दोन शब्द.. माझ्या राजीनाम्याविषयी...
- एकनाथराि खडसे


माझ्यावर जयाांनी आरोप केले, मात्र तयाांनी पुरावे दिले नाहीत.



गेल्या ४० वर्षाच्या राजकीय जीवनात मी अनेक पिां भूर्षदवली,
पण यापूवी असा ‘वमडीया ट्रायल’ चा अनु भव कधी घेतला नव्हता.



पुण्यातील कृर्षी महादवद्यालयाच्या जदमनीचा बनावट
कागिपत्राांच्या आधारे केलेला टी.डी.आर. घोटाळा उघडकीस
आणला. एफ्.आय.आर. िाखल करायला लावला शासनाची
गेलेली टी.डी.आर. वगैरे धरून रु.४०० कोटी मुल्याची जमीन
शासनास परत दमळवून दिली.



मांत्री झाल्यानांतर मांत्रीमांडळ तसेच दवधी मांडळाच्या माध्यमातून
आतापयंत जनविताचे ११९ वनर्णय घेतले.



भोसरी, पुणे येथील एमआयडीसी च्या जदमनीचा मोबिला ४८
वर्षानांतर या क्षणापयंत मूळ मालकाला दिला गेला नाही. या
जदमनीचा दनवाडा झालेला नसल्याचे व भूसप
ां ािन अपूणण असल्याने
भूसप
ां ािन प्रदिया नव्याने राबदवण्यासाठी प्रस्ताव सािर
करण्याबाबत मुख्य कायणकारी अदधकारी, एम.आय.डी.सी. याांच्या
अहवालात नमूि आहे . सिरचा व्यवहार बेकायिा व दनयमबाह्य
नव्हे ; तर, तो िोन व्यक्तीमधील (Person to Person) असा
कायिे शीर व्यवहार आहे . या सांबांधीचे सवण पुरावे सदवस्तरपणे
दिले. मात्र, तयाला प्रदसध्िी न िे ता माझ्यावर एकाांगी आदण
दनराधार आरोप करण्यात आले.



येरवडा, पुणे येथील खाजगी दबल्डरने हडप केलेली १० एकर
जमीन शासनास परत दमळवून दिली.



वक्फ बोडाच्या जदमनीवर झालेली बेकायिा अदतिमणे काढू न ती
जमीन वक्फ बोडाकडे परत दमळावी म्हणून दनणणय घेतला.
तयामुळे अनेक जण िु खावले गेले.



महाराष्ट्रात भाजपाच्या दहतासाठी, पक्षाच्या दवस्तारासाठी मी काम
केलां आहे .



माझ्यावरील आरोप दसध्ि झाल्यास मी मांत्रीपिावरच काय,
राजकीय जीवनातून माघार घेईन. पण अदधकृत पुरावे सािर
करा. दबनबुडाचे, दनराधार आरोप करु नका, असे मी वारांवार
म्हटले आहे . दनराधार आरोपाांमुळे भाजपा आदण राजय सरकार
बिनाम होत आहे .



हॅकर म्हणजे चोर. तयावर प्रसार माध्यमाांनी दवश्वास ठे वला, पण
माझ्यावर नाही. मी दिलेल्या पुराव्यावर तयाांचा दवश्वास नाही.



मला बिनाम करणाऱयाांचीही चौकशी करा. मा.मुख्यमांत्रयाांना
दनवेिन दिले आहे .



माझ्यावरील आरोपाांच्या बातम्या िे ताांना माध्यमाांनी पुरावे छापले
असते, तर मला आनांिच झाला असता.



मी भरपूर लेखी पुरावे दिले. माझ्या web site (www.nathabhau.com)
वर ते उपलब्ध करुन दिले. लेखी खुलासे केले. मात्र, ते न छापता,
प्रदसध्िी माध्यमाांनी कट केल्याप्रमाणे मला बिनाम करण्यासाठी
माझ्यावर शरसांधान केले.



भाजपानां नैदतक मूल्याांचां नेहमीच पालन केलां आहे .



माझ्यािर करण्यात आलेल्या आरोपातून जोपयंत मी मु क्त िोत
नािी, तोपयंत मी मंत्री पदािर रािर्ार नािी.



आरोप करणाऱयाांना केवळ माझा मानदसक छळ करायचा आहे .
भाजपाला आदण मला बिनाम करण्याचां तयाांचां र्षडयांत्र आहे .



या सवण घडामोडीत भाजप माझ्या पाठीशी रादहला, तयाबद्दल
भाजपचे आभार. आदण यापुढेही पक्ष माझ्या पादठशी राहील, असा
मला दवश्वास आहे .
**-**

