशपाई वगैरे वगैरे या 
कारणांमळेु पवूपोत्तर राजयांिा योजिा 
राबनवणयाकनरता नििी कमी पडतो. 
कें द्र सरकार मकु्तपण े नििी मंजरू 
करत असतािा देखील ही पनरनस्ती 
आह.े उदाहरणाच दाखवायच ेझालयास 
आसाम राजयांचा 2014-15 चा 
दरडोई नियोनजत खच दू रु. 5775/- 
इतका ठरवला होता तोच खच दू 

गरीब लोकसखंया अनिक असललेया 
छनत्तसगड राजयांचा रु. 12807/- 
इतका होता याच ेप्रमखु कारण मोठया 
प्रमाणावर वेतिावर झाललेा खच दू दोि 
राजयांची तलुिा खालील तक्ता रि. 3 
मधये  सपष्ट केली आह.े

पवूपोत्तर राजयांमिील प्रशासनकय 
सवेांच े वैनशषटय महणजे अकायदूक्म 
कमदूचारी आनण तयाचा प्रशासिावर 
होणारा िकारातमक पनरणाम. नत े्  
र्ार मोठया प्रमाणात अकायदूक्मतेची 
लागण झाली आह.े सहाययक 
कमदूचारी अतयंत बेनर्कीर आह.े  
तयांचया कामाचा समुार दजादू तयाचया 
जोडीला भरमसाट पगाराच े बील. 
पनरपणूदू अशा शासकीय कमदूचाऱयांचया 
जोडीला असललेा नसकल नमकस 
(कौशलयािारातील) कमदूचारी वगदू, 
जयाचया बद्ल समाजात अिादर 
आह े ते अकायदूक्म आहते. यात 
अिेक कारकुि चालक नशपाई 
आदीचंा समावेश आह े अस े असल े
तरी समाजसवेांमधये अतयंत गरजेच े
असलले ेकौशलयािारीत कमदूचाऱयांची 

आसाम छत्तीसगढ

क्ेत्र्ळ (000 चौ. नकमी) 135 78.4

लोकसखंया (कोटीमधये) 3.12 2.55

दानरद्रयरेषेखालील शकेडेवारी (2011-12) 32 टकके 40 टकके

र्ायिानस कनमशि नडवहोलयशूि 2015-16 (कोटी) 17401 13490

योजिा आराखडा (रू. कोटीमधये) 18000 32710

योजिा आराखडा दरडोई 2014-15 5775 12807

शासकीय कमदूचारी 000 316 122

तक्ता क्. 3

दरडोई नियोनजत खच दू तलुिा
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येतया दशकभराचया 
काळात सांपिू्ग देशाचा प्िकास 
प्कां िा िाढीचा दर आप्ि 
पिूवोत्तर रिदेशाांचा प्िकास दर 
यातील दरी प्मटिािी लागेल. 
या कप्रता रिशासनात सधुारिा 
घडिनू आिावया लागतील 
केिळ आप् ््गक मदतीचा ओघ 
िाढिनू ्े सा्य ्ोिार ना्ी. 
केिळ आप् ््गक स्ोतच नव े् तर 
सां््ातमक आप्ि ियैप्क्तक 
क्मताांचा िापर करुन उपलबध 
स्ोताांचा अप्धकाप्धक िापर 
करुन प्िकासाचया आड येिारे 
अड्ळे दरू करिे गरजेचे आ े्.

वािवाही नदसिू येते. या मधये डॉकटर 
िसदू नयायानिश पोलीस आदी कमदूचारी 
यांचा समावेश आह.े संनमश् अशी ही 
कमदूचाऱयांची भरती आह.े कामाच े
डूपलीकेशि जाणवते तयाच बरोबर 
कामे निसटिूही जात असतात. 
अशी अवस्ा खातयांतगदूत आह.े 
तयाचप्रमाण ेखातयांबाहरे ही जाणवते. 
असमािािकारक सरंनक्त प्रणाली 
ही प्रकषादूिे जाणवते. असमािाि 
कारक मािव सशंोिि वयवस्ापि 
ही जाणवते. तयाचप्रमाण े अपऱूया 
प्रलोभिामळेुही प्रशासनकय सवेा 
खराब झाली आह.े या साऱयामळेु 
शासि कायदूक्मतेिे कायदूरत राह ू
शकत िाही.

बंद ससंककृ तीमळेु पवूपोत्तर 
राजयांचा कुरुप चहेरा समोर येतो. 
बंद महणजे राजयवयापी बंद. आसाम, 
मणीपरू आनण िागालँड या राजयांमधये 
याच ेसवादूनिक प्रमाण आह.े या मळेु 
वैयनक्तक हककांची पायमलली होते. 
स्ानिक प्रशासिाला हा कलंक 
आह ेतयाचप्रमाण ेह ेककृ तय अससंनदय 
देखील आह े .आसामचया बंदचा 
पनरणाम पवूपोत्तर राजयांमधये चौरे्र 
होतािा नदसतो. याच े कारण महणजे 
रेलवे वाहतकू असो नक रसते वाहतकु, 
दैिंनदि गरजेचया साऱया वसत ु उदा. 
तांदळु, डाळी, औषिे, भाजीपाला, 
कुककुट उतपादिे वगैरे वगैरे आसाम 
राजयातिुच इतर राजयांिा पाठनवली 
जातात. आसाम, िागालँड, मनणपरू 
राजयातील िागनरकांिा आता बंद 
सारखी िकारातमक गोष्ट बंद करण े
गरजेच ेआह.े बंद हा सशस्र गटांिी 
सवतःचया कोशातिु उभारललेया लढा 
आह.े स्ानिक प्रशासिाला जबाबदार 
िरत तयांिा आपला भनवषय कालीि 
सवा द्ू सािायचा आह.े

येतया दशकभराचया काळात 
सपंणूदू देशाचा नवकास नकंवा वाढीचा 
दर आनण पवूपोत्तर प्रदेशांचा नवकास 
दर यातील दरी नमटवावी लागेल. या 
कनरता प्रशासिात सिुारणा घडविू 
आणावया लागतील केवळ आन द्ूक 
मदतीचा ओघ वाढविू ह ेसाधय होणार 
िाही. केवळ आन द्ूक स्रोतच िवह ेतर 
ससं्ातमक आनण वैयनक्तक क्मतांचा 
वापर करुि उपलबि स्रोतांचा 
अनिकानिक वापर करुि नवकासाचया 
आड येणारे अड्ळे दरू करण े
गरजेच ेआह.े पवूपोत्तर क्ेत्ातील सवदू 
शासि ससं्ांिी साऱया देशवासीयांिी 
तांनत्क सहायय करुि या कनरता लढा 
उभारावा लागेल शासि वयवस्ा 
बळकट करणयाकनरता शासिाला 
मदत करणयाकनरता आपण नसधद 
वहायला हवे. राजयशासि आनण 
िागरी समाज यांची चांगली भागीदारी 

निमादूण होण े गरजेच ेआह.े स्ानिक 
सवराजय ससं्ाच े बळकटीकरण ये े् 
महतवाच ेआह.े या अशाच नठकाणी 
भारत सरकारला भनवषयात लक् देण े
आवडेल.

एक शाश्त अस े धयेय ठरविू 
निनचित अशी र्लनिषपत्ती योजिू 
उत्तम नियोजि, सहकायदू, िोरण े
आदीचंा वापर केलयास सपंणूदू पवूपोत्तर 
प्रदेश निनचितपण े बलवंत, सवयंपणूदू 
व मखुय महणजे देशाचया खनजनयामधये 
सकारातमक योगदाि देणारा ठरेल 
यात शंका िाही. याची सरुुवात करण े
ह ेअनतमहत्वाच ेआह.े उत्तम प्रशासि 
राबनवलयास पारदशदूकता आनण 
जबाबदारी निनचित करता येईल. हा 
िीनतमत्ता आनण प्रशासि या दोहोंचा 
भाग आह.े सत्तचे े पनरणामकारक 
हसतांतरण राबनवलयास तयाचप्रमाण े
सोशल ऑनडटचया माधयमातिू 
आपलयाला सशक्त शासि निमादूण 
करता येईल, चांगली देखरेख करता 
येईल, समाजाचया तळागाळापयांत 
पोहोचता येईल आनण हळहूळ ू
शासिाच े अनसतत्व जाणव ू लागेल. 
नशवाय ससं्ातमक सहभाग आनण 
सवयंक्मतेत वाढ ह े महत्वाच े मदु्े 
दलुदूनक्त करता येणार िाहीत.

      nnn

लखेक पवुादूश्मीचया नियोजि 
आयोगाच े माजी सनचव असिू 
भारत सरकारचया अिेक खातयांचया 
सनचवपदाची जबाबदारी तयांिी पार 
पाडली आह.े 
email: naresh.saxena@gmail.com
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एकनवसावया शतकातलया 
अ द्ूवयवस े्िे जगाला िवे 

आन द्ूक आकलि नदल े आह े आनण 
नवत्तीय भांडवलीची तसचे देशाचया 
शक्तीची िवी पनरभाषा करणयास 
भाग पाडल े आह.े या आन द्ूक 
सामरयादूचा महतवाचा घटक महणजे 
भारताचया लोकसखंयेची नवभागणी. 
कोणतयाही देशाची लोकसखंया ही 
देशाचया नवकासाची क्मता समजली 
जाते, देशाचया एकूण लोकसखंयेचया 
प्रमाणात कायदूरत लोकसखंया (१५ ते 
६४ वयोगट) वाढली असलयास ती 
देशाची ताकद, सपंत्ती मािली जाते. 
गेलया दोि दशकात, जेवहा जगातलया 
इतर देशात कायदूरत लोकसखंयेच े
प्रमाण लक्णीयरीतया घटल े आह,े 
तेवहाच भारतात, मात् ते प्रमाण वाढते 
आह.े जगभरातलया अ द्ूतज्ांिी याला 
देशाचया जिशक्तीची नवभागणी 
महटलं असिू, येतया तीि दशकांत 
भारताला पाच हजार अबज डॉलसदूची 
अ द्ूवयवस्ा बिवणयात ही जिशक्ती 
महतवाची भनूमका बजावेल, अस ं
अ द्ूतज्ांच ंमत आह.े 

ह ेलक्य समोर असतािा, भारतािे 
आपलया कायदूरत लोकसखंयेला 
अशाप्रकारे तयार करायला हवे 
जेणकेरूि ही लोकसखंया देशाची 

लोकशक्ती महणिू उपयोगात आणता 
येईल.आनण याच नठकाणी कौशलय 
नवकासाचया महतवपणूदू सकंलपिेच े
काम सरुु होते. कौशलय नवकास 
योजिांनवषयी कें द्र सरकारिे निनचित 
केललेया नियमावलीची अनिसचूिा 
१५ जलु ै२०१५ रोजी जारी केली 
असिू तयािसुार, कुठलयाही क्ेत्ासाठी 
नदल े जाणारे कौशलय प्रनशक्ण 
जयातिू रोजगाराचया संिी उपलबि 
होतील नकंवा अस ेकुठलहेी कौशलय 
नमळवण,े जे तटस् आनण निषपक् 
ससं े्कडूि प्रमानणत करणयात आल े
आह े आनण जयाद्ारे तयाला नकंवा 
नतला िोकरी अ्वा सवयंरोजगारातिू 
आपल े उतपनि वाढवणयाची सिंी 
नमळेल. तयानशवाय,एखाद्ा कौशलयाच े
औपचानरक प्रमाणपत् नमळेल, जयातिू 
तयांिा असघंटीत क्ेत्ाकडूि सघंटीत 
क्ेत्ातलया िोकरीचया सिंी उपलबि 
होतील. नकंवा एखाद्ा क्ेत्ात उचच 
नशक्णाची/प्रनशक्णाची सिंी नमळ ू
शकते. कौशलय नवकास ह ेकुठलयाही 
वयक्तीला नदल े जाणारे प्रनशक्ण 
असिू तयाद्ारे ती वयक्ती आपलया 
ज्ाि आनण कौशलयाचया आिारावर 
एखाद्ा िोकरीसाठी पात् होऊ शकते. 

गेलया दहा वषादूतलया प्रतयेक 
सरकारिे नवत्तीय नवकासासाठीचा 

ईशानय भारतातील कौशलयप्िकास

इबु सांजीब गग्ग 

देशाचया एकूि लोकसांखयेचया 
रिमािात काय्गरत लोकसांखया 
(१५ ते ६४ ियोगट) िाढली 
असलयास ती देशाची ताकद, 
सांपत्ती मानली जाते. गेलया दोन 
दशकात, जेव्ा जगातलया इतर 
देशात काय्गरत लोकसांखयेचे रिमाि 
लक्िीयरीतया घटले आ्े, तेव्ाच 
भारतात, मात्र ते रिमाि िाढते 
आ े्. जगभरातलया अ ््गतज्ाांनी 
याला देशाचया जनशक्तीची 
प्िभागिी म्टलां असनू, येतया 
तीन दशकाांत भारताला पाच ्जार 
अबज डॉलस्गची अ ््गवयि््ा 
बनिणयात ्ी जनशक्ती म्तिाची 
भपू्मका बजािले, असां अ ््गतज्ाांचां 
मत आ े्. 

फोकस
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महतवाचा घटक महणिू कौशलय 
नवकासाला प्रािानय नदल.े आज 
तर, कौशलय नवकास आनण 
उद्मनशलतेसाठी सवतंत् मंत्ालय 
असिू तया खातयाद्ारे देशातील 
कौशलय नवकासाची गती आनण रोख 
याकडे लक् नदल ेजाते. राजय कौशलय 
नवकास अनभयािासारखया काही 
समकक् प्रमखु ससं्ा राजय पातळीवर 
कायदूरत असिू, तया राजयात कौशलय 
नवकासाच ेकाम करतात. 

आज सगळया देशात कौशलय 
नवकासाकडे लोक आकनषदूत होत 
असतािा, ईशानय भारतात तयाची 
काय पनरनस्ती आह,े ह ेबघण ेरोचक 
ठरेल. गेलया काही वषादूत ईशानय 
भारताला देशाचया राजकारणात आनण 
प्रशासिात अतयंत महतवाच े स्ाि 
देणयात आल ेआह.े ईशानय भारताला, 
‘िवया भारताचया नवकासाच े िवे 
इनंजि’ महणिू िवी ओळख देण,े ह े
आज देश ईशानय भारताकडे कोणतया 
दृष्टीिे बघतो आह,े याचचे द्ोतक 
आह.े ईशानय भारतात कौशलय 
नवकासाचया क्ेत्ात आजवर झाललेी 
प्रगती, तया भागाला नमळाललेी िवी 
ओळख सा द्ू ठरवते. 

अरुणाचल प्रदेशात, अलीकडेच 
राजय सरकारिे ईशानय भारत नवकास 
नवत्त महामंडळाशी समनवय साित, 
एक सवफेक्ण अधययि हाती घेतल े
आह.े या अधययिाद्ारे, राजयात 
कौशलय नवकासाचा पाया बळकट 
करणयासाठीच ेकाम केल ेजाईल. 

कें द्र सरकारिे प्रिािमंत्ी 
कौशलय नवकास योजिेअंतगदूत ८७ 
हजार यवुकांिा िोकरया देणयाच े
महतवाकांक्ी उनद्ष्ट ठेवल े आह,े 

तयानशवाय, २०१८-२०१९ या 
वषादूत चार िवया तंत्नशक्ण ससं्ा 
उभारणयाचहेी लक्य आह.े कौशलय 
नवकास आनण उद्मशीलता मंत्ालयािे 
राजयभर ग्रामीण कौशलय नवकास 
प्रनशक्ण कें द्रे सरुु करणयाचा निणदूय 
घेतला आह.े सरकारी- खाजगी 
भागीदारीतिू ही कें द्रे उभारली 
जाणार आहते. ईशानय भारतात एक 
नवशषे कौशलय नवकास नवद्ापीठही 

लवकरच सरुु केल े जाणार असिू, 
देशातला पनहलाच घरात प्रनशक्ण 
देणारा कौशलय नवकास कायदूरिम 
तवांग ये े् सरुु करणयात आला आह.े 

आसाममधये रोजगार निनमदूती 
अनभयािाअंतगदूत कौशलय नवकास 
प्रनशक्ण नदल े जाते. तयानशवाय, 
आसाम राजय उपजीनवका 
अनभयािाअंतगदूत आनण राष्टीय िागरी 
उपजीनवका योजिेअंतगदूत कौशलय 
प्रनशक्ण नदल ेजात आह.े गेलया काही 
वषाांत, या योजिा अनतशय यशसवी 
झालया आहते. 2017 सालचया 

शवेटी सरकारिे घोषणा केली की, 
रोजगार कें द्रांच े रुपांतर कौशलय 
नवकास कें द्रात केल ेजाईल.

आसाममधये िवयािेच सरुु 
झाललेया कौशलय नवकास नवभागािेही 
राजयात कौशलय नवकास अनभयाि 
यशसवी करणयासाठी कंबर कसली 
आह.े येतया पाच वषादूत आसाममिील 
३ लाख िवोनदत यवुकांिा कौशलय 
प्रनशनक्त करणयाच े महतवाकांक्ी 
धयेय आसाम सरकारिे ठेवल ेआह.े 
जेलमिलया कैद्ांिा कौशलय नशक्ण 
देणारी  ‘काराघोर पोरा कारीघोर 
सकीम’ ही योजिा राबवणारे आसाम ह े
देशातील पनहलया काही राजयांपकैी एक 
राजय आह ेराजय आह.े या योजिेमळेु 
कैदी नशक्ा भोगिू समाजाचया मखुय 
प्रवाहात परत आलयािंतर िवयािे 
आयषुय सरुु करणयासाठी वयवसाय 
कौशलय तयांचया हाती असणार आह.े 
तयानशवाय सरकारिे यासदंभादूत 
नससको आनण डाबरसारखया कंपनयांशी 
भागीदारी करार केला असिू या 
कराराअंतगदूत, नवभागवार कौशलय 
नवकास कायदूरिम राबवल े जाणार 
आहते. या कायदूरिमांचा मोठया 
लोकसखंयेला निनचितच र्ायदा 
होईल. 

मनणपरू राजयािेही कौशलय 
नवकास कायदूरिम राबवणयाचया दृष्टीिे 
नवनवि नहतसबंंिी गटांशी चचादू 
करणयासाठी अिेक सनमतया स्ापि 
केलया आहते. मनणपरू सरकारिे 
अलीकडेच राजयातलया प्रतयेक 
कुटुंबातलया एका सदसयाला याप्रमाण े
एकूि दीड लाख यवुकांिा िोकरी 
देणयाच े उनद्ष्ट निनचित केल े आह.े 
यासाठी देशात वयवसानयक नशक्ण/

गेलया का्ी िषा्गत ईशानय 
भारताला देशाचया राजकारिात 
आप्ि रिशासनात अतयांत म्तिाचे 
््ान देणयात आले आ्े. ईशानय 
भारताला, ‘नवया भारताचया 
प्िकासाचे नि े इांप्जन’ म्िनू 
निी ओळख देिे, ्े आज देश 
ईशानय भारताकडे कोितया 
दृटिीने बघतो आ्े, याचेच 
द्योतक आ े्. ईशानय भारतात 
कौशलय प्िकासाचया क्ेत्रात 
आजिर झालेली रिगती, तया 
भागाला प्मळालेली निी ओळख 
सा ््ग ठरिते. 



प्रनशक्ण देणारी ४० महानवद्ालये सरुु 
करणयात आली आहते. तयानशवाय 
आनदवासी मनहला आनण शरणागती 
पतकरललेया दहशतवाद्ांिा कौशलय 
प्रनशक्ण देणयावरही मनणपरू सरकारिे 
भर नदला आह.े 

मेघालय राजयातलया कौशलय 
नवकास मंत्ालयािे पनहलया टपपयात 
७७०० यवुकांिा कौशलय 
प्रनशनक्त केल े आह.ेइतकेच िाही, 
तर वेगवेगळया उद्ोगांमधये आनण 
क्ेत्ात तयांिा िोकरी नमळेल, याचीही 
वयवस्ा केली आह.े दीिदयाल 
उपाधयाय ग्रामीण कौशलय योजिा 
ग्रामीण भागातील यवुकांिा कौशलय 
प्रनशक्ण देते आनण तयांचयासाठी 
उद्ोग वयवसायाची दारे उघडूि देते.  
तयानशवाय पयदूटि, सवयंचनलत मशीनस 
आनण देखभाल-वयवस्ा यांसारखी 
रोजगाराचया नवशषे सिंी असललेी 
क्ेत् े हरेुि तयात कौशलय प्रनशक्ण 
देणयाच े कामही या योजिेअंतगदूत 
केल ेजात आह.े   

नमझोराम आनण िागालँड या 
दोनही राजयांिी तयांचया कौशलय 
नवकास योजिांची सांगड, देशाचया 
कौशलय नवकासाचया उनद्ष्टाशी 
ससुगंत ठेवली आह.े नत्परुािे कौशलय 
नवकासाला प्रािानय देणयासाठी  वेगळे 
कौशलय नवकास अनभयाि हाती 
घेतल े आह.े नसककीमिे उपजीनवका 
शाळा सरुु केलया असिू नत े् 
यवुकांिा नवनवि क्ेत्ांसाठी आवशयक 
कौशलय प्रनशक्ण तसचे नवनवि कला 
आनण हसतकौशलयाच े प्रनशक्ण नदल े
जाते. नसककीममिलया या उपजीनवका 
शाळांची कामनगरी साततयािे उत्तम 
ठरली आह.े तयांचया या शाळांमळेु, 
राजयातलया पारंपानरक कला आनण 

हसतकौशलय उद्ोगाला िवसजंीविी 
नमळाली आह.े जपािचया एजवुकदू  
कें द्रािे आपल े पनहल े उतककृ ष्टता 
कें द्र (Centre of Excellence), 
महणजेच पनहल ेकौशलय नवकास कें द्र 
नसककीममधये सरुु केल ेआह.े 

ईशानय भारतातील कौशलय 
नवकास चळवळ आता उत्तम वेगािे 
वाटचाल करते आह,े ह ेतर सपष्टच 
आह,े मात् तरी आजही या मोनहमेसमोर 
बरीच आवहािे आहते. तयामळेुच, 

कौशलयनवकास अनभयािाची ही गती 
पढेुही कायम राहावी आनण नतची 
उनद्षे्ट पणूदू वहावीत या दृष्टीिे काही 
आवशयक पावल े उचलण े महतवाच े
आनण गरजेच े आह.े तयादृष्टीिे, 
पनहली पायरी महणजे, प्रतयेक 
राजयाच ेएक सवदूसमावेशक कौशलय 
आरेखि तयार करण.े कौशलय 
आरेखिामळेु, काही नवनशष्ट भागात 
असललेया पारंपानरक ज्ािकौशलयाची 
आपलयाला मानहती नमळेल आनण 
तया ज्ािाची सांगड आपलयाला 

कौशलयाशी घालिू रोजगाराचा िवा 
स्त्रोत आपण निमादूण करु शकू. 

अशा कौशलय आरेखिामळेु, 
नवनशष्ट भागात राहणारया स्ानिक 
यवुकांिा तयांचयाच भागात रोजगार 
नमळ ू शकेल. तयामळेु ग्रामीण 
भागातलया यवुकांच े शहरी भागात 
होणारे स्लांतर कमी होईल.  
आसाम सरकारिे या सदंभादूत एक 
आराखडा आिीच कायादूननवत केला 
आह.े उदाहरणा द्ू, आसाम राजयातील 
बारपटेा नजलहा. हा नजलहा स्ानिक 
र्ाटके उद्ोग आनण बेल िात ू
हसतकला यासाठी ओळखला जातो. 
या नवषयाच े प्रनशक्ण देणारया आय 
टी आय आनण इतर ससं्ा आहते. 
स्ानिक यवुकांिा पारंपानरक 
कौशलये आनण आिनुिक तंत्ज्ाि 
ह ेदोनही नशकता यावे या दृष्टीिंे ह्या 
ससं्ांचा अभयासरिम िवयािंे तयार 
करता येईल जेणकेरूि या ससं्ांमििू 
प्रनशक्ण घेतलले ेनवद्ा्वी बाजाराचया 
मागणीिसुार कुशल झालले ेअसतील. 
तयाचवेळी या क्ेत्ात मधयम छोटया 
आनण सकू्म उद्ोगांिा प्रोतसाहि देऊि 
तयांचया औद्ोनगक वसाहती नवकनसत 
करता येतील. या सपंणूदू वयवस े्मळेु 
यवुकांिा नमळालले ेकौशलय प्रनशक्ण 
तयांचयासाठी रोजगार नमळविू देणारेही 
ठरेल, ह ेआपण सनुिनचित करु शकतो. 
कंुभारकाम आनण सीताल पटटी प्रनसद्ध 
असललेा कछार नजलह्यात अशाच 
प्रकारची वयवस्ा नवकनसत केली 
जाऊ शकते. तयाचप्रमाण े सोनितपरू 
नजलह्यातल ेिाि उतपादि आनण तयाचा 
अिभुव बघता नत े् राईस नमल सरुु 
करता येतील.

ईशानय  भारतातील इतर 
राजयांिीही आपापलया प्रदेशातल े
पारंपानरक उद्ोग आनण कौशलये तसचे 

प्मझोराम आप्ि नागालँड या 
दोन्ी राजयाांनी तयाांचया कौशलय 
प्िकास योजनाांची साांगड, 
देशाचया कौशलय प्िकासाचया 
उप्द्दटिाशी ससुांगत ठेिली आ े्. 
प्त्रपरुाने कौशलय प्िकासाला 
रिाधानय देणयासाठी  िगेळे 
कौशलय प्िकास अप्भयान 
्ाती घेतले आ े्. प्सककीमने 
उपजीप्िका शाळा सरुु केलया 
असनू प्त्े यिुकाांना प्िप्िध 
क्ेत्राांसाठी आिशयक कौशलय 
रिप्शक्ि तसेच प्िप्िध कला 
आप्ि ््तकौशलयाचे रिप्शक्ि 
प्दले जाते. 
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इनतहास आनण भौगोनलक पनरनस्तीचा 
नवचार करूि तयािसुार रोजगार 
निमादूण करणारी कौशलय नवकास 
आरेखिे तयार करायला हवी आनण 
तया तया प्रदेशाशी ससुगंत रोजगार 
निमादूण होतील अस ेप्रनशक्ण द्ायला 
हवे. रबर शतेी मधये आघाडीवर 
असललेया नत्परुामधये याच उद्ोगात 
महतवाकांक्ी स्ाि निमादूण करणयाची 
क्मता आह.े नत्परुामधये निमादूण होणारे 
रबर आजबूाजचूया देशातही नियादूत 
करता येईल. ईशानय भारताला पवूदू 
आनशयाई शजेारी देशांशी जोडणयाचया 
रेलवेचया योजिेमळेु अशा वयापाराला 
अनिकच चालिा नमळेल. तयामळेुच 
आज रबर उद्ोगासाठी यवुकांिा 
प्रनशनक्त करणारी एक भककम 
कौशलय नवकास यंत्णा नवकनसत करण े
नितांत गरजेच े आह.े िागालँडमधये 
दर वषवी होिदूबील महोतसव साजरा 
केला जातो. आज राष्ट्रीय उतसव 
झाललेया या महोतसवाला कें द्रस्ािी 
ठेऊि िागालँडमधये पयदूटि नवकनसत 
केल ेजाऊ शकते. पयदूटिामधये केवळ 
वरवरची पयदूटिस्ळे ि दाखवता 
तयापके्ाही अनिक खोलवर तयाचा 
नवकास केला पाहीजे. उदाहरणा द्ू 
मेघालय इ्ल ेपयदूटि सोहरा, दावकी 
नकंवा अद्ाप र्ारशा पनरनचत 
िसललेया जैंनतया टेकडयांपय ांत 
पोहोचनवल ेजाऊ शकते. या भागात 
खाण े नपण,े आनतरयशीलता, साहसी 
खेळ अशा सवदू वयवस्ा नवकनसत 
करूि पयदूटिातल े उतककृ ष्टता कें द्र 
बिनवण ेशकय आह.े  

कौशलय नवकासाला अनिक 
महतव देऊ शकणारी दसुरी 
उपाययोजिा महणजे तयाचा 
आतंरराष्ट्रीय बाजारपठेेशी समनवय 
सािण.े ह ेकरणयासाठी इ े् बिणारया 

पारंपानरक वसत ूआनण खाद्पदा्ाांिा 
जागनतक सतरावर नवशषेतः शजेारी 
राष्ट्रांमधये बाजारपठे कशी नमळेल ह े
शोिल े पानहजे. बांगलादेशमिलया 
प्राण रू्डस यांिी ह ेमॉडेल राबनवल े
आह.े बांगलादेशमिलया या अनि 
प्रनरिया कंपिीिे ईशानय भारतात 
लीची जयसू आनण इतर खाद् पदा द्ू 
पोहोचविू अगदी दरूवर आपली 
बाजारपठे निमादूण केली आह.े 
गेलया काही वषादूत या कंपिीिे 

ईशानय भारतातलया अिेक प्रदेशांत 
आपल े भककम स्ाि निमादूण केल े
आह.े ईशानय भारतातील राजयेही 
या सीमापार वयापाराचा र्ायदा 
घेऊ शकतात आनण आजबुाजचूया 
राजयांमिलया गरजा लक्ात घेऊि 
तयािसुार आपली उतपादिे तयार करूि 
नियादूत करु शकतात. उदाहरणा द्ू, 
ईशानय भारतातील कनशदाकारीची 
उत्तम परंपरा असलले े गमछे आनण 
शाली आजबूाजचूया राजयात नवकलया 
जाऊ शकतात. प्राण रू्ड कंपिीचया 
नवसताराचा अभयास करूि, तयािसुार, 

शजेारचया देशात िेमकया कोणतया 
प्रदेशात ईशानय भारतातील उतपादिांिा 
बाजारपठे नमळ ूशकेल, ह ेसनुिनचित 
केल ेपानहजे. पवूदू आनशयाई देशांशी 
लागिू असणयाचा र्ायदा घेत ईशानय 
भारतातील राजयांिी आपला नवकास 
सािायालाच हवा.  

नतसरी उपाययोजिा महणजे, 
राष्ट्रीय कौशलय गणुवत्ता आराखडा 
मािक सवीकारूि तयािसुार 
लाभआिानरत दृष्टीकोि ठेवण.े एकदा 
ह े मॉडेल सवीकारल े की ते प्रतयेक 
राजयाचया प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा 
घेईल आनण तयातलया त्टुी लक्ात 
आणिू देत तया दरू करणयासाठी 
निरंतर प्रयत्न करत राहावे लागतील. 

महतवाकांक्ी यवुकांिा तरुण 
वयातच हरेूि तयांचयातलया क्मता 
नवकनसत करणयाचा आिीपासिूच 
प्रयत्न करायला हवा, महणजे शाळा 
कॉलजे सोडूि जाणयाच ेप्रमाण कमी 
करता येईल. याच दृष्टीिे शाळा 
कॉलजेमधये वयावसानयक प्रनशक्ण 
देणयाचा निणदूय एक सवागताहदू 
पाऊल आह.े ईशानय भारतातील 
यवुकांमिलया उद्मशीलतेला 
प्रोतसाहि देणयासाठी, तया तया 
प्रदेशातील यशसवी उद्ोजकांचया 
यशोगा्ा शालये अभयासरिमात 
समानवष्ट करायला हवयात. 

कौशलय नवकासाच े काम 
िककीच मोठे आह,े यात शंका िाही. 
मात् तयासाठी आवशयक पायाभतू 
सनुविा सधया मयादूनदत आहते. 
तयामळेुच, ईशानय भारतातील राजय 
सरकारांिी आतापयदूत वापरात ि 
आललेया सरकारी पायाभतू सनुविांचा 
वापर, कौशलय नवकासासाठी केला 
तर पायाभतू सनुविांची कमतरता 

रबर शेती म्ये आघाडीिर 
असलेलया प्त्रपरुाम्ये याच 
उद्योगात म्तिाकाांक्ी ््ान 
प्नमा्गि करणयाची क्मता आ े्. 
प्त्रपरुाम्ये प्नमा्गि ्ोिारे रबर 
आजबूाजचूया देशात्ी प्नया्गत 
करता येईल. ईशानय भारताला 
पिू्ग आप्शयाई शेजारी देशाांशी 
जोडणयाचया रेलिचेया योजनेमळेु 
अशा वयापाराला अप्धकच चालना 
प्मळेल. तयामळेुच आज रबर 
उद्योगासाठी यिुकाांना रिप्शप्क्त 
करिारी एक भककम कौशलय 
प्िकास यांत्रिा प्िकप्सत करिे 
प्नताांत गरजेचे आ्े.
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्ोडयार्ार प्रमाणात भरूि निघ ू
शकेल. 

कौशलय नवकासासाठीचया 
सिुानरत राष्ट्रीय िोरणािसुार सधया 
अनसततवात असललेया पायाभतू 
सनुविांचा कौशलय नवकासासाठी 
जासतीत जासत उपयोग कसा होऊ 
शकेल, यानवषयी मागदूदशदूि नमळ ू
शकेल.या  प्रदेशात खाजगी प्रनशक्ण 
ससं्ाचा वावरही वाढवायला हवा. 

कदानचत कंपनयाचया सामानजक 
उत्तरदानयतवाचया ततवाची (CSR) 
प्रनशक्णाशी सांगड घालिू तयांिा 
तया अंतगदूत खाजगी प्रनशक्ण ससं्ा 
महणिू काम करणयास सांनगतल ेजाऊ 
शकते. आसाम वगळता,सधया इतर 
कुठलयाही राजयात प्रनशक्ण आनण 

प्रनशक्णा्वीसाठी वेगळी ससं्ा िाही, 
याकडे लक् देऊि अशा ससं्ा सरुु 
करणयासाठी तवनरत प्रयत्न करायला 
हवेत. 

गेलया काही वषादूत, या राजयात, 
कौशलय नवकास क्ेत्ात र्ार मोठी 
वाढ झाली आह.े यामळेु या भागात 
रोजगाराचया संिीही वाढलया आहते. 
मात् आज ईशानय भारताला नमळालले े
आन द्ूक महतव लक्ात घेता, या 
भागात कौशलय नवकास आणखी 
मजबतू करणयाची गरज आह.े जपाि 
आनण कोनरया सारखया आनशयाई 
देशातील लोक वािदूकयाकडे झकूु 
लागतील, तेंवहा या देशांिा कुशल 
कामगारांची गरज भासणार आह.े 
भारत ही दरी भरूि काढ ू शकतो. 

ही दरी भरूि काढणयासाठी तयातलया 
तयात ईशानय भारत सवपोत्तम जागा 
आह.े ह्या सगळया पाश्दू भमूीवर, 
ईशानय भारतात कौशलय नवकासाची 
सद्नस्ती आनण तयािंतरचया रोजगार 
निनमदूतीचया काळात येणारी आवहािे 
पलेणयाचया दृष्टीिे िविवी िोरण े
आखली आनण सधयाचा वेग कायम 
राखला तर ईशानय भारतातील 
यवुकांच ेभनवषय उजवल आह.े  

nnn

लखेक नदलली ये े् सहायक सहकार 
आयकु्त असिू ईशानय भारताशी 
सबंंनित नवकास आनण िोरणानवषयक 
घडामोडीचं ेअभयासक आहते. 
email : pabloo8690@gmail.com
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भारतीय नशक्ण क्ेत् सधया 
मोठया सिुारणा अिभुवत 

आह.ेएकीकडे सलला मसलतीचया 
माधयमातिू िवे नशक्ण िोरण 
नवकनसत करणयात येत आह े तर 
दसुरीकडे आय आय टी, आय आय 
एम, कें द्रीय नवद्ापीठे आनण उचच 
नशक्ण आनण  सशंोिि या सबंंिी 
नवनवि कायदेनवषयक सिुारणा/ 
नविेयके तयार करणयात येत असिू 
उचच नशक्ण देणारया ससं्ा बळकट 
करूि तयांचया नवसताराकडे लक् 
परुवणयात येत आह.ेनशक्ण वयवस्ा 
िेहमीच नशक्क, िोरण, आन द्ूक 
पाठबळ, या नकंवा दसुरया एखाद्ा 
समसयेिे ग्रासललेी असते.  

िकुताच जाहीर झाललेा 
अ द्ूसकंलप, हा गेलया दशकातलया 
अ द्ूसकंलपापके्ा आगळा आह.ेया 
वषवीचया अ द्ूसकंलपात नशक्णावर 
सपष्ट भर देणयात आला असिू नशक्ण, 
शकै्नणक, नशक्क ह ेशबद ३५पके्ा 
जासत वेळा वापरणयात आल ेआहते, 
कदानचत गेलया दशकात सवादूत जासत 
वेळा. अ द्ूसकंलपीय भाषणात सवांकष 
दृष्टीकोिावर सपष्ट भर देणयात आला 
असिू ते वयवस े्वर नवचार करणयाला 
चालिा देणारे आह.े शालये नशक्ण 
क्ेत्ात एकातमता, एकानतमक बी एड 
या सारखी उचलललेी पाऊल ेयातिू 
ह े सपष्ट होते. प्रनशनक्त िसललेया 

नशक्कांिा प्रनशक्ण देणयावर, 
अ द्ूसकंलपीय भाषणात लक् कें नद्रत 
करणयात आल ेआह.े

नशक्णातलया गुंतवणकूीकडे 
केवळ आन द्ूक गुंतवणकू या दृष्टीिे 
ि पाहता, ससंाििांची गुंतवणकू 
महणिू आनण उपलबि नििीचा 
जासतीत जासत वापर करणयाचया 
दृष्टीकोिातिू पानहल े पानहजे. एस 
एस ए,आर एम एस ए यासारखया 
उपरिमात दीघदूकालीि साततय पणूदू 
भांडवली  गुंतवणकू केलयािंतर  या 
क्ेत्ात दजादू उंचावणयासाठी आनण 
बळकट करणयासाठी गुंतवणकू केली 
जात आह.े 

आर टी ई कायद्ाचया १२ (१)
(c) िसुार खाजगी नविा अिदुानित 
शाळांिी,प्रवेश सतरावरचया वगादूत 
वंनचत क्ेत्ातलया मलुांिा २५ 
टकके जागा राखीव ठेवण ेकायद्ािे 
बंििकारक केल ेआह.े यासह इतर 
घटकांमळेु सरकारी शाळात नवद्ारयाांची 
िोंदणी घटली असिू खाजगी शाळात 
नवद्ारयाांची सखंया वाढली आह.े
िोंदणी आनण अ द्ूसकंलपीय तरतदू 
यांच ेनवशे्षण याप्रमाण ेआह.े

सरकारी शाळात,एस एस ए 
आनण आर एम एस ए सारखया 
योजिांअंतगदूत प्रतयेक मलुामागे 
उपलबि सरासरी रकमेत वाढ झालयाच े
आढळिू येत आह.े (पढूील तक्ता )

प्शक्िासाठीची अ ््गसांकलपीय तरतदू 

शाली ांदर शमा्ग आप्ि डॉ. शशीरांजन झा

नुकताच जा्ीर झालेला 
अ ््गसांकलप, ्ा गेलया दशकातलया 
अ ््गसांकलपापेक्ा आगळा आ्े.या 
िषषीचया अ ््गसांकलपात प्शक्िािर 
्पटि भर देणयात आला असनू 
प्शक्ि, शैक्प्िक, प्शक्क ्े शबद 
३५पेक्ा जा्त िळेा िापरणयात 
आले आ े्त, कदाप्चत गेलया 
दशकात सिा्गत जा्त िळेा.
अ ््गसांकलपीय भाषिात सिांकष 
दृटिीकोनािर ्पटि भर देणयात 
आला असनू ते वयि््ेिर प्िचार 
करणयाला चालना देिारे आ े्.

प्ििचेन



33एप्रिल 2018

³eespevee

यंदाचया अ द्ूसकंलपीय भाषणात आणखी एक मोठे 
आनण िाडसी पाऊल अिोरनखत करणयात आल े आह े
ते महणजे नशक्णाशी सबंंनित कें द्र परुसककृ त योजिांचया 
ससुतू्ीकरणावर लक् कें नद्रत करण.े कें द्र परुसककृ त 
नशक्ण नवषयक सधयाचया नवनवि योजिांच े एकत्ीकरण 
आवशयकच होते कारण या योजिा कपपयाकपपया प्रमाण े
राबवलया जात होतया आनण ताळमेळ तसचे लवनचकता 
यांचया अभावामळेु तया अकायदूक्म ठरत होतया.यामळेु 
अिेकदा अंमलबजावणीचया सवदू सतरावर वयवस्ापकीय 
प्रयत्नांची पिुरावकृत्ती आनण गोंिळाबरोबरच नििीचया 
ओघात लवनचकतेला वाव राहत िस.े 

अंमलबजावणी सतरावर सधया एका योजिेतिू 

दसुरया योजिेत नििीचा पनुहा नवनियोग शकय िाही ,एका 
योजिेला अनतनरक्त नििीची तातडीिे आवशयकता असली 
आनण दसुरया योजिेत नििी पडूि असला तरी नििी 
वळवता येत िसलयािे काही योजिांसाठी नििीची चणचण 
तर काही योजिांचा नििी वापरानविा पडूि राहत अस.े
ससं्ातमक सतरावर तर पनरनस्ती अनिकच गंभीर अस.े 
पनहली ते बारावी पय ांतचया  सरकारी शाळांिा ( एस 

एस ए,आर एम एस ए,एमडीएम, राजय)यांच ेवेगवेगळया 
सतरावर वेगवेगळे निकष पाळावे लागत असत आनण 
या सवदू योजिांसाठी वेगवेगळया प्रानिकरणासाठी सवतंत् 
देखरेख नवषयक मानहती परुवावी लागत अस े तयाच 
बरोबर वेगळी खाते िोंद ठेवावी लागते.ही बहसुतरी रचिा 
शालये सतरापासिू उचचनशक्ण सतर महणजे राष्ट्रीय सतर, 
एमएचआरडी पयांत आह.े

आनदवासी भागात नशक्ण नस्ती सिुारणयाबाबत 
या अ द्ू सकंलपात मोठी आघाडी घेणयात आली आह.े
याच ेर्नलत महणिू ईशानय भागातलया राजयांसह देशाचया 
मोठया भागात, वयापक प्रमाणात  नशक्ण क्ेत् बळकट 
होईल. प्रतयेक राजयात १ सरकारी वैद्कीय महानवद्ालय 
असले अशी तरतदू अ द्ू सकंलपात करणयात आली आह.े
आनदवासी नवद्ा्वी नवशषेतः ईशानयेकडील नवद्ारयाांची 
गळती रोखणयाचया सधयाचया प्रयत्नांिा अ द्ूसकंलपीय 
भाषणात चालिा देणयात आली आह,ेतयासाठी मॅट्ीकपवूदू 
आनण मॅट्ीक िंतरचया नशषयवकृत्तीचया खचादूत वाढ करणयात 
आली आह.े ही वाढमॅट्ीकिंतरचया १९ लाख नवद्ारयाांिा 
तर मॅट्ीक पवूदू  २० लाख आनदवासी नवद्ारयाांिा 
लाभदायक ठरेल अशी अपके्ा आह.े अ द्ू सकंलपीय 
तरतदुी खेरीज ईशानयेकडचया राजयात नज े् बरेचस े
नवद्ा्वी नकमाि नशक्ण पातळी गाठलया नशवायच शाळा 
सोडतात अशा भागात नशक्णाचा दजादू उंचावणयावर भर 
देणयात आला आह.े 

पढुचा माग्ग

नशक्णावरचया सावदूजनिक खचादूत भारत पवूादूपार 
रुढीनप्रय रानहला आह.ेएिपीई द्ारे सिुारणांसाठी, 
नशक्णासाठीचया सावदूजनिक खचादूत भरीव वाढ आवशयक 
आह.े तयाच बरोबर सी एस आर आनण सी एस ओ 
चया माधयमातिू पानठंबाही गरजेचा आह.े नशक्ण क्ेत्ाला 
भककम बळ नमळणयासाठी कें द्र आनण राजय सरकारांिी 
आतंरराष्ट्रीय नवकास भागीदाराचया शोिात रानहल ेपानहजे.
डी एर् आय डी, जागनतक बँक,ए डी बी यासारखे 
आतंरराष्ट्रीय भागीदार केवळ आन द्ूक सहाययाद्ारे योगदाि 
देतात अस ेिवह ेतर उत्तम प्र्ांचा आतंरराष्ट्रीय अिभुवही 
घेऊि येतात.तंत् नवषयक सहकायदू आनण क्मता वकृद्धी 
कायदूरिमाद्ारेही नवकास भागीदार आपल े योगदाि देऊ 
शकतात.

शकै्नणक योजिांच े एकत्ीकरण अिेक बाजिूी 
उपयकु्त ठरणार असिू १) या क्ेत्ासाठीचया उपलबि 
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नििीचा परेुपरू वापर २) राजयांचया 
आनण कें द्र शानसत प्रदेशांचया 
वैनवधयपणूदू गरजा पणूदू करण े 
३)प्रभावी वयवस्ापि, देखरेख 
ठेवण ेसलुभ ४) प्रशासकीय खचादूत 
कपात ५) नििीचा ओघ वाहता ठेवण े
६)नवत्तीय नियंत्ण आनण नशसत 
यासाठी ससं्ागत यंत्णा याद्ारे 
अपनेक्त आह.े 

जागनतक पातळीवर सपिफेत  नटकूि 
राहणयासाठी,  भारताकनरता नशक्णात 
दजादूतमक सिुारणा अनतशय आवशयक 

आह.े शकै्नणक िोरणात, शाळांच े
आकारमाि,तयांचया आन द्ूक क्मता, 
नशक्कांचा साततयािे वयावसानयक 
नवकास, नशक्णाचयादजादूच े मलुयांकि 
यासारखया नवसतकृत मदुद्ांची दखल 
घेण े आवशयक ठरते. ससं्ातमक 
आनण स्ानिक सतरावर निणदूय 
प्रनरियेत अनिक पारदशदूकता 
आणणयासाठीचा मागदू मोकळा 
करणयाची आवशयकता आह.े यामळेु 
यशसवी शकै्नणक पनरवतदूिाचया 
जलदगती अंमलबजावणीला मदत 
होणार आह.े

येतया काळात िवया िोरणाची 
अंमलबजावणी कशी होते ह े पाहावे 
लागेल. ह े िोरण जासतीत जासत 
प्रभावी ठरणयासाठी बारकाईिे लक् 
ठेवण ेिककीच आवशयक आह.े

    nnn

लखेक द्यी एजयकेुशि अ ॅणड नसकल 
डेवहलपमेंट आय.पी.ई. गलोबल 
नलनमटेड या ससं े्च ेअिरुिमे उपाधयक् 
आनण वनरष वयवस्ापक आहते. 
email : shalender@gmail.com 
email : siha@ipeglobal.com

रिकाशन प्िभागाची निी पु् तके

एका पु् तकाची प्करकोळ  
प्िक्ी

प्कां मत 30 रुपये रितयेकी

चार पु् तकाांचा सांच
100 रु.



³eespevee

35एप्रिल 2018

ईशानय भारताचया कुठलयाही 
गोष्टीच े मळू ह े तयांचयात 

असललेया सवाभानवक लवनचक 
शक्तीमधये आह.े तयांची ककृ षी 
वयवस्ा आनण लागवड करणयाची 
पारंपनरक पधदत महणजे तयांचयातलया 
लवनचकपणाचया सामरयादूचा मखुय 
पलै ू आह.ेडोंगरावर असो नकंवा 
खोरयामधये शतेी हाच या भागातलया 
लोकांचा मखुय वयवसाय आह.े
स्ानिक लोक नपकवत असलले े
भात,िानय नकंवा इतर कोणतयाही 
पीकाची शतेी पारंपरीक पधदतीिेच 
केली जाते. ही पद्धत पारंपरीक 
ज्ािाबरोबरच पयादूवरणातलया 
घटकांशी जळुविू घेत बिली आह.े 
सात बनहणी अस े कौतकुािे महटल े
गेललेया या ईशानयेक़डचया सात 
राजयातलया लोकांिा शतेीचया या 
पारंपनरक पद्धतीमळेुच पयादूवरणाचा 
समतोल राखण ेशकय झाल ेआह.े

आनदवासीसंह नत्लया स्ानिक 
लोकांचया शतेी करणयाचया पारंपनरक 
पद्धती या ककृ षी- जैव नवनविता 
आनण ज्ाि यावर आिारीत आहते. 
सवदूसािारणपण े शतेकरी झमू नकंवा 
बदलतया प्रकारची शतेी करतात, 
आनण तया बरोबरच काही बैठे 
ककृ षी वयवसाय करतात. सािि 
सपंत्ती वापरतािा आनदवासी आनण 
इतर समदुायातल े लोक स्ानिक 

आनण पारंपारीक ज्ािाचा आिार 
घेतात, तयामळेु साििसपंत्तीचा वापर 
साततयािे करणयासाठी मदत होते.

स्ानिक शतेकरी तयांचया 
शतेीचया स्ानिक पद्धतीिसुार लहाि 
मोठी नपके घेतात, जयामळेु तयांचा 
जोखमीचया आनण कठीण पनरनस्ती 
मधये निभाव लाग ूशकतो. लागवड 
केललेया नपकाचया प्रकारावरच शतेीची 
पद्धत, उजफेची कायदूक्मता आनण 
उतपनि अवलंबिू असते. साहनजकच, 
एक उदाहरण द्ायच ेझाल ेतर, जया 
क्ेत्ात तांदळाबरोबरच मका नकंवा 
जवारी बाजरी इतयादी िानय नपकतात 
तया क्ेत्ात जासत उतपादकता आढळिू 
येते अस ेपारंपारीक शतेकरयाच ेमत 
आह.े 

सवदूसािारणपण े वेगवेगळे 
पारंपनरक समाजातल े लोक दोि 
महतवाचया प्रकारचया शतेी करतात. 
बदलती शतेी आनण जाळिू करायची 
शतेी.  यानशवाय पठारावरही शतेी 
केली जाते. पठारावरची शतेी 
ही खोरयामिे आनण डोंगराचया 
पायरयाशी केली जाते. तर 
जंगलामधये आनण आजबुाजलूा 
बदलती शतेी केली जाते. बदलतया 
लागव़ड पद्धतीला ईशानयेमधये झमू 
लागवड अस े महणतात. ही प्राचीि 
पद्धत आह.े यामधये मोसमी पाऊस 
सरुु होणयाअगोदर डोंगरावरचया 

बाांब ूप्मशन - आप् ््गक उतकषा्गसाठीचे एक साधन 
 

प्नरेंद्र देि

आप्दिासी ांस् प्त्लया 
््ाप्नक लोकाांचया शेती करणयाचया 
पारांपप्रक पद्ती या कृषी- जैि 
प्िप्िधता आप्ि ज्ान यािर 
आधारीत आ े्त. सि्गसाधारिपिे 
शेतकरी झमू प्कां िा बदलतया 
रिकारची शेती करतात, आप्ि 
तया बरोबरच का्ी बैठे कृषी 
वयिसाय करतात. साधन सांपत्ती 
िापरताना आप्दिासी आप्ि इतर 
समदुायातले लोक ््ाप्नक आप्ि 
पारांपारीक ज्ानाचा आधार घेतात, 
तयामळेु साधनसांपत्तीचा िापर 
साततयाने करणयासाठी मदत ्ोते.

पप्ररिके्य
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जनमिीवरचा झाड-पाला सार् करूि 
जमीि जाळली जाते आनण शतेीसाठी 
तयार केली जाते. सरुवातीला झमू 
पद्धतीिे शतेीच ेचरि चांगल ेचालल े
होते. तयािंतर मात् वाढती लोकसखंया 
आनण जनमिीवरचा वाढता  ताण 
यामळेु झमू पधदतीचा वापर कमी 
होत गेला, पनरणामी जमीिीचा कस 
कमी झाला आनण तया पनरसरातलया 
पयादूवरणालाही िोका उतपनि झाला.

नाप्िनय ्ाच उपाय 

त्ानप ईशानय भारतातल े
आनदवासी शतेकरी आपली कलपकता 
आनण कौशलय वापरू शकतात. 
पनरणामी स्ानिक पातळीवर उपलबि 
होणारया  साििांचा ते सवपोतरिकृ ष्ट 
वापर करतात. यामधये एक वेगळी 
पद्धत महणजे पायरी पद्धतीिे डोंगर 
उतारावर लागवड करण.े यामधये 
मातीची िपू ्ांबवणयासाठी आनण 
वाफयांची चांगली देखभाल वहावी 
महणिू दगड आनण गोणपाटाचया 
नपशवया यांचा देशी पधदत वापरूि 
कलपकतेिे वापर  केला जातो. 
डोंगरावरचया झरयांच े पाणी अडविू 
चरांचया सहाययािे सगळीकडे 
खेळवल ेजाते. अशयाप्रकारे पाणयाची 
आवशयकता पणूदू होते. या पद्धतीमधये 
उतार असलयामळेु वरचया बाजकूडूि 
खालचया बाजकूडे पाणी परुवठा 
अखंड सरुु रहातो. कस िसललेया 
जनमिीसाठी, नवशषेत:भाताच े पीक 
घेतािा या प्रकारच े प्रयोग यशसवी 
झाल े आहते. तज्ांचया मतािसुार, 
या पद्धतीचा आणखी एक महतवाचा 
र्ायदा महणजे डोंगरावरूि 
पाणयाबरोबर वाहिू जाणारी माती ही 
अनतशय पोषक असते. पायरी पद्धतीिे 
प्रामखुयािे भाताची लागवड करतािा 
मका, नद्दल िानय आनण बटाटे, 
जयांिा कमी पाणयाची गरज असते ते 

उताराचया वरचया बाजलुा लावतात 
आनण तांदळू आनण ताग ह ेउताराचया 
खालचया बाजलूा  लावतात.

नज े् शतेीची अनतशय 
कष्टाची कामे असतात, नत े् 
‘आन द्ूक परतावयाच’े महत्व 
शतेकरयांचया लक्ात आलले े आह,े 
नवशषेतः िागालँड, मेघालय आनण 
मनणपरूमिलया शतेकरयांिा याची 
जाणीव आह.े तयामळेु वकृक् लागवडीवर 

आिारीत शतेीचया पधदतीला सधुदा 
पारंपारीक लोकांकडूि प्रोतसाहि 
नदल े जाते, यामधये शतेी करतािा 
पीक उतपादि आनण वकृक् लागवडीला 
मोठया प्रमाणावर एकत् केल े जाते. 
शतेीचा प्रकार आनण हवामाि या 
दोनहीवंर लक् कें द्रीत केल ेजाते. 

जया झाडांपासिू अनि, र्ायबर, 
औषिे तसचे इतर लहाि ककृ षी 
उतपादिे नमळ ू शकतील अशाच 
झाडांची लागवड केली जाते, अस े
स्ानिक जाणकारांच े महणण े आह.े 

तयामळेु भाजया, र्ळे,जंगलातील 
नवनवि झाडे, नपकांची लागवड आनण 
शतेातील  नपके यासाठी जनमिीचा 
वापर केला जातो. तसचं पारंपारीक  
वकृक् आनण झडुुपांची लागवडीसाठी 
निवड करतािा तयांच ेउपयोग आनण 
आन द्ूक परतावा लक्ात घेऊि 
प्रािानयरिम नदला जातो.

जेवहा शाश्त काम आनण 
आन द्ूक सिुारणा यांचा मदु्ा येतो 
तयावेळी ईशानयेकडच े लोक ह े
वषादूिवुषफे बांबचूया लागवडीवर 
अवलंबिू रहातात.

ईशानयेकडचया भागातलया 
जनमिीच े एक महतवाच े वैनशषटय 
महणजे जंगल पयादूवरण. या 
जंगल पयादूवरणाचा एक अनतशय 
महतवाचा घटक महणजे बांब.ू इ्लया 
आनदवासीचंी तसचे इतर रनहवीशांची 
पारंपनरक जीविशलैी, या नवनवि 
प्रकारांिी उपयोगी पडणारया बांबवूर 
पणूदूपण े अवलंबिू आह.े आिनुिक 
समाजामिे सामानजक – आन द्ूक 
प्रगती होणयासाठी लागणारे अमयादूद 
सामरयदू बांबमूधये आह े अस े महणण े
चकुीच े ठरणार िाही. या प्रदेशात, 
ग्रामीण अ द्ूवयवस्ा, औद्ोनगक 
नवकास तसचे भककम आन द्ूक पाया 
याबाबत शाश्त प्रगती होणयाकरता 
बांबमूधये प्रचडं क्मता आह.े

प््रि ेसोने

२०१८-१९ चया कें नद्रय 
अ द्ूसकंलपामधये बांबलूा ‘नहरवे सोिे’ 
अस े य्ा द्ूपण े महटल े आह.े बांब ू
हा गवताचा एक महतवाचा प्रकार 
आह.े मात् तयाच ेवगवीकरण वकृक् या 
प्रकारात केलयामळेु ईशानयेकडच ेमळू 
रनहवासी गेल ेशतकभर तयाचा पणूदूपण े
वयावसानयक उपयोग करु शकल े
िाहीत. सपंणूदू भारतापकैी समुारे  

ईशानय भारतातले आप्दिासी 
शेतकरी आपली कलपकता 
आप्ि कौशलय िापरू शकतात. 
पप्रिामी ््ाप्नक पातळीिर 
उपलबध ्ोिारया  साधनाांचा ते 
सिवोतकृ्टि िापर करतात. याम्ये 
एक िगेळी पद्त म्िजे पायरी 
पद्तीने डोंगर उतारािर लागिड 
करिे. याम्ये मातीची धपू 
्ाांबिणयासाठी आप्ि िाफयाांची 
चाांगली देखभाल व्ािी म्िनू 
दगड आप्ि गोिपाटाचया 
प्पशवया याांचा देशी प्दत 
िापरून कलपकतेने िापर  केला 
जातो. डोंगरािरचया झरयाांचे 
पािी अडिनू चराांचया स्ाययाने 
सगळीकडे खेळिले जाते.
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६८ % बांब ू हा भारताचया ईशानय 
भागात होतो.तयाचप्रमाण े भारतात 
सपंणूदू जगाचया अंदाजे ३०% 
बांब ू लागवड आह,े मात् जागनतक 
बाजारपठेेत भारताचा र्क्त ४% 
सहभाग आह.े या साठी कमी उतपादि 
ही समसया आह े आनण ई े्च कें द्र 
सरकारचया नमशि बांब ूया योजिेच े
महतव नदसिू येते. 

ही योजिा कें द्र सरकारिे 
राजयांचया समनवयािे प्रायोनजत केललेी 
असिू या मधये १०० टकके नििी 
कें द्र सरकार कडूि नमळतो. बांबवूर  
आिारीत हसतकलचेया वसतूंिा आनण 
बांबलूा प्रोतसाहि देण े तसचे कुशल 
आनण अकुशल लोकांसाठी नवशषेतः 
बेरोजगार तरुणांसाठी रोजगाराचया 
संिी निमादूण करण े ह े या योजिेच े
ऊनद्ष्ट आह.े

ईशानयेमधये नपढयािनपढया 
नत्लया मळूचया पारंपनरक बांब ू
उतपादकांिी बांबचूा वापर एकुणच 
शहरी तसचे ग्रामीण भागाचया 
र्ायद्ासाठी केला. बांबचूी लागवड 
अककृ नषक जमीिीवरही करता येते 
आनण वानषदूक पीकही घेता येते महणिू 
लोकांिी तयाचा परेुसा वयापारी उपयोग 
केललेा आह.े

औद्ौनगक लाभावयनतनरक्त 
काही समाजात बांबचूया अंकुरांचा 
पौनष्टक अनि महणिुही उपयोग केला 
जातो. बांबचू े अंकूर ह े वैद्कीय 
दृषटयाही महतवाच े आहते. बांबमूळेु 
जनमिीच े सरंक्ण होते, मातीची 
जलिारण क्मता वाढणयाबरोबरच 
मातीचया दजादूत सिुारणा होते,तसचे 
मोठया प्रमाणात पाणयाची साठवण 
आनण पिुभदूरण करुि शतेी आनण 
अनिसरुक्ेला अनतशय र्ायदेशीर 
ठरणारे बांब ू ह े उतपादि आह,े ही 

वसतनुस्ती नमझोराम, नत्परुा आनण 
िागालँड राजयातलया आनदवासी बांब ू
उतपादकांिा चांगली मानहती आह.े 

िोवह ेंबर २०१७ मधये सरकारिे 
बांबचू ेिाव वकृक्ांचया यानदतिू काढिू 
टाकल े आनण तयाबरोबरच बांबचुया, 
तोडणी, वाहतकू आनण प्रनरियेबाबत 
नियम नश्ील केल.े यामळेु गेली  
९० वषफे लाग ूअसलले े निब ांि िष्ट 
झाल ेआनण बांब ू उतपादिाचया मकु्त 
नियादूतीला प्रोतसाहि नमळाल.े तसचे 

िवीि सिंी खलुया झालया. दरमयाि 
आसाममिलया िमुालीगढ इ्लया 
शदु्धीकरण कारखानयाचया आगामी 
जैव-शनुद्धकरणासाठी  बांबचूा परुवठा 
करणयाच े अरुणाचल प्रदेश आनण 
मनणपरुचया सरकारिे मानय केल े
आह.े यासाठी आन द्ूक कायदू िकुतेच 
सरुू झाल ेआह.े 

इतकयावरच सरकारच े समािाि 
झाल े िाही. या सवाांवयनतनरक्त बांब ू

उतपादकांिा कायम सवरुपी महसलूाच े
सािि नमळावे महणिू बांब ूक्ेत्ासाठी 
सरकार िानवनयपणूदू योजिांची 
आखणी करत आह.े यामळेु अिेक 
राजयांमिलया बांबवूिांची मालकी 
असललेया स्ानिक गटांिा लाभ 
नमळेल. 

 राष्टीय बांब ूनमशि या योजिेची 
‘‘सवांकष दृष्टीकोिातिू पिुरदूचिा’’ 
करणयासाठी सि २०१८-१९ चया 
अ द्ूसकंलपात कें द्रीय अ द्ूमंत्ी अरुण 
जेटली यांिी १२९० कोटी रुपये 
मंजरू केल ेआहते.

नत्परुासारखया राजयात 
उपजीनवकेच े महतवाच े सािि 
महणिू बांब ू क्ेत्ाचा नवकास होऊ 
शकतो तसचे समुारे २० हजार 
बांब ू उतपादकांिा नवश्ासाहदू आनण 
सनमािजिक रोजगाराचया सिंी नमळ ू
शकतात अस ेअनिककृ त अंदाजपत्कात 
सचुवल ेआह.े

एखाद्ा क्ेत्ामधये बांबपूासिू 
नमळणारी वेगवेगळी उतपादिे आनण 
उप – उतपादिे समजिू घेणयासाठी 
खाली नदललेया यादीकडे बघण े इष्ट 
ठरेल.

यामधये – बांबचू े लोणच,े 
बांबचूा नसरका, रु्लदाणी, 
टोपलया,अगरबत्तीचया काडया, 
मोबाईल र्ोिच ेकवहर, दात कोरण,े 
पिे सटॅडं, लाकडी वसत,ू दानगिे, 
खाणयासाठी उपयकु्त बांबचू े अंकूर, 
शवपटेी, झाडू,चहाचा कप ठेवणयासाठी 
ताटलया, की चिे,  तसनबरीसाठी 
चौकट, हॅगंसदू, ऍश ट्े, नशडया आनण 
पाणयाचया बाटलीसाठी कवहर – यांचा 
समावेश आह.े

स्ानिक कारानगर तयांचया 
पारंपानरक कौशलयाचा वापर करूि 
वेताचया आनण काही जंगली पािांचा 

नोव े्ंबर २०१७ म्ये 
सरकारने बाांबचेू नाि िकृ्ाांचया 
याप्दतनू काढनू टाकले आप्ि 
तयाबरोबरच बाांबुचया, तोडिी, 
िा्तकू आप्ि रिप्क्येबाबत 
प्नयम प्श्ील केले. यामळेु 
गेली  ९० िषवे लाग ूअसलेले 
प्नबांध नटि झाले आप्ि बाांब ू
उतपादनाचया मकु्त प्नया्गतीला 
रिोतसा्न प्मळाले. तसेच निीन 
सांधी खलुया झालया. दरमयान 
आसाममधलया नुमालीगढ इ्लया 
शदु्ीकरि कारखानयाचया 
आगामी जैि-शपु्द्करिासाठी  
बाांबचूा परुिठा करणयाचे 
अरुिाचल रिदेश आप्ि 
मप्िपरुचया सरकारने मानय केले 
आ्े. यासाठी आप् ््गक काय्ग 
नुकतेच सरुू झाले आ्े.
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उपयोग करूि सुंदर गोलाकार टोपया 
बिवतात. या गोलाकार टोपया तसचे 
इतर उतपादिांमधये, मोठया प्रमाणात 
नियादूत होणयाची क्मता असिुही 
या बाजारपठेेचा अजिू परेुपरू 
उपयोग केला गेललेा िाही. यासाठी 
ईशानयेमधये खाजगी कंपनया आनण 
मोठे वयावसानयक यांिा सहभागी 
होणयासाठी प्रोतसाहि देण े िककीच 
र्ायदेशीर ठरेल.

आणखी एक महत्वाची गोष्ट 
महणज ेशचेकरयािंा कोठारामंधय ेिानय 
ठेवणयासाठी ज े मोठे डब े लागतात 
तयासाठीही बाबं ूउपयकु्त ठरतो. िानय- 
मग त े वापरणयासाठी असो नकंवा 
नबयाण ं महणिू साठवणयासाठी असो- 
यासाठी बाबंचू ेवेगवेगळया आकाराच े
घटट नवणलले े डब े असतात. तयािंा 
आतिु मातीचा नगलावा नदललेा असतो. 
बाबंचू े नबयाण ेसाठवायच े नवशषे डबे 
असतात तयािंा मेघालय इ े् ‘न्आर’ 
स ेमहणतात. हा डबा बाबं ूउभा नचरूि 
तयाचया पाताळ पटयािंी सलैसर 

नवणललेा असतो. आतमधय ेभाताचया 
प ेंढयाचा जाड ्र नदललेा असतो. 
तयाचप्रमाण े मेघालयातलया स्ानिक 
खासी जमातीचया लोकािंी बिवललेया 
लाकडी डबयाला ‘दलुी’ अस े
महणतात. यामधय ेबाबंचूी दहुरेी ्राचंी 
टोपली असत.े नतचया दोनही बाजुंिा 
गायीच ेशणे आनण माती याचा वापर 
करूि नगलावा नदललेा असतो. िानय 
साठवणयासाठी हा डबा सवादूत प्रभावी 
ठरला आह.े पनुहा या प्रदशेातील काही 
भागात मका ि सोलता, सालासकट 
साठवला जातो. काही वेळा उंदरािंा 
दरू ठेवणयासाठी बाबंचूया शकूंचया 
आकाराच ेडब ेखाबंावंर उलटे बसवल े
जातात. 

साराांश

सरतशेवेटी अंनतम नवशे्षणात, 
ह ेअिोरेनखत करण ेगरजचे ेआह ेकी 
ईशानयकेडचया प्रदशेात जी शतेी केली 
जात े ती सेंद्रीय शतेी नकंवा सेंद्रीय 
लागवड महणिू ओळखली जात.े

१८ जािवेारी २०१६ रोजी 
प्रिािमंत्ी िरेंद्र मोदी यािंी नसककीम 
या राजयाला भारतातल े सेंद्रीय राजय 
महणिू घोनषत केल ेआह.े तयािंतरचया 
ईशानय भागात सेंद्रीय शतेीला प्रोतसाहि 
दणेयासाठी ऑरगनॅिक वहलॅय ू चिे 
डेवलपमेंट ही कें द्रीय क्ते्ीय योजिा 
लाग ूकेली आह.े २०१५ त े२०१८ 
या कालाविीसाठी ४०० कोटीचंा 
आन द्ूक नििी राखिू ठेवला आह.े 

दशेातल े सेंद्रीय शतेीच े क्ते् 
वाढावे महणिू ‘परंपरागत ककृ नष नवकास 
योजिा’ हा कायदूरिमही भारत सरकारिे 
चाल ूकेला आह.े

nnn

लखेक ककृ नष– अ द्ूवयवस्ा, ग्रामीण 
नवकास आनण ईशानय भारत याच े
सखोल निरीक्क आहते. त े सधया 
यिुायटेड नयजू ऑर् इनंडया - य ु
एि आय या वकृत्तससं े्च े नवशषे 
प्रनतनििी महणिू कायदूरत आहते.  
email : nirendev1@gmail.com
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प्र सततु लखेात ईषानयेकडील 
राजयांचया भौगोनलक, 

सामानजक व राजकीय नस्तीचा 
वेि घेणयाचा प्रयत्न केला आह.े 
ईषानय भारतातील 13 राष्ट्रीय उद्ािे 
आनण 30 वनयजीव अभयारणये हा 
अिमोल ठेवा आह.े भारतातील 
एकूण जमातीचंया लोकसखंयेपकैी 
12 टकके लोकसखंयेच ेवासतवय ये े् 
असिू तयांची सामानजक ओळख, 
परंपरा व रीनतनरवाजांचया रक्णासाठी 
राजयघटिेत अिसुनूच 6 ची तरतदू 
करणयात आली आह.े या राजयांमधये 
वेगवेगळय़ा वंशाचया जाती-जमातीचं े
लोक वासतवय करतात. तयामळेु 
ये े् भारतातील नवनविता पहावयास 
नमळते. यासारखया जमेचया बाज ु
असतािा ईशानयेकडील राजये 
नवकासासाठी झगडत आहते. नवकास 
प्रनरियेत समावेशि सािणयासाठी 
शासिाच े प्रयत्न असल े तरी ते् ील 
स्ानिक आवहािांमळेु परेुसा वाव 
नमळत िाही. प्रसततु लखेात ईशानय 
भारताच े सामानजक, सांसककृ नतक 
वेगळेपण व तयांचयासमोरील आवहािे 
यानवषयी मांडणी करणयात आली 
आह.े 

भारतातील नवशाल समाजापासिू 
आनदवासीचं े वासतवय भौगोनलक व 
सामानजक सतरापासिू नभनि आह.े 
वसाहतकालीि कालखंडात झालले े

ईशानय भारतः सद्यप्््ती ि आव्ाने

 डॉ. प्िजय गायकिाड  

दीघदू शोषण, िैसनगदूक ससंाििांपासिू 
उदरनिवादूहाला नवनवि कायद्ांद्ारे 
आनदवासीिंा अटकाव निमादूण केला 
गेला. तयामळेु नवनवि संिीपासिू 
आनदवासी समहूांिा वंनचततेला 
सामोरे जावे लागत आह.े यावर 
मात करणयासाठी व आनदवासीचंया 
ससंककृ तीच े रक्ण करणयाचया िावािे 
ततकालीि नब्रटीश शासिािे नवलगतेच े
िोरण आखल.े या िोरणाचा उद्ेश 
वसाहतवाद्ांिा राजय करता यावे असा 
होता. याउलट मािवशास्त्रज् ‘वहनेरयर 
एलवीि’ यांिी आनदवासीचंया ससंककृ तीच े
रक्ण होणयाचया दृष्टीिे ‘राष्ट्रीय 
पाकदू ’ असावा अस े िोरण मांडल.े 
सवातंत्योतर काळात आनदवासीचंया 
नवकासाबाबतची िोरण े ठरनवतािा 
पंनडत िेहरूंवर एलवीि यांचा प्रभाव 
असलयािे तयांिी पंचशील ततवांचया 
माधयमातिू आनदवासीचंया नवकासाला 
चालिा देणयाचा प्रयत्न केला.  

ईशानयेकडील भाग हा भतूाि, 
चीि, मयािमार आनण बांगला 
देश या देशांचया सीमेलगत आह.े 
हा भाग जंगलवयाप्त असलयािे 
नब्रटीश काळात अनदवासी भागांचया 
केललेया वगदूवारीत ‘पणूदूतः वनजदूत’ 
महणिू ओळखला जातो. 1947 
पासिू ईशानयेकडील राजयांमधये 
जमाती-जमातीमंधये तसचे नबगर 
आनदवासीमंधये सघंषदू सरुू असिू 

या राजयाांम्ये िगेिगेळय़ा 
िांशाचया जाती-जमाती ांचे लोक 
िा्तवय करतात. तयामळेु ये्े 
भारतातील प्िप्िधता प्ाियास 
प्मळते. यासारखया जमेचया बाज ु
असताना ईशानयेकडील राजये 
प्िकासासाठी झगडत आ े्त. 
प्िकास रिप्क्येत समािशेन 
साधणयासाठी शासनाचे रियत्न 
असले तरी ते् ील ््ाप्नक 
आव्ानाांमळेु परेुसा िाि प्मळत 
ना्ी. रि्तुत लेखात ईशानय 
भारताचे सामाप्जक, साां्कृप्तक 
िगेळेपि ि तयाांचयासमोरील 
आव्ाने याप्िषयी माांडिी करणयात 
आली आ े्. 

सखोल
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यामधये राजयससं े्चा देखील सहभाग 
रानहला आह.े ये्ील लषकराला 1958 
चया कायद्ािसुार नवशषेानिकार 
देणयात आल े आह.े हा कायदा 
मनणपरू, आसाम, िागालँड याबरोबर 
नत्परुा व अरूणाचल प्रदेशचया काही 
भागात लाग ू आह.े पवूाांचलामधये 
अरूणाचल प्रदेश (इटािगर), आसाम 
(गवुाहाटी), मनणपरू (इमर्ाळ), 
मेघालय (नशलाँग), नमझोराम 
(ऐझवाल), िागालँड (कोनहमा), 
नत्परुा (आगरतळा) ही सात राजये 
असिू यांिा सप्तभनगिी असहेी 
महणतात. 2011 चया जिगणिेिसुार 
या राजयांत 135 आनदवासी जमाती 
असिू देशाचया एकूण लोकसखंयेपकैी 
12.41 टकके आनदवासी ये े् 
वासतवयास आहते.

ईशानयेकडील राजयाांची सामाप्जक 
ि साां्कृप्तक िपै्शटिय़ःे 

प्त्रपरुाः पवूाांचलातील राजय 
असिूही शजेारचया पनचिम बंगालचया 
ससंककृ ती, भाषा व रीनतनरवाजाचा प्रभाव 
आह.े आगरतळा राजिािी असिू, 
आगर महणजे या प्रदेशात आढळणारी 
एक सगंुिी विसपी आनण ताला 
महणजे गदुाम या दोि शबदांिी नमळिू 
बिललें आह.े आठश े एकरांचया 
पनरसरात वयापललेा उजयंता पलॅसे ह े
इ्ल े वैनशषे्ट आह.े उजयंता ह ेिाव 
गरुूदेव रनबंद्रिा् टागोर यांिी नदल े
आह.े राजघराणयाकडूि हा राजवाडा 
नत्परुा षासिािे नवकत घेतला नत े् 
2011 पयांत नविािसभा भरत होती.

प्मझोराम- या राजयाचया सीमा 
भारतातलया नत्परुा, आसाम, मनणपरू 
या राजयांबरोबर बांगला देश व 
मयािमार या देशांिाही नभडललेया 
आहते. नमझोराम याचा अ द्ू नम-महणजे 
लोक,   झो - महणजे टेकडी, राम - 

महणजे भमूी. अ्ादूत पहाडी लोकांची 
भमूी असा अ द्ू होतो. 1972 पयांत 
नमझोराम आसाम राजयाचाच भाग 
होते. 1987 साली ते भारताच ं23 
वे राजय बिलं. या राजयात मरलिे ह े
राष्ट्रीय उद्ाि आह.े आज या राजयाचया 

लोकसखंयेपकैी 95 टकके लोक ह े
वेगवेगळय़ा आनदवासी जमातीचं े े्ट 
वंशज आहते. ये्ील सण उतसव 
शतेीशी निगनडत आहते. इ्ल ेलोक 
प्रामखुयािे मंगोलाईड वंशाच ेआहते. 
19 वया शतकात ये े् आललेया 
नरिचिि नमशिऱयांमळेु ये्ील 
जमाती आन द्ूकदृषटया मागासललेया 
असलया तरी साक्र आहते. ये े् 
हमार, र्ािाईस, लँगलनॅस, पनॅसी, 
पाकी, लाखेर, नरयांग व चकमा या 
आनदवासी जमाती वासतवयास आहते. 
ये्ील 89 टकके जिता नरिचिि 

आह.े 1965 पासिू ये े् बानप्तसट 
चच दू ऑर् नमझाराम ही संघटिा 
कायदूरत आह.े 

मप्िपरू - ह ेमेरी कोमच ेराजय 
महणिू आज ओळखल ेजाते. 1972 
मधये भारताच े 20 वे राजय आह.े 
सभुाषचदं्र बोस यांची आझाद नहदं सिेा 
ब्रमहदेशमागफे भारतात आली ती प्र्म 
मनणपरूमधये. या राजयाला महाभारत 
काळापासिू इनतहास आह.े अजुदूिाची 
एक पत्नी उलपुी ही याच प्रांतातील 
होती. मनणपरू राजयातील निसगदूवि 
असललेा लोकटक लिे हा ईशानय 
भारतातील गोड पाणयाचा सवादूत मोठा 
तलाव आह.े जलनवद्तु कें द्रापासिू ते 
नपणयाचया पाणयापय ांत अिेक बाबतीत 
हा तलाव मनणपरू राजयासाठी वरदाि 
आह.े या तलावावर तरंगता िॅशिल 
पाकदू  निमादूण करणयात आला आह.े 
इमर्ाळमधये कांगला र्ोटदूचया रूपािे 
इ्लया प्राचीि राजवटीच े तयांचया 
गतकाळातील सम द्ू आनण समकृधद 
राजवटीचं े साक् देणारे अवशषे 
आहते. मनणपरूचा 66 टकके भाग 
डोंगराळ आह े आनण मिलया 33 
टकके भागावर मईतई िावाच े लोक 
राहतात. याबरोबर िागा, नमझो व 
कुकी लोकांच ेवासतवय आह.े केईबलु 
लामजाओ राष्ट्रीय उद्ाि या राजयात 
आह.े 

नागालँड - ईशानयेकडील 
आकारािे लहाि असललेया िागालँड 
राजयाचा समावेश भारतातील तीि 
नरिचिि बहलु राजयांमधये केला जातो. 
1 नडसेंबर 1963 रोजी भारतातील 
सघंराजयातील सोळावे राजय महणिू 
िागालँडची निनमदूती झाली. िटांगकी 
राष्ट्रीय उद्ाि या राजयात आह.े 
महाभारतात जया नकरात वंशाचया 
सवुणदूवणवी लोकांचा उललखे आह ेते 
या भमूीतल े असावेत अस े मािल े

ईशानयेकडील भाग ्ा 
भतूान, चीन, मयानमार आप्ि 
बाांगला देश या देशाांचया 
सीमेलगत आ्े. ्ा भाग 
जांगलवयाप्त असलयाने प्ब्रटीश 
काळात अप्दिासी भागाांचया 
केलेलया िग्गिारीत ‘पिू्गतः 
िप्ज्गत’ म्िनू ओळखला जातो. 
1947 पासनू ईशानयेकडील 
राजयाांम्ये जमाती-जमाती ांम्ये 
तसेच प्बगर आप्दिासी ांम्ये सांघष्ग 
सरुू असनू याम्ये राजयसां््ेचा 
देखील स्भाग राप््ला आ े्. 
ये्ील लषकराला 1958 चया 
कायद्यानुसार प्िशेषाप्धकार 
देणयात आले आ े्. ्ा कायदा 
मप्िपरू, आसाम, नागालँड 
याबरोबर प्त्रपरुा ि अरूिाचल 
रिदेशचया का्ी भागात लाग ू
आ्े.
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जाते. राजिािीत ये े् कोहीच े रू्ल 
उमलते ती भमूी महणजे कोहीमा. 
िागालँडमिील नदमापरू ह े वयापारी 
शहर महणिू ओळखल ेजाते. 

अरूिाचल रिदेश - 20 
एनप्रल 1974 पासिू इटािगर या 
राजयाची राजिािी महणिू ओळखली 
जाते. िामदार्ा ह े प्रनसधद राष्ट्रीय 
उद्ाि अरूणाचल प्रदेशमधये आह.े 
पवूाांचलातील अरूणाचल प्रदेश या 
राजयाच ेजिुे िाव होते िेर्ा अ्ादूत 
िॉ द्ू इसटिदू रंिटीयर एजनसी. लाल 
बहादरू शास्त्रीजीिंी ह े िाव बदलिू 
‘अरूणाचल प्रदेश’ ह े िाव ठेवल.े 
या राजयातील तवांग ये े् अतयंत 
तटुपुंजया शस्त्रास्त्रांचया मदतीिे चीि 
आरिमणाचया वेळी भारतीय सनैयािे 
शौयदू दाखनवल.े ्मपोमीटरमिला पारा 
शनूयाला टेकललेा असतािा प्रनतकूल 
पनरनस्तीत आपल ेजवाि लढल.े या 
यधुदात 2420 शहीद झाल े असिू 
तयांची िावे बौधद सततुाचया आकारात 
उभारललेया समारकात सवुणादूक्रात 
कोरललेी आहते. नहमालयाचया 
कुशीत 8500 रू्टांवर बसललेया 
गोमानदलाचया निसगदूरमय पनरसरात ही 
मॅिेसट्ी आतंनरक शांतता शोिणाऱया 
नभक्ुंसाठी हककाचा निवारा आह.े  

मेघालय - मेघालय ह े
राजयदेखील पवूवी असामचा नहससा 
होतं. या राजयात आजही मातकृसत्ताक 
पधदती आह.े इ े् कुटुंबाचया सपंत्तीचा 
वारसा कुटुंबातील सवादूत तरूण मलुगी 
असते. भारतातील सवादूत ओल ेराजय 
महणिूही मेघालय ओळखल े जाते. 
वषदूभरात 1200 सें.मी पाऊस पडतो. 
मॉसिराम ह ेसवादूत जासत पाऊसाच े
नठकाण आह.े मेघालयची राजिािी 
नशलाँगला नब्रटीशांिी ‘सकॉटलंड ऑर् 
इनंडया‘ महटलं होतं. नशलाँगजवळचया 
उनमयम िदीवर िरण असिू ये े् 

एक सुंदर तलाव आह.े जे े् पयदूटक 
जलरिीडांचा आिंद घेतात. मेघालय 
राजयातील मॉनलनिॉनग ह ेगाव ‘गॉडस 
ओि गाडदूि‘ महणिू प्रनसधद आह.े या 
गावाचा आनशयातील सवादूत सवचछ 
गाव असा गौरव झाला आह.े वडाचया 
झाडांचया पारंबयांचा िैसनगदूकनरतया 
वापर करूि या गावािजीक नलंनवहगं 
रूट नब्रज पहायला नमळतो. पारंबयांचा 

एक पलू तयार वहायला 15 वषफे 
लागतात, आनण तो तयार झाला की 
400 ते 500 वषफे वापरता येतो. 
जासत पावसासाठी प्रनसधद असललेया 
मेघालयामधये चरेापुंजीतील एनलरं्ट 
र्ॉलस आनण मॉसमाई केवहज् 
पयदूटकांच ेलक् वेििू घेतात. 

आसाम - आसामची राजिािी 
गवुाहाटी असिू याचा अ द्ू गवुा 
महणजे सपुारी व हाट महणजे बाजार, 

यावरूि गवुाहाटी ह ेिाव पडल.े शवै 
(शाक्त) पं् ामळेु ये े् नहदं ू िमादूचा 
प्रसार झाला आह.े 1282 मधये 
ब्रमहदेशातिू आललेया आहोम राजांिी 
कामरूपावरूि वच दूसव प्रस्ानपत 
केल.े ते नहदं ूहोते की िवहते याबद्ल 
परेुशी मानहती िसली तरी तयांचा 
वंश ‘ताई‘ नकंवा ‘शाि’ सांनगतला 
जातो. नब्रटीशांिी आपला अंमल 
बसनवलयािंतर 1823 मधये ये े् 
चहाची मोठय़ा प्रमाणात लागवड केली. 
आज भारतातील एकूण चहापकैी 55 
टकके चहा आसामचया मळय़ांमधये 
तयार होतो. अस ेअसल ेतरी, आज 
ये्ील चहाचया मळय़ांची मालकी 
गैरआसामी लोकांचया हातात आह.े 
चहाचया उतपादिाबरोबर असाममधये 
पवूवी मोठय़ा प्रमाणात इमारती लाकूड 
व बांबचूी विे होती. एकेकाळी 
देशाचया एकूण बांब ूउतपादिापकैी 42 
टकके आसाममधये होत होते. त्ानप, 
नियोजिाअभावी जंगलांचा गैरवापर 
झालयािे ये े् सरसकट वकृक्तोड 
झाली. आन द्ूक, सामानजक, राजकीय 
शोषणाच ेकारण देत भारतातिू रू्टिू 
निघणयाचया  हतेिूे  अरनवंद राजखोवा 
यांचया अधयक्तेखाली ‘उलर्ा जनमाला 
आली. तर सवतंत् राष्ट्राएेवजी सवतंत् 
अनसमता जपणयासाठी बोडोंची सघंटिा 
ये े् कायदूरत आह.े

चहाप्रमाण े आसामची ओळख 
निमादूण झाली ती एकनशंगी गेंडय़ांच े
आश्यस्ाि महणिू. हा अजस्त्र 
प्राणी ये्ील कानझरंगा अभयारणयात 
पहायला नमळतो. गौहत्ती शहरातील 
निमाचल टेकडीवरच ेकामाखया मंनदर 
ह े भारतातील 51 शक्तीपीठांपकैी 
एक मािल े जाते. या मंनदराचया 
मखुय गाभाऱयात नत्परुसुंदरी, मातंगी 
आनण कमला या देवतांची पजूा 
केली जाते. या मंनदराचया अिोखया 

मेघालयची राजधानी 
प्शलाँगला प्ब्रटीशाांनी ‘्कॉटलांड 
ऑफ इांप्डया‘ म्टलां ्ोतां. 
प्शलाँगजिळचया उप्मयम 
नदीिर धरि असनू ये्े एक 
सुांदर तलाि आ्े. जे्े पय्गटक 
जलक्ीडाांचा आनांद घेतात. 
मेघालय राजयातील मॉप्लननॉनग 
्े गाि ‘गॉडस ओन गाड्गन‘ 
म्िनू रिप्स्द आ्े. या गािाचा 
आप्शयातील सिा्गत ्िचछ 
गाि असा गौरि झाला आ े्. 
िडाचया झाडाांचया पारांबयाांचा 
नैसप्ग्गकप्रतया िापर करून या 
गािानजीक प्लांप्व ा्ंग रूट प्ब्रज 
प्ायला प्मळतो. पारांबयाांचा 
एक पलू तयार व्ायला 15 िषवे 
लागतात, आप्ि तो तयार झाला 
की 400 ते 500 िषवे िापरता 
येतो.
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वासतशुलैीला निलाचल शलैी महणिू 
ओळखतात. आसामी भाषेला 1960 
मधये राजभाषेचा दजादू नमळाला. 
काझीरंगा आनण मािस राष्ट्रीय उद्ाि 
या राजयात आह.े आसाममधये नतवा 
जमातीच ेलोक दरवषवी एकत् जमतात 
आनण वयापार मेळा भरनवतात यामधये 
पशैाऐवजी वसतनुवनिमय केल ेजाते. 

ईशानयतील आव्ाने - 

2011 चया जिगणिा 
अहवालािसुार ईशानय भारतातील 
राजयांत साक्रतेच े प्रमाण 77.76 
टकके जे देशाचया एकूण 74.04 
टककयांचया तलुिेिे अनिक असल े
तरी, ये्ील नशक्ण वयवस े्वर 
सभोवतालचया वातावरणाचा प्रभाव 
आह.े असामानजक वयवहार व 
सामानजक अनस्रतेमळेु वषदूभर 100 
नदवसांपय ांत शालये कामकाज बंद 
ठेवावे लागतात. सीमावतवी भागातील 
असरुनक्त वातावरण, स्ानिक 
जमातीमंिील परसपरनवरोिी भाविा 
यामळेु नशनक्त यवुा नपढी इतर 
राजयांकडे रोजगारासाठी स्लांतराचा 
मागदू सवीकारतात जे की तयांचयासाठी 
सक्तीच े ठरते. आसाममधये अिेक 
गावांतील आनदवासी जमातीमधये 
आजही चटेकीण समजिू मनहलांचा 
अिननवत छळ केला जातो. 
याचयानवरूधद आवाज उठनवणयाच े
काम 1985 पासिू नबरूबाला राभा 
यांिी सरुू केल े आह.े आजपयांत 
तयांिी अशा जाचक प्र े्तिू पनिास 
हिू अनिक मनहलांची मरणातिू 
सटुका केली आह.े 1979 ते 2012 
या कालाविीत मणीपरूमधये झाललेया 
नहसंाचारात समुारे 1500 जणांचा मकृतय ु
झाला आह.े अिेक प्रकरणांमधये सरुक्ा 
दलांचया कारवाईवर प्रश्न  उपनस्त 
केल ेजातात. यासदंभादूत इरोम शनमदूला 

यांचा लढा सवदूज्ात आह.े याबरोबर 
दहशतवाद व ईशानयकडील नवनवि 
सघंटिा व लषकर यांचया चकमकीत 
ठार झाललेयांची 1992 ते 2018 ची 
आकडेवारी अभयासता 2008 मधये 
सवादूनिक महणजे 1051 (िागनरक 
404, लषकरी जवाि 40 तर 607 
दहशतवादी) जण ठार झाल ेआहते. 
(Source: http://www.satp.org). 

िागालँड, अरूणाचल प्रदेश, 
नमझोराम, मेघालय व मनणपरूचा 
पवदूतीय प्रदेश आनण आसाममिील 
काही जमातीचंया प्रदेशात जनमिीचंी 
कोणतीही नलनखत िोंद िसलयािे 
जनमिीची मालकी ये्ील प्रस्ानपत 
जमातीचंया हातात आह.े ये्ील 
राजये जैव नवनवितेचया साििसपंत्तीिे 
िटललेी असली, तरी जागनतक 
हवामाि बदलामळेु ब्रमहपतु्चेया 
खोऱयात दरवषवी येणाऱया परुाचया 
िकुसािीमळेु ये्ील िागनरकांच े
मोठय़ा प्रमाणात सक्तीच े स्लांतर 
होते. वारंवार परूसदृशय नस्तीमळेु 
दैिंनदि जीविमािावर याचा पनरणाम 
होत आह.े 

साराांश 

भारतासारखया वसाहनतक प्रभाव 
असललेया देशाचया िोरण निनमदूतीवर 
सवातंत्ोत्तर काळातही प्रभाव रानहलयािे 
ईशानय भारतासाठी िोरणप्रनरियेवर 
देखील याचा पनरणाम झाललेा नदसतो. 
भानषक व लोकसखंयेचया आिारावर 
राजय निनमदूतीचया प्रनरियेसाठी 
िेमणयात आललेया SRC (State 
Reorganisation Commission) 
आयोगाचया नशर्ारशीचंया आिारे 
ईशानयेकडील राजयांची निनमदूती 
झाली मात् भाषेची नलपी िसण े व 
जमातीचंी मयादूनदत लोकसखंया या 
आिारे आनदवासी भानषक राजये होऊ 

शकली िाही. कालांतरािे आसामी व 
बोडो या भाषांिा सबंंनित राजयाची 
भाषा महणिू मानयता देणयात आली. 
या आयोगामधये समाजशास्त्रज्, 
मािवशास्त्रज्ांचा अभाव असलयािे 
याबाबत सवदूसमावेशक नवचार होऊ 
शकला िाही. इतर देशांचया लगत 
असललेया सीमांमळेु ईशानयेकडील 
राजयांत 4 ते 5 नमनलयि लोकांिी 
घसुखोरी केली आह.े (Oommen, 
2014). अशा प्रकारे घसुखोरी केलले े
या भागात बेकायदेशीर वासतवयास 
आहते. यासारखया सामानजक 
समसयांवर मात करूि या राजयांचया 
प्रगनतसाठी राजयससं े्कडूि नवनवि 
िोरण आखली जात आहते. तयाचाच 
एक भाग महणिू या राजयांतील वाढते 
पयदूटि नवचारात घेऊि 2014-15 
पासिू पयदूटि मंत्ालयािे सवदेश दशदूि 
व प्रसाद या दोि योजिा जाहीर केलया 
आहते. पयदूटि मंत्ालयाचया 2014 
चया आकडेवारीिसुार 1,18,552 
पयदूटकांिी भेटी नदलया आहते. पयदूटि 
व दळणवळणाचा नवकास होणयाचया 
दृष्टीिे आसामिील लोनहत िदीवर 
िोला-सानदया हा पलु बांिणयात 
आला आह.े नवकासाचया दृष्टीिे 
शासिाच े ह े महतवाच े पाऊल असल े
तरी या राजयांमधये असणाऱया उलर्ा, 
मलुर्ा, नहदं ूयिुायटेड नलबरेशि रंिट, 
बोडो यासारखया सघंटिांमळेु वारंवार 
उद्भवणारी अंतगदूत अशांतता ही 
नवकासाला आवहाि ठरत आह.े

nnn

लखेक आनदवासी नवकास या नवषयाच े
अभयासक आहते. 
email : vijay.gaikwad09@gmail.com
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भारताचा ईशानय प्रदेश हा 
२५० हिू अनिक नवनवि 

वांनशक जमातीचंा निवारा असिू 
या जमाती वैनवधयपणूदू सांसककृ नतक 
आनण सामानजक-आन द्ूक वासतवता 
असललेया अशा आहते. मनहला 
सक्मीकरण करतािा आवहािे आनण 
संिीचंया आगळयावेगळया सचंासह 
गुंतागुंतीची सामानजक सांसककृ नतक 
चौकट या प्रदेशात पहायला नमळते. 
मनहला सक्मीकरण याचा अ द्ू मनहलांच े
सामानजक, आन द्ूक, राजकीय आनण 
कायदेशीर सामरयदू वाढवण े आनण 
सिुारणा करण,े मनहलांचया  समाि 
हककांची खात्ी करूि देण े आनण 
आपलया हककांवर दावा सांगणयाइतका 
नवश्ास तयांचयात निमादूण करण ेअसा 
होतो. अिेक बाबतीत ईशानयेकडील 
राजयांमधये नलंग समाितेच े निदशदूक 
सरासरी भारतीय नस्तीचया तलुिेत 
अनतशय अिकूुल आहते. परंत ु
यातिू सपंणूदू नस्तीच ेआकलि होणार 
िाही. मनहला जया पद्धतीची दैिंनदि 
कामे करतात, तयांचया सवरूपामळेु 
मनहलांिा परुुषांपके्ा जासत अवघड 
पनरनस्तीला सामोरे जावे लागते. 
ईशानय भारतात मनहलांिी मलुांची 
काळजी घेण े आनण तयांिा भरवण े
आनण घरातील सवयंपाक करण ेअशी 
जबाबदारी आपलया नशरावर घेतली 
आह.े ह े तयांिी पयादूय िाही महणिू 

ईशानयेतील मप््लाांना मखुय रििा्ात आिताना 

डॉ. शैलेंद्र चौधरी, प्म्ीन डोलो आप्ि 
प्डमपल एस दास

केलले ेिाही तर नवनशष्ट ऐनतहानसक 
आनण पारंपनरक कारणांमळेु ओझ े
घेतल ेआह.े निणदूय प्रनरियेत तयांची 
भनूमका शनूय आह ेआनण पारंपनरक 
ससं्ांमधये तयांच ेअनसततव जवळपास 
िगणय आह.े राजकीय आनण 
सामानजक निणदूय प्रनरियेतिू वगळल े
गेलयािे परुुषांचया तलुिेत तयांच ेस्ाि 
अतयंत हीि दजादूच े रानहल े आह.े 
मनहला शतेी आनण पशिुि सवंिदूिात 
प्रमखु भनूमका बजावत असलया 
तरीही पारंपनरक ससं्ा जया बहतुांशी 
नियामक ससं्ा आहते आनण जनमिीच े
वयवस्ापि, पारंपनरक आनण रूढी 
परंपरा, तंटे सोडवण,े वि वयवस्ापि 
आनण महसलू गोळा करण ेयांचयाकडे 
लक् देणारया ससं्ांमििू मनहलांिा 
वगळल ेआह.े 

नेरकॉमप्ग योजना 

उंच प्रदेशातील ईशानय प्रदेश 
समदुाय साििसपंत्ती वयवस्ापि 
(NERCORMP) प्रकलप १९९९ 
वषादूपासिू अनसततवात आला असिू 
ईशानय मंडळ, ईशानय प्रदेश नवभाग 
मंत्ालय, भारत सरकार आनण 
इटंरिॅशिल रं्ड र्ॉर अॅग्रीकलचर 
डेवहलपमेंट यांिी सयंकु्तपण े तो 
सरुु केला. तयाच े एकंदरीत उनद्ष्ट, 
‘‘दबुदूल घटकांच े राहणीमाि तयांचया 
साििसपंत्तीचया पायाच े वयवस्ापि 
शाश्त पद्धतीिे सिुारणयाचया 

मप््ला सक्मीकरि 
करताना आव्ाने आप्ि सांधी ांचया 
आगळयािगेळया सांचास् 
गुांतागुांतीची सामाप्जक साां्कृप्तक 
चौकट या रिदेशात प्ायला 
प्मळते. मप््ला सक्मीकरि 
याचा अ ््ग मप््लाांचे सामाप्जक, 
आप् ््गक, राजकीय आप्ि 
कायदेशीर सामरय्ग िाढििे आप्ि 
सधुारिा करिे, मप््लाांचया  
समान ्ककाांची खात्री करून देिे 
आप्ि आपलया ्ककाांिर दािा 
साांगणयाइतका प्िश्ास तयाांचयात 
प्नमा्गि करिे असा ्ोतो. अनेक 
बाबतीत ईशानयेकडील राजयाांम्ये 
प्लांग समानतेचे प्नदश्गक सरासरी 
भारतीय प्््तीचया तुलनेत अप्तशय 
अनुकूल आ्ेत. परांतु यातनू सांपिू्ग 
प्््तीचे आकलन ्ोिार ना्ी.

प्नयोजन
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माधयमातिू  उंचावण े आनण तयाच 
बरोबर पयादूवरण सरंक्ण आनण 
जतिाला योगदाि नदल े जाईल ह े
पाहण े अस े होते.’’िेरकॉमपदूमधये 
२६४० गावांचा समावेश असिू 
१,८८,८४३ कुटुंबापय ांत ते 
पोहोचल े होते. तसचे २९६० 
िैसनगदूक सािि सपंत्ती वयवस्ापि 
गट िावाची अंमलबजावणी करणारी 
यंत्णा स्ापि करणयात आली जी 
ग्राम सतरावर नियोजिाची जबाबदारी 
पार पाडत असते आनण ८३२६ 
सवयं सहायता गट तयार केल ेगेल े
जयात मनहला बचत आनण वयवसायात 
गुंतललेया असतात. या प्रकलपात 
अरुणाचल प्रदेशातील चांगलांग, नतपदू 
आनण लोंगनडंग नजलह;े आसाममिील 
कबवी अंगलोंग आनण नदमा हसाओ 
नजलह,े चदंेल, चरुाचांदपरु, उखरूल 
आनण सिेापती ह ेमनणपरूमिील नजलह े
आनण मेघालयातील पनचिम खासी 
आनण पनचिम गारो नजलह े यांचा 
समावेश करणयात आला आह.े या 
प्रकलपाची भनूमका अशी आह े की, 
मनहला गटाचया माधयमातिू मनहला 
सिेही उपरिम राबविू मनहलांचा 
नवश्ास वाढवण ेआनण वयवस्ापकीय 
कौशलय नवकनसत करायच े तसचे 
समदुायाचया बैठकांमधये मनहलांचा 
आवाज बलुंद करायचा. 

प्रकलपाचया उपरिमांचया अंमल 
बजावणीत मनहलांचा सहभाग 
वाढवणयासाठी िेरकॉमपदू नवनवि उपाय 
योजत असते. 

-समदुाय स्त्रोत वयवस्ापि 
योजिा ठरवणयापवूवी ग्राम सतरावर 
मनहलांचया गरजांिा अिरुूप योजिा 
बिवतािा मनहलांचया कलपिा जाणिू 
घेणयासाठी सहभागी नियोजि प्रनरियेचा 
भाग महणिू मनहलांशी सवतंत् सवंाद 

सािणयात आला. प्रकलपांतगदूत नदलया 
गेललेया कोणतयाही प्रनशक्णात मनहला 
सवेंनदकरण करणयात आल.े 

- उतपादिाचा नवकास, तांनत्क 
दजादू उंचावण,े कौशलय वकृद्धी आनण 
बाजारपठेीय हसतक्ेप यांचया प्रमखु 
लाभा्वी मनहला असलयािे नवशषेतः 
हातमाग क्ेत्ात प्रनशक्ण आनण 
सिुानरत उतपादि पद्धतीत मनहलांिा 
समाि प्रवेश देणयात आला. 

-प्रकलपाचया उपरिमांत मनहलांिा 
सहभागी करूि घेतलयािे ग्रामीण 
मनहलांिा आपली गनतशीलता 
वाढविू अनिक चांगल े आरोगय 
आनण पनरणामी उतपादकता वाढवण े
शकय झाल.े मनहला कें नद्रत नवकास 
पढुाकारािे मनहलांिा अनिक र्ावला 
वेळ नदला आनण कठोर पनरश्मातिू 
बाहरे काढल.े आज तयांिा  सािि 
सपंत्ती आनण अ द्ू सहाययापय ांत 
प्रवेश आह े आनण यामळेु गावाचया  
भनवतवयाचा नवचार करणयात तयांिी 
सरिीय सहभाग घेणयाचा मागदू मोकळा 
झाला आह.े 

-सवसतातील सवचछतागकृह,े शदु्ध 
नपणयाच ेपाणी परुवण,े गावागावातील 
रसते, प्रतीक्ालये आनण सकंलि 
कें द्रे यासारखया मलुभतू पायाभतू 
सनुविांमळेु मनहलांची कठोर कष्टाची 
कामे खपू कमी झाली आहते. 
यानशवाय अनिक चांगलया आरोगय 
सनुविा आनण पोषक आहार परुवलयािे 
डायनरया, जलुाब, अॅिेनमया आनण 
मलनेरया यासारखे वारंवार होणारे 
आजार कमी झाल ेआहते. सवसतात 
सवचछतागकृह े उपलबि करूि नदलयािे 
ग्रामीण मनहलांची पवूवीची प्रनतषा परत 
प्राप्त होणयास मदत झाली आह ेकारण 
आता तयांिा खासगी जागा आह.े 
रसता सपंकदू  वयवस्ा सिुारलयािे 
सवयं सहाययता गटांिा बाजारपठे 
सहज उपलबि झाली आह.े 

- या प्रकलपांतगदूत समानवष्ट 
असललेया १० नजलह्यांत िेरकॉमपदूिे 
५९,२८२ कमी खचादूतील 
सवचछतागकृह ेबांिणयात आली आहते. 
सवचछतागकृह े बांिणयात िेरकॉमपदूिे 
नदलले े योगदाि सवचछ भारत 
अनभयाि यशसवी करणयाचया दृष्टीिे 
आनण  ईशानय प्रदेशातील उंचावरील 
प्रदेशात राहणारया गरीब आनण 
कमकुवत समदुायांच े जीविमाि 
सिुारणयासाठी र्ार उपयकु्त नसद्ध 
होणार आह.े कारण ग्रामीण मनहला 
वगादूची प्रनतषा आनण खासगीपणा 
पनुहा प्रस्ानपत झाला आह.े गावांिा 
शदु्ध राखणयासाठी प्रकलपातील 
समानवष्ट गावामधये सवचछता मोहीम 
राबवणयाबाबत प्रोतसाहि देऊि 
जिजागकृती करणयात येते.

-समदुाय सवंिवीत भागांचया 
वयवस्ापिाचया दृष्टीिे मनहलांचा 
सहभाग मखुयप्रवाहात आणणयासाठी 
िेरकॉमपदूिे एक िोरण तयार केल े
असिू तया द्ारे मनहला सदसयांिा 

्ि्तातील ्िचछतागृ् े, 
शदु् प्पणयाचे पािी परुििे, 
गािागािातील र्ते, रितीक्ालये 
आप्ि सांकलन कें द्र ेयासारखया 
मलुभतू पायाभतू सपु्िधाांमळेु 
मप््लाांची कठोर कटिाची 
कामे खपू कमी झाली आ्ेत. 
याप्शिाय अप्धक चाांगलया 
आरोगय सपु्िधा आप्ि पोषक 
आ्ार परुिलयाने डायप्रया, 
जलुाब, अॅनेप्मया आप्ि मलेप्रया 
यासारखे िारांिार ् ोिारे आजार 
कमी झाले आ्ेत.
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इमारती लाकूड नवरनहत वनय उतपादिे 
काढिू तयांचा वापर करणयाचा नकंवा 
तयांची नवरिी करणयाचा अनिकार 
नदला असिू तयांिा सचूीबद्ध केल े
आह.े अशी वनय उतपादिे किी गोळा 
करता येतील, तयांचया वापरासबंंिी 
पारंपनरक नियम जस ेकी ह ेकरू िका 
आनण ह ेकरा आनण कोणतया नकमाि 
बाजारभावािे तयांची नवरिी करता 
येईल ह े सारे मनहला गटसनुिनचित 
करतात. समदुाय  सवंिवीत भागांचया 
महणजे सीसीएशी सबंंनित पारंपनरक 
आनण अधयानतमक श्द्धा आनण तयाला 
नचकटिू राहणयासाठी नवनशष्ट नियमही 
मनहला गट ठरविू देतात. परुुष जेवहा 
हगंामात बाहरे रोजगारासाठी जातात 
तेवहा सीसीएच े वयवस्ापि करतािा 
मनहला गट मनहला आनण यवुकांची 
भनूमका आनण जबाबदारी निनचित 
करतात. 

मप््ला सक्मीकरिात  
एनएआरएमजी आप्ि ्ियां 
स्ाययता गटाांची उतरिरेक म्िनू 
भपू्मका 

ग्रामीण नवकासात एिएआरएमजी 
आनण सवयं सहाययता गट ह ेशाश्त, 
मजबतू आनण समावेशक हसतक्ेप 
महणिू काम करतात. केवळ समदुाय 
सदसयांचया पसतंीला प्रनतसाद 
देणयासाठीच ससं्ातमक उभारणी 
आवशयक आह ेअस ेिाही तर िैसनगदूक 
साििसपंत्तीचा पनरणामकारक 
नवनियोग आनण िानवनयपणूदू पारंपनरक 
ज्ाि आनण रीतीचंी प्रनतककृ ती तयार 
करूि तयांचा आकार वाढवणयासाठी 
आवशयक आह.े सधयाचया पारंपनरक 
ससं्ांिा परूक महणिू आनण समदुायांिी 
नवकासानभमखु ससं्ातमक चौकट 
नवकनसत करणयासाठी मदत करणयास 
ह े सीबीओ स्ापि करणयात आल े
होते. एिएआरएमजी गटाचा सदसय 

महणिू मनहलचे े सक्मीकरण आनण 
सहभागाची जोपासिा करतात आनण 
गावाचया नियोजिात निणदूय प्रनरियेत 
मनहललेा सहभाग देऊि मनहलचेी 
पदानिकारी महणिू निवड करण े
बंििकारक केल ेजाते. 

सवयं सहाययता गट मखुयतः 
मनहलांिा सक्म करणयास आनण 
उपजीनवका आनण सामानजक क्ेत्ात 
मनहलांशी सबंंनित मदु्े निकालात 
काढणयासाठी स्ापि करणयात येतात. 
आदशदू एसएचजी मागदूदशदूक ततवांच े
ते पालि करतात जस े की, बचत, 
पत परुवठा, काटकसर, बैठका, 
उपजीनवका आनण उतपनि नमळवणारे 
उपरिम तसचे सामानजक गनतशीलता. 
सदसयांच ेमळू सामरयदू उभारणयासाठी 

अिेकनवि क्मता उभारणीच ेकायदूरिम 
घेतल ेजात असिू तयांची पत ग्रहण 
करणयाची क्मता वाढवली जात 
आहते. नजची पनरणती शाश्ततेत 
होईल. 

याही पढेु जाऊि एिएआरएमजी 
गटांचा महासघं करूि समहू सतरावर 
एिएआरएमजी सघंटिा आनण नजलहा 
सतरावर सवपोचच एिएआरएमजी 
सघंटिा तयार करणयात येते आनण 
तयाच प्रमाण े एसएचजी सघंटिा 
समहू सतरावर आनण नजलहा सतरावर 
सवपोचच एसएचजी सघंटिा स्ापि 
केली जाते. जया नवकासातमक गरजा 
भागवणयासाठी एकनत्त काम करत 
आहते तसचे तयांचया उतपानदत मालाचया 
माकफे नटंगला चालिा देत आहते. या 
एिएआरएमजी समहू सघंटिा आनण 
एसएचजी महासघंांिी प्रकलपाच े
मॉडेल प्रकलप िसललेया शजेारचया 
गावांत याच िेरकॉमपदूचया ितवीवर 
एिएआरएमजी आनण एसएचजी 
स्ापि करणयासाठी नवसतानरत केला 
असिू तयासाठी कोणतीही आन द्ूक 
मदत घेतललेी िाही. 

हा प्रकलप मनहला आिानरत 
एसएचजी, निणदूय प्रनरियेत समाि 
सहभाग, ग्राम नवकास कामांची अंमल 
बजावणी, गटाचया बैठकीत आन द्ूक 
बाबतीत निणदूय घेऊि आन द्ूक 
पारदशदूकता, लखेा आनण िोंदी 
ठेवण,े गटाच े वनषदूक लखेा परीक्ण 
सिदी लखेापालाकडूि करण े याद्ारे 
बचतीची सवय नभिवतो. मनहलांिा 
बँक खाते उघडणयास सांगिू आनण 
बँक खाते हाताळणयाबाबत प्रनशक्ण 
देऊि तसचे प्रकलपाचा सवदू नििी बँक 
खातयात े्ट वगदू करूि प्रकलपािे 
मनहलांिा बँनकंगची सवय लावली 
आह,े जो सधयाचया कें द्र सरकारचा 
मखुय अजेंडा आह.े जयािे िकुतीच 
प्रिािमंत्ी जििि योजिा, रोकड 
नवरनहत वयवहार वगैरे सरुु केली 
आह.े या प्रकलपािे साधय केललेी 
मखुय कामनगरी महणजे मािनसकतेत 
घडविू आणललेा बदल होय. जस े

्िचछतागृ् े बाांधणयात 
आली आ े्त. ्िचछतागृ् े 
बाांधणयात नेरकॉमप्गने प्दलेले 
योगदान ्िचछ भारत अप्भयान 
यश्िी करणयाचया दृटिीने आप्ि  
ईशानय रिदेशातील उांचािरील 
रिदेशात रा्िारया गरीब 
आप्ि कमकुित समदुायाांचे 
जीिनमान सधुारणयासाठी फार 
उपयकु्त प्सद् ्ोिार आ्े. 
कारि ग्ामीि मप््ला िगा्गची 
रिप्तष्ा आप्ि खासगीपिा पनु्ा 
रि््ाप्पत झाला आ े्. गािाांना 
शदु् राखणयासाठी रिकलपातील 
समाप्िटि गािाम्ये ्िचछता 
मो्ीम राबिणयाबाबत रिोतसा्न 
देऊन जनजागतृी करणयात येते.
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की समदुाय आता अिदुािाचया ऐवजी 
कजादूची मागणी करतात, गावातील 
सामानयक मालमत्ता उभारणयासाठी 
सामदुानयक योगदाि देतात. जयात 
समदुायांिा सवत:चा पसैा नकंवा 
श्मदािािे तयार केललेया मालमत्तचेी 
अनिक मजबतू मालकी नमळ ूशकते.  

उदाहरण १ : मनणपरूचया उखरूल 
नजलह्यात नपतकृसत्ताक पद्धतीपासिू 
मनहला सक्मीकरणापयांत झाललेा 
आमलुाग्र बदल (श्ी तायचीकस 
वाशमु, नजलहा प्रकलप सचंालक, 
उखरूल नजलहा, मनणपरू) 

उखरूल नजलहा हा प्रामखुयािे 
तंगखलू जमातीच ेवासतवय असललेा 
असिू काही ्ोडी लोकसखंया कुकी 
आनण मानरंग जमातीची आह.े तंगखलू 
समाज हा परुुषी वच दूसव असललेा असिू 
मनहलांिा कौटुं नबक अ्वा सामानजक 
निणदूय प्रनरियेतिू वगळणयात आलले े
असते; तयांिा मालमत्तते हकक आनण 
वारसा हकक िाकारणयात येतो. 
पनरवार आनण आन द्ूक बाबतीत कणा 
असिूही मनहलांिा परुुषी वच दूसवात 
कोणतेही महतव िवहते. अिदूनशनक्त 
नकंवा अनशनक्त मनहलांमधये मनहला 
िेतकृतव ही कलपिा कुणी ऐकलीही 
िवहती मात् काही मनहलांिी लक्णीय 
यश प्राप्त केल े असिू समाज 
उभारणीत महतवपणूदू योगदाि नदल े
आह.े िेरकॉमपदूिे हसतक्ेप करणयाचया 
अगोदर मनहलांिी पनरवाराचया कक्ेचया 
बाहरे जाऊि आन द्ूक बाबी हातात घेण े
अतयंत आक्ेपाहदू आनण असवीकाराहदू 
समजल े जात होते. मनहला नकतीही 
सक्म आनण सामरयदूवाि असलया 
तरीही तयांच े नरियाकलाप सहसा 
घरगतुी गोष्टी आनण ककृ नषनवषयक 
कामे इ्पयांत मयादूनदत होते. सवयं 
सहाययता गट स्ापि करेपयांत 

एतद्ेशीय ससंककृ तीत बचत आनण 
काटकसर या कलपिा सपंणूदू परकया 
होतया. नशवाय मनहलांिा बचतीचया 
पशैाच े वयवस्ापि करणयाची संिी 
कवनचतच नमळे. आज अिेक मनहला 
वयावसानयक आहते. लखेा िोंदी 
ठेवण ेह ेअप्रापय समजल ेजात अस.े 
कावेबाज सावकारांिी कोणतयाही 
नदललेया कजादूवर दरमहा १० 

टकके वयाज आकारूि या नस्तीचा 
गैरर्ायदा उठवला. प्रा्नमक बँनकंग 
सनुविा आनण आन द्ूक जागकृतीचा 
अभाव यामळेु नजलह्यात नवकास 
प्रनरिया आणखीच नबघडली. 

गरज ूनवशषेतः मनहलांिा सक्म 
करणयाचा अजेंडा घेऊि िेरकॉमपदू 
अगदी योगय वेळी नजलह्यात आल,े 
अस ेश्ये समदुाय देतात. मनहलांमधये 
समािता आनण हककांची जाणीव 
निमादूण करण ेया प्रकलपाची भनूमका 
आनण िोरणाला प्रचडं यश प्राप्त झाल े

ह े नसद्ध झाल े आह.े मनहला आनण 
परुुषांचया प्रकलपातील योगदािािे मतूदू 
आनण शाश्त नवकासात प्रकलपािे 
योगदाि नदल े आह.े अंनतमतः 
लोकांचया मािनसकतेत नवशाल बदल 
झालयाच े नदसते आनण नजलह्याचया 
एकंदरीत नवकासात आमलुाग्र बदल 
झाललेा जाणवतो. आता, ग्राम 
नवकासाचया प्रतयेक निणदूय प्रनरियेत  
मनहलांिा आपल े मत मांडणयाची 
समाि सिंी असते आनण िैसनगदूक 
स्त्रोत वयवस्ापि गटासारखया 
समदुाय आिानरत सघंटिेत मनहलांिा 
महतव असते. महणिू उखरूल 
नजलह्यात िेरकॉमपदू ह े मनहलांसाठी 
आशचेा नकरण घेऊि आलले े आह े
अस ेमािल ेजाते. 

नजलह्यातील बँनकंग सनुविांचा 
अभाव लक्ात घेऊि आन द्ूक सवेा 
देणारी ससं्ा तातडीिे स्ानपत 
करणयाची गरज होती जी अलप, 
मधयम आनण दीघदू मदुतीची कजदू देऊ 
शकेल. अशा पद्धतीिे नजलह्यातील 
सवदू एसएचजी एकत् येऊि उखरूल 
नजलहा मनहला सकू्म पत परुवठा ससं्ा 
(यडुीडबलयआूयएम) स्ापि करणयात 
आली. यडुीडबलयआूयएमकडे 
८१० सवयं सहाययता गट असिू 
एकूण १५,३९० सदसय आहते 
जे २०४ गावांतिू आल े आहते. 
ससं े्चया कायदूपद्धतीबाबत ते निणदूय 
घेतात आनण ग्रामीण मनहलांचया 
आन द्ूक गरजांबाबत सवपोतककृ ष्ट 
तोडगा काढणयावर जोर देतात. या 
पढुाकारािे मनहलांिा गरीबीवर मात 
करण े शकय झाल े असिू अनिक 
चांगलया उपजीनवकेचया नदशिेे तयांची 
उनिती झाली आह.े २००८ मधये 
अवघया १ कोटी ३० लाख रुपयांिी 
(सदसय गटांकडूि जमवललेा नििी) 
सरुु झाललेया या प्रकलपाकडे आज 

्ियां स्ाययता गट मखुयतः 
मप््लाांना सक्म करणयास आप्ि 
उपजीप्िका आप्ि सामाप्जक 
क्ेत्रात मप््लाांशी सांबांप्धत 
मदु्दे प्नकालात काढणयासाठी 
््ापन करणयात येतात. आदश्ग 
एसएचजी माग्गदश्गक ततिाांचे 
ते पालन करतात जसे की, 
बचत, पत परुिठा, काटकसर, 
बैठका, उपजीप्िका आप्ि 
उतपनन प्मळििारे उपक्म तसेच 
सामाप्जक गप्तशीलता. सद्याांचे 
मळू सामरय्ग उभारणयासाठी 
अनेकप्िध क्मता उभारिीचे 
काय्गक्म घेतले जात असनू 
तयाांची पत ग््ि करणयाची 
क्मता िाढिली जात आ्ेत.
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५ कोटी रुपयांचा नििी असिू घटतया 
मदु्लावरील दीड टकका वयाज दरािे 
१५,००० सदसयांिा तयाचा र्ायदा 
होत आह.े ह ेयश अिेकनवि कारणांिी 
नमळाल ेआह.े. 

यडुीडबलयआूयएम ही समदुायािे 
वयवस्ापि करत असललेी सकू्म 
आन द्ूक ससं्ा असिू नतिे अिेक 
सक्म मनहलांिा पत परुवठा आनण 
बचतीची कलपिा तयांचया मिात 
नबंबविू मदत केली आह.े जयामळेु 
या मनहला शाश्त उपजीनवका, अनि 
सरुक्ा आनण एकंदरीत सामानजक 
नवकास प्राप्त करणयात सक्म झालया 
आहते. 

िेरकॉमपदू प्रकलपािे मनहलांच े
काबाडकष्ट लक्णीय नरतया कमी 
केल े असिू मनहला सक्मीकरण 
ितवीवर ग्राम नवकासाच े नियोजि 
आनण निणदूय प्रनरियेत मनहलांचा 
अनिक चांगला सहभाग तयार 
होणयासाठी वातावरण निमादूण केल े
आह;े प्रिािमंत्ी जििि योजिेचया 
ितवीवर मनहला आिानरत एसएचजी 
सदसयांची बँक खाती खोलिू आन द्ूक 

साक्रता परुवली आह;े सवचछ भारत 
अनभयाि अंतगदूत मनहलांसाठी कमी 
खचादूतील सवचछतागकृह े आनण शदु्ध 
नपणयाच ेपाणी परुविू मनहलांच ेआरोगय 
सिुारल े आह;े राष्ट्रीय अनि सरुक्ा 
कायदूरिमाचया ितवीवर उपजीनवकेसाठी 
नवनवि उपरिम सरुू करूि देऊि 
अनि आनण पोषक आहार सरुनक्तता 
प्रदाि केली आह.े 

िेरकॉमपदू मनहलांसाठी सयुोगय 
वातावरण तयार करणयासाठी 
प्रयत्नांची पराकाषा करत असिू 
भारताचया ईशानय प्रदेशात भकू मकु्त 
समाज निमादूण करणयाचया उद्ेशािे 
काम करत आह.े प्रानतनिनिक िमिुा 
आनण ग्रामस्ांचया साक्ी आमही 
योगय नदशिेे निघालो असलयाच े
दशदूवतात. ग्रामीण समदुायांसाठी 
नवशषेतः ईशानय भारतासारखया दगुदूम 
आनण अवघड प्रदेशात राहणारया 
मनहलांसाठी अनिक चांगल े भनवषय 
प्राप्त करणयाचया सकारातमक नदशिेे 
प्रकलपाची वाटचाल सरुु आह.े

nnn

लखेक त्यी िेरकाॅमपदूच े अिरुिमे 
वयवस्ापकीय सचंालक, सचंालक  
आनण समनवयक आहते.
email :dimkimson@yahoo.com

मप््ला प्कती्ी सक्म आप्ि 
सामरय्गिान असलया तरी्ी तयाांचे 
प्क्याकलाप स्सा घरगतुी 
गोटिी आप्ि कृप्षप्िषयक कामे 
इ्पयांत मया्गप्दत ्ोते. ्ियां 
स्ाययता गट ््ापन करेपयांत 
एतद्देशीय सां्कृतीत बचत आप्ि 
काटकसर या कलपना सांपिू्ग 
परकया ्ोतया. प्शिाय मप््लाांना 
बचतीचया पैशाचे वयि््ापन 
करणयाची सांधी किप्चतच प्मळे. 
आज अनेक मप््ला वयािसाप्यक 
आ े्त.

आगामी अांक

मे 2018

‘hees<eCe Deenej’

सिुि्गसांधी!

योजिा मानसकाच ेजिुे अंक 
वाचकांचया खास आग्रहासतव 
उपलबि करूि देणयात येत 
आहते. इचछुकांिी यासाठी 
योजिा कायादूलयात सपंकदू  
सािावा. 

दरूधविी- 022-27566582 
email : myojanadpd@gmail.com
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आकलि होण,े निषकषदू 
काढण,े पयादूवरणाशी 

जळुविू घेण,े प्रश्न सोडवण,े 
सजदूिशीलता अशी मािवी मिाची 
जाणणयाची क्मता जेवहा एखाद्ा 
यंत्ामधये येते तेवहा तयाला ककृ नत्म 
बधुदीमत्ता (आटटीर्ीनशयल इटेंनलजनस 
– एआय् ) अस ेमहणतात. जगभरात 
ककृ नत्म बधुदीमत्तबेाबत वेगवेगळे 
दृनष्टकोि आहते – काहीचंया मते वाढ 
आनण उतपादकता वाढवणारे  आनण 
आमलूाग्र बदल करणारे ह े तंत्ज्ाि 
आह,े तर इतर काहीचंा काहीसा 
िकारातमक दृष्टीकोि असिू तयामळेु 
मोठया प्रमाणावर रोजगार कमी होणार 
आह ेअस ेतयांच ेमहणण ेआह.े प्राईस 
वॉटरहाऊस कूपसदू (पीडबलयसूी) या 
ससं े्चया अंदाजाप्रमाण े सधयाचया 
वेगािे बदलणारया अ द्ूवयवस े्मधये 
जागनतक वयापारात ककृ नत्म बनुधदमत्ता 
क्ेत्ात अनतनरक्त  १५.७ ट्ीलीयि 
डॉलसदूचया  वयवसायाचया सिंी 
उपलबि होतील. तयामळेु ही सवादूत 
मोठी वयावसानयक सिंी असले. 
या लखेामिे ककृ नत्म बनुधदमत्तचेया 
उतरिांतीबाबत काही पाश्दू भमूी देतािा 
या नवषयावरची वसतनुस्ती काही 
प्रमाणात सपष्ट करूि सांनगतली आह.े 
ककृ नत्म बनुधदमत्ता आनण तयासबंिी इतर 
बाबीचंा भारताला कसा लाभ होऊ 
शकेल, यासबंंिी िकुतयाच झाललेया 
अ द्ूसकंलपातलया घोषणा आनण तयाच े

भारताचया प्िकासाला गती देिारी कृप्त्रम बुप््दमत्ता

पनरणाम यावर हा लखे आह.े 

ककृ नत्म बनुधदमत्ता आनण तयावर 
आिारीत इतर तंत्ज्ाि समजिू 
घेणयासाठी आपण ‘थ्ी इनडयटस’ 
या २००९ मिलया लोकनप्रय 
नचत्पटातलया परमोचच प्रसगंाच े
उदाहरण घेऊ. यातल ेप्रमखु पात् रांचो 
(आमीर खाि) हा अनभयांनत्की शाखेचा 
नवद्ा्वी आह.े एका गरोदर बाईला 
बाळंतपणाचया कळा येत असतात. 
या गंभीर पनरनस्तीमधये नतची प्रसतूी 
कशी करावी याच ेकोणतेही वैद्कीय 
प्रनशक्ण तयाला िाही. ग्रामीण भागात 
नकंवा एखाद्ा दरूचया खेडेगावात 
नवशषेतः आनदवासी भागात, नज े् 
अतयलप वैद्कीय मदत असते नत े् 
अशी पनरनस्ती बरयाचदा आढळते. 
या नचत्पटात अशा वेळी तंत्ज्ािाचया 
मदतीिे तया बाईची सटुका होते. तया 
गरोदर बाईची बहीण नपया (करीिा 
कपरू) ही प्रनशनक्त डॉकटर असते, 
नवहनडओ कॉलचया मदतीिे रांचोला 
सहायय करते आनण एका निरोगी 
बाळाचा जनम होतो. नडनजटल इडंीया 
कायदूरिमाअंतगदूत आर इ सी एल 
(ग्रामीण नवद्तुीकरण) नकंवा भारतिेट 
(ग्रामीण भागातला जलदगती इटंरिेट 
सपंकदू ) या प्रमखु सरकारी योजिांमळेु 
दरूचया खेडेगावातसधुदा आता अस े
दरूस् वैद्कीय उपचार शकय झाल े
आहते.

डॉ. अप्िक सरकार

रिाईस िॉटर्ाऊस कूपस्ग 
(पीडबलयसूी) या सां््ेचया 
अांदाजारिमािे स्याचया िगेाने 
बदलिारया अ ््गवयि््ेम्ये 
जागप्तक वयापारात कृप्त्रम 
बुप््दमत्ता क्ेत्रात अप्तप्रक्त  १५.७ 
ट्ीलीयन डॉलस्गचया  वयिसायाचया 
सांधी उपलबध ्ोतील. तयामळेु ्ी 
सिा्गत मोठी वयािसाप्यक सांधी 
असेल. या लेखामधे कृप्त्रम 
बुप््दमत्तचेया उतक्ाांतीबाबत का्ी 
पाश््ग भमूी देताना या प्िषयािरची 
ि्तुप्््ती का्ी रिमािात ्पटि 
करून साांप्गतली आ े्.

आव्ान
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नचत्पटाचया या प्रसगंामधये 
प्रसतूीचया सपंणूदू काळात रांचोला 
सहायय करणयासाठी नपया (प्रनशनक्त 
डॉकटर) उपलबि असते. ग्रामीण 
भागात उपलबि असललेया प्रतयेक 
पनरचानरकेमागे एक प्रनशनक्त डॉकटर 
(प्रनतनििी डॉकटर) असणयाची गरज 
आह.े प्रतयक्ात मात् भारतातलया सवदू 
खेडेगावांमधये अशी वयवस्ा करण े
अडचणीच ेआह.े  ककृ नत्म बनुधदमत्तवेर 
आिारीत सलला देणारी यंत्णा 
अशावेळी कामी येऊ शकते. ककृ नत्म 
बनुधदमत्तवेर आिारीत सलला देणारी  
यंत्णा पनरचानरकेला निदाि करणयाचया 
कामी तसचे तयािसुार पढुच े पाऊल 
उचलणयासाठी मदत करू शकते. ह े
रुगणांचया अिेक सामानय आजारांमधये 
शकय होऊ शकते. आिीचया रूगणांिा 
झाललेया आजाराची लक्ण े आनण 
तशाच लक्णात आनण निदािात 
डॉकटरांिी नदललेी औषिे याबाबत 
मानहती साठवली तर अशा  पवूवीचया 
मानहतीचया प्रचडं साठयावरूि ककृ नत्म 
बनुधदमत्ता यंत्णा नशकू शकते. ककृ नत्म 
बनुधदमत्ता आनण नडनजटल तंत्ज्ािाचा 
वापरामळेु ज्ाि आनण ककृ नतशील 
बनुधदमत्तते वाढ करूि िागनरकांिा 
सक्म करता येईल. या उदाहरणामधये 
ग्रामीण आरोगय कें द्रामिलया 
पनरचानरकेला ककृ नत्म बनुधदमत्तमेळेु 
सक्म करण े हा ककृ नत्म बनुधदमत्तचेा 
प्रभावी वापर आह.े

कृप्त्रम बुप््दमत्तचेा इप्त्ास –

सािारण १९५० चया 
मधयापासिू ककृ नत्म बनुधदमत्ता हा 
सगंणक शास्त्रातला  एक महत्वाचा 
सशंोििपर नवषय आह.े १९५८ 
मधये आनटदूनर्नशयल नयरूल िेटवकदू  
(एएि्एि्) या ससं े्िे परसपेट्ॉि 
अलगॉनरदम, या पधदतीचा शोि 
लाविू ककृ नत्म बनुधदमत्ता या नवषयाचा 

पाया रचला. सािारण याच काळात 
ऍलि टरूीगं यािी एक प्रबंि प्रकानशत 
केला. याच ेनशषदूक होते ‘कॉमपयनुटंग 
मनशिरी ऍणड इटेंनलजनस’ (यंत् आनण 
बनुधदमत्ता यांची गणिा). मािवी 
बनुधदमत्ता आनण वतदूणकू याची हबुेहबु 
िककल करू शकेल अस ेयंत् तयार 
करणयाचा उद्ेश यामागे होता. मािवी 

तकदू , निषकषदू, भाषा, आकलि, 
प्रनतनरिया आनण सवंाद या मािवी 
बनुधदमत्तचेया नवनवि गणुांशी जळुणारे 
यंत् नवकनसत करायच ेअस ेसशंोिकांच े
खपू पवूवीपासिू धयेय होते. सशंोिक 
तसचे नवज्ािावर आिानरत नचत्पट 
तयार करणारया निमादूतयांचया मिात 
अशा प्रकारचया बनुधदमाि यंत्ाची 
कलपिा सवदूप्र्म आली. १९९६-
९७ मधये िामांनकत बनुधदबळपट ूगॅरी 
कासपारोवह याला आय् बी एम् चया 
‘डीप बल’ू कॉमपयटुरिे बनुधदबळात 
हरवल.े ह ेमोठे यश होते.  ‘डीप बल’ू 
यंत्ािे साधय केलले ेकायदू बरयापकैी 
तकदू शधुद प्रकारात बसणारे होते आनण 

तयामधये दृनष्ट नकंवा भाषा अशा मािवी 
भाविांशी निगडीत आकलिशक्तीचा 
अंतभादूव िवहता.

गेलया काही दशकांिी नडनजटल 
तंत्ज्ािात झालले े मोठे बदल 
पानहल.े प्रचडं मानहतीच े पाठबळ 
असललेया ककृ नत्म बनुधदमत्तचे े मह्त्व 
यामळेु पनुहा अिोरेनखत झाल ेआह.े 
सािारण १९६०-७० चया दशकािे 
जागनतक नडनजटायझशेिचा मोठा 
टपपा बनघतला. बँकीगं, नवमा यापासिू 
ते नकरकोळ वयवसायापय ांत सगळया 
वयवसायांच े सवरूप कागदाचया 
वापराकडूि इलकेट्ॉनिक पधदतीचया 
वापराकडे वळल.े संगणकीय शक्ती 
आनण सकंनलत मानहतीचा साठा 
मोठया प्रमाणात आनण रासत दरात 
उपलबि होणयाची गरज निमादूण 
झाली. यामळेु ‘नबग डेटा’ ही 
सकंलपिा नवकनसत झाली. यामळेु 
मानहतीचया प्रचडं साठयावर प्रनरिया 
आनण नवशे्षण करता येऊ लागल.े 
नबग डेटा, सगंणकाचा प्रचडं प्रमाणात 
वापर आनण कमी खचादूत मानहतीची 
साठवणकू यामळेु ककृ नत्म बनुधदमत्तचेया 
क्ेत्ाच ेपिुरुजजीवि झाल.े  

डीप लनि ांग अलगॉनरदमचया 
शोिामळेु ककृ नत्म बनुधदमत्तचेा िवयािे 
उदय झाला अस े काही जणांच े
मत आह.े १९६५ मधये ‘डीप 
लनि ांग’अलगॉनरदमचया निनरक्णाखाली 
मलटीलयेर आनटदूनर्नशयल नयरूॉि 
िेटवकसदू चा (ए.एि्.एि्.एस ् )शोि 
लागला. तयाकाळात प्रचडं प्रमाणात 
असललेया या ककृ नत्म बनुधदमत्ता 
यंत्णलेा प्रनशक्ण देणयासाठी नततकीच 
प्रचडं प्रमाणावर गणिा यंत्णा 
नकंवा नगगाबाईट आनण टेराबाईट 
आकाराची मानहती उपलबि िवहती. 
मािवी सभंाषण समजिू घेऊि तयाला 
योगय प्रनतसादाची रचिा करणयाचया 

 ग्ामीि भागात उपलबध 
असलेलया रितयेक पप्रचाप्रकेमागे 
एक रिप्शप्क्त डॉकटर (रिप्तप्नधी 
डॉकटर) असणयाची गरज आ े्. 
रितयक्ात मात्र भारतातलया सि्ग 
खेडेगािाांम्ये अशी वयि््ा 
करिे अडचिीचे आ्े.  कृप्त्रम 
बुप््दमत्तिेर आधारीत सलला 
देिारी यांत्रिा अशािळेी कामी 
येऊ शकते. कृप्त्रम बुप््दमत्तिेर 
आधारीत सलला देिारी  यांत्रिा 
पप्रचाप्रकेला प्नदान करणयाचया 
कामी तसेच तयानुसार पढुचे 
पाऊल उचलणयासाठी मदत 
करू शकते. ्े रुगिाांचया अनेक 
सामानय आजाराांम्ये शकय ्ोऊ 
शकते.
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मािवी भाषेचया अंगांिा सादर करण े
ह ेअतयंत जटील काम मािल ेजात 
होते. आय् बी एम् ची प्रश्नांिा उत्तरे 
देणारी यंत्णा, महणजेच ‘वॉटसि’ िे, 
‘नजओपाडवी!’ हा खेळ खेळणारया 
दोि बलाढय खेळाडूंिा २०११ मधये 
हरवल.े ‘नजओपाडवी!’ हा अमेरीकी 
दरूनचत्वाणीवर दाखवणयात येणारा 
एक वेगळाच खेळाचा कायदूरिम 
आह.े यामधये खेळाडूंिा आिी 
उत्तरे देणयात येतात आनण काही 
सकेंत सांनगतल े जातात, तयाआिारे 
खेळाडूंिा प्रश्न तयार करायच े
असतात. मािवाच े आणखी एक 
गुंतागुंतीच ेकाम ह ेदृष्टीवर आिारीत 
असते. वसत ूपानहलयावर मग तयांिा 
ओळखल ेजाते आनण आकलि होते. 
ककृ नत्म बनुधदमत्तवेर आिारीत यंत्णिेे 
२०१२ मधये इमेजिेट िे आयोनजत 
केललेी प्रनतमेच ेवगवीकरण करणयावर 
आिारीत सपिादू खपू मोठया र्रकािे 
नजंकली होती. ककृ नत्म बनुधदमत्तवेर 
आिारीत यंत्णांचया कामनगरीची 
मािवी कामनगरीशी तलुिा करूि 
‘एआय् इडेकस’ ह ेपनरमाण सटॅिर्ोडदू 
यनुिवहनसदूटीिे तयार केल ेआह.े भाषा 
ओळखण/ेआकलि करण ेआनण वसत ू
आनण तयांचया प्रनतमा ओळखण े या  
कसोटयांबाबत ककृ नत्म बनुधदमत्तवेर 
आिारीत सवपोत्तम यंत्णांची कामनगरी, 
मािवी कामनगरीशी बरोबरी करेल 
अशी ठरली आह.े 

कृप्त्रम बुप््दमत्तचेा उपयोग 
भारताला कसा ्ोऊ शकतो ?

आता हचे आरोगयसवेच ेउदाहरण 
घेऊ. भारतात दर हजार माणसांमागे 
डॉकटरांच े प्रमाण एक टककयापके्ा 
कमी (०.७२५) आह.े आनण दर 
हजार माणसांमागे तज् डॉकटरांच े
प्रमाण तयाहिूही कमी आह.े तसचे 
िवीि डॉकटसदू आनण तज् डॉकटरांच े

ग्रामीण भागात काम करणयाच े
प्रमाण बघता िजीकचया भनवषयात 
या पनरनस्तीत सिुारणा होणयाची 
शकयता िाही. तयामळेु ग्रामीण 
आरोगयकें द्रासाठी डॉकटर उपलबि 
होत िसिू केवळ पनरचानरकाच ही 
कें द्रे चालवत आहते. आनदवासी 
भागात तसचे दरूचया खेडेगावात तर 
ही पनरनस्ती आणखी नबकट आह.े 

रेडीओलॉनजसट नकंवा पॅ् ोलॉनजसटस 
यासारखया नचनकतसानवषयक तज्ांची 
कमतरता अनिक तीव्र आह.े प्रनतमा 
बघिू रुगणाला नवनशष्ट आजार झाला 
आह े का याची खात्ी करणयात या 
वयावसानयकांचा बराच वेळ जातो. 
आपण आताच पानहल े की प्रनतमा 
ओळखणयात ककृ नत्म बनुधदमत्ता 

यंत्णांिी अनतशय प्रभावी कामनगरी 
केली आह.े ककृ नत्म बनुधदमत्ता 
यंत्णतेली प्रचडं मानहती अशा वेळी 
वैद्कीय कमदूचारयांचया कामी येऊ 
शकते. प्रनतमा पाहिू साठवललेया 
मानहतीचया आिारे ककृ नत्म बनुधदमत्ता 
यंत्णा उपचारानवषयी नशर्ारस 
करू शकतात आनण रेडीओलॉनजसट 
नकंवा पॅ् ोलॉनजसटसचा वेळ वाचव ू
शकतात. यामळेु वैद्कीय तज् तयांचा 
वेळ जासत गुंतागुंतीचया प्रकरणांिा 
देऊ शकतात. अशातरहिेे वैद्कीय 
तज् अनिक सक्म होतील.

रुगणाची सवेा करतािाच एकीकडे 
पनरचानरका रूगणाची महत्वाची 
लक्ण ेआनण तपासणया केलयािंतरच े
पनरणाम याची हातातलया ककृ नत्म 
बनुधदमत्ता यंत्ात िोंद करू शकतात. 
ही लक्ण ेआनण िोंदी पाहिू ककृ नत्म 
बनुधदमत्ता यंत् रुगणाच े निदाि करेल 
आनण योगय तया उपचारांची नशर्ारस 
करेल. या औषियोजिेच े सनवसतर 
सपष्टीकरणही देता येऊ शकेल. 
अशा पनरनस्तीत अिभुवी डॉकटरांिी 
जयाप्रमाण े उपचार सांनगतल े असते 
तस ेउपचार पनरचानरका देऊ शकेल. 
सधयाचया रुगणाचया अवस े्त जर 
ह े उपचार उपयोगी ठरणार िाहीत 
अस े पनरचानरकेला वाटल े तर ती 
नशर्ारशीिंा िाकारू शकते. हा 
पयादूयही आह.े यंत्ािे सचुनवललेया 
नशर्ारशी जेवहा नदसत असतात तेवहा 
यंत्ात मागचया बाजलूा नबग डेटा वर 
आिानरत आनटदूनर्नशयल इटेंनलजनस 
अलगॉनरदम चया सहाययािे यापवूवीचया 
अिेक नििावी रुगणांचया आजारांची 
लक्ण े आनण तयांिा नदलले े उपचार 
याबद्लचया प्रचडं मानहतीच ेनवशे्षण 
करूि, तयाचयाशी आत्ताचया रुगणाची 
मानहती जळुविू घेणयाच े काम चाल ू
असते. भारतात आरोगय क्ेत्ात कुशल 

साधारि १९६०-
७० चया दशकाने जागप्तक 
प्डप्जटायझशेनचा मोठा टपपा 
बप्घतला. बँकी ांग, प्िमा यापासनू 
ते प्करकोळ वयिसायापयांत 
सगळया वयिसायाांचे ्िरूप 
कागदाचया िापराकडनू 
इलेकट्ॉप्नक प्दतीचया 
िापराकडे िळले. सांगिकीय 
शक्ती आप्ि सांकप्लत माप््तीचा 
साठा मोठया रिमािात आप्ि 
रा्त दरात उपलबध ्ोणयाची 
गरज प्नमा्गि झाली. यामळेु ‘प्बग 
डेटा’ ्ी सांकलपना प्िकप्सत 
झाली. यामळेु माप््तीचया 
रिचांड साठयािर रिप्क्या आप्ि 
प्िशे्षि करता येऊ लागले. 
प्बग डेटा, सांगिकाचा रिचांड 
रिमािात िापर आप्ि कमी 
खचा्गत माप््तीची साठििकू 
यामळेु कृप्त्रम बुप््दमत्तचेया क्ेत्राचे 
पनुरुजजीिन झाले. 
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लोकांची कमतरता असिू ककृ नत्म 
बनुधदमत्तवेर आिारीत तंत्ज्ािािे ही 
पोकळी भरूि काढली जाऊ शकते. 
यामळेु िागरीक जासत सक्म होतील 
आनण दैिंनदि जीविात उतपादकतेच े
प्रमाण वाढ ूशकेल.

‘नवद्तुशक्तीिे  १०० 
वषाांपवूवी जवळपास सगळयाच गोष्टी 
बदललया, आज मी खपू नवचार 
केला तरी असा एकही  उद्ोग मला 
आढळिू येत िाही जया नठकाणी 
ककृ नत्म बनुधदमत्ता कायापालट करू 
शकणार िाही’, अस ेप्रनसधद उद्ार 
सटॅिर्ोडदू यनुिवहनसदूटीच ेप्रोरे्सर आनण 
कोसफेराच े सह ससं्ापक ऍणड्य ू एि् 
जी यांिी काढल.े ते महणाल,े‘ककृ त्ीम 
बनुधदमत्ता ही िवी नवद्तुशक्ती आह.े’ 
भारताचया बाबतीत ककृ त्ीम बनुधदमत्तचे े
अमयादूद उपयोग आहते. प्रलंबीत 
खटल े कमी करणयासाठी एआय् 
वर आिारीत यंत्णचेा नयायालयात 
वापर होऊ शकतो. नवद्ारयादूची गती 
पाहिू तयािसुार शकै्नणक सानहतयाची 
निनमदूती करणयात येऊ शकते. ककृ षी 
क्ेत्ात उपग्रहािे प्रक्ेनपत केललेया 
प्रनतमांच ेककृ नत्म बनुधदमत्तचेया सहाययािे 
नवशे्षण करूि नपकांचा अंदाज घेता 
येऊ शकतो. 

जीविात पनरवतदूि आणणारया 
इतर तंत्ज्ािाप्रमाणचे आजचया 
लोकांचया राहणीमािात आनण काम 
करणयात ककृ नत्म बनुधदमत्ता बदल 
घडविू आणणार आह.े देशभरातलया 
बँका आनण इतर ससं्ांमधये 
सगंणकाचया वापराला सरुवात झाली 
तेवहा असा बदल झाला होता. तयावेळी 
सगंणकाला खपू नवरोिही झाला 
होता. सगंणकामळेु मानहती आनण 
तंत्ज्ाि क्ेत्ात रिांती घडली, तयामळेु 
भारताला मानहती तंत्ज्ाि क्ेत्ात 
आघाडी घेता आली. भारतामिलया 

ससं्ा जगातलया सवपोत्तम मानहती 
तंत्ज्ाि कंपनयांबरोबर सपिादू करत 
आहते. भारत हा सवादूनिक सॉफटवेअर 
नियादूत करणारा देश झाला आह.े 
जेवहा सगंणकािे भारतात प्रवेश केला 
तेवहा देशात तयाच ेकौशलय असलले े
तज् िवहते पण आता मात् भारताकडे 
याक्ेत्ातलया कुशल वयावसानयकांची 

सखंया सवादूत जासत आह.े तयाचप्रमाण े
ककृ नत्म बनुधदमत्तसेारखया िनवि 
तंत्ज्ािामळेु रोजगारात आमलूाग्र 
बदल होईल- िनवि कौशलये नवकनसत 
होतील आनण लोकांिा पनुहा कुशल 
बिवणयासाठी सरकारला महत्वाची 
भनूमका बजावावी लागेल. उतपादि 
क्ेत्ातही सवयंचनलत यंत् े येतील, 
तयामळेु लोक कमी उतपनि देणारया 
िोकरयांकडूि जासत उतपनि देणारया 
महत्वाचया कामाकडे वळतील. 

कोणतयाही िवीि तंत्ज्ािाचा 
सवीकार केला की तयामळेु पनरनस्ती 
बदलते आनण या बदलणारया 
पनरनस्तीच े वयवस्ापि करणयाचया 
कामाचाही सवीकार करावा लागतो. 

िवीि तंत्ज्ाि सवीकारतािा, बदलाच े
वयवस्ापि हा खपू महत्वाचा घटक 
आह.े िवीि तंत्ज्ािाचया यश आनण 
अपयशामिे पसुट सीमारेषा असते.  
बदलाचया वयवस्ापिाची सरुवात हीच 
यशापयशातली पसुट सीमारेषा आह.े 
प्रचडं मानहतीचया साठयावर आिारीत 
ककृ नत्म बनुधदमत्ता यंत्ाचा वापर 
करूि ग्रामीण आरोगय कें द्रातलया 
पनरचानरकेच ेसक्मीकरण करणयाचया, 
याआिीचया उदाहरणातही बदलणारया 
पनरनस्तीचया वयवस्ापिाचया कामाचा 
समावेश होतो. नडनजटल तंत्ज्ािाशी 
पनरचानरकेला जळुविू घेता आल े
पानहजे. तयामळेुच ती सक्म होणार 
असते. यामधये ्ोडे िवीि कौशलय 
आतमसात करावे लाग ूशकते. तस ेि 
केलयास िवया तंत्ज्ािाला अपयश येऊ 
शकते. याचा पनरणाम महणिू िोकरी 
गमावावी लाग ू शकते. उदाहरणा द्ू, 
पनरचानरका ही रुगणाला तपासणयात 
आनण निनरक्ण े िोंदनवणयात तरबेज 
असली तरी हातातल ेिवीि उपकरण, 
तयातल े नवनवि पयादूय इतयादी 
वापरणयाची मानहती नतला िस ूशकते. 
अशा पनरनस्तीत, वैद्कीय क्ेत्ात 
निषणात असललेया या पनरचानरकेला 
आवशयक कौशलयांची जोड देऊि 
ककृ नत्म बनुधदमत्ता वापरणयासाठी सक्म 
केल ेपानहजे. 

कृप्त्रम बुप््दमत्तबेाबत भारतातली 
पप्रप्््ती

देशाचया िकुतयाच झाललेया 
अ द्ूसकंलपात यानवषयी केललेी 
घोषणाः ‘जागनतक अ द्ूवयवस े्च ेआता 
नडनजटल अ द्ूवयवस े्त रुपांतर होत 
आह.े यासाठी नडनजटल नवश्ातलया 
मशीि लनि ांग, ककृ नत्म बनुधदमत्ता, 
इटंरिेटवरचया नवनवि गोष्टी, थ्ी डी 
नप्रटंीगं आनण यासारखया आिनुिक 
तंत्ज्ािाच ेआभार. ‘नडनजटल इनंडया’, 

‘कृत्रीम बुप््दमत्ता ्ी निी 
प्िद्युतशक्ती आ े्.’ भारताचया 
बाबतीत कृत्रीम बुप््दमत्तचेे 
अमया्गद उपयोग आ्ेत. रिलांबीत 
खटले कमी करणयासाठी 
एआय ् िर आधारीत यांत्रिेचा 
नयायालयात िापर ्ोऊ शकतो. 
प्िद्यारया्गची गती पा्नू तयानुसार 
शैक्प्िक साप््तयाची प्नप्म्गती 
करणयात येऊ शकते. कृषी 
क्ेत्रात उपग््ाने रिक्ेप्पत केलेलया 
रिप्तमाांचे कृप्त्रम बुप््दमत्तचेया 
स्ाययाने प्िशे्षि करून 
प्पकाांचा अांदाज घेता येऊ शकतो.



52 एप्रिल 2018

³eespevee

‘सटाटदू अप इनंडया’ आनण ‘मेक इि 
इनंडया’ सारखया उपरिमात पढुाकार 
घेतलयामळेु नडनजटल आनण ज्ािावर 
आिारीत समाज महणिू प्रस्ानपत 
वहायला भारताला मदत होईल. 
निती आयोग ककृ नत्म बनुधदमत्तचेया 
क्ेत्ात राष्ट्रीय कायदूरिम सरुू करेल. 
या कायदूरिमात ककृ नत्म बनुधदमत्तचेया 
वापराबाबत सशंोिि आनण नवकास 
करणयाचाही समावेश असले.’

आज राष्ट्राचया नवकासासाठी 
तसचे आन द्ूक वाढ वेगािे होणयासाठी 
महत्वाच े तंत्ज्ाि महणिू ककृ नत्म 
बनुधदमत्तकेडे बनघतल े जात आह.े 
काही देशांिी याआिीच आपलया 
नवकासाला चालिा देणयासाठी ककृ नत्म 
बनुधदमत्तचेया क्ेत्ासाठी िोरण ेआखली 
आहते. ककृ नत्म बनुधदमत्तचेा पनरणाम 
देशांचया सीमा ओलांडूि खाजगी आनण 
सरकारी या दोनही क्ेत्ांमधये नदसिू येऊ 
शकतो. सधया भारत मानहती तंत्ज्ाि 
सवेा क्ेत्ात आनण ककृ नत्म बनुधदमत्ता 
/ नबग डेटा या क्ेत्ांशी निगडीत 
सवेांमधये आघाडीचया स्ािावर 
असिू देनखल ककृ नत्म बनुधदमत्ता 
क्ेत्ात भारताचया िेतकृतवाचा नवचार 
होत िाही. ककृ नत्म बनुधदमत्ततेलया 
सशंोििाची, तसचे प्रयोगशाळेतलया, 
नशक्ण ससं्ांमिलया, सटाटदू अप 
तसचे खाजगी पातळीवरचया प्रा्नमक 
अवस े्तलया सशंोििाची अिेक 
उतककृ ष्ट उदाहरण े आपलयाला नदसिू 
येतात. आपलयाला ह ेही लक्ात घेतल े
पानहजे की अिेक वयावसानयकांिा 
ककृ नत्म बनुधदमत्तचेा वापर करणयासाठी 
आवशयक तया तंत्ज्ािाची ्ोडीर्ार 
मानहती आह.े ककृ नत्म बनुधदमत्तचेा 
अवलंब करणयामधये एक मोठा 
अड्ळा महणजे या वयावसानयकांमधये 
एकमेकांसोबत नदघदूकाळ सहकायदू 
देणयाचा अभाव नदसिू येतो.  जागनतक 

सतरावर ककृ नत्म बनुधदमत्तचेया क्ेत्ात 
भारताच े िेतकृतव नसधद करणयासाठी 
आवशयक असणारे महत्वाच े घटक 
कोणते आहते?

ऍकसेंचयअुर यांचया 
सशंोििािसुार नवद्ापीठे, सटाटदू 
अप कायदूरिम, मोठया कंपनया, 
िोरणकतफे तसचे अिेक-भागिारक 
असललेया भागीदार कंपनया, ह ेसवदू 
भारतामधये या क्ेत्ात अशा प्रकारच े
सशंोिि नवकनसत करणयासाठी 

आिारसतंभाप्रमाण ेआहते. भारतातील 
नवद्ापीठे आनण सशंोिि प्रयोगशाळा 
गेली ४० वषफे ककृ नत्म बनुधदमत्तचेया 
क्ेत्ात सशंोिि करत आहते. 
जगातलया काही सवादूत मोठया मानहती 
तंत्ज्ाि कंपनया भारतात असिू सवदू 
बहरुाष्ट्रीय कंपनयांची संशोिि आनण 
नवकास कें द्रे यापवूवीच भारतात स्ापि 
झाललेी आहते. भारतात भांडवल नििी 

उद्ोग मोठया प्रमाणावर असलयािे 
सटाटदू अप अ द्ूवयवस े्साठी उतसाही 
वातावरण आह.े देशात सटाटदू अप 
उद्ोगांिा सरकारही चांगला पानठंबा 
देत आह.े िानवनयपणूदू अ द्ूवयवस े्ला 
गती देणयासाठी याबाबत िोरण 
ठरवणारया निती आयोगािेही कंबर 
कसली आह.े अटल इिोवहशेि 
नमशि या कायदूरिमाद्ारे नवद्ारयाांिा 
सशंोििासाठी शाळांमधये प्रयोगशाळा 
उभारायला प्रोतसाहि देणयात येते आनण 
सटाटदू-अप साठी मदत करणयात येते. 
सटाटदू-अप आनण भांडवल नििी उद्ोग 
यांचयात बरयापकैी भागीदारी आह े
पण तयाबाबतची मानहती नवसकळीत 
आह.े 

कंपनयांचया भागीदारीतिू आनण 
सहयोगातिू भारतातील ककृ नत्म 
बनुधदमत्तसेाठीच े वातावरण अनतषय 
पोषक होऊ शकते. सटाटदू-अप कंपनया 
ककृ नत्म बनुधदमत्तसेाठी िविवीि 
उपाय नवकनसत करणयाचया कामी 
उतसाहविदूक आनण लवनचक दृष्टीकोि 
ठेवतात पण बहतुेक वेळा तयांचयाकडे 
सखोल सशंोिि करणयासाठी परेुशी 
साििसपंत्ती िसते. अशानठकाणी 
याच क्ेत्ातलया सशंोिकांशी जर 
तयांिा सपंकदू  करणयाची सोय झाली 
तर ते खरोखरी सहाययक ठरेल. 
नवनवि पातळयांवर अशी भागीदारी 
स्ापि करणयात सरकारला मखुय 
भनूमका घयावी लागेल. शकै्नणक 
ससं्ा/सशंोिक यांचयासोबत उद्ोग 
आनण सटाटदू-अॅपची भागीदारी घडविू 
आणली तर सशंोििाचा उपयोग 
करूि ककृ नत्म बनुधदमत्तलेा पाठबळ 
देता येईल. याचप्रकारे उद्ोग आनण 
शकै्नणक ससं्ांिी हातनमळवणी केली 
तर अिेक क्ेत्ात ककृ नत्म बनुधदमत्तलेा 
वाव नमळेल. आरोगय, ककृ षी, नशक्ण, 
इतयादी अिेक क्ेत्ात अशी भागीदारी 

सांगिकामळेु माप््ती आप्ि 
तांत्रज्ान क्ेत्रात क्ाांती घडली, 
तयामळेु भारताला माप््ती तांत्रज्ान 
क्ेत्रात आघाडी घेता आली. 
भारतामधलया सां््ा जगातलया 
सिवोत्तम माप््ती तांत्रज्ान 
कां पनयाांबरोबर ् पधा्ग करत आ्ेत. 
भारत ्ा सिा्गप्धक सॉफटिअेर 
प्नया्गत करिारा देश झाला आ े्. 
जेव्ा सांगिकाने भारतात रििशे 
केला तेव्ा देशात तयाचे कौशलय 
असलेले तज् नव्ते पि आता 
मात्र भारताकडे या क्ेत्रातलया 
कुशल वयािसाप्यकाांची सांखया 
सिा्गत जा्त आ े्. तयाचरिमािे 
कृप्त्रम बुप््दमत्तसेारखया नप्िन 
तांत्रज्ानामळेु रोजगारात आमलूाग् 
बदल ्ोईल
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करता येईल.  भांडवली गुंतवणकू 
उद्ोग आनण वयापार मंडळांचा, उद्ोग 
जगताशी सपंकदू  सािला तर ककृ नत्म 
बनुधदमत्तवेर आिारीत तंत्ज्ािाला 
सवेा, ऍनपलकेशि नकंवा एबंेडेड 
हाडदूवेअर महणिू परुसककृ त करता 
येईल. 

येतया काही दशकात भारताचया 
नवकासाला चालिा देणयाची शक्ती 
ककृ नत्म बनुधदमत्तवेर आिारीत 
तंत्ज्ािात आह.े या नवकासाला 
प्रा्नमक पातळीवर खाजगी कंपनया 
चालिा देतील आनण नवनवि क्ेत्ात 
भागीदारी वाढवणयाचया कामी सरकार 
महत्वाची भनूमका बजावेल. या बदल 
घडवणारया तंत्ज्ािामळेु अिेक 
िवीि रोजगार निमादूण होतील आनण 
सधयाचया काही रोजगारांची जागा 
घेतील. तयामळेु लोकांिा कौशलयाच े
पनुहा प्रनशक्ण देणयाचया कामी लक् 

भारतातील प्िद्यापीठे आप्ि 
सांशोधन रियोगशाळा गेली 
४० िषवे कृप्त्रम बुप््दमत्तचेया 
क्ेत्रात सांशोधन करत आ े्त. 
जगातलया का्ी सिा्गत मोठया 
माप््ती तांत्रज्ान कां पनया भारतात 
असनू सि्ग ब्ुराष्टीय कां पनयाांची 
सांशोधन आप्ि प्िकास कें द्र े
यापिूषीच भारतात ््ापन 
झालेली आ े्त. भारतात 
भाांडिल प्नधी उद्योग मोठया 
रिमािािर असलयाने ्टाट्ग  
अप अ ््गवयि््ेसाठी उतसा्ी 
िातािरि आ्े. देशात ्टाट्ग  
अप उद्योगाांना सरकार्ी चाांगला 
पाप्ठांबा देत आ्े. नाप्िनयपिू्ग 
अ ््गवयि््ेला गती देणयासाठी 
याबाबत धोरि ठरििारया प्नती 
आयोगाने्ी कां बर कसली आ्े.

नदल े पानहजे. ककृ नत्म बनुधदमत्तचेया 
रिांतीचा लाभ नमळणयासाठी ह े
प्रनशक्ण अतयंत निणादूयक ठरेल. 

   nnn

लखेक निती आयोगाचया मानहती 
नवशे्षण कक्ाच े नवशषे कायदू 
अनिकारी असिू ककृ नत्म बदु्धमत्ता या 
नवषयातील तज् आहते. 
email : avik.sarkar@gov.in

India 2018/भारत २०१८

भारत सरकारचया प्रकाशि नवभागाचया वतीिे नहदंी आनण 
इगं्रजी भाषेत दरवषवी प्रकानशत केली जाणारी सदंभदू पनुसतका 

India 2018/भारत २०१८ नवरिीसाठी उपलबि करूि देणयात आली 
आह.े प्रकाशि नवभागाचया सीबीडी बेलापरू, िवी मुंबई ये्ील कायादूलयात 
ह ेबहपु्रतीनक्त प्रकाशि नवरिीसाठी ठेवणयात आल ेअसिू तयाची नकरकोळ 
नवरिी नकंमत  रु.३५० इतकी आह.े एकाच वेळी तीि नकंवा जासत 
पनुसतका खरेदी करणारयांिा आकषदूक सवलत नदली जाणार आह.े 
नकमतीएवढया रकमेचा डीडी अ्वा मिी ऑडदूर ‘Business Manager, 
Publications Division, Mumbai' चया िावे पाठनवलयास पनुसतका 
रनजसटर पोसटािे घरपोच पाठनवलया जातील. अनिक मानहतीसाठी इचछुकांिी 
पढुील पत्यावर सपंकदू  सािावा- Business Manager, Sales Emporium, 
Publications Division, 701, ‘C' Wing, 7th Floor, Kendriya 
Sadan, Sector 10, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614. 
Ph.No. 022-27570686, Email: dpdsenavimumbai@gmail.com
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