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प्रास्ताविक
र्ारतामध्ये ईशान्येकडील काही राज्य वगळता बाांबू कडे शेती व उद्योग म्हिून
पाहण्याचा दृष्टीकोन नाही. केंद्र सरकारने ग्लोबल इको सांममट इांदोर येथे घेतली.
महाराष्रात सरकारने बाांबू ववकास मांडळ स्थापन केले. तसेच महाराष्राने बाांबूला वन
कायद्यातून प्रथमत: मुक्त केले त्याचीदखलकेंद्र सरकारने घेतली व सांपूिभ र्ारतातून२३
नोव्हें बर २०१९ रोजी राष्रपतीांच्या आदे शाने बाांबूला वनकायद्यातून वगळले. बाांबू मध्ये
गांत
ांु ईत ‘स्टोकएक्स्चेज इन’ पररषद झाली. राष्रीय बाांबू ममशन
ु विक
ू वाढववण्यासाठी मब
द्वारे बाांबू प्रवतभन प्रततष्ठान कांपनीची स्थापना झाली. अशा काही ठळक महत्वाच्या
घटना व घडामोडी गेल्या ३-४ वषाभच्या काळात बाांबू बाबत घडलेल्या ददसतात.
बाांबू एक अत्यांत महत्वाचे वनोपज असून, वनालगत असलेल्या ग्रामीि व
आददवासी जीवनात बाांबच
ू े महत्वाचे स्थान आहे . वनालगत असलेल्या ग्रामीि व
आददवासी लोकाांची उपजीववका बाांबू व बाांबव
ू र आधाररत लघु उद्योगावर अवलांबून
असते. अशा बहुपररचचत बाांबूचा उपयोग घरगुतत वापर, कांु पि करिे, शेती, उपयोगी
कामाकररता, ववववध हस्तकला वस्तू जसे तट्टे , सुप,े टोपल्या, मशडी, बाांधकामाचे सादहत्य,
फतनभचर व ववववध हस्तकलासाठी होतो. सद्य:जस्थतीत बाांबू व्यवसाय करिारे कारागीर
पारां पाररक पद्धतीचा वापर करीत असल्याने त्याांना त्याांच्या मेहनतीच्या प्रमािात
आचथभक उत्पन्न प्राप्त होत नाही.
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महाराष्रातील वनक्षेत्रापैकी जवळजवळ १३% क्षेत्रावर बाांबू आढळतो. राज्यात
जवळपास २,३०,००० मे.टन इतके बाांबच
ू े उत्पादन असन
ू , नैसचगभक व खाजगी क्षेत्रात
बाांबू लागवड व योग्य व्यवस्थापन करून बाांबच्
ू या उत्पादनामध्ये तसेच बाांबूवर आधाररत
उद्योगाांना चालना दे िे व बाांबूचा मूल्यवचधभत उपयोग वाढववण्याची आवश्यकता आहे .
त्याचप्रमािे एखाद्या व्यवसायासाठी, पूरक सेवा दे िाऱ्या मांडळीांचीसुद्धा, एखादी
बाजारपेठ तयार होऊ शकते, याचे उत्तम उदाहरि म्हिजे बाांबू व्यवसाय करिारीबरु
ु ड
मांडळी! फळे , र्ाजीपाला याांच्या सुलर् वाहतुकीसाठी तसेच पॅककां गसाठी, मुख्यत्वे
बाांबप
ू ासून तयार केलेल्या टोपल्याांचा वापर, असे सवभसाधारि दृश्य स्वरूप जनतेच्या
मनात असते. मात्र, मािसाच्या जन्मापासून मत्ृ यूपयंत, सिवार, रीती, परांपरा तसेच वाद्ये,
र्ाांडी, र्ाजीपाला, लोककला, नत्ृ ये, सजावटीच्या वस्तू यामध्ये मक्
ु तपिे बाांबच
ू ा वापर
दै नांददन जीवनात आढळतो. बाांबूपासून ववववध वस्तू तयार करण्याच्या व्यवसायात,
मुख्यत्वे बुरुड मांडळी आहे त. पूवाभपार चालत आलेला व्यवसाय, अडीअडचिी, नवे प्रवाह
आणि काळाच्या कसोटीवर सवभमान्य ठरलेली, व्यवसायाची उपयुक्तता असे बरे च काही
बरु
ु ड व्यावसातयकाांशी साधलेल्या सांवादातन
ू स्पष्ट झाले.
र्ाजीपाला, फळे , धान्य याांच्या वाहतुकीसाठी पव
ू ाभपार, बाांबप
ू ासून तयार केलेले हारे ,
टोपल्याांचा वापर होत असे हे गह
ृ ीत मान्य केले, की सांस्कृतीशी या व्यवसायाची नाळ
जुळल्याचे लक्षात येते. पूरक सेवा दे िारी बुरुड मांडळीसुद्धा याच आश्रयाने व्यवसाय
ववस्तारत गेली. शासनाच्या दृष्टीने हा समाज अनस
ु चू चत मागास जाती या प्रकारात
येतो.
दै नांददन जीवन, सांस्कृतीतील चालीरीती, सिवार याबरोबर जन्मापासून मत्ृ यूपयंत
बुरुड व्यवसाय कसा तनगडडत असून बाळाच्या जन्मावेळी, नाळ कापण्यासाठी बाांबच्
ू या
धारदार तुकडय़ाचा (बेळसा) वापर होत असे, तसेच अांत्यववधीसाठी बाांबूचीच ततरडी
बाांधली जाते. लग्न कायाभत आजही सप
ू , दरु डीचे स्थान दटकून आहे . मांडप उर्ारिीसाठी,
वासे आणि बाांबूचा र्रर्क्कम आधार असतो. चैत्रपाडव्याची गुढी ही बाांबूचीच आणि
ममरविुकीतील ध्वजाची काठीसुद्धा त्याचीच असते. गिपतीची सजावट आणि मखरे
यासाठी बाांबूचा वाढता वापर आहे . घटस्थापनेसाठी परडी, ददवाळीमध्ये आकाशददवे तयार
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करण्यासाठी बाांबूचा वापर धाममभकतेने दटकून आहे . मोहरमचे ताबूत तसेच णिश्चन
धमाभतील काही रीततररवाजाांमध्ये बाांबच
ू ा वापर होतो. छटपज
ू ेतही बाांबच
ू े स्थान अढळ
आहे . फुलाांचे गच्
ु छ, उदबत्ती आणि आइस्रीम, बफाभचे गोळे या व्यवसायासाठी बाांबच्
ू या
काडय़ा आधारर्ूत ठरतात. पुष्प सजावटी साठी, नक्षीदार आकार करताना बाांबूचा वापर
वाढतो आहे . बाांबूच्या कोंबाची र्ाजी आणि त्यामध्ये वाफवलेला र्ात हे पांचताराांककत
हॉटे लमध्ये मेनू काडभवरील लक्षवेधी पदाथभ ठरत आहे त. नैसचगभक जांतु नाशकता ववचारात
घेता काही औषधोपचाराांमध्ये बाांबूच्या गुिधमाभचा वापर केला जातो. पव
ू ेत्तर र्ागात
दै नांददन वापरातील र्ाांडी, अवजारे बाांबूचीच आहेत. सवभत्र वापरली जािारी मशडी हे सुद्धा
बाांबू उत्पादन आहे .
Bamboo Upgrading Research & Utility Development (BURUD) या
सांस्थेमाफभत व्यवसाय प्रमशक्षि, नवे प्रवाह, वस्तूांची प्रदशभने इ. उपरम घेतले जातात.
लाकडाला पयाभय म्हिून गेल्या काही दशकाांत बाांबूचा वापर वाढतो आहे , तसेच स्लॅ ब
तयार करताना स्टीलऐवजी बाांबूच्या वापराचे प्रयोग चालू आहे त, पूवाभपार कागद तनममभती
बरोबर आता बाांबप
ू ासन
ू कापड तनममभती दे खील होत आहे .
बाांबूची आघात क्षमता, लवचचकपिा, हलकेपिा आणि शोषकता या गुिाांचा इतर
क्षेत्राांतही कौशल्याने वापर केल्याची उदाहरिे आहे त. बासरी, सारां गी या वाद्याांची तनममभती
बाांबच्
ू या माध्यमातूनच झाली. चमभवाद्याांवर आघातासाठी बाांबूचाच वापर होतो. र्ूकांप
ववरोधक घरे उर्ारताना बाांबल
ू ा प्राधान्य ददले जाते. प्रशासनासाठी, सरु क्षा रक्षकाांच्या
हाती हे च हत्यार असते. र्व्य वास्तूांच्या अांतगभत सजावटीसाठी, बाांबूच्या कलात्मक
वस्तूांचा वापर वाढत आहे . बाांबू ही वनस्पती, गवत या प्रकारात असल्याने वक्ष
ृ तोडीचे
कायदे या क्षेत्राला लागू नाहीत, तसेच झपाटय़ाने वाढ होत असल्याने पुरवठा मब
ु लक
होत असतो.
बाांबू व्यावसातयकाांना माल परु वठा मख्
ु यत्वे स्थातनक जांगलातन
ू होतो. मानवेल,
मेस, हुडा, मानगा, काटीकळक, चचवारी, ढोपील अशी बाांबूच्या प्रजातीांची काही नावे समजली.
तेथील लोकनत्ृ ये आणि अलांकाराांवर बाांबूचा प्रर्ाव ददसून येतो. बोलीर्ाषाांमध्ये, वाक्प्रचार,
म्हिी इ.मध्ये बाांबू आणि आनुषचां गक वस्तूांचा उल्लेख अनेक वेळा आढळतो.
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या व्यवसायाची पयाभवरिपूरक उपयुक्तता, स्वउत्कषांचे प्रयत्न, मशक्षिप्रेम,
सोमशकता आणि नावीन्याचा ध्यास लक्षात घेता, इतर प्रगत समाज आणि शासनाचा
या

ववकासाला उचचत हातर्ार लार्ावा असे वाटते.

उदाहरणाथय र्शोगाथा :
चीनमधील बाांबू प्रक्रक्र्ा उद्र्ोग :
स्पधेमध्ये कमी पैशात वस्तू तनममभती हे यशाचे एक सत्र
ू असते. बाांबू वस्तू
तनममभती उद्योगात हे सूत्र प्रथम चीनने ओळखले आणि अांमलात आिले . जोत खरा
कच्चा माल एखाद्या उद्योगाचा आहे तो योग्य त्या प्रतीचा, योग्य ककमतीत, योग्य
वेळी आणि आवश्यक तेवढा जर उद्योगाला ममळाला तर उद्योग सुजस्थतीत चालतो.
यासाठी प्लायवड
ू तनममभती उद्योगाचे उदाहरि पादहल्यास ददसन
ू येते की,
• बाांबच्
ू याठराववक जाडी आणि ठराववक लाांबीच्या पट्ट्या हा या उद्योगाचा कच्चा
माल. १०० ककलो बाांबू घेतला तर त्यातून फक्त २० ते २२ ककलो पट्ट्या
तनघतात. पव
ू ी १०० ककलो बाांबू घेऊन त्यावर प्रकरया करून २० ककलो कच्चा
माल आणि ८० ककलो कचरा (प्लायवूडसाठी तनरुपयोगी) माल तयार व्हायचा.
त्यामळ
ु े या तनरुपयोगी मालाची ववल्हेवाट लावण्यासाठी जास्त पैसा खचभ
व्हायचा. त्याचा सवभ खचभ प्लायवड
ू उद्योगावर पडायचा. मशवाय अकुशल मजूर
पोसावे लागायचे.बाांबू आििे आणि तनरुपयोगी मालाची ववल्हेवाट लावण्यासाठी
वाहतूक खचभ वेगळाच यामुळे प्लाय उत्पादनासाठीवाहतूक खचभ वेगळाच.
यामळ
ु े प्लाय उत्पादनासाठी खचभ वाढायचा. चीनी तज्ाांनी प्रो-प्रोसेमसांग हे तांत्र
वापरून हा प्रश्न सोडवला.
• चीनमधील कांपन्याांनी बाांबू उत्पादक पट्ट्यात ४० ते ५० ककमी पररसरात प्रीप्रोसेमसांग युतनट उर्ी केली. या युतनटमध्ये पररसरातील दहरवा बाांबू आिला
जातो. त्याची वगभवारी करून तुकडे केले जातात. बाांबूचा वरच तनमुळता ८ ते
१० फुटाांचा तक
ु डा फळबागाना आधार दे ण्यासाठी लगेच ववकला जातो. पि
ू भ
बाांबू व्यवसायीकाांचा लघु सांशोधन अहवाल
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बाांबूतील वाकडी ततकडी पेर कापून चॉप जस्टकसाठी बाजूला काढली जातात.
सारख्या जाडीचे व सारख्या लाांबीचे बाांबच
ू े तक
ु डे कापन
ू त्याच्या पट्ट्या काढल्या
जातात. हाच प्लाय तनममभतीसाठीचा कच्चा माल. त्यावर थोडी प्रकरया करून
व्यवजस्थत वाळवून व पॅककां ग करून प्लाय उद्योगाला पाठवला जातो.
• प्लायवूड तनममभतीसाठी पट्ट्या करताांना जो र्ुस्सा तनघतो तो पादटभ कल बोडभ
ककां वा पॅलेट करण्याचा कच्चा माल असतो. हा कच्चा माल सांबांचधत उद्योगाला
पाठववला

जातो.

यामळ
ु े

प्लाय

तनममभती

उद्योगासाठी

योग्य

तो

माल

आवश्यकतेनुसार योग्य वेळी पोचतो. इतर रादहलेला तनरुपयोगी वाटिारा, पि
कोित्या तरी उद्योगाचा कच्चा माल सांबचां धत उद्योगाला पाठववला जातो. हे
परू क उद्योग सरु ळीत चालतात. पि
ू भ बाांबू वापरला गेल्याने दे शाच्या ततजोरीत
पैसा पुरेपूर जमा होतो. जव्हयेतनाम दे शामध्येही बाांबू उद्योगासाठी हे सूत्र वापरले
जाते.
• जी गोष्ट प्लाय उद्योगाबाबत तीच उदबत्ती तनममभती बाबत आहे . १०० ककलो
बाांबू मधन
ू फक्त १८ ते २० ककलो उदबत्तीची काडी ममळते. उरलेल्या तनरुपयोगी
र्ाग कोळसा करून ककां वा त्यापासून व्हीनेगर ककां वा activated काबभन तयार
करून उदबत्ती काडी तनममभतीचा उत्पादन खचभ कमी करिे शक्य झाले आहे . हे च
सूत्र इतर उद्योगातही वापरले पादहजे.
कोल्हहापरातील अशफाक मकानदार र्ाांचा उपक्म
बाांबू पासून सुमारे साडेतीनशे प्रकारच्या ववववध कलाकृती तयार करून, त्याांना
बाजारपेठ ममळवन
ू दे ण्याचा प्रयत्न कोल्हापरू येथील अशफाक मकानदार याांनी केला
आहे . बदलत्या जमान्या नुसार ग्राहकाांची मागिी लक्षात घेत त्याांनी आपल्या राज्या
सोबतच पर राज्याांत ही ववववध वस्तूांना बाजारपेठ तयार करीत या व्यवसायाची क्षमता
मसद्ध

केली

आहे .

बाांबव
ू र आधाररत वस्तांच
ू ा वापर ही सध्याची "फॅशन' आहे . घराच्या सजावटीमध्ये
त्याांचा वापर केला जातो. कोल्हापूर शहरातील जैबजु न्नसा मकानदार याांना अशा
वस्तूतनममभतीचा छां द होता. पोमलओने अपांगत्व आलेल्या जैबजु न्नसायाांनी याच छां दाचे
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रूपाांतर पुढे व्यवसायात केले. सन
पश्चात

त्याांचा

मल
ु गा

1985 मध्ये सुरू झालेला हा व्यवसाय त्याांच्या
अशफाक

साांर्ाळत

आहे .

इांजजतनअर होऊन ही नोकरी न करता आईच्या या व्यवसायात त्याांनी वद्
ृ धी केली आहे .
सन 2003 पासून पि
ू भ वेळ ते या व्यवसायात आहे त. बदलत्या जमान्यात
बाांबच्
ू या उत्पादनाांची मागिी, ग्राहकाांची गरज लक्षात घेऊन त्यातन बदल वा मूल्यवधभन
करून बाजार पेठेत त्याांची मागिी वाढवण्याचा प्रयत्न त्याांनी केला. जन्
ु या वस्तांन
ू ा
"मॉडनभटच' ददला. व्यवसायासाठी त्याांनी पांतप्रधान रोजगार हमी योजनेमाफभत 15 लाख
रुपयाांचे13 टक्के व्याजदराने कजभ घेतले. या रकमेत 15 टक्के अनुदान ममळाले.
बाांबू पासन
ू अशफाक बनितात र्ा विविध िस्तू :फ्लॉवर पॉट, पेनस्टॅं ड, ज्वेलरी बॉक्स, बडभ हाऊस, ववांड चाईम, डायतनांग सेट,
बाांबच्
ू या खुच्याभ, आराम खुच्याभ, सोफा सेट, डायतनांग टे बल, बेड, चटई, पडदे , फ्लोररांग
पादटभ शन्स, फ्रूट बास्केट, टोप्या, आकाश ददवे, झुले, टॉवेलहोल्डर, फाउां टन्स, फ्लोअर
लॅ म्प, झांब
ु र, वॉल लॅ म्प, बॅंगल्स, हे अर जक्लप, रे , कॅंडल डीनर स्टॅं ड, बाांबच
ू ी ववववध
स्रक्चसभ.
•

या वस्तूांमध्ये ववववध प्रकारची कलाकुसर असते.

•

बाजारपेठेतील मागिी नुसार ही उत्पादने घेतली जातात.

•

बाांबप
ू ासून सुमारे 15 प्रकारचे आकाश कांदील, पन्नास प्रकारचे फ्लॉवर पॉट, तर दहा
प्रकारचे ज्वेलरी बॉक्स तयार करतात. या कला कृती तयार करण्यासाठी बहुला, बबजली,
मकल, कळक, मेसकाठी (कागदी चचवा), टल्ला आदी प्रकारच्या बाांबूांचा वापर अशफाक
करतात.

•

बाांबूांची खरे दी मुख्यतः कोल्हापुरातील दटांबर माकेटमधूनच होते. आवश्यकते नुसार
उत्पादने घेत असल्याने तेवढ्याच कच्च्या मालाची खरे दी करावी लागते, या मळ
ु े महाग
असून ही कच्चामाल ममळे ल त्या दरात खरे दी करतात. अशफाक याांना पत्नी नाझनीन,
वडील बादशहा याांची व्यवसायात मोलाची मदत होते. कलाकुसरी करण्यासाठी पाच
मदहला कामगार आहे त, त्याांच्या सोबत नाझनीन स्वतःही राबतात.
बाांबू व्यवसायीकाांचा लघु सांशोधन अहवाल
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काही िस्तूां विषर्ी
इांटटररअर लॅ म्प
याच्या तनममभतीसाठी कळक जातीचा बाांबू लागतो. 14 फूट लाांबीचा बाांबू लागतो.
एका बाांबूची ककां मत अांदाजे 40 ते 100 रुपये असते. आकार व लाांबी नुसार ववववध दर
असतात. बाांबू वरील गाठी काढून घेऊन तो घोळून घेतला जातो, त्याला पॉमलश करून
आवश्यकते नुसार ववववध आकार तयार केले जातात. त्याला कीड- रोग लागू नये
यासाठी प्रकरया केली जाते. पॉमलश ककां वा गरजे नुसार रां ग ददला जातो. वषभर्रात अांदाजे
एक हजार लॅ म्प तयार करतात. ते तयार करण्यासाठी वीज, मजुरी, पॉमलश, रसायन
आदी सादहत्य, वाहतक
ू असा अांदाजे सात लाख रुपयाांचा खचभ येतो. प्रतत नग 650 ते
1500 रुपयाांपयंत दर ममळतो. खचभ वजा जाता अांदाजे तीन लाख रुपयाांपयंत नफा
ममळतो.
आकाश कांदील
यासाठी मेसकाटी (कागदीचचवा) प्रकारचा बाांबू वापरण्यात येतो. दोन इांच जाडीचा
व 24 फूट लाांबीचा चचवा अांदाजे 60 रुपये दराने ववकत घेतात. चचवा फोडून पट्ट्या
तयार केल्या जातात. गरजे नुसार आकार करून त्यावर प्रकरया केली जाते. चौकोनी,
षटकोनी, अष्टकोनी असे सुमारे 35 प्रकारचे आकाश कांदील वषभ र्रात अांदाजे सहा
हजार सांख्येने तयार करतात. चार ते साडेचार लाख रुपये खचभ येतो. खचभ वजा जाता
दीड लाख रुपये ममळतात.
आकाश

कांदील तयार करताना शेंड्या कडील मशल्लक रादहलेल्या चचव्याचा

उपयोग ववांडचाईम तयार करण्यासाठी केला जातो. सुमारे 20 प्रकारचे ववांडचाईम तयार
करतात. वाऱ्याची झळ
ु ू क येताच घरात अडकवलेल्या या ववांडचाईम मधन
ू मधरु ध्वनी
तनमाभि होतो.
बाांबूचे बेड
बाांबू व्यवसायीकाांचा लघु सांशोधन अहवाल
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कळक बाांबू पासून ववववध क्षेत्रफळाांचे बेड तयार करतात. एका बेडसाठी अांदाजे
20 बाांबू लागतात.
उत्पादनाांना बाजारपेठ
लग्न सराईत रुखवतात सजावटी साठी बाांबच्
ू या ववववध वस्तूांचा वापर होतो.
दीपावली च्या काळात आकाश कांददलाांना मागिी असते. सध्या मब
ांु ई, बांगळूर, ददल्ली,
अहमदाबाद, पुिे, गोवा या शहराांतील मॉल्स, मोठे स्टोअसभ येथे बाांबूची उत्पादने
अशफाक याांनी ववकली आहे त. अनेक दठकािी ववरी वद्
ृ धी साठी प्रयत्न सुरू आहे त.
उत्पादनाांची आगाऊ मागिी नोंदवूनच उत्पादन घेतले जाते. रे स्ट हाऊस, ररसॉटभ ,
पयभटन स्थळावरील हॉटे ल्स, रे स्टॉरां ट, टें ट हाऊस, फामभ हाऊस, पिभ कुटी (बाांबह
ू ाऊस)
आदीां कडून ही सजावटीसाठी या उत्पादनाांना मागिी असते. उत्पादनाांच्या ववरी साठी
"डेव्हलपमेंट कममशन ऑफ हॅजन्डराफ्ट' कडून ववववध प्रदशभनाांमध्ये मोफत स्टॉल
उपलब्ध करून ददले जातात.
िावषयक उलाढाल
वषभर्रात अांदाजे साडेतीनशे प्रकारच्या वस्तू अशफाक तयार करतात. यातून
सुमारे 50 लाख रुपये ककमतीची उलाढाल होते. उत्पादन खचभ, माकेदटांग (त्यासाठी
वेगळी टीम आहे ), वाहतक
ू आदीचा खचभ वजा जाता पांधरा लाख रुपयाांपयंत नफा
ममळतो. त्यात मागिी नस
ु ार चढ- उतार राहतात.
अशफाक र्ाांच्र्ा व्र्िसार्ाची िैशशष्ट््र्े
•

स्व-उत्पाददत मालाची ककां मत अशफाक स्वतः ठरवतात, यामुळे ववरी नांतरचा नफा
तनजश्चत असतो.

•

व्यवसाय वद्
ृ धी साठी नव्या तांत्रज्ानाचा वापर, नवनवीन सजावटी- आराखडे करून
सातत्याने उत्पादनात बदल, त्यामुळे मालाचे मूल्य व बाजारातील मागिी कायम
ठे वतात.
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•

इांटरनेटच्या

माध्यमातून

लाकडाच्या

ववववध

उत्पादनाांची

"डडझाईन्स'

बाांबूमध्ये

आिण्याचा प्रयत्न करतात.
•

काही कामे जलद होण्यासाठी यांत्राांचा वापर वाढववला आहे .

•

महाववद्यालयातील ववद्यार्थयांसाठी "डडझाईन' च्या स्पधाभ ते र्रववतात. यातून नव्या
वपढीसाठी आकषभक वाटिारी डडझाईन्स ववचारात घेऊन तशा पद्धतीचा उत्पादनात
बदल करण्याचा प्रयत्न करतात.

•

बाांबू ववषयातील सांकेतस्थळ सुरू करून ववरी वद्
ृ धी साठी प्रयत्न केले आहे त.
व्र्िसार्ातील जोखीम ि समस्र्ा

•

बाांबच्
ू या उत्पादनाांना लाकडी वस्तांच्
ू या तल
ु नेत ग्राहकाांकडून त्वररत पसांती ममळिे कठीि
असते,

•

त्यामुळे ग्राहकाांना चाांगल्या प्रकारे पटवन
ू द्यावे लागते.

•

या उत्पादनाांच्या ककमती ही ग्राहकाांना महाग वाटतात.

•

बाांबच
ू ी उत्पादने दीघभकाळ दटकतात का

याबाबत ग्राहक शांका घेतात.

अशफाक म्हिाले, की बाांबू च्या वस्तू पांधरा वषे दटकतात. जांगलतोडीच्या आजच्या
युगात इकोफ्रेंडली बाांबूच्या वस्तू अचधक फायदे शीर आहे त. आम्ही बाांबूचे महत्त्व
व्यवसायाच्या माध्यमातून वाढवत आहोत.
पाांचगाि - एक नमना अभ्र्ास
पाांचगाव हे चांद्रपूर जजल््यातील बल्लारपूर तालुक्यातील छोटे से गाव चांद्रपूर
शहरापासन
ू दक्षक्षि पव
ू ेस सम
ु ारे ४० कक.मी. अांतरावर आहे . या गावाची लोकसांख्या २५०
असून गावामध्ये ६० कुटुांबे आहे त. यामध्ये इतर मागासवगीय, अनुसचू चत जाती व
अनुसूचचत जमाती याांचे प्राबल्य आहे .
गावार्ोवती १००६ हे वनक्षेत्र असून यामध्ये बाांबू मोठ्या प्रमािावर आहे . गावातील
समद
ु ायाने सामदू हक वनाांचे व्यवस्थापन मशस्तबद्ध आणि सांघटीतररत्या करण्याबाबत
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तनिभय घेऊन, त्या अनष
ु ांगाने गावकऱ्याांवर वनाांमधील बाांबू व्यवस्थापनाबाबत खालील
तनयमावली आखन
ू दे ण्यात आली आहे .
१) यामध्ये प्रत्येकाला प्रततददनी ५० बाांबूची तोड करण्यास परवानगी असून १० बाांबू
बांडले सांकमलत करण्याची मुर्ा आहे .
२) तोडलेल्या प्रत्येक बाांबूसाठी ४ रुपये आणि प्रत्येक बांडलासाठी १५ रुपये अदा
करिे बांधनकारक आहे . दस
ु ऱ्या शब्दात साांगावयाचे तर कोिताही गावकरी
प्रततददन जास्तीचे बाांबू तोडून ३५० रुपये पेक्षा जास्त उत्पादन घेऊन कमवू शकत
नाही. रु.४*५० नग=२००+१५० बाांबू बांडलासाठी (१०*१५ रुपये प्रती बांडल)
३) सवभ मजुराांना समुदाया कडून ग्रामसर्े माफभत मजुरी बँक खात्यात अदा करण्यात
येते. सदरचे खाते हे कुटुांबातील पती-पत्नी माफभत सांयक्
ु तररत्या चालववले जाते,
यामधून स्त्री-पुरुष समानतेस प्रोत्साहन ममळते.
४) शास्त्रीय तत्वाचे आधारे बाांबू चे तनष्कासन करण्यात येते. (Horse Shoe Method)
आणि ३ वषांखालील तरुि बाांबू तोडण्यास परवानगी दे ण्यात येत नाही.
५) गावकऱ्याांना त्याांचे गरजेप्रमािे वैयजक्तक वापरासाठी ६० रुपये प्रती नग (POLE)
या दराने बाांबू ववकण्यात येतो.
६) सामुदातयक वनातील बाांबूचे योग्यररत्या अवैद्य तोडीपासून सांरक्षि करण्याकररता
सतत गस्त घालण्यात येते. यासाठी गावातील तरुिाांना पूिव
भ ेळ काम ददलेले
आहे .
७) समुदायामाफभत उत्पन्न आणि सामुदातयक सांपत्तीवर येिाऱ्या खचाभचे व्यवस्थापन
करण्यात येते. मललाव पद्धतीने व्यापाऱ्याांना बाांबू ववकण्यात येतो. आतापयंत
सातवेळा असे मललाव झालेले असून त्यामधून ८२ लाख रुपये इतके केवळ
तनव्वळ उत्पन्न काही वषांमध्ये ममळालेले आहे . ममळालेले उत्पन्न हे समुदायाची
बचत म्हिन
ू ठे वले आहे . समद
ु ायाने आतापयंत २.७५ लाख रु. इतका र सद्
ु धा
र्रलेला आहे .
८) योग्यररत्या बाांबूची प्रतवारी (graded) करून त्याांचे ढीग(stack) रचण्यात येतात.
त्यामुळे व्यापाऱ्याांकडून त्याला चाांगली ककां मत येते. हळूहळू व्यापाऱ्याशीव्यवहार
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कसा करावयाचा व त्यामधून स्वतः चे बाांबूसाठी चाांगले मूल्य कसे ममळवायचे
याबाबत गावकरी सद्
ु धा मशकले आहे त.
लघ सांशोधनाचा उद्दे श :यवतमाळ जजल््यातील बाांबू व्यवसातयकाांचे सद्यजस्थती व्यवसाय सांदर्ाभतील प्रमुख
असे प्रश्न म्हिजेउदरतनवाभहकररता बाांबच
ू ी उपलब्धता आणि बाजाराची शाश्वतता याांवर
लक्ष

केंदद्रत

करून

यवतमाळ

जजल््यातील

पाांढरकावढा, मारे गाव, झरी-जामिी

यातीनतालुक्यातील एकूि १७ गावातील उपलब्ध बाांबू व्यवसातयकाांचे मुलाखत
अनुसुचीच्या माध्यमातून सव्हे क्षि करून सदर लघु सांशोधन अहवाल बाांबू प्रोत्साहन
मांडळ, मांब
ु ई आणि साववत्री जोतीराव समाजकायभ महाववद्यालय, यवतमाळ याांचे सांयक्
ु त
ववद्यमाने करण्यात आला असून अध्ययनाची उद्दे श व प्रारूप पुढीलप्रमािे ववस्तत
ृ ररत्या
माांडण्यात आलेले आहे .
१) बाांबू व्यवसायातील प्रकरया उद्योगाची गरज आणि बाांबू व्यवसातयकाांची
सद्यजस्थतीतील व्यवसाय प्रिाली अभ्यासून आवश्यक त्या सूचना सुचवविे.
२) बाांबू व्यवसातयक व बाजारपेठ याांच्यात समन्वय व सतनयांत्रि साधिे .
३) बाांबू व्यवसातयकाांचे व्यवसायसांदर्ाभतील प्रमशक्षि व शासकीय
मदतीचीसद्यजस्थती जािन
ू घेिे.
४) बाांबू व्यवसातयकाांचे सद्यजस्थती व्यवसाय व आचथभक मादहती घेिे.
र्ितमाळ श्जल्ह्र्ातील तालकाननहार् सव्हे क्षण झालेल्हर्ा गािाांची र्ादी :
अ.क्.
१

तालका

गािाचे नाि

झरी-

वरपोड-दार्ाडी, तनमिी, कटली-

जामिी

बोरगाव, पाचपोहर, पारडी, मझरा,

एकूण सव्हे क्षण नमना

सीराटोकी, पाांढरवािी, माांडवा
२

मारे गाव

वाघदरा, वसांतनगर
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३

पाांढरकवडा

बुरुडवस्ती (पाांढरकवडा), माकोडा

१९०

पोड, मशवनाळा पोड, रामनगर ,
जानकाई पोड, खांडिी
एकूण गािे

१७

१९०

विश्लेषण :बाांबू प्राप्त होण्र्ाचे टठकाण आणण दरमहा बाांबूची आिश्र्कता
महाराष्रातील एकूि वनक्षेत्र ६१,९३९ चौ.कक.मी.असन
ू त्यापैकी ८४०० चौ.कक.मी.
म्हिजे वनक्षेत्राच्या जवळपास १३% बाांबक्ष
ू ेत्र आहे . महाराष्रात बाांबू प्रामुख्याने
गडचचरोली, चांद्रपूर, अमरावती, र्ांडारा, गोंददया तर

यवतमाळ

जजल््याांमध्ये काही

तालुक्यात आढळतो.
यवतमाळ जजल््याच्या ववचार केला असता जजल््यातील पाांढरकवडा, मारे गाव,
झरी-जामिी या तालुक्यातील वनक्षेत्रात बाांबू मोठ्या प्रमािात आढळून येत असून बाांबू
व्यवसाय उदरतनवाभहचे प्रमुख साधन म्हिून येथील स्थातनक आददवासी कोलाम जमात
व काही प्रमािात बरु
ु डसमाज

मोठ्या प्रमािावरठराववक जीवनावश्यक वस्तम्
ू हिजेच

टोपली, ताटी, मशडी, सुपे इ.बनववतात.
उदरतनवाभहकरीतापरां परे ने शेती व बाांबू व्यवसाय व्यततररक्तदस
साधन
ु रे प्रमख
ु
नसून वषभर्रातीलमान्सून वगळता जवळपास९ मदहने बाांबू व्यवसाय व काही जवळ
असलेली शेती ककां वा शेतमजुरी दह लोक करतात. बाांबू व्यवसायाकरीता आवश्यक बाांबू
जांगलातून आििे करीता

पहाटे ३ ते ४ दरम्यान घरातून तनघून दरू वर जवळपास ५

ते ३० कक.मी पयंतचे अांतरावन
ू बाांबू घरापयंत आिला जातो.ज्यात जांगलातील दहांसक
प्राण्याांच्या हल्ल्याचा मोठा धोका असून दस
ु रीकडे वनववर्ागाची कायभवाही होिेची र्ीती
मोठ्या प्रमािात असते. काही कारागीर बाजारातून, स्थातनक वनववर्ागाचे आगारातून
बाांबू ववकत घेतात मदहना काठी कमीत कमी १५० ते ३०० बाांबू नगाांची गरज असते
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परां तु ववकत घेतल्यास एका कोवळ्या बाांबू ची ककमत १० रुपयाांपयंत असतेतरबनववलेली
वस्तू ववकली जाईलच याची शाश्वतता नसते म्हिन
ू च बाांबू ववकत घेण्याचा पयाभय
स्थातनक बाांबू काराचगराांना परवडनारा नाही, हे यातून ददसून येत.े
याकररताच बाांबू व्यवसातयकाांना बाांबूची आवश्यकते नुसार उपलब्धता होिे कररता
व यात स्पष्टता येिे कररता सदर सारिीची माांडिी केलेली आहे .
सारणी क्.१
बाांबू प्राप्त होण्र्ाचे टठकाण आणण दरमहा बाांबूची आिश्र्कता दशयविणारी सारणी
बाांबू प्राप्त होण्र्ाचे टठकाण

दरमहा बाांबूची आिश्र्कता

अ.क्.

पर्ायर्

टक्केिारी

अ.क्.

पर्ायर्

टक्केिारी

१

जांगलातून

८०%

१

१०० ते

२०

१५०
२

िनविभागाचे

०.५२%

२

आगारातून

३

खल्हर्ा

१५१ते

१६

२५०

१३.७०%

३

बाजारातून

२५१ते

५२

३५०

खरे दी करून
४

शेतकऱर्ाांकडून

५.७८%

४

३५१

१२

पेक्षा
जास्त
एकूण

१००%

१००%
एकूण
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उपरतनददभ ष्ट सारिीत स्वतांत्र चलामध्ये बाांबू प्राप्त होण्याचे दठकाि दशभववले
असन
ू बाांबू जांगलातन
ू प्राप्त होतो असे मत नोंदवविारे तनवेदकाांचे प्रमाि सवाभचधक
म्हिजेच एकूि ८० टक्के असून बाांबूखुल्या बाजारातून खरे दी करून प्राप्त होतो असे
मत नोंदवविारे तनवेदक १३.७० टक्के आहे त तर बाांबू शेतकऱ्याांकडून प्राप्त करिारे
तनवेदक ५.७८ टक्के आहे त आणि बाांबू वनववर्ागाचे आगारातून प्राप्त होतो असे मत
नोंदवविारे तनवेदक ०.५२ टक्के आहे त.
तर अवलांबबत चलामध्ये व्यवसातयकास दरमहा बाांबूची असलेली आवश्यकता
दशभववली असन
ू दरमहा २५१ ते ३५० बाांबच
ू ी आवश्यकता असलेले तनवेदक हे सवाभचधक
म्हिजेच एकूि ५२ टक्के आहे त तर १०० ते १५० बाांबूची आवश्यकता असलेले
तनवेदकाांचे प्रमाि २० टक्के असून दरमहा बाांबूची १५१ ते २५० आवश्यकता असलेले
तनवेदकाांचे प्रमाि १६ टक्के आहे आणि दरमहा बाांबूची३५१ पेक्षा जास्तआवश्यकता
असलेले तनवेदकाांचे प्रमाि १६ टक्के आहे .
यावरून असे लक्षात येते की, बाांबू प्राप्त होण्याचा स्त्रोत व बाांबू ची आवश्यकता
दह यातन
ू स्पष्ट होत असन
ू दोन्हीचलातील सहसांबांध सकारात्मक आहे .बाांबू व्यवसायीकास
बाांबू जांगलातूनमोठ्या प्रमािात उपलब्ध होतो तसेच दरमहा आवश्यकता असलेल्या
बाांबूचे प्रमाि दे खील गरजेपुरता आणि उदरतनवाभहकरीता पुरेसे असल्याचे ददसून येते.
परां तुजांगलातून उपलब्ध होिाऱ्या बाांबूकरीता ०५ ते ३० कक.मी ची पाय-पीट करावी
लागते.

ननष्ट्कषय:
१) जांगलात बाांबू तोड मोठ्या प्रमािावर होत असन
ू त्याप्रमािात लागवडीचे क्षेत्र वाढत
नसल्याने जांगलातील मळ
ू बाांबू क्षेत्र स्थातनक आददवासी व्यवसातयकापासून ददवसेंददवस
दरू जात आहे .
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२) शेतकऱ्याांकडून प्राप्त बाांबूचे प्रमाि अत्यल्प असून बाांबू लागवडी वर ववशेष र्र
दे ण्याची आवश्यकता ददसन
ू येत असन
ू शेतकरी वगाभला दह व्यवसायाची मोठी सांधी
आहे .
३) खुल्या बाजारातून खरे दी होिारा बाांबू महागात पडत असून त्याचा ववपरीत पररिाम
प्रत्यक्षात नफ्यावर होत असल्याचे ददसून येते.
बाांबू व्र्िसार्ातन
ू दरमहा प्राप्त होणारी रक्कम आणण िषायतील रोजगाराचे टदिस
ग्रामीि व शहरी लोकाांचे जीवनमान उां चावण्याची फार मोठी क्षमता ही बाांबूमध्ये आहे .
सध्या बाांबच
ू ा जागततक व्यापार जवळपास ६०,००० कोटी रुपयाचा असन
ू त्यात चीनचा
वाटा ५०% आहे . सन २०१५ पयंत हा व्यापारम्हिजे दप
ु टीने रुपये १,२०,००० कोटी इतका
वाढे ल असा अांदाज आहे . र्ारतात हा व्यापार ४,३०० कोटी रुपयाच्या घरात असल्याचा
अांदाज असून सन २०१५ पयंत २७,००० कोटी रुपयापयंत वाढण्याचीशक्यता आहे . तसेच
बाांबच
ू े मािसाच्या सामाजजक व आचथभक जीवनातील ववववध उपयोग लक्षातघेत बाांबू
एक कल्पवक्ष
ृ ही ओळख साथभ वाटते.
सारणी क्.२
बाांबू व्र्िसार्ातून दरमहा प्राप्त होणारी रक्कम आणण िषायतील रोजगाराचे टदिस
दशयविणारी सारणी
व्र्िसार्ातून दरमहा प्राप्त होणारी रक्कम

िषायतील रोजगाराचे टदिस

अ.र.

पयाभय

अ.र. पयाभय

टक्केवारी

१

५००० पेक्षा कमी ०.०%

१

३ मदहने

२.६३%

२

५००० ते १००००

९८.९४%

२

६ मदहने

३६.८४%

३

१०००० ते

१.६%

३

९ मदहने

५३.६८%

५००० पेक्षा कमी ०.०%

४

१२

६.८५%

टक्केवारी

१५०००
४

मदहने
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एकूि

१००%

१००%
एकूि

उपरतनददभ ष्ट सारिीत स्वतांत्र चलामध्ये बाांबू व्यवसायातन
ू दरमहा प्राप्त होिारी
रक्कम दशभववली असून दरमहा ५००० ते १०००० रुपये रक्कम प्राप्त होिारे तनवेदकाांचे
प्रमाि सवाभचधक म्हिजे ९८.९४% आहे . तरदरमहा१०००० ते १५००० रुपये रक्कम प्राप्त
करिारे तनवेदकाांचे प्रमाि १.६ % आहे आणि ५००० पेक्षा कमी व १५००० पेक्षा जास्त
रुपये प्राप्त करिारा एकही तनवेदक नाही.
तसेच अवलांबबत चलामध्ये बाांबू व्यवसायातील वषाभतील रोजगाराचे ददवस दशभववले
असन
ू बाांबू व्यवसाय वषाभतील ९ मदहनेकरिारे तनवेदकाांचे प्रमाि सवाभचधक म्हिजे
५३.६८% आहे . तर ६ मदहने रोजगाराचे प्रमाि असिारे तनवेदक ३६.८४% आहे त.
आणि१२ मदहने रोजगाराचे ददवस असलेले तनवेदक ६.८५% असून ३ मदहने रोजगाराचे
ददवस असलेले तनवेदकाांचे प्रमाि २.६३ % आहे .
यावरून असे लक्षात येते की,बाांबूव्यवसायातन
ू दरमहा प्राप्त होिारी आमदनी
५००० ते १००००रुपयेरक्कम असूनवषाभतील नऊ मदहनेप्रत्यक्ष रोजगाराचे ददवस असतात.
तर यातन
ू उदरतनवाभहकरीता आवश्यक ककमान प्राप्त होिारी आमदनी व रोजगाराचे
ददवस यातील सहसांबांध हे स्पष्ट होते. उवभररत३ मदहने रोजगार नसल्याने याचा ववपरीत
पररिाम प्रत्यक्ष जीवनशैलीवर होत असल्याचे ददसून येते.

ननष्ट्कषय :१) बाांबू व्यवसाय बारमाही रादहलेला नाही हे स्पष्ट होते. फारतर १०००० प्रमािे
सहाच मदहने रोजगार असल्याने वावषभक उत्पन्न हे तनव्वळ ६०००० ममळत असून
यातून खचभ वजा नफ्याचे अत्यल्प प्रमाि असल्याचे सपष्ट होते.
बाांबू व्यवसायीकाांचा लघु सांशोधन अहवाल
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२) स्थातनक सव्हे क्षिावेळी गटचचेतून असे लक्षात आले कक, तालुकाजस्थत बुरुड
समाजास ९ ते १२ मदहने रोजगार प्राप्त होतो तर गावात स्थातयक असलेल्या
मोठ्या प्रमािावरील व्यावसातयकास ६ मदहनेच रोजगार उपलब्ध होतो.
३) वावषभक बारमाही उत्पन्नाचे साधन नसल्याने मागील १० ते १५ वषाभत जवळपास
५० ते ६० टक्के लोकाांनी व्यवसाय करिे बांद केलेले असून सद्यजस्थतीत
कुटुांबातील यव
ु ा वपढी वपढीजात व्यवसायाबाबत उदासीन झाल्याचे स्थातनक
सव्हे क्षिावेळी गट चचेतून लक्षात आले.
४) बाांबू शेती व व्यवसायाचे ददवस वावषभक १२ मदहने होऊ शकते व यातून कौशल्य
प्राप्त कामगाराांना वावषभक बारमाही शाश्वत रोजगाराच्या सांधी उपलब्ध होतील.
व्र्िसार्ास आिश्र्क असलेल्हर्ा बाांबूचा प्रकार आणण बाांबू पासून तर्ार होणाऱर्ा िस्तूांचे
मूल्हर्िधयन होणेची आिश्र्कता :
पर्थ
ृ वीच्या पाठीवर तनरतनराळ्या हवामानाांशी व पयाभवरिाांशी जुळवून घेऊन
वाढिाऱ्या जवळ जवळ १४०० बाांबूांच्या जाती आहे त.यातील १४० प्रजाती र्ारतात
आहे त,पैकी ६० प्रजाती या लागवडीखाली आहेत. त्यात बाांबस
ू ा आणि डेंड्रोकॅलॅ मस या २
जाती प्रमुख असून, त्या दे शात सवभ दठकािी वाढतात. महाराष्रात मानवेल, कटाांगकाटस, कोंड्या मेस, वपवळा बाांबू, चचवळी या प्रजाती आहे त; तर कळक, मेज, चचवा,
चचवारी, हुडा बाांबू, मोठा बाांबू, वपवळा बाांबू असे लाांबी व गोलाई याांवरून बाांबूचे प्रकार
पडलेले आहे त.
मानिेल - हा प्रकार महाराष्राच्या सगळ्या र्ागाांत आढळतो. त्याची उां ची ८ ते १६
मीटरपयंत, तर व्यास २ ते ८ सें.मी.पयंत असतो. एक पेर ३० ते ४५ सें.मी. लाांबीचे असते.
बुरुड काम करिारे टोपल्या, सुपे याांसारख्या वस्तूांच्या तनममभतीसाठी या प्रकारचा बाांबू
वापरतात.
कटाांग, काटस - या जातीचे बाांबू १५ ते ३० मीटर उां च आणि ३ ते ७ सें.मी. व्यासाचे
असतात. त्याांचे एक पेर २५ ते ४५ सें.मी. लाांबीचे असते. कांु पि व घरबाांधिीसाठी याचा
उपयोग होतो.
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कोंड्र्ा मेस -याची उां ची १६ ते २३ मीटर, व्यास ८ ते १५ सें.मी. तर पेराची लाांबी २० ते
४५ सें.मी. एवढी असते. याचा वापर बारीक वविकाम करण्यासाठी,फतनभचर बनववण्यासाठी
करतात.
वपिळा बाांबू - घरात ककां वा बागेत शोर्ेसाठी लागवड.
चचिळी – याची उां ची ९ मीटर, व्यास २ ते ४ सें.मी., तर पेर १५ ते ३० सें.मी. लाांबीचे
असते. टोपल्या व घरबाांधिीसाठी या बाांबच
ू ा उपयोग करतात.
इ.स २०१८ च्या प्रारां र्ी बाांबू हा वक्ष
ृ नाही असे धोरि र्ारतीय वन कायदा १९२७ च्या
कलम २ नुसार सरकारने जाहीर केले असन
ू

बाांबू हे अततशय जलद गतीने वाढिारे

गवत आहे .
र्रतातील बाांबच्
ू या एकूि उत्पना पैकी सम
ु ारे १० टक्के बाांबू

महाराष्रात

उत्पाददत होतो. राज्यातील काही ववशीष्ट घटकातील काराचगराांना बाांबू पासून उपयोगी
सादहत्य तयार करण्याचे कौशल्य पारां पाररकररत्या प्राप्त आहे . पारां पाररक प्रथेच्या
स्वरूपाने बाांबू आधाररत मशल्प आणि उपयोगी वस्तू तयार करिारे अनेक कारागीर व
मशल्प कारागीर याांचेसाठी तनयोजजतररत्या त्याांच्या कायभ कुशलतेत वाढ करिे. त्याांच्यात
व्यवसातयक धाडस तनमाभि करिे व त्यासाठी आवश्यक पायार्ूत सोयी, बाजारपेठ व
अनष
ु ांचगक रोजगार तनमाभि करून आचथभक ववकास करिे शक्य आहे .

सारणी क्.३
व्र्िसार्ास आिश्र्क असलेल्हर्ाबाांबूचा प्रकार आणण बाांबू पासून तर्ार होणाऱर्ा िस्तूांचे
मूल्हर्िधयन होणेची आिश्र्कता दशयविणारी सारणी
व्यवसायास आवश्यक असलेला बाांबूचा

बाांबू पासून तयार होिाऱ्या वस्तच
ूां े

प्रकार

मूल्यवधभन होिेची आवश्यकता

अ.र.

पयाभय

टक्केवारी
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१

दहरवाजाडबाांबू

४९%

१

होय

७०%

५१%

२

नाही

३०%

(मानवेल)
२

दहरवा कोवळा
बाांबू (मानवेल)
एकूि

१००%

१००%
एकूि

उपरतनददभ ष्ट

सारिीत

स्वतांत्र

चलामध्ये

बाांबव्ू यवसायास

आवश्यक

असलेल्याबाांबच
ू ा प्रकार दशभववला असन
ू व्यवसायासदहरवा कोवळा बाांबच
ू ी आवश्यकता
असलेल्या तनवेदकाांचे प्रमाि सवाभत जास्त म्हिजे एकूि ५१% आहे तर व्यवसायास
दहरवा कोवळा बाांबूची आवश्यकता असलेल्या तनवेदकाांचे प्रमाि ४९% आहे .
तसेच अवलांबबत चलामध्ये बाांबू पासन
ू तयार होिाऱ्या वस्तांच
ू े मल्
ू यवधभन होिेची
आवश्यकता दशभववली असून यामध्ये बाांबू पासून तयार होिाऱ्या वस्तूांचे मूल्यवधभन
होिेची आवश्यकता आहे असे मतनोंदवविारे तनवेदकाांचे प्रमाि सवाभत जास्त म्हिेज
एकूि ७०% असून बाांबू व्यवसायात वस्तूांचे मूल्यवधभन होिेची आवश्यकता नाही असे
मत नोंदवविारे तनवेदकाांचे प्रमाि ३०% आहे .
यावरून असे लक्षात येते की, स्थातनकबाांबव्ू यवसायासदहरवा कोवळा बाांबूची
आवश्यकता असन
ू यापासन
ू तयार होिाऱ्या वस्तांच
ू े मल्
ू यवधभन होिेची आवश्यकता आहे
हे ददसून येते.
ननष्ट्कषय :१) बाांबू पासून तयार होत असलेल्या वस्तूांकररता आधुतनक अवजारे नसल्याने
बाांबू पासन
ू तनघिारा कच्चा माल मोठ्या प्रमािात वाया जातो व प्रत्यक्षात
उपयोगात कमी येतो.
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२) वापरण्यात आलेल्या बाांबप
ू ासून तनघिारा कच्चा माल प्रत्यक्षात नाववन्यपूिभ
वस्तांच
ू ी तनममभती करून,मल्
ू यवधभन मोठ्या प्रमािात होऊ शकते.
३) ७० टक्के स्थातनक व्यवसातयकाांना बाांबू पासून तयार होिाऱ्या वस्तूांचे
मूल्यवधभन व्हावे वाटते असे ददसून येते.
बाांबू व्र्िसानर्काांचे विक्ीचे टठकाण ि तर्ार करत असलेल्हर्ा िस्तूची विक्ी क्रकमत
बाांबू उत्पादनाचे ववरीसाठी सांघटीत बाजारपेठ नसल्यामळ
ु े या क्षेत्राचे ववस्तारावर
मयाभदा येतात. आजही बाांबू ववरी ककरकोळीने असांघटीतपिे केली जात आहे .स्थातनकबाांबू
व्यवसातयकाांचे ववरीचे दठकाि हे आजूबाजूचे गावातील बाजार फार तर तालुका ककां वा
जजल्हास्तरावरील बाजार हाच असून यादठकािी ववरी करताना बाांबू व्यावसातयक वस्तू
बनवविे ते ववरी पयंत येिारा खचभ अचधकचा होऊन जात असन
ू यातन
ू त्याांचे हाती
तनवडक नफा येतो ककां बहुना काहीवेळेस तोट्यात ववकून घरी परतण्याची पररजस्थती
ओढवते.
स्थातनक पातळी वरील ववचार केल्यास बाांबू व्यवसातयक तयार करत असलेल्या
वस्तूची ववरी स्थातनक आजूबाजूच्या पररसरात करतात तेव्हा त्याांनाछोटीटोपली
बनववण्यास ३ बाांबूची आवश्यकता लागत असून एका बाांबूची लाांबी ५ मीटर असिे
याकररता आवश्यक असन
ू सदर बाांबू ववकत घेतल्यास १० रुपये ककमत मोजावी
लागते.तरमोठी टोपली बनवायला साधारि याच लाांबीचे ८ बाांबूची गरज असते. आणि
छोटीताटी ची उां ची २.५ ते ३ मीटर तर लाांबी ४ ते ५ मीटर असून ताटी बनवायला
एकूि २० ते २५ बाांबूची गरज लागते.उपयोगात घेतलेल्या ककां वा पडीक बाांबूची साल
उपयोगात आिन
ू बाांबू सालची ताटी

दे खील बनववण्यात येते.

म्हिूनच राज्यात तनवडक दठकािी बाांबू बाजारपेठ स्थापन करिे साठी र्रपूर
वाव आहे . जेिेकरून बाांबू व्यवसातयकाांचे मालास मे्नाती प्रमािे योग्य ककमत प्राप्त
होऊ शकेल.
सारणी क्.४
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बाांबू व्र्िसानर्काांचे विक्ीचे टठकाण ि तर्ार करत असलेल्हर्ा िस्तूची विक्ी क्रकमत
बाबत माटहती दशयविणारी सारणी
बाांबू व्यवसातयकाांचे ववरीचे दठकाि

तयार करत असलेल्या वस्तूची ववरी ककमत
(टोपली, छोटी ताटी, मोठी ताटी)

अ.र.

पयाभय

टक्केवारी

अ.र.

पयाभय

टक्केवारी

१

आजूबाजूचा

१२%

१

टोपली (६० ते ७०)

९३%

गावातील

मोठीटोपली (१५० ते २००)

बाजारात ववरी

छोटी ताटी (५०० ते ५५०)
बाांबू सालाची ताटी (२५० ते
३००)

२

गावोगाव कफरून

६६.७२%

ववरी

२

छोटी टोपली (८० ते१००)

७%

मोठीटोपली (२०० ते २५०)
छोटी ताटी (५०० ते ६००)
बाांबू सालाची ताटी (३५०
ते४००)

३

व्यापाऱ्यास ठोक

२१.२८%

ववरी

एकूि
एकूि

१००%

१००%

उपरतनददभ ष्ट सारिीत स्वतांत्र चलामध्ये बाांबू व्यवसातयकाांचे ववरीचे दठकाि
दशभववले असून बाांबू व्यवसातयक आपला तयार केलेला माल गावोगाव कफरून ववरी
करतात असे मत नोंदवविारे तनवेदकाांचे प्रमाि सवाभत जास्त म्हिजे एकूि ६६.७२%
आहे . तर व्यापाऱ्यास ठोक माल ववरी करिाऱ्या तनवेदकाांचे प्रमाि २१.२८%
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असूनगावाच्या आजूबाजूच्या गावातील स्थातनक बाजारात ववरी करिाऱ्या तनवेदकाांचे
प्रमाि १२% आहे .
तर अवलांबबत चलामध्ये बाांबू व्यवसातयक तयार करत असलेल्या वस्तूची ववरी
ककमांत दशभववली असन
छोटी टोपली (६० ते ७० रु.), मोठी टोपली (१५० ते २००) छोटी
ू
ताटी (५०० ते ५५० रु.) बाांबू सालची ताटी (२५० ते ३०० रु.) रुपयात ववरी करिारे
तनवेदकाांचे प्रमाि सवाभत जास्त म्हिजेच एकूि ९३% असून छोटी टोपली (८० ते १००
रु.), मोठी टोपली (२०० ते २५०) छोटी ताटी (५०० ते ६०० रु.) बाांबू सालची ताटी (३५०
ते ४०० रु.)या र्ावात ववरी करिाऱ्या तनवेदकाांचे प्रमाि ७% आहे .
ननष्ट्कषय :१) मोठ्या प्रमािात स्थातनक बाांबू व्यवसातयक आपला तयार केलेला माल जवळ
पासच्या

गावोगाव

कफरून

ववरी

करताततरकाही

प्रमािात

तालक
ु ास्तरावरीलस्थातनक मोठ्या व्यापाऱ्यास ठोक माल ववरी करतात.
२) स्थातनक बाांबू व्यवसातयक याांचे कररता शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध होिेची गरज
स्पष्ट होते.
३) स्थातनक बाांबू व्यवसातयक पारांपाररक पद्धतीने चालत आलेल्याच दै नदां दन
वापराचे वस्तांच
ू ी तनममभती करतात हे ददसन
ू येते.
४) स्थातनक सव्हे क्षिा वेळी गट चचेतून असे लक्षात आले कक, सद्यजस्थतीत
वपढीजात दै नांददन वापराचे वस्तू तनममभतीतन
ू वावषभक रोजगार नसल्याने व
सहामाही व्यवसायातून कुटुांबाचे अथाभजभन साधने कठीि होत असल्याने कुटुांबातील
नव्या वपढीचा या व्यवसायाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन नकारात्मक झालेला आहे .
५) नाववन्यपूिभ छोट्या-मोठ्या वस्तू बनवविे कडे लक्ष केंदद्रत होऊन यातून
मूल्यवधभन होिेची मोठ्या प्रमािावर गरज स्पष्ट होते.
बाांबू व्र्िसार् िाढविण्र्ासाठी प्रशशक्षणाांची गरज
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बाांबू क्षेत्रातील काराचगराांचा दजाभ उां चावण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे .
बाांबप्र
ू मािेच ववववध क्षेत्रात काम करिाऱ्या काराचगराांची दे शात मोठी सांख्या आहे .
औद्योचगक ववकासाला उत्तेजन ममळण्याकरीता बाांबूवर आधाररत कुटीर व लघु
उद्योगाांना उत्तेजन दे िे कररता व बाांबूचा उपयोग करून रोजगार व उत्पन्नाच्या सांधी
वाढववण्यासाठी पोषक वातावरिाची तनममभती करून त्याकररता बाांबू मूल्यवधभन वस्तूांची
व्याप्ती वाढवविे व असांघटीत क्षेत्रातील गरजू व्यक्तीांना आवश्यक सहाय्य उपलब्ध
करून दे िे

व परां परागत बाांबू हस्तमशल्प आणि कला यामध्ये आधुतनक तांत्रज्ानाचा

वापर करण्यास प्रोत्साहन दे िे त्याचप्रमािे बाांबू पासून तयार केलेल्या वस्तूांकररता
बाजारपेठ ममळवून दे ण्याकररता या काराचगराांना प्रमशक्षक्षत करण्याची आवश्यकता ददसून
येते.
सारणी क्.५
व्र्िसार् िाढविण्र्ासाठी प्रशशक्षणाांची गरज दशयविणारी सारणी
व्र्िसार् िाढविण्र्ासाठी प्रशशक्षणाांची गरज
अ.र.

पयाभय

टक्केवारी

१

होय

७४%

२

नाही

२६%

एकूि

१००%

उपरतनददभ ष्ट सारिीत बाांबू व्यवसातयकाांची व्यवसाय वाढववण्यासाठी प्रमशक्षिाांची
गरज दशभववली असून व्यवसाय वाढववण्यासाठी प्रमशक्षिाांची गरज आहे असे मत
नोंदवविारे तनवेदकाांचे प्रमाि सवाभत जास्त म्हिजे एकूि ७४% असून व्यवसाय
वाढववण्यासाठी प्रमशक्षिाांची गरज नाही असे मत नोंदवविारे तनवेदकाांचे प्रमाि २६%
आहे .
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१) प्रमशक्षिा अर्ावी आधुतनक अवजाराांचा वापर होतनाही तथा याववषयी मादहतचगरी
व उपलब्धता नाही यासोबतच कच्चा माल मोठ्या प्रमािात वाया जात असल्याचे
ददसून येते.
२) स्थातनक बाांबू व्यवसातयकाांना व्यवसाय वद्
ृ धी व शाश्वत उपजीववका प्राप्त
करण्यासाठी स्थातनक पररजस्थतीशी अनुकूल बाांबू क्षेत्रातील सद्यजस्थतीतील प्रश्न,
समस्या व सांधी सांबांधाने अद्यावत असे प्रात्यक्षक्षकावर आधाररत कौशल्यपि
ू भ
ताांबत्रक प्रमशक्षिाांची मोठ्या प्रमािात गरज आहे हे ददसून येते.
मॉडेल (BURUD) :
सदर मॉडेलची माांडणी नमना म्हणून ननष्ट्कषाांचे आधारे सूचना स्िरुपात करण्र्ात
आलेली आहे .
गाि स्तरािर बाांबू व्र्िसानर्क/मजराांना बाांबच
ू ी शाश्ित उपलब्धता कशी होईल?
१) गावतनहाय अथवा गावाांचे समूह करून बाांबू मजूर/व्यवसायीकाांचा एक समह
ू गट
तनमाभिकरिे,तसेच नव्या वपढीला प्रोत्साहन दे ऊन सहर्ागी करिे.
(उदा. यथायोग्य उमेद अांतगभत बचत गट दे खील स्थापन करता येऊ शकतील,
जेिेकरून मजुराांची सांख्या यातून वाढू शकेल व मदहला सहर्ागास प्रोत्साहन
ममळे ल)याकररता ग्रामसर्ा मोबबलायझर व तालुका पेसा समन्वयक याांची मदत
घेिे.
२) सदर समह
ू ाचे गावस्तरावर पेसा कायद्याांतगभत महाराष्र शासन पेसातनयम२०१४
चे तनयम ४१ ,४२आधार घेत, स्थातनकनैसचगभक साधन सम्पती व सतनयांत्रि
सममती माफभत याबाबतचाग्रामसर्ा ठराव पाररत करून घेिे.
३) वन ववर्ागामाफभत कापिी योग्य असलेल्या बाांबू क्लस्टर सदर समूहाकररता
उपलब्ध करून दे ण्यात यावा.
(वनववर्ागामाफभत तनयम व अटीांच्या अधीन राहून सदर समह
ू ातील सदस्याांकररता
ओळकपत्र दे िे सोयीचे होऊ शकेल)
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४) सदर सममतीला सामावून घेत वनववर्ाग लागवडी योग्य नजीकचे क्लस्टर
तनवडण्यातयावे व दरवषी स्थातनक आवश्यक बाांबू प्रजातीांचीतनवड करून लागवड
लोकसहर्ागातून करून घेण्यात यावी.
गािस्तरािर बाांबू व्र्िसानर्क/मजराांना बाांबू कापणी ते बाजार आिश्र्कतेनसार
आिश्र्क िस्तू बनविण्र्ाचे प्रशशक्षण कसे दे ता र्ेईल?
१) महाराष्र बाांबू प्रोत्साहन सांस्था, बाांबू ववकास मांडळ तसेच इतर या क्षेत्रातील
सामाजजक सांस्थाचे समन्वयाने समूहाचे गरजेनुरूप बाांबू व्यवसातयक/मजुराांना
जांगलातून बाांबू कापिी ते अत्याधतु नक वस्तू बनववण्याचे प्रात्यक्षक्षकावर आधाररत
प्रमशक्षिाचे

आयोजन

करिे.

(सदर

प्रमशक्षिाचा

कालावधी

प्रमशक्षिाच्या

गरजेनरू
ु प सदर सांस्था ठरवेल)
२) याकररता ग्रामपांचायत स्तरावर सरपांच, ग्रामसेवक, ग्रामसर्ा मोबबलायझर,
वनपाल,

वनरक्षक,

तालुकापेसा

समन्वयक

हे

आवश्यक

ती

मदत

गावस्तरावर/समूहस्तरावर उपलब्ध करून दे तील.
३) पेसा ५% अबांध तनधी ची जोड घेऊन गावस्तरावरील सदर प्रमशक्षिाचा खचभ
र्ागवता येईल.
गाि/समह
ू स्तरािर बाांबू व्र्िसानर्क/मजराांना स्थाननक मानिेल र्ाप्रजातीच्र्ा बाांबू
पासून ते बनिीत असलेल्हर्ा नेहमीच्र्ा िस्तू व्र्नतरीक्त खालील र्ादी प्रमाणे िस्तू
बनविणे सहज शक्र् होऊ शकते.
बाांबू पासून तयार होिारे शटभ बटि, चमचा सारखी नाववन्यपूिभ उत्पादने याांना प्लाजस्टक
पासून तयार होिाऱ्या वस्तूांचा पयाभय म्हिून उत्पादकता वाढावी.यातून वाया जािारे
कच्चा मालाचा वापर होईल. कायमस्वरूपी मागिी असल्याने रोजगाराची १२ मदहने
साखळी सुरु राहील. तसेच कमी लागत मधून कला कुसरीचे जोरदार जास्त उत्पन्न
ममळे ल. अशा पयाभवरि परू क असिाऱ्या वस्तांच
ू ा शोध घेत तनममभती कररता प्रोत्साहन
दे िेची आवश्यकता आहे . खालील प्रमािे यादी उदाहरिाथभ दे ण्यात आली आहे .
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१) शटभ बटि, चमचा, बाांबू टे बल, बेंच (आददवासी ववकास ववर्ाग आश्रमशाळाव जजल्हा
पररषद शाळे मध्ये सदर परु वठा मोठ्या प्रमािात होऊ शकतो ) २) सोफा ३)
अगरबत्ती काळी ४) बांगळोइ (झोका) ५) खाट ६) बाांबू बेंच ७) ज्वेलरी बॉक्स ८) फ्लॉवर
पॉट ९) पेन स्टॅं ड, १०) ववांडचाईम ११) डायतनांग सेट १२) बाांबूच्या आराम खुच्याभ
१३) डायतनांग टे बल १४) बेड १५) चटई, १६) फ्रूट बास्केट १७) आकाश ददवे १८)
टॉवेल होल्डर १९) वॉल लॅ म्प २०) बॅंगल्स २१) हे अर जक्लप, २२) रे २३) बाांबच
ू ी
ववववध स्रक्चसभ
गाि/समह
ू स्तरािर बाांबू व्र्िसानर्क / मजराांना स्थाननक बाजाराची उपलब्धता दोन
प्रकारे होऊ शकते ते पढीलप्रमाणे:
अ) समह
ू स्तरािरील सांभाव्र् विक्ी प्रणाली
१) उपरोक्त

यादीत

नमूद

वस्तूांची

ववरी

वस्तू

बनवविारे

सदर

बाांबू

व्यवसातयक/मजूरअथवा त्याांचे सांघटन ठरवेल अशा सोयीच्या पद्धतीने करण्याची
मुर्ा राहील. परां तु ग्रामसर्ा सममतीच्या मशफारशी अन्वये व प्रत्यक्षात ववचार
ववतनमय करून ववरी होिाऱ्या वस्तांव
ू र महसल
ू ठरवेल. याांत ग्रामसर्ेचा तनिभय
अांततम ठरववण्यात यावा.
२) ज्यामध्ये वस्तूांचे दर तनजश्चती करून गावोगाव कफरून ववरी, जवळपासचे
बाजारात नेऊन ववरी, तालुका जजल्हा स्तरावरील बाजारात ववकिे, व्यापाऱ्यास
ववरी व इतर सांर्ाव्य माध्यमातन
ू ववरी होऊ शकेल.
३) सदर वस्तूांचे प्रमशक्षि व ववरी कररता सामाजजक सांस्थेची नेमिूक अथवा
मध्यस्थी ककां वा समन्वयाने ववरी करिे.
४) सामुदहकररत्या ववरी करीता वाहनाांची उपलब्धता करीता पेसा ५ टक्के अबांध
तनधी, ककां वा ववरीतून प्राप्त होिाऱ्या महसुलातून करण्यात यावी. वाहन खरे दी
कररता रक्कम कमी पडत असल्यास दोन्ही तनधी अथवा इतर तनधी उपयोगात
आिण्याचा अचधकार ग्रामसर्ेचा राहील.
ब) तालका स्तरािर क्लस्टर सेंटर उभारणी
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१) बाांबू प्रोत्साहन मांडळ अांतगभत तनधीची उपलब्धता असल्यास तालुका स्तरावर
क्लस्टर सेंटर उर्ारिी करता येिे जास्त उपयक्
ु त तसेच शाश्वत राहील.
२) सदर सेंटर च्या माध्यमातून बाांबू व्यवसातयक/मजुराांच्या गठीत समूहा कडून
वस्तू ववकत घेिे.
३) सदर वस्तूची सेंटर मधून ववरी तसेच तालुका,जजल्हा स्तरावर प्रदशभनी, व्यापारी,
online माकेट, इत्यादीच्या माध्यमातन
ू ववरी
४) सदर वस्तूची ववरी कररता सामाजजक सांस्थेची नेमिूक अथवा मध्यस्थी ककां वा
समन्वयाने ववरी करिे.

बाांबू सव्हे क्षण क्षणचचत्रे
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