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महारा भरात बळीराजा मरतोय जीवािनशी.... 
मंुबईत िवरोधक-स ाधारी करतायेत आपापली सरशी.... 

-मह  गौर कुमार बैसाणे(भा काका) मो./ हाटस अप नं. ९३२१५५०२८६  

ई मेल:-info@bharukaka.com  

महारा ातील महानगरपा लका-िज हा प रषदा आ ण पाच रा यातील वधानसभा नवडणुकांचा 

आरोप- यारोप- चखलफेक आ ण होळी- शम याचा सण खेळून झा यावर महारा ा या 

अथसंक पीय अ धवेशनात शेतक यां या कजमाफ व न आता वरोधक आ ण स ाधा यामं ये जण ू

‘र सी-खेच’चा नवा  खेळ सु  आहे असे कळसवाणे च  संपूण महारा ातील जनतेला दसत 

आहे. पंचायत स म या, िज हा प रषदा-महानगरपा लका आ ण पाच रा यातील बहु तेक 

वधानसभामं ये सवच वरोधी प ांनी सपाटून मार खा यानंतर स ाधार  भाजपला क डीत 

पकड यासाठ  हाच एक काय तो माग आ ण मु दा वरोधकां या हाती रा हलाय. हणूनच दो ह  

सभागहृांचे कामकाज बदं पाडून भाजपची जेवढ  हणून क डी करता येईल तेवढ  ते कर याचा 

जीवतोड य न कर त आहेत. यात भर स भर हणून शवसेना सारखा भाजपचा स ेतील नाराज 

भडू दह भा या हणून यांना येऊन मळालाय! वा त वक स ेत राहू न वरोधकांची जागा 

बळकावून भाजपला जेर स आण याची शवसेनेची खेळी बुमरँगसारखी सेनेवर उलट याची श यता 

नाकारता येत नाह . उ या मनसे या वाटेने शवसेनेची वाट लागल  तर चाळीस वष 

समाजकारण-राजकारण करणार  शवसेना  ‘क चा लबं’ू ठरल  तर आ चय वाटायला नको. 

कारण मोद  आ ण भाजपवर टका करावी क  शसंा या ग धळाचा फायदा घेत भाजपने इंिजनाची 

चाके लोकसभा, वधानसभा आ ण आता या महानगरपा लकांमधील दा ण पराभवां या गाळात 

तवल . शेतकर  आ मह या आ ण यावर ल तातडीचा उपाय हणून कजमाफ  या अ यंत गभंीर 

वषयावर शवसेना एक तर कधी त यात तर कधी म यात तर  करतेय कंवा मग नुसतं 

राजकरण तर  करतेय असंच काह स ं च  दसतंय. शवसेनेचे नेते मु यमं यासंोबत द ल ला 

जाऊन आ यानंतर काय कानमं  मळाला असावा कोणास ठाऊक पण यांची देहबोल  बदलून 

गे याचे मा  अथसंक प सादर होताना सवाना बघायला मळाले. अ यथा कजमाफ  मळत नाह  

हट यावर अथसंक पावर शवसेनेने ताठर भू मका घेतल  असती आ ण ब ह कार टाकला असता 

तर सरकारला पळता भुई थोडी झाल  असती. पण याउलट शवसेनेने मवाळ भू मका घेतल . 

तकडे सामनामधून सात याने मोद , फडणवीस, अथसंक प यावर होलसेल म ये टका  

सोड याचं काम चालूच आहे...हे सव बघता राजीनामे खशात घेऊन फरणारे मं ी आ ण 

शवसेना नेते जनतेला मखू समजतात क काय? असा न पड या शवाय राहत नाह . सेनेची 

त यात-म यात भू मका ऊफ शभंर ट के राजकारण असेच चाल ूरा हले तर मनसेसारखीच गत 

होऊन येणा या काळात याची खूप मोठ  कंमत सेनेला चुकवावी लागेल. महारा ातील तमाम 

मराठ  जनतेला हे ख चतच अपे त नाह ये ह सेनेची जमेची बाज ू यांनी गमावता कामा नये.  
 
 



 
 

मुळात उ र देश नवडणुक जाह रना यात शेतक यांना कजमाफ  दे या या भाजप या 

आ वासनामुळे वरोधकां या हातात आयतं कोल त मळालंय. असे असले तर  महारा ातील 

शेतक यां या आ मह या हा एवढा संवेदनशील आ ण गंभीर वषय आहे क  मागणी कोणाचीह  

असो सरकारने ता काळ यावर पावल ं उचलून दवसाग णक होणा या आ मह या थांबव यासाठ  

यु धापातळीची उपाय-योजना करायला हवी होती. परंत ुतस ंन करता वरोधकांची मागणी कशी 

अवाजवी आहे यावर सरकार आपल  सव श ती खच कर त आहे. शवाय खूप मोठ  आ थक 

तरतूद करावी लागणार या खेर ज कजमाफ ची मागणी मा य केल  तर ते ेय वरोधकांना जाईल 

अशीह  भीती सरकारला वाटते क काय असा संशय घे यास भरपूर जागा आहे. तसेच 

सरकारकडून अजून एक व त य आलंय क  सरकारचीपण इ छा आहे कजमाफ ची परंतु 

या वषयीचा नणय यो य वेळी घेऊ. हे खूपच भयानक आहे! हणजे तोवर शेतकर  मरताहेत 

याचं सरकारला काह च सोयरसुतक नाह  क काय? बहु दा २०१९ या लोकसभा- वधानसभा 

नवडणुकांसाठ हा मु दा राखून ठेवायचा आहे क काय अशीह  शकंा आ या शवाय राहत नाह . 

कारण िजंक यासाठ  सव काह  असा भाजपचा स याचा मूड बघता या शकेंला भरपूरच वाव आहे. 

एक मा  आहे, या नावर सरकार बथरलंय एवढ मा  खरं! अ यथा एरवी मु यमं ी संय मत 

आ ण रा त भू मका घे याब दल यांची याती असताना ‘कजमाफ  के यावर शेतकर  आ मह या 

करणार नाह त याची खा ी कोण देणार?’ असा अ तुत व या नाब दल असंवेदन शलता 

सू चत करणारा तरकस न यां या त डून नघाला नसता.   

कजमाफ चं राजकारण करताना ना या मूळाशी जाऊन तो सोडव यासाठ  कर यासारखे काय-

काय पयाय आहेत यावर वचार-चचा कर याचं भान मा  कोण याह  राजक य प ाला रा हलेय 

असे दसत नाह ये. फ त सरकार व ध वरोधक असा सामना सु  अस याचे च  समोर 

दसत आहे. ह खूपच लेशदायक आ ण ददुवी बाब आहे. यातून राजक य इ छाश तीचा अभाव 

हाच एक मह वाचा मु दा समोर येत आहे. अ यथा कोण याह  सम येचे नराकरण शा ो त 

प धतीने करणे सहज श य असताना सवच राजक य प ाकंडून केवळ वाद- ववादांम ये 

जाणीवपूवक कालाप यय केला जात आहे. थोड यात काय तर महारा भरात दवसाग णक 

बळीराजा मरतोय िजवा नशी आ ण मु ंबईत वरोधक-स ाधार  करतायेत आपापल  सरशी....असेच 

हणणे म ा त ठरते.  

गे या वीस-पंच वस वषात काह  नसग- न मत आ ण काह  मनु य- यव था न मत अशा 

शेतक यां या अनेक सम या नमाण झा या आहेत. पयावरणाचा हास होत अस याचा एक 

अप रहाय प रणाम हणून या काळात पज यमान अ नय मत-अ नि चत आ ण बेभरवशाचे होत 

गेले. यावर उपाय-योजना हायला हवी होती ती करणा यांनी केल  नाह . मग वषादरवषाग णक 

शेतक यांची अव था ख ता होत गेल . यातून बाहेर पड यासाठ  उपयु त ठर याऐवजी आयात-

नयात सारखी सरकार  धोरणे उलट यां या मुळावरच उठल त. अशा कारे शेतकर  चारह   
 
 
 



 
 

बाजूने नाडला-नागवला गेला आ ण मग सु  झाल  आ मह यांची स .े... यालाह  आता बराच 

काळ लोटला गेलाय....जवळ-जवळ एक दशक... हणूनच म यंतर या काळात तर सवच 

घटक शेतकर  आ मह यांना सरावले गेलेत आ ण कोणी यां याकडे ल ह  देईनासे 

झाले....आता सुदैवाने सग यांना जाग आल  हणायचे तर या ‘र सी-खेच’मूळे शेतक या या 

हातात मा  काह  पडताना दसत नाह ये....आ ण मग वाढताहेत फ त आक यांवर 

आकडे... दवसाग णक.... संगी तासाग णक.... 

शेतक यां या आ मह या आ ण शेती वषयक न ह सम या गंभीर असल  तर  ामा णकपणे 

भड याची सवाची तयार  असायला हवी....अगद  वरोधक, सरकार, शासन, सार मा यमे, 

‘सकाळ’, ‘नाम’ सार या सं था, आमीर खानसारखी काश झोतातल  मंडळी आ ण सवात 

मह वाचे हणजे जवळ-जवळ बारा कोट ंची सामा य जनता....या सवानी हातात हात घालून 

काम केल ंतर काह ह  अश य नाह ...आ ण मग बघा कशा आ मह या थांबत नाह त ते ! 

( तुत लेखकाने या नावर उ रे शोध यासाठ  काह  उप मांचे नयोजन केले असनू 

महारा ातील तमाम बारा कोट  बंधू आ ण भगीनींनाह   या कायात सहभागी हो यासाठ  वनंती 

कर त आहे) 

संपक:- 

मह  गौर कुमार बैसाणे(भा काका) 

ए-३०२, सनराईज गॅल सी, वजय से स या पढेु, लुडस ्हाय कूल शेजार , क याण-प.४२१३०१ 

मो./ हाटस अप नं. ९३२१५५०२८६ ई मेल:-info@bharukaka.com  

फेस बुक:- https://www.facebook.com/mahendra68(Mahendra G.Baisane) 

वीटर:-@MGBaisane 


