राज्याचा संिक्ष त आढावा
दे शाच्या पि चम व मध्य भागात वसले या महारा टर्ाला अरबी समुदर्ाचा 720 िकमी लांबीचा िव तीणर् समुदर्िकनारा लाभला
असून स ादर्ी व सातपुडा या पवर्तरांगांची नैसिर्गक तटबंदी लाभली आहे . राज्याच्या वाय येस गुजरात, उ रे स मध्य दे श, पूवस
छ ीसगड, आग्नेयेस तेलंगणा, दिक्षणेस कनार्टक व नैऋत्येस गोवा आहे . शासकीय सोयीसाठी राज्याची िवभागणी 36 िज हे व
6 महसूल िवभागांत (कोकण, पुणे, नािशक, औरं गाबाद, अमरावती आिण नागपूर) करण्यात आली आहे . 2011 च्या जनगणनेनस
ु ार
11.24 कोटी लोकसंख्या असलेले महारा टर् राज्य लोकसंख्येनस
ु ार दे शात दुसऱ्या कर्मांकाचे तर क्षेतर्फळानुसार 3.08 लाख चौरस िकमी
भौगोिलक क्षेतर्फळासह ितसऱ्या कर्मांकाचे राज्य आहे . राज्याचे मो ा माणात शहरीकरण झाले असून 45.2 टक्के जनता शहरात
राहते.
राज्याचे हवामान उ ण किटबंधीय मोसमी आहे . माचर् पासून सुरु होणाऱ्या व अंगाची कािहली करणाऱ्या उन्हा या पाठोपाठ
जूनच्या सुरुवातीला पाऊस येतो. महारा टर्ाला लाभलेला िनसगार्चा वरदह त हा त्याच्या घनदाट व संपन्न जंगलांमध्ये िदसून येतो आिण
राज्यात 6 मुख्य याघर् क प व 6 रा टर्ीय उ ाने आहे त.
राज्याची राजधानी मुंबई ही फक्त अगर्ेसर काप रे ट सं थांच्या व कंपन्यांच्या मुख्य कायार्लयांचे माहे रघर नसून आिशया
खंडातील सवार्त जुना शेअर बाजार, मुंबई शेअर बाजार, हा दे खील याच शहरात िदमाखात उभा आहे .
उ ोग क्षेतर्ात यावसाियक सुलभता वाढिवण्यासाठी राज्याने िविवध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात पुढाकार घे तला
आहे . नािवन्यपूणर् व सृजनशील उ ोगांकिरता अगर्गण्य टाटर् अप धोरण जाहीर करण्यात आले असून त्या ारे उदयोन्मुख उ ोजकांना
सं थात्मक व बौि क आधार दे ण्याचा उ े श आहे . या धोरणा ारे नोकऱ्या मागणाऱ्यांपेक्षा नोकऱ्या िनमार्ण करणाऱ्यांना ोत्साहन दे ऊन
बेरोजगारीच्या मो ा आ हानास सामोरे जाण्याचा राज्याचा यत्न अधोरे िखत होतो. वतःचे एरो पेस व संरक्षण उत्पादन धोरण आिण
िफनटे क धोरण जाहीर करणारे महारा टर् हे दे शातले पिहले राज्य आहे .
उ म पायाभूत सुिवधा, तंतर्ज्ञानातील गती, कुशल मनु यबळाची उपल धता, मुख भागांशी संपकर् यव था आिण नैसिर्गक
साधनसंप ीची मुबलकता यामुळे महारा टर् हे गुंतवणूकदारांसाठी कायमच पसंतीचे राज्य रािहले असून नुकत्याच झाले या ‘म ॅग्नेिटक
महारा टर् गुंतवणूक िशखर संमेलनाला’ िमळालेला चं ड ितसाद हे च िस करतो.
हवामानातील बदल व वैि वक तापमानवाढ हे जगासमोर व राज्यासमोर उभे ठाकलेले मोठे संकट आहे . हे लक्षात घे ऊन
पाच लाख िव त
ु वाहनांची िनिर्मती व वापर करण्याच्या उ े शाने तयार करण्यात आलेले िव त
ु वाहन धोरण जाहीर करणारे महारा टर् हे
पिहले राज्य आहे . शा वत वाहतूक यव थेस ोत्साहन दे ऊन राज्याने पयार्वरणपूरक इंधन आिण वैि वक तापमानवाढीच्या नास
हाताळणे याबाबत आपली बांिधलकी दशर्िवली आहे .
महारा टर् ही फक्त एक भौगोिलक संज्ञा नसून लोकांच्या एकतेने व क टाने उभे रािहलेले एक राज्य आहे . राज्यात िविवध
चालीरीतींचे व परं परांचे लोक गुण्यागोिंवदाने राहतात. आप या समृ संगीत व नृत्य परं परे साठी राज्याचे नाव दे शात आदराने घे तले जाते.
पोवाडा, भारुड, ग धळ आिण लावणी ारे लोककलेमध्ये केले या भरीव योगदानासाठी राज्य जाणले जाते. राज्यात सवर् जाती व पंथांचे
सणसमारं भ उत्साहाने व एकितर्तपणे साजरे केले जातात. दे शाच्या सामािजक व राजकीय गतीमध्ये राज्याचा बहु मोल वाटा आहे .
अजंठा, वेरूळ व घारापुरीच्या लेण्या, गेट वे ऑफ इंिडया आिण चै त्य व िवहार सारखी वा तुकलेचा उ म नमुना असलेली
थळे ही कायमच जगभरातील पयर्टकांच्या आकषर्णाचा कदर्िंबदू रािहली आहे त व बहु तांश काळ पयर्टकांच्या गदीर्ने फु ललेली असतात.
राज्याने सािहत्य, कला, कर्ीडा व सामािजक सेवा यांमध्ये आपला वतःचा ठसा उमटवला आहे . िसनेजगतात जागितक तरावर
नावारूपाला आलेले व आता आंतररा टर्ीय मंचावर भारताची ओळख व ताकद बनलेले, बॉलीवूड हे दे खील राज्याचाच एक िह सा आहे .
काळाच्या त्येक ट यावर गितशील राहू न आपले पुरोगािमत्व िस
वाटे वर दमदार पाऊले टाकत आहे आिण गती करीत आहे .

*****

करणारे महारा टर् राज्य हे आज शा वत िवकासाच्या

