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ता. २२ ऑक्टोबर २०१९

राजकारणातीि समाजसेिक
महापौर संदीप जोशी
नागपूर, ता. २२ : नागऩूय ळशयाचे ५३ ले भशाऩौय म्शणून बाजऩचे ज्मेष्ठ
नेते वॊदीऩ जोळी माॊची ननलड झारी. नगयवेलक ते भशाऩौय मा

प्रलावादयम्मान तमाॊनी नागऩूय भशानगयऩालरकेतीर स्थामी वलभती

वबाऩती, वतताऩष नेता अळी वलवलध भशततलाची आणण भानाची ऩदे
बऴ
ू वलत प्रतमेक ऩदालय आऩरी छाऩ वोडरी. याजकायण आणण

वभाजकायण माॊचा वॊदय भेऱ अवरेरे व्मक्तीभततल म्शणन
ू वॊदीऩ जोळी
माॊची ओऱख अवून भशाऩौय म्शणून ते आऩरा कामयकाऱ
गाजलतीर, अळी अऩेषा आशे .

वभाजकायण शा भूऱ वऩॊड अवरेरे नगयवेलक वॊदीऩ जोळी शे वॊघटन

फाॊधणीतून याजकायणात दाखर झारे. याष्रीम स्लमॊवेलक वॊघाळी जऱरेरी
नाऱ, उततभ कामयकताय, कळर प्रळावक आणण वभाजवेलेच्मा वलवलध

आघाडमाॊलय ते वतत कामययत याहशरे. याज्माचे भाजी भख्मभॊत्री दे लेंद्र

पडणलीव माॊच्मा दक्षषण-ऩश्चचभ वलधानवबा भतदाय वॊघाचे ऩारकतल

वॊदीऩ जोळी माॊच्माकडे आरे ज्मारा तमाॊनी मोग्म न्माम
हदरा. वलधानवबा ननलडणकीत एकीकडे याज्माची णखॊड भाजी भख्मभॊत्री
दे लेंद्र पडणलीव रढवलत अवताना तमाॊच्मा भतदायवॊघात वॊदीऩ जोळी
माॊनी ककल्रा रढवलरा आणण ऩन्शा एकदा वय केरा.
वॊदीऩ जोळी माॊनी वन २००२ भध्मे याजकायणात प्रतमष उडी
घेतरी. भशानगयऩालरकेत ऩहशल्माॊदा नगयवेलक म्शणून ननलडून

आरे. तमानॊतय २००७, २०१२ आणण वन २०१७ भध्मे वरग ननलडून मेत

तमाॊनी आऩल्मा रोकवप्रमतेची प्रचचती हदरी. चाय लेऱा नगयवेलक ऩदाच्मा
कामयकाऱात तमाॊनी वन २०१०-११ आणण वन २०११-१२ अवे वरग दोन
लऴय स्थामी वलभतीचे वबाऩती म्शणन
ू कामयबाय वाॊबाऱरा. भनऩाच्मा ५२
लऴायच्मा इनतशावात ऩहशल्माॊदा एकाच व्मक्तीरा वरग दोनदा स्थामी
वलभती वबाऩती शोण्माचा भान लभऱारा, ते म्शणजे वॊदीऩ जोळी. मा
काऱातीर तमाॊच्मा कामायची दखर घेत स्थामी वलभती वबाऩती म्शणून

तमाॊच्मा उतकृष्ट काभचगयीफद्दर भशायाष्रातीर प्रनतष्ठीत आचामय प्र.के.अत्रे
ऩयस्कायाने तमाॊना ऩणे मेथे वन्भाननत कयण्मात आरे.

२०१० ते २०११ मा काऱात नागऩयू वधाय प्रन्मावचे वलचलस्त म्शणन
ू शी
तमाॊनी कायकीदय गाजवलरी. २०१२ ते २०१७ रा नतवऱमाॊदा नगयवेलक
झाल्मानॊतय भनऩाचे वतताऩष नेते म्शणून तमाॊनी जफाफदायी

वाॊबाऱरी. मानॊतयशी वन २०१७ च्मा ननलडणकीत चौथमाॊदा ननलडून

आल्मानॊतय ऩन्शा एकदा वतताऩष नेता म्शणून ऩषनेततृ लाने तमाॊच्माकडे
जफाफदायी वोऩवलरी. नागऩूय भशानगयऩालरकेच्मा आताऩमंतच्मा १७

लऴायच्मा कामयकाऱात वलवलध ऩदे बूऴवलतानाच तमाॊनी अनेक भोठ्मा

काभाॊना आकाय हदरा. वलकावकाभाॊवोफतच वाॊस्कृनतक, वाभाश्जक, क्रीडा

आणण करा षेत्रात आऩल्मा कततय ृ लाची छाऩ वोडरी. केंद्रीम भॊत्री
ननतीनजी गडकयी माॊच्मा लाढहदलवाननलभतत वोनेगाल तरालाचे

खोरीकयण कयण्माव आयॊ ब केरा. दयलऴी आटणाऱमा वोनेगाल तरालात
मा खोरीकयणाभऱे मॊदा भे भहशन्माऩमंत ऩाणीवाठा शोता. तरालाच्मा
आजफ
ू ाजच्
ू मा वलहशयीॊतीर जरऩातऱी लाढण्माव माभऱे शातबाय

रागरा. स्थामी वलभती वबाऩतीच्मा कामयकाऱादयम्मान वीभें ट यस्तमाॊना
आकाय दे ण्माव प्रायॊ ब केरा. ळशयातीर यस्ते खडडे वलयशीत अवालेत मा
उद्देळातून २६ कक.भी.चे भख्म यस्ते वीभें ट काॉक्रीटचे फनवलण्माचा ननणयम

तमाॊनी घेतरा. तमा ननणयमाभऱे आज वॊऩण
ू य ळशयात वीभें ट यस्तमाॊचे जाऱे
वलणल्मा गेरे आशे .

नागऩयातीर दे ळऩाॊडे वबागश
ृ ाच्मा बाडेलाडीनॊतय वाॊस्कनतक कामयक्रभावाठी
अडचण ननभायण झारी शोती. नाभदाय ननतीनजी गडकयी माॊनी ये ळीभफाग

मेथे करालॊताॊना कभी दयात वबागश
ृ लभऱाले मा बालनेतून बव्म वबागश
ृ
ननलभयतीची भननऴा व्मक्त केरी. वॊदीऩ जोळी माॊनी ती ऩण
ू य कयण्माचा

ननधायय केरा आणण वलदबायतीरच नव्शे तय याज्मातीर अनतबव्म कवललमय
वये ळ बट वबागश
ृ ाने आकाय घेतरा. खावदाय क्रीडा भशोतवलाचे मळस्ली
आमोजन शे वॊदीऩ जोळी माॊच्मा कळर व्मलस्थाऩनाचे उततभ उदाशयण
आशे .
वदळयन वभाजाच्मा भागणीची दखर घेत नॊदनलन मेथीर बगत कॉरनी
मेथे ५७ राख रुऩमे खचन
ूय भशऴी वदळयन धाभ वाकायत ळशयाचे आयोग्म
जऩणाऱमा स्लच्छता कभयचाऱमाॊप्रनत कृतसता व्मक्त केरी. नागऩूय ळशय
प्रदऴ
ू णभक्त व्शाले मा दृश्ष्टकोनातून भशार मेथीर तऱळीफाग आणण
याभदावऩेठ काचीऩया मेथे तऱव उद्मान कयण्माचा ननणयम तमाॊनी

आऩल्मा कामयकाऱात घेतरा. प्राणलामू दे णाऱमा मा उद्मानाभऱे
नागरयकाॊवाठी भोठी वोम झारी.

वॊदीऩ जोळी माॊनी आऩल्मा भशततलाच्मा ऩदालयीर कामयकाऱात केलऱ
वेला दे णाऱमा नागऩूय भशानगयऩालरकेची ‘वाॊस्कृनतक जाणीला जऩणायी

भशानगयऩालरका’ अळी नली ओऱख कयलून हदरी. नागऩूय भशोतवल, गौयल
वोशऱा, हदलाऱी ऩशाट, अलबलादन ळेलाऱकय अळा वलवलध वाॊस्कृनतक

उऩक्रभाॊच्मा आमोजनाभऱे भनऩाकडे फघण्माचा नागरयकाॊचा दृश्ष्टकोन
फदररा.
श्री. वॊदीऩ जोळी माॊनी याजकायणात वक्रीम अवताना आऩरे वाभाश्जक
उततयदानमतलशी ऩूणऩ
य णे ननबालरे. ‘वप्तयॊ ग वशजीलनाचे’ मा कामयक्रभाच्मा

भाध्मभातून रग्नारा २५ लऴय ऩूणय झारेल्मा एक शजाय जोडप्माॊचा वतकाय
केरा. वलवलध याज्मातन
ू उऩचायावाठी नागऩयातीर रुग्णारमाॊभध्मे

उऩचायावाठी मेणाऱमा रुग्णाॊच्मा नातेलाईकाॊवाठी वरू केरेरी ‘दीनदमाऱ
थारी’ शी तमाॊचा वाभाश्जक कामायचा ऩयभोच्च बफॊद ू ठयरी. प्रामोचगक

तततलालय गोयषण वबा धॊतोरी मेथे आणण तमानॊतय ळावकीम लैद्मकीम
भशावलद्मारम प्राॊगणात वरू केरेरा दीनदमाऱ थाऱी प्रकल्ऩ आज
दययोज १२०० रोकाॊना केलऱ १० रुऩमाॊत रॊच फॉक्व दे तो.
दीनदमाऱ रुग्ण वेला प्रकल्ऩाच्मा भाध्मभातून तमाॊनी आताऩमंत दोन
शजायऩेषा अचधक रुग्णाॊना लैद्मकीम वेला ऩयवलल्मा. डॉक्टयाॊच्मा
वल्ल्मानवाय वभाये ८०० रुग्णाॊना वलवलध ळस्त्रकक्रमेचा राब
हदरा. भेडडकरभधीर रुग्णाॊना स्लच्छ आणण चाॊगरे कऩडे लभऱाले मावाठी
तमाॊनी अचधष्ठाताॊळी बेटून शी फाफ रषात आणून हदरी आणण वलनॊती

केरी. वभाये २३०० रुग्णाॊवाठी दोन जोड कऩडे ऩयलन
ू शी वभस्मा ननकारी
काढरी. माच प्रकल्ऩाॊतगयत दक्षषण-ऩश्चचभ वलधानवबा भतदायवॊघात
कपयता दलाखाना वरू केरा. हदलवाॊतून दोन लेऱा दोन लेगलेगळ्मा
झोऩडऩट्म
ट ाॊभध्मे अवरेल्मा मा कपयतमा दलाखान्मातून दोन लैद्म

रुग्णाॊलय उऩचाय करुन भोपत औऴधे दे तात. आजऩमंत वभाये १५ शजाय
रुग्णाॊनी मा वेलेचा राब घेतरा.
वॊदीऩ जोळी माॊनी नकतीच एक अलबनल कल्ऩना भाॊडरी. ‘दीनदमार
अनोखे दकान’ शे मा कल्ऩनेचे नाल. तमाॊनी रोकाॊना अडगऱीत अवरेल्मा
लस्तू अळा दकानात आणून दे ण्माचे आलाशन केरे. जनतेने मारा प्रनतवाद
हदरा. अळा लस्तू अनोख्मा दकानात आल्मा ज्माचा राब ज्माॊना तमा
लस्तॊच
ू ी गयज आशे , तमाॊना शोऊ रागरा.

दीनदमार थाऱीनॊतय रुग्ण नातेलाईकाॊची ननलावाची वभस्मा रषात घेता
दीनदमाऱ ननलाया प्रस्तावलत अवून ळावकीम लैद्मकीम

भशावलद्मारमाच्मा प्राॊगणात तो प्रस्तावलत आशे . रुग्णाॊच्मा नातेलाईकाॊना
गादी, चादय आणण वाभान ठे लण्मावाठी रॉकय मा प्रकल्ऩाॊतगयत उऩरब्ध
करून दे ण्मात मेईर. तमाॊना आॊघोऱीची ल अन्म व्मलस्थाशी ऩयवलण्मात
मेईर.
अळा वभाजकायणातीर याजकीम व्मक्तीभततल अवरेरा नलननलायचचत
भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊचा भशाऩौयऩदाचा कामयकाऱ नले काशीतयी ननभायण
कयणाया, वलकावाचे नले उच्चाॊक प्रस्थावऩत
कयणाया, क्रीडा, करा, वाॊस्कृनतक षेत्रातीर नागऩयू ची प्रनतभा अचधक

उजाऱणाया आणण वलवलध वभाजाच्मा भागण्माॊची ऩरयऩूतत
य ा कयणाया

अवेर, अळी अऩेषा व्मक्त केरी जात आशे . भशाऩौय वॊदीऩ जोळी
ळननलायी (ता. २३) योजी दऩायी ४ लाजता भनऩा भख्मारमातीर भशाऩौय
कषात भशाऩौय ऩदाचा कामयबाय स्लीकायतीर.

