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डॅा.जनादन वाघमारे : थािनक वरा य सं थेतील 
योगदानाचे व ेषण 
 
 

डॅा.ल टे आर. बी.1,सुमेद चापाजी गंुडेराव2 
1सहयोगी ा यापक व संशोधन मागदशक ,पदवी व पद यु र रा यशा  

वभाग मुख , देगलूर महा व ालय, देगलूर, ता.देगलूर ज.नांदेड. 
2संशोधक व ाथ  , मु.पो. दवशी बु. ता.भोकर ज.नांदेड. 
 
 

१. तावना 
      वातं यपूव काळात लातूरसह पूण मराठवाडा है ाबाद रा याचा भाग होता. है ाबाद रा यात 
लातूर शहरासाठ  शासनिनयु  नगरप रषद होती. हणजे नगरप रषदेचे अ य  शासनातफ िनवड या 
जायच.े सन १९३४ म ये ह नगरप रषद अ थ वात आली होती. सन १९५२ म ये लोकशाह  प ततीने 
चालणार  नगरप रषद अ त वात आली. ह मु सीपल किमट  अथात िसट  मु सपा ट  हणुन 
अ त वात आली होती. सन १९८२ म ये लातूर ज हा अ त वात आला. ते हापासुन लातूर शहरा या 
वकासाला गती ा  झाली. 

     पूव पासुनच नगरा य पद अितशय स मानाचे मानले जायचे ते आजह  मानले जाते. ी 
चं शेखर बाजपेयी हे लातूरचे प हले नगरप रषद अ य  होते. यानंतर मा णकराव सोनवणे, िशवराज 
पा टल चाकूरकर, तम नापा उटगे, मदनलाल बयाणी, अबु बकर िस क , अॅड.राम कशन मालु, 
म मथा पा लोखंडे, भाऊसाहेब सावे ई या दनीं नगरा य पद भूष वले. चं शेखर बाजपेयी हे तीनवेळा, 
मा णकराव सोनवणे व िशवराज पाट ल चाकुरकर हे येक  दोनवेळा नगरा य  झाले होते. आजह  
यांची नावे लातूरकर आदराने घेतात. याम ये न याने एक नाव सामा व  झाले ते हणजे डॅा.जनादन 

वाघमारे सर यांच.े 

     मुळात डॅा.जनादन वाघमारे हे एक िश णत  , माजी ाचाय, माजीकुलगु  व लेखक हणुन 
महारा ास सुप रिचत होते. िनवृ ी नंतर ते रा वा द कॅा ेस प ात काम करत होते. लोका हा तव 
यांनी लातूरनगरप रषदे या नगरा य  पदासाठ  िनवडणूक लढवली व ता पतां वरोधात ते िनवडून 

आले. यांचे राजकारणात येणे अनेकांसाठ  ध का होता, तर का हंनी यां या ब ल हळहळ य  
केली. कारण, अनेकांना राजकारण हे े  वचारवंत, लेखक तथा ामा णक माणसांचे नाह  असे 
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वाटते. यास डॅा.जनादन वाघमारे यांनी छेद दला. “one good example is better than thousand theories 

“ या वचना माणे यांनी वत:शीच संक प केला व या े ात उतरले. यांनी एक आदश नगरा य  
हणुन यांचा कायकाळ पूण केला. या शोध िनबंधात यां या या कायाचे व ेषण केले आहे. 

 

२.संशोधन लेखनाचे उ ेश – 

तुत संशोधनपर लेख खालील उ ेशांना माणमाणुन िलहला आहे.  

१.डॅा. जनादन वाघमारे यांचे थािनक वरा य सं था (नगरप रषद, लातूर) मिधल योगदान अ यासने. 
 

३.संशोधन लेखाचे गृ हतक-  

तुत संशोधनपर लेख खालील गृ हतकांना माणमाणुन िलहला आहे. 

१. डॅा.जनादन वाघमारे यांच े थािनक वरा य सं थेतील योगदान सवसमावेशक, लोकशाह  अनुकुल 
व  लोकािभमुख आहे.  

 

४.संशोधन प दती -                                                                                                               

        तुत संशोधन कायासाठ  सामाजीक शा ातील संशोधन प दतीचा अवलंब कर यात आला. 
याम ये ऐतीहािसक व ेषणा मक, वणना मक संशोधन प दतीचा अवलंब कर यात आला. तसेच 
ंथालयीन प दतीचा आधार घे यात आला. तसेच डॅा.जनादन वाघमारे यांची व नगरपालीका कमचार  

यां या मुलाखती घे यात आ या.  
 

५.संशोधनाचे मह व –  

 थािनक वरा य सं थेतेवर या- या ज ातील ता पत राज कय नेतृ वाचे वच व असते 
. परंतु, डॅा. जनादन वाघमारे हे ता पतां वरोधात िनवडून आलेले. वरोधी राजक यप र थतीत यांचे 
थािनक वरा य सं थेतील काय लोकशाह  मू यांना ध न होते. सवसंमती व संस दय िनयमा माणे 
यांनी सहकार  नगरसेवकांची मदत घेतली. शासक य यं णेस आप या आदश वतनातून िश त 

लावली. तसेच अिधकार  / कमचार  यां यात आ म व ास िनमाण केला. हणुन यांचे हे काय इतरास 
ेरणादायी अस याने याचे व ेषण करणे मह वाचे ठरते.   

 

६..नगरा य  पदाचा पदभार वकृती - 

    नगरापािलकांचे आरो य चांगले तर शहरांना आरो य लाभते. शहरे िनटनेटक  असली 
पा हजेत. यासाठ  नगरपालीकेत चांगले लोक जाणे आव यक आहे. नगरपालीका ा ख-या अथाने 
लोकशाह  व लोकािभमुख झा या पा हजेत. लोकसहभागािशवाय नगरपािलकांना अपे त यश ा  होणे 
श य नाह . नाग रकांना देखील यां या कत याची जाणीव क न देणे आव यक आहे. थािनक 
पातळ वर या नेतृ वाने लोक बोधना या कायातह  ल  घालने आव यक आहे. या भावना मनात 
घेवुन डॅा.जनादन वाघमारे यांनी नगरा य  पदाचा पदभार दनांक १ डसबर २००१ रोजी वकारला. 
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७. थािनक वरा य सं थे या वकासातील योगदान – 

        डॅा.जनादन वाघमारे यांनी यां या काळात केले या १५० को टं या कामांचा आढावा 
लातूरकारांना सादर केला. थािनक वरा य सं थे या वकासासाठ  राबवले या योजना, उप म व 
काय यापैक  काह  ठळक योजना, उप म व काय खालील माणे आहेत.  

 

१.नगरा य  तुम या दार  

     डॅा.जनादन वाघमारे यांनी डॅा.बाबा आढाव व नागनाथ अ णा नाईकवड  यां या 
उप थतीत लातूरची माती भरले या ताटावर हात ठेवून शपथ घेतली क ,”मी ाचार करणार नाह  
व कोणाला क  देणार नाह .” यांची ह शपथ हणजे मोहाळावर दगड मार यासारखी होती. यां या 
कायकाळात यांनी शपथ घेत या माणे अनेक ाचाराची करणे उघडक स आणली. यांनी 
नगरप रषदेमधील ाचारास आळा घातला. पुव  नगरा य ांकडुन गु ेदारांना न मागता १० ट के 
र कम पर पर रवाना होत होती. ती था यांनी बंद तर  केलीच पण ईतरां या चा यांनाह  आळा 
घातला. कामां या दजावर जातीने ल  ठेवुन कामे करवून घेतली. यामुळे यां यावर मारेकर  
घाल यात आले. यांची गाड  उडवुन दे याचा य  झाला. तर ह  ‘ नगरा य  तुम या दार  ‘ अशी 
कृतीशील घोषणा करत यांनी सवागींण व सवासाठ  प रवतन घडवले. 

 

२.पाणी  सोडव यासाठ चे य   

          यांनी १२९ को टंची पाणी योजना पुण क न घेतली. धनेगाव (मांजरा धरण) ते लातूर 
पयतची ७० क.मी. लांबीची मोठ  पाईपलाईन पूण क न घेतली. हरंगूळ येथे ८० दशल  घनफूट 
पाणीशु करणाचा लट पूण झाला  व लातूर सुजलाम ्  सुफलाम ्  झाले. जलपुनभरण काय म 
लोकसहभागतून राबवला व पाणी टंचाईवर मात केली. 

 
३.नगरप रषदेचे उ प न व शहराचे स दय वाढव यावर भर - 

शहरात सात यापार  संकुले उभी क न नगरप रषदेला उ प नाचा शा त ोत िमळवून 
दला. नाग रकांसाठ  वरंगु याचे ठकाण हणुन नाना-नानी पाक व साई पयटन क ाची उभारणी 
केली. २५०० लोक बसु शकतील एवढे मोठे सां कृितक सभागृह आ ण िच  दशनासाठ  आट गॅलर  
उभी केली. १४ मशान भूिमंचा वकास केला. 
 

४. व छता व आरो य यास मह व 

      कचरा गोळा कर यासाठ  शहरात घंटा गा या सु  क न लातूर शहर स छ व कंुड मू  
केले.      कच-यापासुन खत िनिमतीचा कारखाना उभा केला. लातूर नगरप रषदेस संत गाडगेबाबा 
व छता अिभयान अंतगत महारा  शासनाचे मराठवाडा वभागीय पा रतो षक दितय २००३-२००४ 

म ये , थम २००४-२००५ म ये व दितय २००५-२००६ म ये असे तीन वेळा िमळाले.  
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५. शासक य सुधारणा  

      चाळ स वषाची जूनी अित मणे हटवुन १०२५ कुटुबांचे न वन घरकुले देवून पुनवसन 
केले. ४०८ कामगारांना न.प. सेवेत कायम केले. नगर प रषदेतील मागासवग य अनुषेश भ न काढला. 
शहरात २४२ बचत गटांची थापना केली. पाच े ीय कायालयांचे संपुण संग णक करण क न ‘एक 
खडक  योजना’ चालु केली.  थोड यात आिथक िश त आली. काय सं कृती वाढली. सम वय साधला 
गेला व सवसामा य 

 जनतेत व ास  फैलावला. ह फार मोठ  उपल धी होती. 
 

६.भ व याचा वेध 

      कालचे लातूर आज बदलले परंतू , डॅा.जनादन वाघमारे तेव यावर थांबले नाह त. यांनी 
२०२५ पयतचा वेध घेतला. ह ीझेप शंसिनय आहे. उ ा या लातूर म ये व ा पठ असणार , रे वे 
ं दकरण पूण होणार, भूकंप संशोधन क  कायरत राहणार, तेथे आय.आय.एम. व आय.आय.ट . 

कायरत राहणार, शाहु महाराज यां या व नातील व तगृह संसद येथे अवतरणार. एिशया टक 
ंथालयासारखे िस द ंथालय तसच व तुसं ाहलय तेथे उभारले जाणार. ई याद .  

       डॅा.जनादन वाघमारे हणतात “शहर हे व तुिश प आहे. व तुिश पा माणे संुदर व 
े णय असे लातूर बनावे. ”तेथे मागासवगासह सव वग सुखाने नांदतील“ असा यांचा यास होता व 

आहे. यां या मते शहरांना य म व असते. लातुर हे सु कंृत, सुिश त व अधुिनक शहर बनावे असे 
यांचे व न. यां या य ामुळे “रा य नागर  पुन थान योजने ” म ये लातूर शहराचा समावेश 

झाला व लातूर या भ व यासाठ  क ाने १०८ कोट  ५७ लाख पये मंजुर केले. यांनी लातूर या 
भ व यासाठ  केलेले हे एक महान काय होते. 
 
७.िचंतनिशल नगरा य  

      डॅा.जनादन वाघमारे यां यात जनसबलीकरणासाठ  कळव या या जातीचा िचंतक 
आढळतो. यांची ह भूिमका मह वाची असुन याची या ी लातूर व महारा  यां या सीमेपार जाते. 

मराठवाडा जनता वकास प रषदे पु ढल डॅा.जनादन वाघमारे यांचे भाषण असो ,मु या यापक 
मेळ यापुढे िश णा या गुणव ेब लचे वचार असोत कंवा िसमा ाब ल यांनी िलहलेला ठराव 
असो, यातुन नगरा य  हणुन यांनी बजावलेली कामगीर  मोलाची वाटते. 

      डॅा.जनादन वाघमारे यांनी मु यमं यांना िलहलेले प  , लेख व भाषणे यातुन यांचा 
पु हा पु हा आ ह दसतो तो १. सन १९६५ या नगर प रषद काय ाचा पुन वचार झाला पा हजे. २. 

नगर प रषदांना घटना मक दजा िमळाला पा हज.े ३. ७४ या घटना दु तीची अंमलबजावणी झाली 
पा हजे. ४. घटनादु तीने सुचवले या १८ वषंयासाठ  अथसहा य िमळाले पा हजे. या ठकाणी 
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आप याला डॅा.जनादन वाघमारे यां या ठायी लोकशाह  वक करणाचा खंदा पुर कता साकार झालेला 
दसतो. लोकशाह  ब ल यांनी हटले आहे क ,’लोकशा हची मुळे समाजातील व वध तरांना छेदुन 
ज हा खोलवर पसरतात , ते हाच ितला डेरेदार वृ ाचे व प ा  होते.’ ह लोकशाह  वक करणाची 
सरळ सरळ भुिमका ते मांडतात. 

८.िन कष 

एक उ च िश त ,माजी ाचाय, माजी कुलगु  ,लेखक तथा वचारवंत य  राजकारणात 
येवुनह  लोकक याणाची कामे यश वीपणे क  शकतो. याचे मुत मंत उदाहरण हणजे डॅा.जनादन 
वाघमारे.      डॅा.जनादन वाघमारे यांचे थािनक वरा य सं थेतील योगदान सवसमावेशक, लोकाशाह  
अनुकुल व लाकािभमुख आहे. . यांनी ामा णकपणे, सचो टने व जातीने ल  देवून लातूर शहरातील 
कामे पूण करवून घेतली. सवाना सोबत घेवून यांनी यांचा कायकाळ पूण केला व लातूर 
नगरप रषदेचा आदशनगरा य  हणुन नावलौक क िमळवला. यांचे काय लातूरकरांसाठ  िचरंतन 
ल ात रा हल तर महारा ातील इतर नगरसेवकांसाठ  आदश व ेरणादायी राह ल.    
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