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महारा ा ा िवकासात मराठवा ा

तावना: 
 महारा ातील एकूण दशेांचा िवचार करता काही दशे िवकासा या दृ ीने फार गत तर काह च े
मागासलेपण आजही प  दसून ये
कारणे कारणीभूत असलेली दसून यतेात कोणताही दशे कवा रा यांम य े ादिेशक असमतोल आपोआप 
िनमाण होत नाही तर तो िनमाण हो यास काही घटक जबाबदार असतात

याच माण े मानविन मत दखेील असतात मानव िन म
वषानंतर ही मागास राह यामागे राजक य उदासीनता कारणीभूत ठरते ऐितहािसक दृ ा एखादा दशे 
मागास असला तरी काही काळानंतर 
शकते यासाठी गरज असते ती राजक य इ छाश
इ छाश  आज पयत दसून आलेली नाही

नाही आिण या संदभान ेठोस
नाही ज ेकाही िवकासाठीचे
झाल ेआहते. 
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महारा ातील एकूण दशेांचा िवचार करता काही दशे िवकासा या दृ ीने फार गत तर काह च े
मागासलेपण आजही प  दसून यतेे महारा ातील दशेांम ये असमान िवकास हो यासाठी अनेक िविश  
कारणे कारणीभूत असलेली दसून यतेात कोणताही दशे कवा रा यांम य े ादिेशक असमतोल आपोआप 
िनमाण होत नाही तर तो िनमाण हो यास काही घटक जबाबदार असतात. ह ेघटक भौगोिलक

याच माण े मानविन मत दखेील असतात मानव िन मत या घटकांतगत एखादा िविश  दशे अनेक 
वषानंतर ही मागास राह यामागे राजक य उदासीनता कारणीभूत ठरते ऐितहािसक दृ ा एखादा दशे 
मागास असला तरी काही काळानंतर काअसनेा या दशेाला िवकासा या वाहात आणता येऊ 

यासाठी गरज असते ती राजक य इ छाश ची नेमकं मराठवा ा या बाबतीतही राजक य 
इ छाश  आज पयत दसून आलेली नाही.एकूण महारा ा या तुलनेत मराठवा ाचा

ठोस उपाययोजना ही अ ापपयत राबव याचे य
िवकासाठीचे य  केले गेलेले आहते ते कागदोप ी व पाचे
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एक राजकीय िव ेषण 

महारा ातील एकूण दशेांचा िवचार करता काही दशे िवकासा या दृ ीने फार गत तर काह च े
िवकास हो यासाठी अनेक िविश  

कारणे कारणीभूत असलेली दसून यतेात कोणताही दशे कवा रा यांम य े ादिेशक असमतोल आपोआप 
ह ेघटक भौगोिलक, नैस गक, 

त या घटकांतगत एखादा िविश  दशे अनेक 
वषानंतर ही मागास राह यामागे राजक य उदासीनता कारणीभूत ठरते ऐितहािसक दृ ा एखादा दशे 

या दशेाला िवकासा या वाहात आणता येऊ 
ची नेमकं मराठवा ा या बाबतीतही राजक य 

मराठवा ाचा िवकास झालेला 

य  झालेल ेआढळून येत 
व पाच ेव फसवे असे िस  
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फसव ेवधैािनक िवकास महामंडळ

 मागास दशेांचे मागासलेपण दरू कर यासाठी अशा वै
जाते परंतु अशी मडंळ ही फसवी आहते मागास िवभागाकड े
उदाहरण हणजे वैधािनक िवकास मंडळाचा ज म िवधानसभा आिण िवधान प रषद या दो ही सभा
आिण वैधािनक िवकास मंडळा या थापनेचा ठराव 

असला तरी य ात वैधािनक िवकास मंडळाची थापना 

झाली. एखा ा रा यातील िवकिसत भाग आप या िवकासा या आधारे जी राजक य श  ा  क न 

घेतात या श चा वापर क न व िवकिसत भागा या िवकासाला परूक ठरणा या एखा ा लहानशा 
घटना मक तरतुदी दखेील य  अमलात ये यापा
उदाहरण. यातूनच मराठवा ा या िवकासा तीची राजक य उदासीनता दसनू येते अशा िवकास 

मंडळा या ता पुर या व पा या उपाययोज
नाही. या महामंडळाला परेुसा िनधी उपल ध

यामुळेहीमंडळे हणजेएक कारेमराठवा ाचीफसवणूकआहे

मागासलपेण: 

  महारा ा या एकूण िवकास येचा िवचार के यास मराठवा ाचे मागासलपेण सवकष 
व पाचे आह ेह ेल ात यतेे

आह ेिवकासासाठी मु य दोन गो ची गरज असते एक नैस गक साधन संप ी आिण दसुरी मानवी संसाधन े
मराठवाडा दो ही बाजूंनी मागे आहे

जमीन कोरडवा  आह े मराठवा ाचा पि

मह वाचा  आह ेतो औ ोिगक िवकास आिण दु काळ मु चा ह ेदो ही  सोडव यास अपयश आले 
आह ेह े  सोडव यास शासन आिण शासनाकडून सात याने दजुाभाव करणारी वागणूक दले
पु यातील ‘द युिनक फाउंडशेन पुणे

िवभागातील दु काळाचा संशोधना मक अ यास केला आहे

योजनेची अंमलबजावणी,चा

घटकां या बाबतीत मराठवा ा या तुलनते पि म महारा ात भावीपण ेअंमलबजावणी केली अस याच े
दसून आल.े याच सं थे या िडसबर 

मू यमापन: गावे दु काळमु  झाली का

पि म महारा ात या योजनेची काम े जा त माणात झालेले दसून आले

मराठवा ासार या िवशेष मागास 
सहजासहजी ापक होणार नाही मराठवा ा
फारच कमी आह ेयाचा अथ मराठवा ातील गणुा मक जीवनमान कमी तीचे आह े यासाठी राजक य 
नेतृ वाचा आ ही पुढाकार असायला हवा या पढुाकारातून केवळ िनधी या अपे ा असता कामा नयते 
मागासलेपणावर तोडगा काढ या
िततक च गरजेची आह.े 

Cosmos Multidisciplinary Research E-Journal           Online Available at  

Recognized International Peer Reviewed Journal                Impact Factor 4.94               

XI  (November 2021)                                         

सव ेवधैािनक िवकास महामंडळ: 

मागास दशेांचे मागासलेपण दरू कर यासाठी अशा वधैािनक िवकास महामंडळाची थापना केली 
जाते परंतु अशी मडंळ ही फसवी आहते मागास िवभागाकड ेबघ याचा शासनाचा 

िनक िवकास मडंळाचा ज म िवधानसभा आिण िवधान प रषद या दो ही सभा
आिण वैधािनक िवकास मंडळा या थापनेचा ठराव 26 जुलै 1984 रोजी जरी एकमताने मंजरू केलेला 

असला तरी य ात वैधािनक िवकास मंडळाची थापना 1 म े1994 रोजी हणज ेसुमारे दहा वषानंतर 

एखा ा रा यातील िवकिसत भाग आप या िवकासा या आधारे जी राजक य श  ा  क न 

घेतात या श चा वापर क न व िवकिसत भागा या िवकासाला परूक ठरणा या एखा ा लहानशा 
घटना मक तरतुदी दखेील य  अमलात ये यापासून कती दीघकाळ लंिबत ठेवू शकतात याचं ह ेएक 

यातूनच मराठवा ा या िवकासा तीची राजक य उदासीनता दसनू येते अशा िवकास 

मंडळा या ता पुर या व पा या उपाययोजनेतनु मराठवा ाचे मागासलेपण कधीही दरू होऊ शकत 
या महामंडळाला परेुसा िनधी उपल ध क न दला जात नाही

एक कारेमराठवा ाचीफसवणूकआह.े 

महारा ा या एकूण िवकास येचा िवचार के यास मराठवा ाचे मागासलपेण सवकष 
व पाचे आह ेह ेल ात यते.े मराठवा ा या उपजीिवकेचे साधन माग या शेकडो वषापासून फ  शेती 

आह ेिवकासासाठी मु य दोन गो ची गरज असते एक नैस गक साधन संप ी आिण दसुरी मानवी संसाधन े
मराठवाडा दो ही बाजूंनी मागे आह.े मराठवा ाम ये कुठलाही खिनज पदाथ सापडत नाही ब तांश 

रडवा  आह े मराठवा ाचा पि मो र भाग दु काळ वण आहे

मह वाचा  आह ेतो औ ोिगक िवकास आिण दु काळ मु चा ह ेदो ही  सोडव यास अपयश आले 
आह ेह े  सोडव यास शासन आिण शासनाकडून सात याने दजुाभाव करणारी वागणूक दले

द युिनक फाउंडशेन पुणे’ या सं थेने 2016 म ये मराठवाडा आिण पि म महारा  या दोन 

िवभागातील दु काळाचा संशोधना मक अ यास केला आह.े या अ यासात दु काळ िनमलून

चारा छावणी या बाबतीतील वहार, िप याचे पाणीपरुवठा आदी अनेक 

घटकां या बाबतीत मराठवा ा या तुलनते पि म महारा ात भावीपण ेअंमलबजावणी केली अस याच े
याच सं थे या िडसबर 2019 म ये कािशत झाले या “जलयु  िशवार अिभयान योजनेच े

गावे दु काळमु  झाली का?”. या संशोधना मक अ यासातून दखेील मराठवा ा या तुलनेत 

पि म महारा ात या योजनेची काम े जा त माणात झालेले दसून आले

मराठवा ासार या िवशेष मागास भागा साठी वतं  धोरण असणे आव यक आह े शासनाचे धोरण 
सहजासहजी ापक होणार नाही मराठवा ा या स याचा मानवी िनदशांक इतर िवभागां या तुलनेत 
फारच कमी आह ेयाचा अथ मराठवा ातील गणुा मक जीवनमान कमी तीचे आह े यासाठी राजक य 
नेतृ वाचा आ ही पुढाकार असायला हवा या पढुाकारातून केवळ िनधी या अपे ा असता कामा नयते 
मागासलेपणावर तोडगा काढ यासाठी सुयो य धोरणा मक पयाय आिण यासाठीची ापक सहमती 
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िनक िवकास महामंडळाची थापना केली 
याचा शासनाचा दृ ीकोण कसा आह ेयाच े

िनक िवकास मडंळाचा ज म िवधानसभा आिण िवधान प रषद या दो ही सभागहृांनी 
रोजी जरी एकमताने मंजरू केलेला 

रोजी हणज ेसुमारे दहा वषानंतर 

एखा ा रा यातील िवकिसत भाग आप या िवकासा या आधारे जी राजक य श  ा  क न 

घेतात या श चा वापर क न व िवकिसत भागा या िवकासाला परूक ठरणा या एखा ा लहानशा 
सून कती दीघकाळ लंिबत ठेवू शकतात याचं ह ेएक 

यातूनच मराठवा ा या िवकासा तीची राजक य उदासीनता दसनू येते अशा िवकास 

मागासलेपण कधीही दरू होऊ शकत 
 क न दला जात नाही. 

महारा ा या एकूण िवकास येचा िवचार के यास मराठवा ाचे मागासलपेण सवकष 
मराठवा ा या उपजीिवकेचे साधन माग या शेकडो वषापासून फ  शेती 

आह ेिवकासासाठी मु य दोन गो ची गरज असते एक नैस गक साधन संप ी आिण दसुरी मानवी संसाधन े
मराठवा ाम ये कुठलाही खिनज पदाथ सापडत नाही ब तांश 

भाग दु काळ वण आह.े मराठवा ात सवात 

मह वाचा  आह ेतो औ ोिगक िवकास आिण दु काळ मु चा ह ेदो ही  सोडव यास अपयश आले 
आह ेह े  सोडव यास शासन आिण शासनाकडून सात याने दजुाभाव करणारी वागणूक दललेी आह े

म ये मराठवाडा आिण पि म महारा  या दोन 

या अ यासात दु काळ िनमलून, मनरेगा, या 

िप याचे पाणीपरुवठा आदी अनेक 

घटकां या बाबतीत मराठवा ा या तुलनते पि म महारा ात भावीपण ेअंमलबजावणी केली अस याच े
जलयु  िशवार अिभयान योजनेच े

तनू दखेील मराठवा ा या तुलनेत 

पि म महारा ात या योजनेची काम े जा त माणात झालेले दसून आल.े शासनाचे धोरण 

गा साठी वतं  धोरण असणे आव यक आह े शासनाचे धोरण 
या स याचा मानवी िनदशांक इतर िवभागां या तुलनेत 

फारच कमी आह ेयाचा अथ मराठवा ातील गणुा मक जीवनमान कमी तीचे आह े यासाठी राजक य 
नेतृ वाचा आ ही पुढाकार असायला हवा या पढुाकारातून केवळ िनधी या अपे ा असता कामा नयते 

साठी सुयो य धोरणा मक पयाय आिण यासाठीची ापक सहमती 
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