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मराठा-कुणबींना ‘सारथी’चे बळ
समाजाच्या विकासाला दिशा मिळणार
संजय मिस्कीन

(सारथी) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला
आहे. या संस्थेच्या वतीने ज्येष्ठ विचारवंत
मुबं ई ः मराठा क्रांती मोर्चाने सरकारसमोर सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील
आव्हान उभे केल्याचे चित्र असताना,
समितीने ७९ पानांचा सविस्तर अहवाल
सरकारने या समाजाच्या प्रमुख समस्यांवर
सरकारला सादर केला आहे. यामध्ये
कायस्वरूपी शास्त्रोक्त व संशोधनात्मक
‘सारथी’ या संस्थेची कार्यपद्धती व विविध
पद्धतीने पर्यायी उपाययोजना आखण्यासाठी विकासाचा कार्यक्रम सखोल संशोधनानंतर
एका स्वतंत्र संस्थेची स्थापना करण्याचा
नमूद केला आहे. रोजगार, शिक्षण, महिला
अहवाल स्वीकारला आहे.
सक्षमीकरण, तंत्रज्ञान व संशोधनाच्या
शेतीआधारित मराठा व कुणबी या
क्षेत्रात मराठा व कुणबी समाजाला
समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचे पर्याय
सर्वोतोपरी सहकार्य करणाऱ्या सारथी’ या
शोधण्यासाठी ‘छत्रपती शाहू महाराज
संस्थेचा आराखडा या अहवालात स्पष्ट
संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था’ करण्यात आला आहे.

संस्थेचा उद्देश

    मराठा व कुणबी समाजामधून ज्या कुटब
ुं ाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपक्षा
े कमी

आहे, असे कुटंबु / कुटंुबाचे सदस्य म्हणजे मराठा व कुणबी समाजामधून उन्नत आणि
प्रगत गट/ व्यक्ती (क्रिमिलेयर) वगळून सर्व कुटुंबीयांसाठी विविध कार्यक्रमांचा लाभ
मिळवून देण.े
    खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या किंवा स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकासाचे विविध प्रशिक्षण
देणे व दरवर्षी सुमारे दहा हजार बेरोजगार उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण.े
    मराठा व कुणबी समाजातील बेरोजगार युवक- युवतींना उद्योजक प्रोत्साहन व प्रशिक्षण
देण.े त्यांना लघू व मध्यम दर्जाचे उद्योग अथवा लघुउद्योग उभारण्यासाठी भागभांडवल
उभारणे व बॅंकांकडून आर्थिक मदत मिळवून देण.े
    शासकीय व निम-शासकीय नोकऱ्यांसाठी विविध स्पर्धा परीक्षांच्या यूपीएससी, रेल्वे,
सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग, एनडीए, न्यायव्यवस्था, टोफेल, सैन्य व पोलिस भरती,
इत्यादींच्या पूर्व तयारीसाठी कोचिंग क्लासेस आयोजित करणे किंवा विविध विद्यार्थ्यांना
कोचिंगसाठी नामवंत कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रायोजित करणे. तसेच, विविध
व्यावसायिक अभ्यासक्रम उदा. कायदा, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, सीए, व्यवस्थापन,
यूजीसी-नेट/ सेट आदींमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी कोचिंग क्लासेसचे नियोजन करणे.

पोटनिवडणुकीसाठी आज
ठरणार भाजपचा उमेदवार

असे असतील ‘दूत’...

१६

   किसान मित्र ः अल्पभूधारक, अत्यल्प
भूधारक, भूमिहीन शेतकऱ्यांना शेती व
शेतीसोबत जोडधंद्यासाठी कृषी व इतर
खात्यांच्या मदतीने प्रशिक्षणाचा समन्वय
साधणे. कृषी, कृषी संलग्न व्यवसायासंबधं ी
संशोधन व प्रशिक्षणाच्या कामात समन्वय
साधणे, तसेच कृषी व कृषी संलग्न व्यवसाय
आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे होतील यासाठी
शेतकऱ्यांमध्ये किसान मित्राच्या माध्यमातून
जागृती निर्माण करणे.
   सवं िधान दूत ः समाजातील जास्त
मागासलेल्या भागामध्ये सामाजिक अनिष्ट
चालीरीती, अंधश्रद्धा, जातीय दुर्भावना
कमी करण्यासाठी सामाजिक सलोखा,
वैज्ञानिक जाणीव व जागृतीचे विविध
प्रकारचे उपक्रम राबविणे, तसेच भारताच्या
संविधानातील लोकांच्या हक्काबरोबर त्यांच्या
जबाबदाऱ्यांबाबत जाणीव जागृती करणे.
(प्रत्येक तालुक्यात संविधान दूत व संत
गाडगेबाबा दूताच्या माध्यमाने)
   कौशल्य विकास दूत : प्रत्येक
तालुक्यात किमान दोन प्रशिक्षित कौशल्य
विकास दूत मानधन तत्त्वावर नेमनू गावोगावी
बेरोजगार उमेदवारांना प्रत्यक्ष भेटून, त्याचे
कल/आवड जाणून घेतल्यानंतर त्यांना विविध
कौशल्य विकासाच्या प्रशिक्षणाच्या माध्यमाने
नोकऱ्या मिळविण्यासाठी माहिती देण.े
   स्वच्छता व व्यसनमुक्ती दूत : गरीब
कुटुंबांमध्ये विविध प्रकारच्या व्यसनांचे
प्रमाण मोठे आहे. अस्वच्छता व व्यसन या
दोन्ही आजारांवर मात करण्यासाठी गावोगावी
शासनाच्यावतीने प्रबोधन करणे.

...त्या शेतकऱ्यांना संरक्षण देणार
शेतकरी संघटना

पुणे : अनधिकृत बियाणे लागवड करणे
हा गुन्हा ठरवून पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यास
पाच वर्षचां ा कारावास अधिक एक लाख रुपये
दंड करण्याची तरतूद असलेला निर्णय सरकारने
घेतल्याचे समजते. मात्र, करण्यात येणाऱ्या
अशा प्रकारच्या कारवाईच्या विरोधात संबिध
ं त
शेतकऱ्याला शेतकरी संघटना संरक्षण देईल,
असे आश्वासन शेतकरी संघटनेने दिले आहे.
पत्रकात म्हटले आहे,की बिना पावतीचे
बियाणे पेरणाऱ्या शेतकऱ्यास पर्यावरण
कायद्यानसु ार प्रतिबंिधत कापूस बियाणे
पेरण्याच्या गुन्ह्याखाली (विक्रेता आणि
बियाणे उत्पादकांच्या बरोबरीने) गुन्हेगार
समजण्यात येईल, अशा आशयाचा हा निर्णय
असल्याचे समजते. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी
संघटना अशा अनधिकृत बियाणे वापरणाऱ्या
शेतकऱ्यांच्या पूरप्ण णे पाठीशी राहिल.
शेतकऱ्याने पेरवयाचे बियाणे अधिकृत असावे
आणि त्या बियाण्याची त्याच्याकडे पावती
असावी, असे कोणतेही कायदेशीर बंधन
शेतकऱ्यांवर नाही आणि ते तसे असले, तरी
अशा कायद्याचे कोणतेही बंधन न जुमानता

शेतकरी त्याच्या निकडीनुसार बियाणांची
निवड करू शकतो. हा वाद एचटी बीटी
(तणनाशकाला प्रतिरोध करणाऱ्या) अनधिकृत
बियाणांमळ
ु े निर्माण झालेला आहे. सरकार या
तंत्रज्ञानाला अधिकृत मान्यता देत नाही, म्हणून
अगतिकपणे आणि नाइलाजाने या बियाणाचा
वापर शेतकरी करीत आहे. अशा प्रकारे बंधणे
घातल्यास अनधिकृत बियाणांचा सुळसुळाट
होतो, हा बीजी १ च्या संदर्भातील अनुभव
पदरी असताना परत तीच चूक सरकार करत
असल्याचे प्रसििद्धपत्रकात म्हटले आहे.
वाढणाऱ्या उत्पादन खर्चात कमालीची
बचत करणारे तंत्रज्ञान भारतीय शेतकऱ्यासाठी
गरजेचे आहे. पण, सध्या ते अनधिकृत मार्गाने
येत असल्यामुळे अशा बियाणांच्या वापरातून
उद्भवणारे संभाव्य धोके संघटनेने शेतकऱ्यांच्या
लक्षात आणून दिलेले आहेत. या अनधिकृत
बियाणामुळे होणारा फायद्या-नुकसानीची
जोखीम पत्करून शेतकरी ते वापरत असेल,
तर त्यांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची
जबाबदारी शेतकरी संघटनेची असल्याचे
अध्यक्ष अनिल घनवट आणि शेतकरी संघटना
न्यासचे कार्याध्यक्ष गोविंद जोशी यांनी
प्रसििद्धपत्रकात म्हटले आहे.

इंदापूर विधानसभेच्या जागेचा पेच
वालचंदनगर, जि. पुणे ः माजी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वाटेल ते
झाले तरी चालेल, इंदापूरची जागा राष्ट्रवादी
सोडणार नाही, असे वक्तव्य केले असताना
माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनीही
कुठल्याही स्थितीत कॉंग्सरे जागा लढविणार,
अशी घोषणा कले ी आहे. त्यामुळे विधानसभा
निवडणूक अद्याप दूर असली तरी या जागेवरून

राष्ट्रवादी व कॉंग्सरे मध्ये कलगीतुरा सुरू
झाला आहे. कॉंग्सरे व राष्ट्रवादीच्या संभाव्य
आघाडीत या जागेवरून पेच निर्माण होण्याची
शक्यता वर्तविली जात आहे. हर्षवर्धन पाटील
यांचं ्या विरोधात अजित पवार हे गेल्या अनेक
वर्षपां ासून प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळचे ते
दत्तात्रेय भरणे यांना ताकद देत आहेत, अशी
चर्चा तालुक्यात आहे.

मोदींच्या पराभवाची चर्चा चहाच्या टपरीवरच होईल : राजू शेट्टी

बुलडाणा (प्रतिनिधी) ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
स्वत:ला गांधीवादी व लोकशाहीचे पुजारी असल्याचा आव
आणतात. मोदींना एवढी लोकशाहीची चाढ असेल, तर त्यांनी
भंडारा (प्रतिनिधी) ः लोकसभेची
रोजी भाजपचा उमेदवार नामांकन अर्ज
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची
पोटनिवडणूक येत्या २८ मे रोजी होत आहे. दाखल करणार आहे. भाजप उमेदवाराच्या
आम्ही केलले ी मागणी मान्य करावी. अन्यथा मोदी हे ढोंगी
त्याकरिता भाजपच्या वतीने पूर्ण तयारी झाली प्रचारासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
आहेत, असे समजले पाहिजे, अशी टीका करीत ज्यांनी चहाचं
असून, सोमवारी (ता. ७) पक्षाचा उमेदवार यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
भांडवल करून लोकांना फसविले तिच मंडळी मोदींचा पराभव
जाहीर होईल, अशी माहिती ऊर्जामंत्री तसेच यांच्या दोन सभा होतील. पालकमंत्री या
का झाला याची चर्चा चहाच्या टपरीवर करताना दिसतील,
भंडाऱ्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
नात्याने भंडारा-गोंदिया लोकसभा क्षेत्रात
असा इशारा खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.
यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
५० सभा घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देउळगाव मही येथील शेतकरी सन्मान अभियानांतर्गत
बावनकुळे म्हणाले, प्रशासकीय अनुभव माजी खासदार नाना पटोले यांनी दिलेला
आयोजित एल्गार मेळाव्यात बोलत खासदार शेट्टी बोलत होते.
असलेल्या उमेदवाराला प्राधान्य देण्याचे
राजीनामा हा दुर्देवी आहे. मागील साडेतीन
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ''शेतकरी सन्माना यात्रा''
धोरण ठरविले आहे. त्याचा शोध अंतिम
वर्षांत विकासाचे कोणतेही काम त्यांनी केले शनिवारी (ता. ५) देऊळगाव मही येथे पोहचली. याठिकाणी
टप्प्यात असून, सात मे रोजी त्याविषयीची
नाही. याउलट राजीनामा देऊन जनतेचा
जाहीर सभा झाली. व्यासपीठावर माजी केंद्रीय मंत्री सुबोध
अधिकृत घोषणा होईल. त्यानंतर ९ मे
विश्वासघात केला.
मोहिते, कवी ज्ञानशे वाकुडकर, युवा प्रदेशाध्यक्ष हंसराज
शिवसेनेशी युतीचा निर्णय
वडगूल,े महिला प्रदेशाध्यक्षा रसिकाताई ढगे, उत्तर महाराष्ट्र
पक्षश्रेष्ठींचा
प्रमुख घनशाम चौधरी, मराठवाडा प्रमुख माणिकराव कदम,
पोटनिवडणुकीत शिवसेनेशी यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
युतीचा अंतिम निर्णय पक्षश्रेष्ठी
खा. शेट्टी पुढे म्हणाले, संकटात सापडलेल्या, खचलेल्या
घेणार आहेत. त्या पातळीवर
शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी, त्यांना धीर
तशी चर्चा सुरू असून, अंतिम
देण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे ही सन्मान यात्रा
निर्णय प्रदेशाध्यक्ष घेतील, अशी काढण्यात आली आहे. ही लढाई व्यवस्था परिवर्तनाची आहे.
माहिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे नेततृ ्व स्थापन करण्यासाठी नाही. सरकारचे आयात धोरण
यांनी दिली.
हे शेतकऱ्यांना मारक ठरत असल्याने शेतकरी देशोधडीला

लागला. सरकारने स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस स्विकारली असती तर
वेतन आयोगाप्रमाणे सरकारला फरक द्यावा लागला असता.

