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हाफिजच्या सभेत पॅलेस्टिनी राजदूत

नवी दिल्ली : मुबं ई हल्ल्याचा सूत्रधार दहशतवादी हाफिज सईद याने पाकिस्तानमध्ये
आयोजित केलले ्या एका सभेला पॅलसे ्टाइनचे पाकिस्तानमधील राजदूत वालिद अबू अली
उपस्थित राहिल्याबद्दल भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. भारताच्या या नाराजीनंतर
पॅलसे ्टाइनने या राजदूताला माघारी बोलावून घते भारताची माफी मागितली आह.े

लागला असता. यामुळे संक्रमणाच्या
काळातून जात असलेली काँग्रेस
चांगलीच बळकट होण्यास मदत
झाली. भाजपच्या विरोधातील
पक्षांना चुंबकाप्रमाणे एकाबाजूला
आणण्यात काँग्रेसला यश मिळाले.
नितीशकुमारांसारखे नवे सोबतीही
डगमगले असते. अशा वेळी मोदींनी
केलेली अतिशय भावनिक भाषणे
दिलासा देणारी ठरलीच, पण या
भाषणांमधून राग ही व्यक्त होत
होता. हा राग मोदींची पुढील राजकीय
रणनीती ठरविण्याची शक्यता आहे.
त्यांच्या रागाचे कारणही आपण समजू
शकते. गुजरातमधील अटीतटीच्या
लढतीसाठी तब्बल २२ वर्षे सत्तेत
राहिल्यामुळे सरकारच्या विरोधात
तयार झालेले जनमत कारणीभूत
ठरल्याचा कितीही दावा भाजपने
केला तरी मोदी मात्र यावर विश्वास
ठेवणार नाहीत. त्यांना माहित
आहे की ते पंतप्रधान झाल्यानंतर
गुजरातमध्ये झालेली ही पहिलीच
विधानसभा निवडणूक आहे.
अशा परिस्थितीत सत्ताधाऱ्यांच्या
विरोधात असलेल्या वातावरणाला
फारसे महत्व देऊन चालणार नाही.
मोदी दिल्लीत आल्यानंतर अवघ्या
साडे तीन वर्षांतच गुजरातमधील
परिस्थिती भाजपच्या हाताबाहेर
गेली. या काळात दोन मुख्यमंत्री
बनले आणि ते दोघेही विशेष असा
प्रभाव पाडू शकले नाहीत. जातीआधारीत जनआंदोलनांना जोखण्यात
आणि त्यांच्यावर नियंत्रण प्रस्थापीत
करण्यात पक्ष आणि राज्य सरकार
अशा दोघांनाही अपयश आले.

शेतकऱ्यांचा राग तर असा
टप्प्यावर पोहचला होता की, त्याचा
सामना करणे मोदींसाठी प्रचंड
अवघड काम होते. मोदींना नापसंत
करणाऱ्या नेत्यांची एक जमात तयार
झाली आहे आणि विशेष म्हणजे या
नेत्यांचा काँग्रेसला ही दरारा वाटतो
आहे. या सगळ्या घटना ज्या राज्यात
घडल्या आहेत त्याच राज्यातून
पंतप्रधान आणि सत्ताधारी पक्षाचे
आध्यक्ष येतात. पंतप्रधानपदाच्या
चौथ्या वर्षातही मोदींना गुजरातची
चिंता कायम आहे. तसेच,
गुजरातच्या विजयाची भेट त्यांचा पक्ष
देऊ शकलेला नाही, त्यामुळे मोदींना
राग येणे स्वाभावीक आहे.
गुजरातच्या
निकालांमधून
जो खोलवरचा अर्थ निघतो
त्याची मोदींना पुरेपूर जाणीव
आहे. ‘जीडीपी’चे आकडेवारी
आनंद देणाऱ्या स्तराच्याही खाली
जात आहेत. बेरोजगारीची झळ
बसत असलेला तरुण वर्गही
शेतकऱ्यांप्रमाणेच चिंताक्रांत आहे.
असे असले तरी अर्थव्यवस्थेची कमी
झालेली गती वाढविण्याचा कुठलाही
तातडीचा पर्याय उपलब्ध नाही.
तसेच, आर्थिक वाढ वेगाने झाली
तरी तरुणांना मोठ्या संख्येने रोजगार
उपलब्ध करून देण्यासाठी उशीर
झालेला असेल. मोदींसाठी तरुण
वर्ग ही अतिशय महत्वाची मतपेढी
आहे. नव्या वर्षांत या सर्व चिंतांचे
समाधान करण्यावर ते भर देतील,
असे दिसून येते आणि त्यातूनच
त्यांची भविष्यातील राजकारणाच्या
आखाड्यातील रणनीती निश्चित

होईल. गुजरातमध्ये मिळालेला अल्प
विजय इतर ठिकाणीही प्राप्त करण्याचे
प्रयत्न आता मोदींचे विरोधक
करतील.
आता उत्तर प्रदेश ऐवजी
गुजरातची निवडणूक भविष्यातील
राजकारणाला आकार देणार असे
दिसते. मोदी आणि शहा यांचे राज्य
असूनही त्या ठिकाणी विजयासाठी
भाजपला मोठा संघर्ष करावा लागला.
उत्तर प्रदेशात त्रिकोणी लढतीत
फारशा लोकप्रिय नसलेल्या नेत्यांच्या
विरोधात भाजपने चांगली कामगिरी
केली होती.
मोदी
गुजरातमधील
अटीतटीच्या लढतीतून जे निष्कर्ष
काढतील ते २०१९मधील लोकसभा
निवडणुकीपूर्वी होणाऱ्या दहा
राज्यांच्या निवडणुकांच्या दृष्टिने
महत्वाचे शकतील. पहिला धडा जरा
जुना आहे. ज्या वेळी हिंदू एकत्रितपणे
मतदान करातात त्या वेळी भाजपचा
विजय होतो. त्याचवेळी मोठ्या
जातींच्या आधारावर होणारे मतदान
भाजपचे नुकसान करणारे ठरते.
लहान जातींच्या प्रभावांना अमित
शहा हे आपल्या कौशल्याने कमी
करू शकतात. परंतु, आपल्या
निवडणुकीच्या
राजकारणातील
मूळ मुद्दा हा असतो की जातींच्या
आधारे विभागला गेलेल्या समाजाला
धर्माच्या धाग्याने एकत्रित करू शकता
का? काँग्रेसने जिग्नेश, अल्पेश आणि
हार्दिकच्या मदतीने जवळजवळ
जिंकलेच होते. त्यामुळे याची
पुनरावृत्ती होणार नाही यासाठी मोदीशहा हे प्रयत्न करणार हे निश्चित.
परिणामी हिंदूत्वाचा मुद्दा पुढे करत
सामाजीक ध्रुविकरण वाढण्याची
शक्यता आधिक आहे.
तिहेरी
तलाकला
गुन्हा
ठरविण्याबाबतचे विधेयक हे या
दिशेने टाकण्यात आलेले पहिले
पाऊल आहे. याचे उत्तर राहूल गांधी
हे मंदिरांमध्ये दर्शन घेऊन देण्याचा
प्रयत्न करतील. मात्र, या विधेयकाला
विरोध करण्यासाठी अतिशय टोकदार
राजकीय प्रतिभेचा वापर करावा
लागेल, कारण अल्पसंख्याकांच्या
लांगूनचालनाचा आरोपही लावता
येऊ नये. कर्नाटकमध्ये टिपू सुलतान
हे काम करू शकतात तर राजस्थान
आणि मध्य प्रदेशात अशा प्रकारचे
मुद्दे शोधले जाऊ शकतात.

भाजपने कितीही विकासाचे नारे
दिले तरी या पक्षाला हे पक्के ठाऊक
आहे की, आता अर्थव्यवस्थेतून
रोजगार निर्माण होणार नाहीत
आणि त्यामुळे या मुद्यावर मतेही
मिळणार नाहीत. फक्त भ्रष्टाचाराच्या
विरोधातील लढाईचे राजकीय इंधन
तेवढे शिल्लक राहिले आहे. त्यामुळे
पुढील काळाता मुद्दे बदलले जातील.
काही बड्या व्यक्तींच्या विरोधातील
कारवाई आणि छाप्यांचा वेग वाढू
शकतो. तसेच काही उद्योगांचे दिवाळे
निघाल्याचे घोषित केले जाईल.
‘२-जी’ गैरव्यवहार प्रकरणी सर्व
आरोपी निर्दोष ठरल्यामुळे मोदींच्या
भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिमेला तडा गेला
आहे. सरकारवर अलिकडे झालेले
आरोप टिकू शकले नाहीत आणि
‘अदानी-अंबानी सरकार’ हा ‘जुमला’
‘रिट्विट’ होऊ शकतो, पण तो मते
मिळवून देऊ शकत नाही. अशा
परिस्थितीत सरकार भ्रष्टाचार विरोधी
मोहिम अधिक जोशात चालवणार हे
निश्चित.
निवडणुकीच्या राजकारणात
विजयी ठरणारे समीकरण म्हणजे
धर्म आणि राष्ट्रवादाचे मिश्रण हे
आहे. राष्ट्रवादाच्या नावाखालील
घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसते
आहे. संकटाच्या काळात संपूर्ण
देश सरकारच्या विरोधात उभा
राहिल्याची उदाहरणे इतिहासात
दिसतात. पाकिस्तानच्या विरोधातील
सूर अधिक मोठा झाल्याचे दिसून
येईल. त्याला वृत्तवाहिन्यांवरील
जोरजोरात होणाऱ्या चर्चांची मदत
मिळू शकेल. मात्र, चीन बाबत ठोस
धोरण नसल्यामुळे परिस्थिती चिघळू
शकते. आक्रमक राष्ट्रवाद आणि
आपल्या सामरिक सीमा यांच्यात
ताळमेळ प्रास्थापित करण्याचा प्रयत्न
मोदी सरकारसाठी आव्हानात्मक
ठरणार आहे. त्यामुळे धर्म, राष्ट्रवाद
आणि भ्रष्टाचार हे भाजपच्या आगामी
निवडणूक राजकारणाची तीन इंजिने
असणार आहेत. त्याच दरम्यान कधी
कधी विकास, रोजगार आणि अच्छे
दिन बाबतही ऐकाला मिळू शकते.
ह्या घोषणा फक्त उत्तर आणि चिंतन
ठरतील. डोळ्यांत आश्रू आलेला
मोदींचा चेहरा हा त्यांची या पुढील
काळातील प्रतिमा दर्शविणारा ठरणारा
आहे.
(अनुवाद ः अशोक जावळे)

पान १ वरून
लोकप्रिय गीते आणि नृत्याच्या रंगतदार
मनोरंजन सोहळ्याची मेजवानीदेखील
महाराष्ट्राच्या
कानाकोपऱ्यातून
आलेल्या शेतकऱ्यांनी या वेळी
अनुभवली.
सकाळ माध्यम समूहाचे
अध्यक्ष प्रतापराव पवार, संचालक
भाऊसाहेब पाटील, मुख्य संपादक
श्रीराम पवार, सकाळचे चीफ
ऑपरेटिंग ऑफिसर महेंद्र पिसाळ,
‘ॲग्रोवन'चे संपादक आदिनाथ
चव्हाण, सरव्यवस्थापक प्रमोद
राजेभोसले, जैन इरिगेशनचे सिस्टिम

संजीव माने महाराष्ट्राचे स्मार्ट शेतकरी

गजर आणि कौतुकाचा वर्षाव पाहून
श्री. माने यांचे डोळे भरून आले.
‘प्रयोगशील शेतकरी म्हणून अनेक
पुरस्कार मी स्वीकारले, पण आज
माझ्या आनंदाला पारावार राहिलेला
नाही. आनंद गगनात मावेनासा होणे
म्हणजे काय असते ते मी आज
अनुभवतो आहे. मी ‘ॲग्रोवन’च्या
कायम ऋणात राहीन, असे भावपूर्ण
उद्गगार श्री. माने यांनी काढले.
विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त
कुटुंबातील
महिला
शेतकरी
ज्योती देशमुख यांना ‘ॲग्रोवन
प्रेरणा' पुरस्काराचे वितरण होताना
सभागृह काही क्षण निःशब्द झाले
होते. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला
सावरण्यासाठी जिद्दीने शेती करीत
असलेल्या ज्योतीताईंची यशोगाथा
ऐकल्यानंतर त्यांच्या कर्तृत्वाला
सलाम करण्यासाठी अवघ्या
सभागृहाने उभे राहून टाळ्यांचा प्रचंड
कडकडाट करत मानवंदना दिली.

पुढील लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत
विकासाचा मुद्दा नव्हे; तर राष्ट्रवाद,
हिंदतु ्व आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील
लढाई हे मुद्च
दे नरेंद्र मोदी यांच्या
राजकारणाचा केंद्रबिंदू असणार आहेत.

स

शे खर गु प्ता,
ज्येष्ठ पत्रकार

रत्या वर्षांतील ठळक
राजकीय
घडामोडी
कुठल्या, असा विचार
केला तर डोळ्यासमोर नेमके
काय येते? आपल्या समोर काही
पर्यात दिसतात ः गुजरातमधील
निवडणुकीत विजय प्राप्त केल्यानंतर
दोन बोटांनी विजयी झाल्याची खूण
करत असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी;
गांधी टोपी घातलेले राहुल गांधी हे
काँग्रेसचा ध्वज फडकावत आहेत;
देशाला नवे दलित राष्ट्रपती मिळाले
आहेत; विजयोत्सव साजरा करत
असलेले अमरिंदरसिंग; केजरीवाल
हे ‘ईव्हीएम’ला दोष देत आहेत;
योगी आदित्यनाथ नावाच्या नव्या
ताऱ्याचा भाजपमध्ये उदय होतो
आहे आणि ते नोएडा बाबतच्या सर्व
अंधश्रद्धा दूर सारून तेथील मेट्रोच्या
उद्घाटनाला ते उपस्थित आहेत.
जर
तुम्हाला
आणखी
गुंतागुंतीच्या गोष्टींमध्ये रुची असेल
तर तुम्ही नितीशकुमार यांची निवड
करू शकता, जे विजय रूपानी यांच्या
शपथविधी समारंभाला भाजपच्या
इतर मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे हजर उपस्थित
आहेत. आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या
शपथविधीवेळी मोदी उपस्थित
राहणार नाहीत याची व्यवस्थित
काळजी घेणारे नितीशकुमार ही
तुम्ही याच दशकात पाहिलेले
आहेत. याचबरोबर तुरुंगात परताणारे
लालूप्रसाद यादव यांचीही तुम्ही
निवड करू शकता, ज्यांचा ट्विटर
हॅंडल सध्या भलताच चर्चेत आहे.
माझ्या डोक्यातील राजकीय
चित्र मात्र याच्याशी मिळते जुळते

छोट्या जाहिराती
‘m`mdr Á`mo { Vf (Jmo ë S> ‘o S >
{bñQ> a{O. Z§ . 33699) AKmo a
M§ S >r {g{Õàmá (M§ S >r CnmgH$)
100% H$m‘ hmo U maM! gm¡ V Z,
eÌy n rS>m, J¥ h Šbo e , VbmH$,
dmhZ IaoXr-{dH«$s g§VmZ, ào‘{ddmh (bìh àm°.)
(~« o H $n / n° M n, ór-nw ê $f g‘ñ`m
gmVmam `o W rb Vdo a m 2008 ñno e m.) (nw U o ) . 020-2436
‘m° S >o b , 10 {gQ>a, Jw S > H§ $ {S>eZ, 2496 / 9881195588.
{dH$Uo Amho . g§ n H© $ … 9822
473330/ 8149976276.

gd© àH$maÀ`m EbAm`gr
nm° { bgr, ‘Zr ~° H $, OrdZ Amamo ½ `,
H° $ Ýga E§ S >mo ‘ | Q > B H$[aVm g§ n H©$
gmYm `mo ½ ` go d m d ‘mJ© X e© Z mgmR>r
‘mo . … 9921776650.

Am°Q>mo‘mo~mB©b

gëbm/‘mJ©Xe©Z/^{dî`
ì`{ŠVJV ‘mJ©Xe©Z
dOZ H$‘r H$aUo , dmT>{dUo
d ‘| Q >o Z H$aUo , {Zamo J r amhUo ,
EH$ gmo n o Q>o p ŠZH$ Amho . H$go Vo
OmUy Z ¿`m. A{YH$ ‘m{hVrgmR>r
g§ n H© $ … 7028654343.

Á`mo{Vf
lr amOh§ g Á`mo { Vf. 100% E
Qw > Po S > gd© g‘ñ`m g‘mYmZ.
bìhàm° . , ào ‘ {ddmh, ào ‘ mVYmo H $m,
VbmH$,eÌy , gm¡ V Z,ì`mnmabm^ ñno
Ka~gë`m H$m‘. ’$s H$m‘ Pmë`m
da, nw U o . 9764738701.
lr g‘W© Á`mo { Vf gd© g‘ñ`m§ Mo
EH$m VmgmV 100% J° a | Q >o S >
[aPëQ>. ào ‘ mV Ymo I m, ‘ZmgmaIo
ào ‘ , KQ>ñ’$mo Q >, eÌw { nS>m, ào ‘
g‘ñ`m ñno e m{bñQ>. {edmOrZJa
9987726725.
Á`mo { Vf ‘hm{dÚmb`, H$amS> Mo
OmZo d mar 2018 nmgy Z ZdrZ
~° M gmR>r Hw § $ S>br Á`mo { Vf (~o { gH$
d A° S >ìhmÝg) hñVao f memó,
A§ H $emó H¥ $ îU‘y V u nÕVrMo
gw ê $
Amho V .
Aä`mgdJ©
‘`m© { XV OmJm, Ëd[aV àdo e
g§ n H© $
Am° { ’$g
¿`mdm.
(02164)
222511.
‘mo ~ m. … 9822498452.

AW©{df`H

नाही. गुजरातमधील निवडणुकीतील
विजयानंतर भाजपच्या संसदीय
पक्षाच्या बैठकीत बोलत असताना
भावनिक झालेले नरेंद्र मोदी मला
दिसतात. मोदींची ही प्रतिमा मला
महत्वाची वाटते. कारण २०१७मधील
मोदींची हीच प्रतिमा २०१८च्या
राजकारणाचा बाज ठरविणार आहे
आणि २०१९मधील राजकीय
संग्रामाची पटकथाही लिहिणार आहे.
दुसऱ्या
पंतप्रधानांच्या
तुलनेत मोदी हे आपल्या मनातील
भावभावना कोंडून ठेवण्यात बऱ्याच
अंशी यशस्वी झाले आहेत. कारण,
सार्वजनीक कार्यक्रमांमधील त्यांची
उपस्थिती, त्यांचा वावर सजग
असतो आणि भावनांचे प्रदर्शन
तर अतिशय विचारपूर्वक असते.
भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत
ते ज्याप्रमाणे भावनिक झाल्याचे
दिसून आले ती त्यांची उत्स्फूर्त अशी
प्रतिक्रिया असावी. जरा वाढवून
सांगायचे झाले तर ते पंतप्रधानांचे
अतिशय नियंत्रित भावोद्गार होते.
गुजरातमधील प्रचार मोहिमेच्या
मध्यावरच पंतप्रधानांना जाणीव
झाली होती की, या वेळची लढाई
अतिशय अटीतटीची असणार आहे.
नोव्हेंबरच्या अखेरपर्यंत निवडणूक
लोकांनी विचार केली होती त्यापेक्षाही
अधिक अटीतटीची झाली होती. ज्या
जागांवर अतिशय कमी फरकांनी
विजय प्राप्त करण्यात यश मिळाले
आहे, अशा ठिकाणी थोडीफार मते
जरी दुसऱ्या बाजूला गेली असती
तर बहुमत असूनही त्याचा मोठा
फटका भाजपला सहन करावा

पाकच्या १९२ नागरिकांच्या
व्हिसा प्रक्रियेला स्थगिती

इस्लामाबाद, ता. ३० (पीटीआय) : नवी दिल्लीत एक
जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या हजरत निजामुद्दीन औलिया उरुसात
सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या पाकिस्तानच्या १९२ नागरिकांच्या व्हिसा
प्रक्रियेला भारताने तात्पुरती स्थगिती दिल्याचे पाकिस्तानने म्हटले
आहे. भारताच्या
निर्णयामुळे पाकच्या
जायरीन (भाविक)
यांना
उरुसात
सहभागी होता येणार
नाही, असे तरी
सातारा िजातील तमाम लोकांना
या नोटीसारे कळिवणेत येते, क सध्या दिसते.

जमीन खरेदी
पूव जाहीर नोटीस

eoVr{df`H$
eoVrgm{hË`
ndma go H § $ S> h° Ê S> Am¡ O mao
EOÝgr. Amåhr Ow Z o Q´ > ° Š Q>a
Vgo M gd© 22 àH$maMr
Ow Z r eo V r Am¡ O mao {dH$V Ko V mo
d
{dH$V
{‘iVrbgw Õ m.
g§ n H© $ … 9172560575.

H O©
~± H o $ Vrb JhmU R> o d bo b o
gmo Z o Am{W© H $ AS>MUrA^mdr
gmo S >dy Z Ko D $Z {dH$Uo Agë`mg
Am{W© H $ ghmæ` H$ê$Z {dH$V
Ko V bo OmB© b . nm{H$Om Jmo ë S>,
257, e{Z ‘méVr ‘§ { Xamg‘mo a ,
gmVmam.
8308456870,
9422606149.

८५

चेहऱ्यावर एक अन्ओठांवर दुसरेच
राष्ट्रहिताच्या नजरेतून

&&lr&& Á`mo V rf (bìh àm° ã bo ‘
ñno e m{bñQ>) Vw ‘ À`m gd©
g‘ñ`o d a Vm~S>Vmo ~ Cnm`.
‘mJ© X e© Z mgmR>r g§ n H© $ … 9619394664/ 9619462706.

सातारा, रविवार,
३१ डिसेंबर २०१७

AÝ` {df`

Jw§VdUyH$

Zmd/nÎ`mV ~Xb

EgAm`nr Q> ° Š g go p ìh¨ J d
Q>° Š g ’« $ s ‘m{gH$ CËnÞ `m
Jw § V dUy H $sgmR>r g§ n H© $ {dO`
~mMy b H$a, am{YH$m amo S >, gmVmam.
9421115560.

‘mPo
b¾mny duMo
Zmd
Hw $ . d¡ e mbr à^mH$a Omo e r Ago
hmo V o Vo ~Xby Z AmVm gm¡ . à{UVm
amO| Ð Hw $ bH$Uu Ago Amho .
2652. {XZm§ H $ … 20-12-17.

वाचकांसाठी निवेदन

वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या नोकरीविषयक, कर्ज, गुंतवणूक,
व्यवसाय-धंदा तसेच इतर सर्व प्रकारच्या जाहिरातींमधील मजकूर
जाहिरातदाराने दिल्यानुसार प्रसिद्ध केला जातो. प्रत्येक जाहिरातीच्या
अाशयाची सखोल शहानिशा करणे शक्य नसल्यामुळे, यातील कोणत्याही
माहितीच्या सत्यतेबाबत
व्यवस्थापन हमी घेऊ शकत नाही,
याची वाचकांनी नोंद घ्यावी. जाहिरातींसंदर्भात कोणतेही आर्थिक व्यवहार
करताना तसेच वैद्यकीय सल्ले अथवा शिफारशी घेताना वाचकांनी ते
पूर्णत: स्वत:च्या वैयक्तिक जोखमीवर करावेत. जाहिरातीतील आपल्या
उत्पादनाच्या अथवा सेवेच्या संदर्भात जाहिरातदार जे दावा करतील, तसेच
जाहिरातदाराकडून जाहिरातीत केलेला दावा फोल ठरल्यामुळे किंवा अन्य
कारणाने वाचकांची फसवणूक किंवा कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीस व
उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस
वृत्तपत्र समूहाचे मुद्रक, प्रकाशक,
संपादक व मालक हे जबाबदार राहणार नाहीत, याची कृपया नोंद घ्यावी.
- मुख्य व्यवस्थापक

िडहजन पाटण पैक खालील तयात
नमूद अनुसूचीम ये दशवया माणे जमीन
धारकांया जिमनी शासन िनणय . पुनवं२०१४ ( क-२२०/१४ (म ) मंालय
मुंबई द. ३१/१०/२०१७ अवये ािधकत
ितिनधी मा. िजहा पुनवसन अिधकारी
सातारा हे वांग म यम कप ता. पाटण,
िज. सातारा अंतगत बुडीत े डावी बाजू
मौजे उमरकांचन गट नं. ८३१ व मौजे मढ
गट नं. ३४४ मधील खासगी ेातील जमीन
खासगी वाटाघाटीारे थेट खरेदी पतीने
तायात घेणेचे तािवत आहे.
खालील अनुसूचीम ये वांग म यम
कपाया वर सरकन गावठाणासाठी
मौजे उमरकांचन व मौजे मढ, ता. पाटण,
िज. सातारा येथील आवयक गट नं.
व ेाचा तपशील दला आहे. सदर
जिमनीबाबत जमीन मालकाया िहयावर
ह, िहतसंबंध, दक प, वारसा ह,
गहाणखत, दान, बोजा, िलज, कज, ज ी,
करार मदार वा इतर ह असयास ही
नोटीस िस झायापासून ७ दवसांया
आत पुरायािनशी लेखी त ार कायालयीन
वेळेत सम अथवा रिजटर पाने इकडील
कायालयास कळवावे.
मुदतीत कोणतीही हरकत न आयास
सदर जमीन मालकाची िमळकत िनवध
वा िनजोखमी असयाचे समजून इकडील
कायालय व महारा शासन यांया वतीने
मुदतीनंतर कहाही पुढील खरेदीचा यवहार
पूण करील. दलेया मुदतीनंतर कोणाचीही
हरकत असयास ती या कायालयास
कायदेशीर रया बंधनकारक राहणार नाही,
याची नद यावी. ही खरेदी पूव नोटीस
दली.
(अ. ., गावाचे नाव, गट नं.,
आवयक े यामाणे)
१) उमरकांचन, ८३१, १.५६ हे. ०.१४
हे. पोटखराब
२) मढ, ३४४ अंशतः, एकण ेापैक
७.५० हे. आर.
सही/- आरती भोसले
उपिज हािधकारी (पुनवसन)
सातारा

लिमिटेडचे
सहव्यवस्थापकीय
संचालक अतुल जैन, बॅंक ऑफ
महाराष्ट्रचे सरव्यवस्थापक रमेश
क्षीरसागर, सोनाई कॅटल फीडचे
अध्यक्ष किशोर माने, स्मार्टकेम
टेक्नोलॉजीचे उपाध्यक्ष नरेंद्र देशमुख,
सहयोगी उपाध्यक्ष विजयराव पाटील,
ओरिएन्टल इन्शुरन्सच्या क्षेत्रिय
प्रबंधक विनिता जोशी, चौधरी यात्रा
कंपनीचे संचालक ब्रिजमोहन चौधरी,
यूपीएलचे टेक्नोलॉजी हेड डॉ. माधव
नाटेकर आदींच्या उपस्थितीत हा

ÒemleeefJele

ceneje<ì^ mketÀue Dee@HeÀ [^ecee
Dee³eesefpele

e
DeeJeepee®eer keÀWoe³e&rksMeeU
hop)

(Voice & Speech

keÀeueeJeOeer : efo. 15 peevesJeejer les 29 peevesJeejer 2018
: ceeie&oMe&keÀ :

DeefMJeveer efiejer, DeYe³e kegÀuekeÀCeer& DeeefCe GÊeje yeeJekeÀj
ÒeJesµe Depe& YejC³ee®eer Debeflece efoveebkeÀ : 6 peevesJeejer 2018
µew#eefCekeÀ Hee$elee : yeejeJeer Heeme
ÒeJesMe MegukeÀ : ©. 1500/- HeÀkeÌle
DeefOekeÀ ceeefnleer www.pldkalaacademy.org Je
www.facebook.com/maharashtra school of drama

³ee mebkesÀle mLeUebJej GHeueyOe. Ye´ceCeOJeveer ¬eÀ.: 9137026083
( ÒeJesMe ce³ee&efole)

keÀe³e&µeeUe mLeU : Heg. ue. osµeHeeb[s ceneje<ì^ keÀuee DekeÀeoceer,
me³eeveer jes[, ÒeYeeosJeer, cegbyeF& - 25
Deeieeceer keÀe³e&µeeUe : 1) jbieYet<ee keÀe³e&MeeUe (HesÀye´gJeejer 2018)
2) veeìîe-uesKeve keÀe³e&MeeUe (cee®e& 2018)

pe³eÞeer Yeespe (Yee. Òe. mes.)
J³eJemLeeHekeÀer³e meb®eeuekeÀ, oeoemeensye HeÀeUkesÀ ef®e$eveiejer leLee
DeO³e#e, keÀe³e&keÀejer meefceleer, ceneje<ì^ mketÀue Dee@HeÀ [^ecee

mebpeerJe meg³e&keÀeble Heueeb[s (DeHej efpeuneefOekeÀejer)
ÒekeÀuHe meb®eeuekeÀ, Heg. ue. osµeHeeb[s keÀuee DekeÀeoceer leLee
meom³e meef®eJe, ceneje<ì^ mketÀue Dee@HeÀ [^ecee

DeefYejece Ye[keÀcekeÀj, [e@. Deceesue osMecegKe, ÞeerHeeo peesMeer DeeefCe oerHekeÀ keÀjbpeerkeÀj
(meom³e, ceneje<ì^ mketÀue Dee@HeÀ [^ecee )
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सोहळा पार पडला. ‘ॲग्रोवन'चे नवे
ऍप आणि वेबसाईटचेदेखील या वेळी
अनावरण करण्यात आले.
राज्यातील अकरा प्रयोगशील
शेतकऱ्यांना या वेळी ‘ॲग्रोवन स्मार्ट
ॲवॉर्ड'ने गौरविण्यात आले. या
सोहळ्याला सोनाई कॅटल फीड्स,
यूपीएल, जैन इरिगेशन सिस्टिम्स
लि., स्मार्टकेम फर्टिलायझर्स लि. बॅंक
ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएन्टल इन्शुरन्स,
चौधरी यात्रा कंपनी प्रा.लि. यांचे
प्रायोजकत्व लाभले.
‘ॲग्रोवन’ स्मार्ट शेतकरी
पुरस्कारांविषयी अवघ्या महाराष्ट्राच्या
कृषी क्षेत्रात उत्सुकता लागून असते.
या पुरस्कारासाठी निवड समितीमार्फत
राज्य पातळीवरील पाच आणि
विभागीय पातळीवरील पाच स्मार्ट
शेतकरी निवडण्यात आले. परीक्षक
म्हणून माजी कुलगुरू डॉ. व्यंकट
मायंदे, कृषी तज्ज्ञ डॉ. सौ. तरन्नुम
कादरभाई आणि सेंद्रिय गटशेतीचे
प्रसारक अंकुश पडवळे यांनी
काम पाहिले. सांगली जिल्ह्यातील
कृषिभूषण शेतकरी श्री. माने यांना
एक लाख रुपये, सन्मानपत्र आणि
स्मृतिचिन्ह असे स्वरूप असलेला
‘ॲग्रोवन महाराष्ट्राचा स्मार्ट शेतकरी'
हा सर्वांत मानाचा पुरस्कार घोषित
होताच सभागृहात टाळ्यांचा प्रचंड
गजर झाला.
राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष
देशमुख यांनी पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांचे
तोंड भरून कौतुक केले. निराशा
आणि समस्यांच्या वातावरणातही
कर्तृत्ववान शेतकऱ्यांना जगासमोर
आणणारा ‘ॲग्रोवन’चा उपक्रम स्तुत्य
असल्याचे श्री. देशमुख म्हणाले.
"शेतकरी हाच आपला पोशिंदा आहे.
कर्जमाफी किंवा शेतमाल भाव वाढून
मिळत असल्यास शहरवासीयांनी
आमच्या समस्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या
पाठिशी उभे राहावे, मी तुम्हाला हात
जोडून विनंती करतो, असे भावनिक
आवाहन श्री. देशमुख यांनी करताच
सभागृह गलबलून गेले.
‘ॲग्रोवन महाराष्ट्राचा स्मार्ट
शेतकरी’ पुरस्कार स्वीकारताना
सभागृहातून होत असलेला टाळ्यांचा

स्मार्ट शेतकरी पुरस्काराचे मानकरी
असे ः
ॲग्रोवन महाराष्ट्राचा स्मार्ट
शेतकरी - संजीव माने (मु. पो. आष्टा,
ता. वाळवा, जि. सांगली), ॲग्रोवन
स्मार्ट महिला शेतकरी - विद्या रुद्राक्ष
(डिघोळअंबा, अंबाजोगाई, बीड),
ॲग्रोवन स्मार्ट सेंद्रिय शेती - प्रभाकर
चौधरी (सुभाषनगर, धुळे), ॲग्रोवन
स्मार्ट कृषी उद्योजक - विकास दांगट
(पुणे), ॲग्रोवन प्रेरणा पुरस्कार ज्योती देशमुख (कटयार, अकोला),
ॲग्रोवन स्मार्ट कृषिपूरक व्यवसाय
- पृथ्वीराज चव्हाण (विठ्ठलवाडी,
वाई, सातारा), ॲग्रोवन पश्चिम
महाराष्ट्राचा स्मार्ट शेतकरी - तानाजी
हाके (खर्डी, पंढरपूर, सोलापूर),
ॲग्रोवन उत्तर महाराष्ट्राचा स्मार्ट
शेतकरी - नाना पाटील (पिंप्रीखुर्द,
चाळीसगाव, जळगाव), ॲग्रोवन
कोकणचा स्मार्ट शेतकरी रामचंद्र सावे (चिंचणी, डहाणू,
पालघर), ॲग्रोवन मराठवाड्याचा
स्मार्ट शेतकरी - रवींद्र देवरवाडे
(देवळा, अंबाजोगाई, बीड),
ॲग्रोवन विदर्भाचा स्मार्ट शेतकरी
- मोहन जगताप (वळती, चिखली,
बुलडाणा).

