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तावना:
परं डा तालु या या

वकासात भैरवनाथ साखर कारखा याचे योगदान मह वाचे आहे .

अवषण वण भागातील तालक
ु ा ते धरणांचा तालक
ु ा अशी नवी ओळख परं डा तालु याने नमाण केल
आहे . परं डा तालु याची लोकसं या १ लाख ४० हजार आहे . मागील दोन वषापासून ऊसा या
वेगाने वाढ होत असून २०२०-२१
२१ या आ थक वषात ५ हजार ३२३ हे टर

े ात

े ऊसाखाल होते तर २०२१-

२२ वषात १४ हजार ८१२ हे टर झाले(कृषी वभाग) असून आज परं डा एक बागायती तालुका ओळखला
जात आहे . परं डा तालु या या वकासात साखर कारखा याचे योगदान अ यासताना पीक प दतीतील
बदल ल

वेधन
ू घेणार आहे . ऊस

े ात दरवष द ु पट ने वाढ होत असून

ामीण बेरोजगार सु दा

कमी होत आहे . शेतकर आ ण कामगार यां या राहणीमानात सुधारणा झालेल आहे . परं डा तालु यात
साखर कारखा या शवाय इतर उ य गाचा वकास होत आहे . भैरवनाथ साखर कारखाना, बाणगंगा
सहकार साखर कारखाना आ ण इं े वर साखर कारखा यामुळे परं डा तालु या या वकासाला चालना
मळाल असन
ू आज खंडसर , गळ
ु , म य, खत उ पादन करणारे सह उ पादन करणारे क प सु झाले
आहे त

संशोधन उ ेश:
● साखर कारखाने आ ण वकास याचा सबंध अ यासणे.
● परं डा तालु यातील साखर कारखा या या सम या अ यासणे.
● परं डा तालु या या वकासात साखर कारखा या या भू मकेचा अ यास करणे.
● लोकां या राहणीमानात झालेला बदल अ यासणे.
● साखर उ पादनाबरोबर इतर उपउ पादनांचे उ पादन सु झाले आहे त का याचा अ यास करणे.

Volume VII, Issue V (May 2022)

Page 1

Cosmos Multidisciplinary Research E
E-Journal
Recognized International Peer Reviewed Journal

Online Available at www.cmrj.in

Impact Factor 4.94

ISSN No. 2456-1665

परं डा तालु याचे थान:
उ तर १८ ते १८ उ तर अ व ृ त आ ण रे खाव ृ तीय व तार ७५ पु ्व ते २९ पुव रे खाव ृ ता
दर यान असून उ तरे स जामखेड, पूवस भूम व बाश , द
आहे . परं डा तालु याचे

णेस माढा आ ण पि चमेला करमाळा तालुका

े फळ ८६७.६० चौ कमी असून लोकसं या १ लाख ४० हजार आहे . परं डा

तालु यात ९५ गावांचा समावेश होतो.
नकाशा

उ मानाबाद िज

. १ उ मानाबाद िज हा

यात एकूण १३ कारखाने आहे त. यापैक ९ कारखाने २०१७-१८ गळीत

हं गामात सु होते. या सव साखर कारखा यांनी मळून ११ लाख, ९ हजार मे क टन ऊसाचे गाळपातून
१० लाख ३१ हजार ि वंटल साखरे चे उ पादन घेतले आहे .
अथ यव थेत साखर उ योगाचे मह व :
भारतातील ६८ ट के लोकसं या उपजी वकेसाठ कृषीवर अवलंबून आहे . १९५० म ये रा
उ प नात कृषी

े ाचा वाटा ५३ ट के होता. परं तु सन २०२१ म ये कृषी

झाला आहे . भारतात हवामान अनुकूलतेनुसार

य

े ाचा २०.२ ट के पयत कमी

व वध पके पकवल जातात.
जातात जल संचन उपल ध

असले या दे शात ामु याने ऊस पीक घेतले जाते. ऊसा या वजनात घट होत अस याने सव साखर
कारखाने ऊस उ पादक

े ात उभारले जातात. ऊसापासून साखर, गुळ, खंडसर , इथेनॉल, म य, मळी,

बायोगॅस, बॅगेज, चपाडे, वीज कंपो ट खत इ याद उपउ पादने साखर कारखा यांतून घेतल जातात.
ऊस या क चा मालापासून १० उ पादने मळतात. हे उ योग
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ानाचा यो य वापर के यास साखर कारखाने भारता या अथ यव थेचा कणा होतील. इथेनॉल वीज

व बायोगॅस उ पादनात वाढ के यास भारता या परक य चलनाची बचत होईल.
होईल उ पादन खचात बचत
होऊन जा त नफा कम वणारा उ योग हणून साखर कारखा यांची ओळख नमाण होईल.
भारतात प हला सहकार साखर कारखाना नगर िज
ते हापासन
ू महारा

ा या

यातील

वरानगर येथे थापन झाला

ामीण वकासाचे एक मख
ु साधन हणन
ू साखर कारखा यांकडे पा हले

जाते. ऊस उ पादनात अ ेसर रा य हणन
ू महारा
एकूण २०२ कारखाने महारा

ाला ओळखला जाते. सहकार आ ण खाजगी असे

ात आहे त. साखर कारखा याचे वतरण असमान व पाचे आहे . कोकण

वभागात साखर कारखा याचे नाह त. पि चम महारा

आ ण अवषण भागात जा त कारखाने आहे त

तर वदभ आ ण खानदे शात कारखातह सं या कमी आहे .
परं डा तालु यात साखर कारखा याचा वकास:
उ मानाबाद िज हा कमी पज य असले या

दे शात येतो. याच िज

यातील एक मागास

तालुका हणून परं डा ओळखला जातो. परं डा तालु या या समावेश अवषण वण दे शात होतो. परं डा
तालु यात २००८ पुव एकह साखर कारखाना न हता. परं तु सीना कोळे गाव धरणामुळे परं डा आ ण
करमाळा तालु यात संचना ांती झाल . जल संचन सु वधेमुळे तालु यातील ओ लताखाल ल
वाढले. येथील शेतकर मो या

माणात ऊसाची शेती क

े

लाग याने परं डा तालु यात ३ साखर

कारखाने सु झाले असून या साखर कारखा यामुळे तालु यातील लोकांचे सामािजक व आ थक वकास
झाला आहे .
परं डा तालु यातील प हला साखर कारखाना :
उ मानाबाद िज

यातील परं डा तालु यातील २००८ नंतर ३ साखर कारखाने सु झाले असून

भैरवनाथ साखर कारखा याची सु वात २००९ रोजी झाल . या कारखा यांने गाळप सु
बाणगंगा सहकार साखर कारखाना आ ण इं े वर साखर कारखाना सु

के यानंतर

झाले तर अ त र त ऊसाचा

न नमाण झालेला आहे . याअनुषंगाने परं डा तालु याची नवड अ यास वषय हणून केल आहे .
२००८ पुव परं डा तालुका मागास होता परं तु सीना कोळे गाव धरणामुळे परं डा तालु यात ३ साखर
कारखाने सु झाले. ऊस

े ातील वाढ बरोबर कारखा यां या सं येत वाढ होत आहे .

भैरवनाथ साखर कारखाना :
भैरवनाथ साखर कारखाना ामु याने ऊस उ पादक
साल

थम गाळप सु झाले. सु वातीला दै नक गाळप

े ात उभार यात आला असून सन २००९

मता २५०० मे. टन होती.
होती ती आता ३५०० मे.

टन कर यात आल आहे .
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. 2 भैरवनाथ साखर कारखाना, सोनार

संदभ : भैरवनाथ साखर कारखाना वेबसाईट
सोनार येथील भैरवनाथ साखर कारखा याने १ लाख २२ हजार ८२० मे क टन ऊसाचे गाळप
़
कर त ९६ हजार ७०० ि वंटल साखर उ पाद त केल आहे . (२०१७-१८). ऊस तोडणी व वाहतूक
कर यासाठ
य तीला

क, ॅ टर आ ण बैलगाडी अशी यं णा आहे . साखर कारखाना
यां या कामा या

े ात काम करणा या

व पात आ थक मोबदला दला जात आहे . प रणामी लोकां या

उ प नात वाढ होत आहे .
भैरवनाथ साखर कारखाना खाजगी मालक चा आहे . साखर कारखा यात साखर उ पादनाबरोबर
डि टलर
सु

ोजे ट, रफाइनर शुगर ोजे ट, वीज न मती क प, आ◌ॅि सजन आ ण मळी क प

आहे त. भैरवनाथ साखर कारखाना सोनार येथे १४.५ मे. वॅट वीज न मती केल जाते. तसेच

इथेनॉल उ पादन ह घेतले जाते.
बाणगंगा साखर कारखाना:
बाणगंगा साखर कारखाना परं डा तालु यातील दस
ु रा साखर कारखाना असून या कारखा याची
गाळप

मता ३५०० मे. टन असून सन २०२१-२२ वषात ५ लाख ३०३ टन उसाचे गाळप क न ६ लाख २४

हजार २३० ि वंटल साखर उ पादन घेतले.
ऊस

े वाढ स पोषक घटक :
परं डा तालु यात सप
ु ीक रे गरू मद
ू सीना नद व त या उपन या या दे शात गाळाची
ृ ा असन

काळी मद
ृ ा आढळते. डोमगाव आ ण कोळे गाव दर यान सीना नद वर धरण बांध यात आले असून
उपसा कॅनाल संचन प तीचा अवलंब क न संपुण तालुका ओ लताखाल ल आण यात आला आहे .
नळी, दध
ु ी, चांदणी या न यांवर धरण बांध यात आलेल असून परं डा तालु या या द
वजनी बोगदा आहे . जल संचन सु वधेमळ
ु े तालु यात दरवष ऊसा या
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ऊस लागवडीस पोषक वातावरण :
परं डा तालु यात २००८ पुव एकह कारखाना न हता. जल संचन सु वधा नस याने ऊसाचे

े

कमी होते. कमी पा यावर येणार पीके घेतल जात होते. प रणामी तालु यातील शेतक यांचे दरडोई
उ प न कमी होते. वजनी-सीना
सीना बोगदा, सीना कोळे गाव, चांदणी, साकत, खंडे वरवाडी,
वरवाडी पांढरे वाडी,
इनग दा-आनाळा या धरणामळ
ु े ऊस लागवड

े वाढले आहे .

शेती वकास योजना:
ऊस शेतीचे दर हे टर उ पादन वाढ व यासाठ सवतोपर

य न सरकार करत आहे . खोडवा

ऊस यव थापन करताना शेतक यांनी ऊस पाचाट जाळू नये यासाठ साखर कारखाने जनजागत
ृ ी
करतात. सुधा रत बेने योजनेतंगत साखर कारखाने सभासदांना जा त शकरायु त व लवकर प रप व
होणा या बेणे वाटप करतात. लागवड प दतीत सध
ु ारणा, ऊस संशोधन क ाने शफारस केलेल ऊसा या
जातीची लागवड कर यास शेतक यांना ो साहन दले जात आहे . रासाय नक खताऐवजी कंपो ट खत
वापर यास ो साहन दले जात आहे .
माती पर

ण, वायोकंपो ट बॅग, ठबक संचन अनुदान, सौर पंप योजना या मा यमातून

सरकार आ ण साखर कारखाने ऊस उ पादक शेतक यांना सहकाय करत आहे त. या वारे दर हे टर ऊस
उ पादकता वाढवल जात आहे . पयावरण संर ण कर यासाठ साखर कारखाने शेतक यांना

व वध

फळझाडे लागवड कर यासाठ आ थक मदत करत आहे .
सामािजक काय:
साखर उ योगामुळे

ामीण भागाचा सामािजक वकास होत आहे . सामािजक बां धलक तून

साखर कारखाने सामु हक ववाह सोहळा, र तदान शबीर, अपंग उपचार काय म,
म ने दान, तसेच जे ठ
शेतक यांना मोफत आरो य तपासणी
तपासणी, मल
ु ं या ज मदरात वाढ हो यासाठ प ह या मल
ु ं या नावाने
सुर

तठे व योजना, माता आरो य तपासणी, म हलांना मोफत कौश य वकास

भागातील लोकांचा सामािजक तर उं चाव यासाठ

श ण वारे

ामीण

य न केला जात आहे .

साखर उ योगा या सम या:
१. हं गामी मा सन
ू पज यामळ
ु े ऊस

े ात अचानक घट होते.

२.साखर आ ण ऊस दराबाबत कायम अ नि चतता.
३.ऊस शेतक यांना मळणारा अपुरा परतावा.
४.बॅकाकडून कारखा यांना मळणार अपुर आ थक मदत.
५.वाढ या महागाईमुळे ऊस उ पादन खचात होणार वाढ.
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न दरवष नमाण होत आहे .

७.ऊसतोड कामगारांचा तुटवडा नमाण होत आहे .
साखर उ योगा या सम यावर उपाय :
१. साखर कारखा यांनी खच आधा रत आधारभूत कंमत धोरण जाह र करावे.
२.शेतक यांची दे णी दे यासाठ बॅकाकडून अ त र त भांडवल मळावे.
३.कारखा यांची गाळप

मता व कालावधीत वाढ करावी.

४.साखर नयातीवर ल नबध कमी करावेत.
५.अ त र त ऊस

न सोड व यासाठ साखर कारखा यांना वीज आ ण इथेनॉल न मत स ो साहन

यावे.
६. इथेनॉलवर चालणा या वाहनांचा वापर साखर कारखा यांनी करावा.
७.पे ोल आ ण डझेलम ये इथेनॉल म णाचे माण ५० ट के पयत वाढवावे.
८.दर हे टर ऊस उ पादन वाढ व यासाठ शेतकर मागदशन शबीरे आयोिजत करावी.
न कष:
१.साखर कारखा यामुळे शेतकर ऊस शेतीकडे आक षत होत आहे त.
२.कमी पज य असले या दे शात साखर उ योग सु होत आहे त.
३.साखर कारखा यात ऊसापासून उप उ पादन

क प सु

झा यानं लोकांना रोजगार मळा याने

ामीण बेरोजगार कमी झाल आहे .
४.इथेनाल, वीज, मळी यासार या उप उ पादनामुळे इंधन सम येवर तोडगा काढ यास साखर
कारखाना यश वी होत आहे त.
५. साखर कारखा याबरोबरच इतर परु क उ योग परं डा तालु यात सु होत आहे त.
६. साखर कारखा यामुळे परं डा तालु यातील लोकांचे दरडोई उ प न वाढले असून राहणीमानात
सुधारणा झाल आहे .
७. परं डा तालु यात साखर उ योगामुळे सामािजक आ ण आ थक वकासास गती मळाल आहे .
समारोप:
परं डा तालु यात साखर कारखा याचे प रणाम सकारा मक दसन
ू येत असन
ू अनेक लोकांना
रोजगार दला आहे . भ व यात साखर कारखा याची गाळप
होणार आहे . साखर उ योगामुळे

मतेतील वाढ बरोबरच रोजगारातह वाढ

ामीण भागात आ थक प रवतन होत आहे . कारखा यांना पुरक सेवा

दे णारे अनेक लघु उ योग परं डा तालु यात येत आहे त. जड वाहने पुरवठादार,
वठादार शेती यं े उ पादन
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उ योग, आ◌ॅटोमोबाईल उ योग
योग, पे ोल पंप, बँक ंग व माक टंग सेवा दे णा या कंप या, वाहन खरे द व

सटर, वाहन द ु

ती सटर
सटर(गॅरेज), हा◌ॅटेल आ ण इतर पुरक सेवा दे णारे उ योग तालु यात सु

झाले आहे त. या सव उप मामुळे बेरोजगार लोकांना रोजगार उपल ध होत असून यांचे दरडोई उ प न
वाढत आहे .
एकंदर त साखर कारखा यामळ
ु े परं डा तालु यातील गर बीचे माण कमी होत असन
ू अवैध धंदे,
बेरोजगार , कुपोषण, बालमृ यू, माता म ृ यु या सं येत घट झाल असन
ू सव भागाचा सवा गण वकास
होत आहे . वीज, इथेनॉल न मतीमुळे साखर कारखाने शेतक यांना जा त भाव दे णारे उ योग ठरत
अ◌ाहे . साखर उ योगामुळे ामीण उ योगांना नवसंजीवनी मळल आहे . बंद पडलेले

क प पु हा सु

होत आहे त.
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३.भारताचा आ थक पाहणी अहवाल
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