
              Cosmos Multidisciplinary Research E
              Recognized International Peer Reviewed Journal

Volume VI,  Issue XII  (December

वंिचत उपिे त

 

तावना  

 मराठवाडा हदैराबाद या िनजाम राजवटीपासून वतं  होऊन 

वळून पाहतांना मराठवा ाचे

या माणे आधुिनकतेचीमू ये,

वारे(िश ण सं था) होते ते मराठवा ात खूप उिशरा पोहोचले

शेतीपूरक धोरणांचा, औ ोिगक िवकासाचा लवलेशही न हता  िनजामा या पाडावानंतर 

मराठवाडा िवभाग िवनाअट संयु  महारा ा

अशी ऐितहािसक पा भूमी असलेला मराठवाडा शेती िवकास

सुधारणा, ह रत ांित, पाणी साठे िन मती

औ ोिगक िवकास इ यादी सव गो म ये आजही खूप मागे आह े ह े  गेली 
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मराठवाडा हदैराबाद या िनजाम राजवटीपासून वतं  होऊन 74 

ाचे मागासलेपण सहज दसून येते ि टशां या वच वाखाली

, संचार साधने, दळणवळणाचे माग, औ ोगीकरण

होते ते मराठवा ात खूप उिशरा पोहोचले. इतर सुिवधांचा वनवा होता 

औ ोिगक िवकासाचा लवलेशही न हता  िनजामा या पाडावानंतर 

मराठवाडा िवभाग िवनाअट संयु  महारा ात सामील झाला. 

ऐितहािसक पा भूमी असलेला मराठवाडा शेती िवकास, पीक प तीतील िनयोजन

पाणी साठे िन मती, पाणी साठी िनयोजन, नैस गक साधन संप ी

औ ोिगक िवकास इ यादी सव गो म ये आजही खूप मागे आह े ह े  गेली 
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74 वष पूण झाली मागे 

मागासलेपण सहज दसून येते ि टशां या वच वाखालील दशेात 

औ ोगीकरण, आिण िश णाची 

इतर सुिवधांचा वनवा होता 

औ ोिगक िवकासाचा लवलेशही न हता  िनजामा या पाडावानंतर 

 

पीक प तीतील िनयोजन, जमीन 

नैस गक साधन संप ी, 

औ ोिगक िवकास इ यादी सव गो म ये आजही खूप मागे आह े ह े  गेली 74 वषापासून 
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सोडव यात आले नाहीत. संयु  महारा ा या रा यक यानी अ ाप पयत मराठवाडा वंिचत 

उपेि तच ठेवला आह ेमराठवाडा आजही मागासलेलाच आह ेआिण आणखी कती वष हा िवभाग 

वंिचत उपेि त राहणार आह ेहा एक मोठा  आहे

राजक य नतेृ वाची उदासीनता

 मराठवा ातील जवळपास 

आिण वसाय शेती अस याचे सांगत असतात पण शेतक यां या िहताचे  सोडव याचा य  

करत नाहीत.िवदभापे ाही मराठवा ातील शेतकरी आ मह येचे माण आज वाढलेलं आहे

आतापयत शेती िवकासाचे आिण शेतमालाला हमी भाव िमळवून दे याचे य  झाले नाहीत मो ा 

क पां या प रसरात पि म महारा ातील सहकार े ाचे अनुकरण करत साखर कारखाने काढले 

गेले पण दु काळी ि थतीत अनेक साखर कारखाने बंद ठेवावे लागतात

साखर कारखाना सुरळीत आिण न यात चालत नाही

शेती पूरक जोड वसाय, 

कर यात आला नाही. यािशवाय ामीण सहकारी बँक सोसाय

वगळता सवच सहकारी सं था तो ात कवा बुिडत िनघ या या मागावर आहे

सवच िज हा म यवत  सहकारी बँका या तर गॅस वर आहते

सु वि थत वहार करणारी नाही

  कोरडवा  शेती िवकासाचा य  एकाही राजक य नेतृ वाने 

मराठवा ातील शेती े  मागासलेले रािहले आह े मराठवा ातील राजक य नेतृ

िवकासासाठी ावहा रक पातळीवर नवनवीन योग करायला हवे होते

वसाय असणारे िवकास करणे गरजेचे होते मराठवाडा िवभाग पूणतः शेतीवर अवलंबून 

िवभाग आह.े तरी याबाबत राजक य नेतृ वाने मो ा माणात आजतागायत उदासीनता दाखवली 

आह ेप रणामतः मराठवाडा मागास रािहला आहे
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संयु  महारा ा या रा यक यानी अ ाप पयत मराठवाडा वंिचत 

उपेि तच ठेवला आह ेमराठवाडा आजही मागासलेलाच आह ेआिण आणखी कती वष हा िवभाग 

वंिचत उपेि त राहणार आह ेहा एक मोठा  आह.े 

ता: 

मराठवा ातील जवळपास 90 ट े  नेतृ व खाजगी आिण सावजिनक सभेत वतःचा वारसा 

आिण वसाय शेती अस याचे सांगत असतात पण शेतक यां या िहताचे  सोडव याचा य  

पे ाही मराठवा ातील शेतकरी आ मह येचे माण आज वाढलेलं आहे

आतापयत शेती िवकासाचे आिण शेतमालाला हमी भाव िमळवून दे याचे य  झाले नाहीत मो ा 

क पां या प रसरात पि म महारा ातील सहकार े ाचे अनुकरण करत साखर कारखाने काढले 

दु काळी ि थतीत अनेक साखर कारखाने बंद ठेवावे लागतात.आता मराठवा ाती

साखर कारखाना सुरळीत आिण न यात चालत नाही. शेतीवर आधा रत इतर उ ोग वसाय

 शेतीमाल या उ ोग, शेती पूरक उ ोग े  आद चा िवकास 

यािशवाय ामीण सहकारी बँक सोसाय ा सु  के या पण अपवादा मक 

सवच सहकारी सं था तो ात कवा बुिडत िनघ या या मागावर आहे

सवच िज हा म यवत  सहकारी बँका या तर गॅस वर आहते. एकाही िज ातील सहकारी बँक 

सु वि थत वहार करणारी नाही. 

कोरडवा  शेती िवकासाचा य  एकाही राजक य नेतृ वाने 

मराठवा ातील शेती े  मागासलेले रािहले आह े मराठवा ातील राजक य नेतृ

िवकासासाठी ावहा रक पातळीवर नवनवीन योग करायला हवे होते

वसाय असणारे िवकास करणे गरजेचे होते मराठवाडा िवभाग पूणतः शेतीवर अवलंबून 

तरी याबाबत राजक य नेतृ वाने मो ा माणात आजतागायत उदासीनता दाखवली 

आह ेप रणामतः मराठवाडा मागास रािहला आह.े 
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संयु  महारा ा या रा यक यानी अ ाप पयत मराठवाडा वंिचत 

उपेि तच ठेवला आह ेमराठवाडा आजही मागासलेलाच आह ेआिण आणखी कती वष हा िवभाग 

ट े  नेतृ व खाजगी आिण सावजिनक सभेत वतःचा वारसा 

आिण वसाय शेती अस याचे सांगत असतात पण शेतक यां या िहताचे  सोडव याचा य  

पे ाही मराठवा ातील शेतकरी आ मह येचे माण आज वाढलेलं आह.े 

आतापयत शेती िवकासाचे आिण शेतमालाला हमी भाव िमळवून दे याचे य  झाले नाहीत मो ा 

क पां या प रसरात पि म महारा ातील सहकार े ाचे अनुकरण करत साखर कारखाने काढले 

आता मराठवा ातील एकही 

शेतीवर आधा रत इतर उ ोग वसाय, 

शेती पूरक उ ोग े  आद चा िवकास 

सु  के या पण अपवादा मक 

सवच सहकारी सं था तो ात कवा बुिडत िनघ या या मागावर आहते. मराठवा ातील 

एकाही िज ातील सहकारी बँक 

कोरडवा  शेती िवकासाचा य  एकाही राजक य नेतृ वाने केला नाही प रणामी 

मराठवा ातील शेती े  मागासलेले रािहले आह े मराठवा ातील राजक य नेतृ वाने  शेती 

िवकासासाठी ावहा रक पातळीवर नवनवीन योग करायला हवे होते. तसेच शेतीला जोड 

वसाय असणारे िवकास करणे गरजेचे होते मराठवाडा िवभाग पूणतः शेतीवर अवलंबून असणारा 

तरी याबाबत राजक य नेतृ वाने मो ा माणात आजतागायत उदासीनता दाखवली 
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ादिेशक असमतोल: 

  महारा ातील िवभाग िनहाय िवकासा या असमतोलाचे मोजमाप क न अनुशेष िनि तीचे 

काम अनुशेष िनदशांक सिमतीने 

या याच आधारावर आताही रा यपाल िवकास िनधीचे वाटप करीत आहते

िनकषावरच आजही वाटप क न मराठवा ावर फार मोठा अ याय केला जात आहे

ादिेशक असमतोल कमी हो याऐवजी वाढतच गेला आह ेआिण तो कमी कर

केले गेले नाहीत. वैधािनक िवकास महामंडळ असूनही याला पुरेसा िनधी द

प रणामी मराठवा ाचा िवकास संथगतीने चालू आह े या तुलनेत पि म महारा  क येक पटीने 

अ ेसर होत गेला आह.े 

थोड यात: 

  मराठवाडा ऐितहािसक दृ ीने तर मागास होताच तो आज वंिचत उपेि त पण आह े

राजक य नेतृ वाने आता तरी मराठवा ावरील 

आह.े मराठवा ाचा िनधी याला पूणतः िमळालाच पािहजे औ ोिगकर

शेतीपूरक वसायाला ो साहन दऊेन भांडवल दखेील उपल ध क न दणेे गरजेचे आहे

शेतीवर पूणतः अवलंबून अस यामळेु आिण ही शेती कोरडवा  अस यामळेु तो ात आह ेप रणामी 

मराठवा ात शेतकरी आ मह येचे माण देखील दवस दवस खूप वाढ

सदंभ; 

1) दिैनक सकाळ, स रंग लेखन मािलका

2) दिैनक द  मराठी, संपादक य

3) पडसेलालजी,”संयु  महारा ाचे महामंथन

4) महारा ा या समतोल ादिेशक िवकासा या ावरील उ  सिमतीचा अहवाल

िवभाग, महारा  शासन

5)  दिैनक महारा  टाइ स
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महारा ातील िवभाग िनहाय िवकासा या असमतोलाचे मोजमाप क न अनुशेष िनि तीचे 

काम अनुशेष िनदशांक सिमतीने 1994 सालाची आकडवेारी घेऊन 24 

च आधारावर आताही रा यपाल िवकास िनधीचे वाटप करीत आहते

िनकषावरच आजही वाटप क न मराठवा ावर फार मोठा अ याय केला जात आहे

ादिेशक असमतोल कमी हो याऐवजी वाढतच गेला आह ेआिण तो कमी कर

वैधािनक िवकास महामंडळ असूनही याला पुरेसा िनधी द

प रणामी मराठवा ाचा िवकास संथगतीने चालू आह े या तुलनेत पि म महारा  क येक पटीने 

मराठवाडा ऐितहािसक दृ ीने तर मागास होताच तो आज वंिचत उपेि त पण आह े

आता तरी मराठवा ावरील अ याय दरू कर याचे ामािणक य  करणे गरजेचे 

मराठवा ाचा िनधी याला पूणतः िमळालाच पािहजे औ ोिगकरणास चालना दऊेन येथील 

शेतीपूरक वसायाला ो साहन दऊेन भांडवल दखेील उपल ध क न दणेे गरजेचे आहे

शेतीवर पूणतः अवलंबून अस यामळेु आिण ही शेती कोरडवा  अस यामळेु तो ात आह ेप रणामी 

मराठवा ात शेतकरी आ मह येचे माण देखील दवस दवस खूप वाढलं आहे

स रंग लेखन मािलका, 17 स टबर, 2020. 

संपादक य, 20 िडसबर, 2011  

संयु  महारा ाचे महामंथन” मुंबई, 2010  

महारा ा या समतोल ादिेशक िवकासा या ावरील उ  सिमतीचा अहवाल

महारा  शासन, मुंबई, 2013 

दिैनक महारा  टाइ स, संपादक य, 18 स टबर, 2018 
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महारा ातील िवभाग िनहाय िवकासा या असमतोलाचे मोजमाप क न अनुशेष िनि तीचे 

24 वषापूव  केले होते व 

च आधारावर आताही रा यपाल िवकास िनधीचे वाटप करीत आहते. फार वषापूव  या 

िनकषावरच आजही वाटप क न मराठवा ावर फार मोठा अ याय केला जात आह.े महारा ातील 

ादिेशक असमतोल कमी हो याऐवजी वाढतच गेला आह ेआिण तो कमी कर याचे ामािणक य  

वैधािनक िवकास महामंडळ असूनही याला पुरेसा िनधी दला जात नाही. 

प रणामी मराठवा ाचा िवकास संथगतीने चालू आह े या तुलनेत पि म महारा  क येक पटीने 

मराठवाडा ऐितहािसक दृ ीने तर मागास होताच तो आज वंिचत उपेि त पण आह े

ामािणक य  करणे गरजेचे 

स चालना दऊेन येथील 

शेतीपूरक वसायाला ो साहन दऊेन भांडवल दखेील उपल ध क न दणेे गरजेचे आह.े मराठवाडा 

शेतीवर पूणतः अवलंबून अस यामळेु आिण ही शेती कोरडवा  अस यामळेु तो ात आह ेप रणामी 

आह.े 

महारा ा या समतोल ादिेशक िवकासा या ावरील उ  सिमतीचा अहवाल, िनयोजन 


