
�नकोबार म	धल कंटेनर �ासशीपम�ट ट�म�नल साम�रक ���या अ�तशय मह�वाचे  
सम#ुांतग�त ऑि(टकल फायबर  केबल जोडणी  
सुमारे द�ड वषा�पूव
 अंदमान व �नकोबार सम�ुांतग�त ऑि�टकल फायबर  केबल जोडणी 
�क�प सु  झाला. �क�पाचे उदाघटन करतांना देशा$या सुर&'ततेशी संब)ंधत सीमाभाग 
आ,ण सागर� 'े.ांचा वेगवान /वकास कर0यावर आमचा भर रा1हला आहे असे �नवेदन 
पंत�धान मोद� यांनी केले. 
चे3नई ते पोट� 5लेअर, पोट� 5लेअर ते 7लटल अंदमान आ,ण पोट� 5लेअर ते 8वराज बेट 
अशी सेवा अंदमान �नकोबार$या मो:या भागात सु  झाल� आहे. सुमारे 2300 
<कलोमीटरवर सम�ुात केब�स टाक0याचे हे काम �नयोिजत वेळे आधी पूण� करणे ह� 
गो=ट �शंसनीय आहे. खोल सम�ुात सव>'ण करणे, केबलची गुणव?ा कायम राखणे 
आ,ण /वशेष जहाजां@वारे केबल टाकणे हे काम सोपे नAहते; Bयात वCन उंच लाटा, वादळ 
आ,ण पावसाचा AयBयय. हा �क�प िजतका मोठा होता �ततकDच आAहाने सु@धा मोठF 
होती. सव� अडथळे पार कर�त हे काम पूण� कर0यात आले आहे. आता अंदमान आ,ण 
�नकोबारमधील लोकांना मोबाइल जोडणी आ,ण वेगवान इंटरनेट सारGया 8व8त आ,ण 
चांग�या सु/वधा 7मळू शकतील. आता अंदमान आ,ण �नकोबारमधील लोक, भ)गनी, 
मुले, त ण, Aयापार� आ,ण उ@योजक यांनाह� Kडिजटल इंKडयाचा सव� लाभ 7मळू शकेल, 
जो देशातील उव�Mरत लोकांना 7मळत आहे. ऑनलाईन 7श'ण असो, पय�टन, बँ<कंग, 
व8तंूची खरेद� <कंवा औषधे मागवायची असोत; आता अंदमान आ,ण �नकोबार$या हजारो 
कुटंुबांनाह� आता हे सव� लाभ ऑनलाइन 7मळू शकतील. 
उ*म इंटरनेट जोडणीमुळे पय�टनात वाढ 
अंदमानला आज 7मळाले�या सु/वधांचा लाभ तेथील पय�टकांनाह� 7मळणार आहे. उ?म 
इंटरनेट जोडणी ह� आज कोणBयाह� पय�टन8थळाची प1हल� �ाधा3य बाब ठरल� आहे. 



यापूव
, देशातील आ,ण जगातील पय�टकांमQये मोबाइल आ,ण इंटरनेट जोडणीचा अभाव 
होता. Bयांचा आप�या कुटंुबाशी, उ@योधं@याशी असले�या संपका�त खंड पडत होता. आता 
ह� उणीवह� संपणार आहे. आता इंटरनेट चांगले 7मळा�यावर, लोक जा8त काळासाठF 
तेथे येतील. जेAहा लोक जा8त वा8तAय करतील,  अंदमान आ,ण �नकोबार$या 
सम�ुाचा आ,ण तेथील खा@यपदाथा�चा आ8वाद घेतील तेAहा रोजगारा$या नवीन संधीह� 
�नमा�ण होतील. 
अंदमान आ,ण �नकोबार हे भारताच ेआ)थ�क-सामMरक सहकाय� आ,ण सम3वयाचे मुGय 
कR � आहे. 1हदं� महासागर आ,ण आता भारता$या इंडो-पॅ7स<फकमधील Aयापार आ,ण 
सहकाया�$या नAया धोरणानुसार, अंदमान आ,ण �नकोबार$या सव�च बेटांचे महUव 
�कषा�ने वाढले आहे. पूव>कडील धोरणानुसार पवू� आ7शयाई देश आ,ण सम�ुाशी जोडले�या 
इतर देशांशी भारता$या मजबूत संबंधांमQये अंदमान आ,ण �नकोबारची भू7मका खूपच 
महBवाची आहे आ,ण अAयाहतपण ेवाढणार आहे.  
र+ते, हवाईमाग�, जलमागा�.वारे संपक� ह/ वाढवणार  
या7शवाय र8ते, हवाईमाग� आ,ण जलमागा�@वारे �Bय' संपक� ह� वाढ/व0यावर जोर आहे. 
उ?र आ,ण मQय अंदमान$या र8ते जोडणीस बळकट� दे0यासाठF दोन मोठे पूल व 
एनएच-4 Cंद�करणाचे काम वेगाने सु  आहे. पोट� 5लेअर /वमानतळावर एकाच वेळी 
1200 �वाशांना हाताळ0याची 'मता येBया काह� म1ह3यांत तयार होईल. 
या7शवाय 1दWल�पुर, कार �नकोबार आ,ण कॅXपबेल-बे मधील /वमानतळह� 
काया�3वयनासाठF सYज झाले आहेत. पॅसRजर ट7म�नल, 8वराज बेटातील Zलो1टगं जे[ट�, 
शह�द बेट आ,ण लाँग आयलँड सारGया वॉटर एयरो]म पायाभूत सु/वधाह� येBया काह� 
म1ह3यांत तयार होतील. यानंतर उडान योजनRतग�त सम�ु� /वमान सेवा येथे सु  होईल. 
या माQयमातून दोन बेटांमधील दळणवळण वाढेल आ,ण �वासाचा कालावधी देखील 



कमी होईल. 
बेटे व उव�Mरत देशांदरXयान जलवा1हनीची सु/वधा वाढ/व0यासाठF कोची जहाज बांधणी 
कारखा3यात तयार होणार� 4 जहाजेह� येBया काह� म1ह3यांत ता5यात 7मळतील. पुढ�ल 
एका वषा�त मो:या जहाजांची दCु8ती कर0याची सु/वधा Bयाच बेटावर /वक7सत केल� 
जावी असा �यBन असेल.  
बंदरांचे जाळे स0म करणे गरजेचे 
अंदमान आ,ण �नकोबार येBया काळात बंदर आघाडी /वकास कR � हब Xहणनू /वक7सत 
होणार आहे. अंदमान �नकोबार जगातील ब^  याच बंदरांपासून अगद� 8पधा�Bमक अंतरावर 
आहे. Yया देशात बंदरांचे जाळे व Bयांचे संपक�  अ)धक चांगले असेल तेच Aयापाराला 
गती देईल.  
आज भारत आBम�नभ�रते$या संक�पनेतून वाटचाल कर�त आहे, जाग�तक उBपादक हब 
Xहणून जाग�तक पुरवठादार व मू�य साखळी$या महBवपूण� भू7मकेतून 8वतःला 7स@ध 
कर0यात गुंतला आहे, तेAहा आपले बंदरांचे जाळे स'म करणे गरजेचे आहे.  
अंदमान आ,ण �नकोबारमQये िजतaया आधु�नक पायाभूत सु/वधा सम�ु� 
अथ�Aयव8थेलाह� गती देतील. मासेमार�, मB8यपालन आ,ण सागर� शैवाल शेती हा 
सागर� अथ�Aयव8थेचा एक महUवाचा भाग आहे. देशाचे �यBन अंदमान-�नकोबारला, 
तेथील लोकांना नवीन सु/वधा उपल5ध क न दे0याबरोबरच जाग�तक पय�टन 
नकाशामQये एक �मुख 8थान 7मळवून देतील.  
‘bा-कॅनाल’ आ)थ�कc=[या <कती स'म?  
सQया आंतररा=d�य सम�ु� माग� अंदमान-�नकोबार$या टोकाखालनू जातात. 
अंदमान-�नकोबार बेटा$ंया मधूनकोणतेह� सम�ु� माग� जात नाह�त. चीन थायलंडशी एक 



करार करायचा �यBन करत आहे. Bयात थायलंडमधनू एक ‘bा’ नावाचा कॅनाल तयार 
कर0यात येणार आहे. यामाफ� त अंदमानचा सम�ु थायलंड$या सम�ुाला 7मळेल.सQया 
चीनचा ८५ टaके Aयापार हा मलाaका$या सामु�धुनीतून होतो. चीनला हे धोकादायक 
वाटते. उ@या यु@ध झाले, तर भारत अंदमान- �नकोबार बेटांव न हा माग� बंद क  
शकतो. Xहणनूच, जवळपास चीन दसुरा माग� बांध0याचा �यBन कर�त आहे.मा. 
�नकोबार म)धल कंटेनर dा3सशीपमRट ट7म�नलमळेु ‘bा-कॅनाल’ आ)थ�कc=[या न 
परवणारा �क�प होइल.  
मालवाहू जहाजासाठ2 बंदर बांध3याचा 4+ताव  
बंदरां$या पायाभूत सु/वधा /वकासातील कायदेशीर अडथळेह� दरू केले जात आहेत. 
सरकारचे ल' सम�ुात Aयवसाय सुलभीकरणाला �ोBसाहन देणे आ,ण सागर� रसद सुलभ 
कर0यावर आहे. आता eेट �नकोबारमQये अंदाजे 10 हजार कोट� Cपये खचा�$या मालवाहू 
जहाजासाठF बंदर बांध0याचा �8ताव आहे. येBया 4-5 वषा�त याचा प1हला ट�पा पूण� 
कर0याचा �यBन आहे.  
हे बंदर तयार झा�यावर मोठF जहाजे येथे उभी राहू शकतात.अंदमान �नकोबार ह� 
सामMरक c=[या अ�तशय महUवाची बंदरे आहेत. या बंदरावर�ल कंटेनर  dा3सशीपमRट 
ट7म�नलचे दोन भौगो7लक फायदे आहेत. पूव�-पिgचम आंतररा=d�य 7श/पगं मागा�$या 
जवळ अस�यान ेमालाची ने-आण कर0यासाठF लागणारा वेळ कमी होईल आ,ण मो:या 
�माणात आ)थ�क फायदाह� होईल. �नसग�तः पा0याची खोल� अ)धक अस�यान ेनवीन 
घडणीची मोठF मोठF जहाजे सु@धा येथे आरामात उभी राहू शकतात.  
dा3सशीपमRट बंदरात मो:या जहाजांनी नांगर टाक�याने भारताचा सम�ु� Aयापार वाढेल 
आ,ण रोजगारा$या नवीन संधी �नमा�ण होतील अंदमान आ,ण �नकोबार बेटे �शासनाने 
गे�या वष
 द&'ण खाडीत कंटेनर dा3सशीपमRट ट7म�नलसाठF hD dेड वेअरहाउ7सगं झोन 



दे0यात 8वार8य दाखवले होते. भारतीय जहाजांना कोलबंो, 7सगंापूर आ,ण पोट� aलांग 
(मले7शया) या बंदरांना पया�य Xहणून eेट �नकोबारचे dा3सशीपमRट बंदर आहे.  
म5ला6का7या सामु#धुनीनजीकचा तळ  
अंदमान व �नकोबार @वीपसमूहांमधील १० अशं वा1हनी (Ten-degree channel) आ,ण 
सवा�त महUवाचे Xहणजे ६ अंश वा1हनी (six-degree channel). जे जलमाग�, Aयापार� 
नौकानयनाकMरता वापरले जातात.वत�मान अनमुानानुसार दरसाल एकूण ६० हजारांहून 
अ)धक नौका म�लाaकाची सामु�धुनी ये-जा कर0यासाठF वापरत असतात. ऊजा� 
उBपादनांची तसेच Aयापार� आ,ण वा,णिYयक उपयोगा$या इतर व8तंूची ने-आण Bया 
करत असतात. Bयामळेुच अंदमान व �नकोबार बेटसमूह, म�लाaका$या 
सामु�धुनीनजीकचा तळ Xहणून एक लाभ पुरवतो. आWनेय आ7शयातील इतर 
सामु�धुनीं$याह� तो साि3नQयात अस�यानेह� वद�ळी$या 1ठकाणाबंाबतची तसेच /वC@ध 
वाहतुकDची पूव�सूचना व मा1हती तो आप�याला पुरवू शकतो. 
भारतात पूव>कडील सम�ुात अंदमान व �नकोबार बेटांमळेु अ�तAयe जलमा)ग�कांवर 
�नगराणी कर0याचे �चंड सामjय� आप�याला Bयां$या भौगो7लक ि8थतीमुळे �ा�त झाले 
आहे. अंदमान व �नकोबार बेटे संGयेत ५७२ आहेत . महUवा$या सम�ु� दळणवळणा$या 
जलमा)ग�कांनजीक (सी-ले3स ऑफ कXयु�नकेशन नजीक) असलेल� तसेच आWनेय 
आ7शया देशांचे संदभा�तील Bया$या 8थानामुळे AयूहरचनाBमक ि8थती Bयांचे महUव 
वाढवते. 
 
 
 
 


