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पुरोगामी महाराष्ट्र घडविण्यासाठी
संकल्प करूया : विखे पाटील
अखिल भारतीय मराठी संत साहित्य संमले नाचे पुण्यात उद्घाटन
पुणे (प्रतिनिधी) ः
पसायदानाच्या माध्यमातून श्री
संत ज्ञानेश्वर महाराज यांनी
विश्वबंधुत्वाचा पुरस्कार केला.
पसायदान हे पुराेगामी विचारांचा
पाया असून, पुराेगामी समाज आणि
महाराष्ट्र घडविण्यासाठी संकल्प
करूया, असे आवाहन विराेधी
पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील
यांनी केले.
वारकरी साहित्य परिषदेच्या
वतीने आयाेजित पाचव्या अखिल
भारतीय मराठी संत साहित्य
संमेलनाचे उद्घघाटन शनिवारी (ता.
२१) श्री. विखे पाटील यांच्या हस्ते
झाले. या वेळी संमेलनाचे अध्यक्ष
बद्रीनाथ महाराज तनपुरे, साहित्य
परिषदेचे अध्यक्ष विठ्ठल पाटील,
सचिव डॉ. सदानंद माेरे, खासदार
रामदास आठवले, माजी मंत्री जयंत
पाटील, बबनराव पाचपुते उपस्थित
हाेते.
या वेळी जयंत पाटील म्हणाले,
की कर्मकांंड आणि अंधश्रद्धेच्या
विळख्यात अडकलेल्या समाजाला
बाहेर काढण्यासाठी संतांनी आयुष्य
वेचले. आपल्याला संतांच्या

‘दुष्काळ निवारणात
सरकार कमी पडले’
दुष्काळ निवारणासाठी
सरकारचे आपत्ती व्यवस्थापन
कमी पडले. आम्ही
सांगितलेल्या उपाययाेजना
करण्याबाबत सरकारने
राजकारण केले. मात्र
न्यायालयाने सूचना केल्यानंतर
आम्ही सांगितलेल्याच
उपाययाेजना सरकार करीत
आहे, अशी टीका विराेधी पक्ष
नेते राधाकृष्ण विखे पाटील
यांनी केली. शनिवारी (ता.
२१) अखिल भारतीय मराठी
संत साहित्य संमेलनाच्या
उद्घघाटनानंतर श्री. विखे
पाटील पत्रकारांशी बाेलत
हाेेते. या वेळी विखे पाटील
म्हणाले, की दुष्काळप्रश्नी
सरकारने बाेलण्यात
वेळ घालवला. आम्ही
सांगितलेल्या उपयायाेजनांच्या
अंमलबजावणीत राजकारण
केले. सरकारने झाेपेचे
साेंग घेतले असून, दुष्काळ
निवारणात सरकार कमी पडले
आहे.

विचारांचा वारसा लाभला असून,
हा वारसा पुढे नेण्याचे काम संत
साहित्य संमेलनामधून हाेत आहे.
संमेलनाध्यक्ष तनपुरे म्हणाले,
की दुष्काळप्रश्नी सरकारसह
समाजातील सर्व घटकांनी एकाच
व्यासपीठावर येत दुष्काळ
मुक्तीसाठी पावले टाकण्याची
गरज आहे. शेतकऱ्यांना
आत्महत्यांपासून परावृत्त
करण्यासाठी प्रबाेधनात्मक विचार
देण्याएेवजी कृतिशील विचार
आणि याेजना आखण्याची गरज
आहे. दुष्काळ पडण्याला केवळ
निसर्गाला दाेष देऊन चालणार नाही
तर दुष्काळाला शासन, शासन
निर्णय, अधिकारी जबाबदार
असून, शेतकरी आत्महत्यांना
व्यापारी, मध्यस्थ तेवढेच
जबाबदार आहेत.प्रास्ताविक
विठ्ठल पाटील यांनी केले, तर
संमेलनाची भूमिका डॉ. सदानंद
माेरे यांनी विशद केली.

३

‘अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सूक्ष्म नियोजन करा’
मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यातील अपूर्ण सिंचन
प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सूक्ष्म नियोजन करावे,
असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मंत्रालयात शुक्रवारी (ता. २०) जलसंपदा
विभागाची आढावा बैठक झाली. या वेळी मुख्यमंत्री
फडणवीस बोलत होते. बैठकीला जलसंपदा
मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय
शिवतारे आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले,

की आत्महत्याप्रवण १४ जिल्ह्यांतील व दुष्काळी
भागातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या
दृष्टीने अधिकाऱ्यांनी कामाला लागावे. विशेषत:
पश्चिम महाराष्ट्रातील टेंभू सिंचन प्रकल्पाच्या
कामाला गती द्यावी. राज्यातील किती जमीन
ओलिताखाली आहे, हे तपासून पाणी वापरणाऱ्यांना
मीटर बंधनकारक करता येईल का, याची चाचपणी
करावी.

परस्पर खतविक्रीप्रकरणी धुळे येथे गुन्हा दाखल
धुळे (प्रतिनिधी) ः रासायनिक खतांचा साठा वितरकाकडे न पाठविता
परस्पर विक्री करून सुमारे १ कोटी ३८ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याची
तक्रार पुणे येथील व्यावसायिकाने केली होती. त्यानुसार पोलिसांनी धुळे
येथील व्यावसायिक अनिल रतनलाल कोटेचा (वय ५१, रा. सुभाषनगर)
यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून अटकेची कारवाई केली आहे.
खतविक्रीबाबत सिकंदराबाद (तेलंगणा) येथील एक कंपनी आणि
दोंडाईचा (जि. धुळे) येथील हेमंत वेअर कॉर्पोरेशनमध्ये करार झालेला आहे.
या कॉर्पोरेशनचे भागीदार कोटेचा यांच्याशी कंपनीने संपर्क साधला. कोटेचा
यांनी फुले कॉलनी परिसरातील संत सावता माळी संकुलातील दुकानाचा
पत्ता दिला. त्यानुसार कंपनीने कोटेचा यांच्याकडे खताचा साठा गोदामात
ठेवण्यासाठी आणि तो वितरकांना वितरीत करण्यासाठी पाठविला. प्रत्यक्षात
संशयित कोटेचा यांनी तो परस्पर विक्री केला. त्यातून आर्थिक फसवणूक
केल्याप्रकरणी व्यावसायिक विठ्ठल रामराम पाटील (रा. पिंपळे गुरव,
ता. हवेली, जि. पुणे) यांनी येथील आझादनगर पोलिस ठाण्यात कोटेचा
यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. यात २०११ ते २०१५ या कालावधीत ७१६
टन खताचा साठा कंपनीच्या वितरकांकडे पोचलाच नसल्याचे फिर्यादीत नमूद
आहे. पोलिस अधिकारी डी. ए. पाटील तपास करीत आहेत.

३० हजार कोटींचे कर्ज घेणार : शिवतारे
चौकशी सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांचे सध्याचे
सर्व ठेके रद्द करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाच्या
आढावा बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना चालना मिळावी यासाठी
राज्य सरकार ३० हजार कोटींचे कर्ज उभारणार
असल्याची माहिती जलसंपदा राज्यमंत्री विजय
शिवतारे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

