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महारा  रा यान ंआ हाला काय िदल?ं 

ले० ा० मनोहर राईलकर 
 

मा या मनातला, वर उ ेिखलेला तो न मला अस ंसांगतोय क  गुजराथ आिण महारा  ा दोन रा यां या 
गतीची तुलना क न पाहा. काय आढळतं? अगदी पिहली बाब हणज,े तुलना कर याइतपत तरी महारा ाची अव था 

आह े का? गुजरातन ं जी गती केली आह,े ित या जवळपास जा याची तरी महारा ाची पा ता आह े का? 
ऑिलंिपकम य े भाग घे याकरतासु दा िकमान पा ता असावी लागते. नाही तर हसंच हो याचा संभव राहतो, अस ं
हणतात. 

 

नुकतीच आप या महारा ान ं प ाशी पूण केली. सरकार पातळीवर याचा गाजावाजाही पु कळ झाला. पण, 
मा या मनात एक न सात यान ंयेत रािहला आह,े ‘५० वषात महारा  रा यान ंआ हाला काय िदल?ं’ 

आ हाला हणज ेमहारा ात या जनतेला. खरंच काय िदल?ं आमची कोणती गती झाली? आम या जीवनात 
चार सुखाच ेिदवस आल ेक  आम या हालअपे ांत भरच पडली? प ास वष हणजे थोडाथोडका काळ न ह.े पंचवीस 
वषाची एक िपढी मानली तर दोन िप ांचा काळ लोटला. सुवणमहो सवािमिम  पु कळांनी नाना कारच े लेख 
िलिहल.े पण य ात जनते या अव थेत अ य प अशी काही सुधारणा झाली का? क  हो या या प रि थतीत 
िबघाडच झाला आह?े िन प  िसंहावलोकन कुणी करायच?ं कधी करायच?ं 

भाषावार ांतरचनेनंतर इतर बहतेक िवभागांना आपाप या भाषांची रा य ं िमळाली. पण, महारा  आिण गुजरात 
ांच ंएक ैभािषक रा य िनमाण झालं. यािव  चळवळी उ या रािह या. आिण १ मे १९६० रोजी या ैभािषक 

रा याची फाळणी होऊन गुजरात व महारा  अशी दोन भािषक रा य ं अि त वात आली. आिण दो ही रा यांना 
आपापला िवकास वतं पण ंकर याची एक चांगली संधी उपल ध झाली. हे सारं ठीकच हणायच.ं पण, तरीही मा या 
मनात या नाच ंउ र मला काही िमळत नाही. कुणाला माहीत असेल तर समजून घे याची माझी इ छा आह.े 

गो ा दुघटनेनंतर गुजरातम य े या दंगली झा या यासाठी गुजरातच े मु यमं ी ी० नर  मोदी ांना 
झोडप याचंच कार थान सदैव राजक य प  आिण यांच ेपािठंबादाते करीत रािहल.े य ात काय घडलं, ते कुणी 
घडवल,ं का घडल,ं ा नात यांना रस न हता. नर  मोद ना झोडपायला िमळतंय ना, पु कळ झाल.ं याकरता काही 
िति त सािहि यकांनी खोटेपणाचाही अवलंब केला. तेही सांगणार आह.े या सग यां या दुदवान ं गुजरातमधील 

जनता काही या (अप) चाराला दाद देत नाही, अस ं ल ात आल.ं कारण जनता सात यानं नर  मोद नाच 
मु यमं ा या जागेवर बसवीत आह.े इतकंच कशाला? माग या िनवडणुक त संघ, िव व िहंद ूप रषद आिण य  
मोद चा वतःचाच प  हणज े भाजप अशा ितहेरी समिवचारी संघटनांचा अंतगत िवरोध असूनही ते भरघोस 
पािठं यान ं िनवडून आले. कदािचत, यांना िद ी या ब ा थांची मनधरणी करावी लागली नाही, हीही काह ची 
पोटदुखी असेल. 

मा या मनातला, वर उ ेिखलेला तो न मला अस ंसांगतोय क  गुजराथ आिण महारा  ा दोन रा यां या 
गतीची तुलना क न पाहा. काय आढळतं? अगदी पिहली बाब हणज,े तुलना कर याइतपत तरी महारा ाची अव था 
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आह े का? गुजरातन ं जी गती केली आह,े ित या जवळपास जा याची तरी महारा ाची पा ता आह े का? 
ऑिलंिपकम य े भाग घे याकरतासु दा िकमान पा ता असावी लागते. नाही तर हसंच हो याचा संभव राहतो, अस ं
हणतात. 

हजारो शेतक यां या आ मह या, िक येक उभर या जीवां या आ मह या, ि यांवरील अ याचार, गंुड, आिण 
िब डर-मािफयांचा सुळसुळाट, भूखंड लाटणा यांवर आमदार-मं यांचा वरदह त, पोिलसांनी तडीपार केले या गंुडांवर 
रा यक याचा (?) कृपाह त, बी०एड० महािव ालय ं िकंवा आता वै क य महािव ालय,ं इं जी मा यमा या शाळा 

ां या माफत, िविवध कंप यांमाफत जनतेची लूट, सेझ या मा यमातून शेतकरी देशोधडीला लागण,ं ये  
नाग रकांची परवड, र यांची दुदशा, अठरा अठरा तासांच ं भारिनयमन कराव ं इतक  िवजेची घोर टंचाई, पा याच ं
दुिभ य, तेही वाढ या माणात. मराठी ि यांचा सगळा वेळ पा या या शोधात आिण ते वाहन आण यातच जात 
असावा. आिण अखेरचा पण अ यंत मह वाचा मु ा हणज-े 

या कारणाकरता महारा  िनमाण झाला या मराठी भाषेची गळचेपी, वाढती दुदशा आिण अवहेलना. मराठी 
शाळा काढ या तर कालांतरान ं यांना अनुदान ाव ं लागेल, हणून यांना मा यता न दे याच ं धोरण अस याच ं
एक कडे सिचव सांगतात, तर दुसरीकडे मराठी शाळा हणजे सरकारवरच ंओझं आह,े अस ं िश णमं ीच बोलतात! 
असले उ ार काढायला कुणाला काही खंतही वाटत नाही? असले या मराठी शाळांच ंअनुदान वषानुवष थकवून यांचा 
नाश कर यान ं मराठीची प रि थती सुधारेल अस ं सरकारी मत आह े क  काय? खरं तर पा ता नसणारे आमदार, 
खासदार, रा यपाल आिण वतः रा यातल ेआिण क ातल ेमं ी ा सव अपा ांना िमळणारा मिलदा ह ेजनतेवरचंच 
ओझं नाही का? 

खरंच प ास वषात महारा ान ंकाय साधलं? कारभार मराठीत चालला पािहज,े ाकरता सरकारला ३९ आदेश 
काढाव ेलागल,े हणे. इतक  ल ा पद बाब आणखी कोणती अस ूशकेल? मा या मनात येतं, िशवाजीराजांवर अस े
आदेश दोनदा तरी काढ याची पाळी तरी असती का? पिह या आदेशानंतर दुस याची वाट पाहणा यांना यांनी ह ी या 
पायी िदल ंअसतं. सामा य जनतेच ंजीवन सुखमय हाव ं ाकरता यांनी आप या सरदारांना कडक सूचना िद या 
हो या. मग महारा ासार या तथाकिथत गत (?) रा याच ेअिधकारी इतके मुदाड कस?े पिह या आदेशाच ंपालन न 
करणा यांना सरकार ज माची आठवण राहील अशी िश ा का क  शकत नाही? एकदा नाही, दोनदा नाही, त बल 
३९ वेळा? मा या तर क पनेतही बस ूशकत नाही. आदेश, िनयम, कायद,े ह ेकधी लढत नाहीत. इं जीत एक हण 
आह.े It is not the gun that fights, but the hands behind it. It is not the hands that fight, but 
the heart behind it. या हणीनुसार मला तर एकच उ र िमळाल.ं सरकारी दयाला (असतं का?) मराठीसाठी 
काही करायची इ छाच नसावी. आता प ास वषानंतर मराठीकरता वतं  िवभाग सु  कर याच ं ठरव याब ल 
सरकार वतःची पाठ थोपटून घेत आह!े खरं तर जनतेन ंबडगाच घालायला हवा या पाठीत. कारण जी बाब प ास 
वषापूव च करायला हवी होती, ती सरकार आज कर याब ल िमजास मारतंय! अथात, याचाही कुणाला िव वास 
वाटावा, अस ंसरकारी वतन नाहीच. 

गुजरातेत शेतक यां या आ मह या नाहीत, िव ा या याही नाहीत, पा याची टंचाई नाही, िवजेची तर नाहीच 
नाही. गुजरात या एकूण एक जिमनीचा रासायिनक या िव लेषणा मक अ यास पूण झाला असून येक जिमनीची 
संपूण मािहती जमवून कि त कर यात आली आह.े येक शेतक या या जिमनीचा पोत कसा आह ेदजा कसा आह,े 

ार कोणते, िकती, या जिमनीत काय िपकं येऊ शकतील, इ यादी संपूण अ यास क न मािहती साठवलेली आह.े 
प रणामी, गुजरातचा कोणीही शेतकरी आंतरजाला या मा यमातून सरकारकडे स ा मागू शकतो. याचा माल टपो 
पाठवून सरकारच खरेदी क न तो इतर  पाठवते. आसपास या देशांना पूवसूचना देऊन यां या आगाऊ न दले या 
मागणीनुसार मालाची वाहतूक केली जाते. यामुळं गरजूंना वेळेत माल िमळतो. शेतक यांना घरबस या वेळेत पैसा 
िमळतो. पवनच यांच ंतर जाळंच आह.े 
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माग या सावि क िनवडणुक त नर  मोदी हणाल,े ‘पंत धानां या घरातली वीजही जाते. पण गुजरातेत या 
शेतक यां या घरात चोवीस तास वीज असते.’ खरं तर ा याइतक  ल ा पद बाब नाही. िहंद-ुमुि लम दंगे नाहीत. 
पािक तानी ह तकांच े फोट नाहीत, िवषारी फू कार काढणारे मुि लम आमदार नाहीत.  

वा तिवक, महारा ाला गुजरातपे ा अिधक लांबीचा समु  िकनारा आह.े महारा  गुजरात या दि णेला आह.े 
यामुळ ं िवषुववृ ा या महारा  अिधक जवळ आह.े कारण, थूलमानान ंमहारा  १५ ते २० अ ांशां या दर यान 

आह ेतर गुजरात २० ते २३ अ ांशां या दर यान आह.े सूयापासून येणा या उ णतेपैक  दोनतृतीयांश उ णता कक-
मकर वृ ांमधील देशांत पडते. देश िवषुववृ ा या िजतका जवळ िततक  सूयाची उ णता अिधक. हणज ेनैसिगक 
बाबी गुजरातपे ा महारा ाला अिधक अनुकूल आहेत. कारण, अखेरी सव कार या ऊजचा ोत सूयच. तरीही 
िवजेची घोर टंचाई का? 

महारा ात या मुसलमानांची अव था काय आह,े ते सरकारनंच सांगाव.ं पण गुजरातेत या मुसलमानां या 
अव थेब ल या बात या काय आहेत ते सांगतो. सव लेखक मुसलमानच आहेत. 

गुजरातेतला मुसलमान मोद या िनवडीच ं वागतच करतो आह.े कारण, गे या पाच वषात एकही दंगल झाली 
नाही, अस ं मत मुि लम नेता अमीद स यद मांडतो आह.े कोण याही जातीधमा या सामा य माणसाला शांततामय 
जीवनच ि य असतं. ऊठसूठ दंगली, जाळपोळ, क ली हे अि थर जीवन कुणाला आवडेल? बडो ातील रायपुरा 
भागात मुि लमांची ७८ दुकान ं होती. ती आता १२२ आहेत. हणज े दीडपट! (‘सामना’, पुण,े िद० २५ िडसबर 
२००७) 

िद० १५ िडसबर २००४ या ‘सामना’म य े ी० लतीफ मगदूम ांचा एक लेख आला आह.े यांनी चार 
रा यांची मािहती िदली आह.े पुढील को का या, पिह या तंभात रा याच ं नाव, दुस यात मुि लमांची रा यातली 
ट े वारी, ितस यात यापैक  िकती ट यांना सरकारी नोकरी आह े आिण चौ यात रा यात या िकती ट े  
मुसलमानांना सरकारी नोकरी आह,े अशी मािहती आह.े 

 

रा य तंभ २ तंभ ३ तंभ ४ 

बंगाल २५.० ४.२ १६.८ 

उ र देश २४.७ १०.४ ४२.१ 

िबहार १६.५ ७.६ ४६.१ 

गुजरात ९.१ ५.४ ५९.३ 

 

ही मािहती पाहन गुजरातची िनंदा करायची क  नाही, ते शहा यांनी ठरवाव.ं आिण महारा  सरकारन ं वतःची 
मािहती ावी. 

खरं तर अशी पंथिनहाय मािहती मागण ंआिण देण ंमला यो य वाटत नाही. पण सात यानं गुजरातची िनंदा केवळ 
ाच कारणाकरता चाल ूअसते. माग या िनवडणुक त एका काँ ेस या एका पुढा यान ं“तु हाला गांध चा गुजरात हवा 

क  नर  मोद चा पािहज?े” असा न िवचारला होता. तो नच, खरे तर अ यंत अनुिचत आिण िवघातक आह.े पण 
अशी भांडण ेपूव  ि िटश सरकार लावीत अस.े वातं यो र भारतात काँ ेसच ेवतन ि िटशां या वतनाहन काही वेगळ े
आह ेअस ेिदसत नाही. 



अमृतमंथन: महारा  रा यानं आ हाला काय िदलं? 

Page 4 of 4 
 

आता अ ं धती रायबाई ंचा खोटेपणा पाह. िद० १७ जून २००६ या सामनात ी० मुज फर हसेन ांचा एक 
भला मोठा लेख आह.े यातली वा येच जशी या तशी खाली उ ृत केली आहेत.  

िद० ६ मे या आउटलुकम य े बाई ंनी िलिहल,ं ‘अहमदाबादेत माजी खासदार अहसान 
जाफरी या मुल ना दंगेखोरांनी िनव  क न िजवंत जाळल.े यानंतर अहसान जाफरीच े मंुडके 
छाटून या या शरीराच े तुकडे तुकडे केल.े’ परंतु ा घटनेच ेखंडन करताना जाफरी यांच े िचरंजीव 
टी०ए० जाफरी यांनी एिशयन एज या पिह या पानावर िलिहल े क  आप या भाऊ आिण 
बिहण म य े िहंदु थानात राहणारा मी एकटाच आह े आिण सवात मोठा आह.े माझी बहीण आिण 
भाऊ अमे रकेत राहतात. 

असा िवचार करता करता एक क पना सुचली आह.े ती कदािचत बहतेकांना आवडणार नाही. तरीही िवचार 
करावा अस ेमी आवाहन करतो :  

समजा जर ैभािषक होतं तसंच रािहल ंअसतं आिण आ ा नर  मोदीच ैभािषकाच ेमु यमं ी असते तर? मला 
वाटतं यांनी गुजरात आिण गुजराती भाषेचा उ कष तर साधलाच असता पण महारा  आिण मराठीचाही उ कष 
साधायला हातभार लावला असता. कारण यांना भारतीय भाषांचा ेष नाही. मग कशाला हवा वतं  महारा ? पुढील 
पाच वष महारा ाच ंमंि मंडळ बरखा त क न नर  मोद नाच महारा ाच ंसरकार चालवायचा ठेका ावा का? 

 
– ा० मनोहर राईलकर 


