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प्रस्तालना 
३ जानेलायीरा आचाय वहंशता राग ू झाल्मा ऩावनू ऩणु्माफयोफयच अन्म ९ हठकाणी भशानगयऩाशरका 
ननलडणुकांच ं याजकायण वरुु झार.ं १७ पेब्रलुायीरा ननकार रागल्मालय मा याजकायणाचा एक बाग वऩंरा, 
आणण त्मा नतंय वरुु झारा वत्ताकायणावाठीचा छुऩा वघंऴा. मा वत्ताकायणाच्मा वघंऴाात काम काम घडरे, 
कोणी काम घडवलरे आणण बफघडवलरे माचा ळोध मा वलश्रेऴणातनू घेण्माचा प्रमत्न आमशी केरा आशे. 

मा वलश्रेऴणाभधे वत्ताकायणाच्मा वलवलध घटकांनी मा ३ जानेलायी २०१२ त े१७ पेब्रलुायी २०१२ मा भमाादीत 
कारालधीभधे कळी काभगगयी फजालरी माफद्दरच ेहटऩण आऩल्मारा लाचामरा शभऱेर. तवेच ननलडणुकीच्मा 
प्रक्रक्रमेचे वलश्रेऴणशी लाचामरा शभऱेर. 

मा अशलाराभधे खारीर याजकीम ऩष आणण वघंटनाचंा वलचाय केरा आशे.  

 भशायाष्ट्र नलननभााण वेना 
 ऩणेु नागरयक वघंटना 
 ऩणेु जनहशत आघाडी 
 याष्ट्रलादी क गें्रव ऩष 

 नॎळनर क गें्रव ऩष 

 भशामतुी (शळलवेना-बायतीम जनता ऩष- रयऩाइं (आठलरे गट)) 
 

तवेच ऩरयलतान आणण नॎळनर वोवामटी प य क्रीन शवटीज     वायख्मा नागयी वघंटनांचा आणण त्मांच्मा 
काभांचाशी आढाला घेतरा गरेा आशे. 
माभधे ननलडणुकीच्मा ननकारांचे वलश्रेऴण नाशी. त ेआऩल्मारा मा अशलाराच्मा ऩढुच्मा टप्पप्पमात लाचामरा 
शभऱेर. 
 

 प्रत्मेक उभेदलायाव क्रकती भत ेशभऱारी आशेत माचा एक तक्ता  

 जाशीयनाममांच्मा तरुनात्भक अभ्मावावाठी केरेरा तक्ता 
 शे अशलारावोफत जोडत आशोत. 
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ननलडणूक आमोग आणण प्रक्रक्रमा 
हदनांक ३ जानेलायी २०१२ योजी भशायाष्ट्रातीर १० भशानगयऩाशरकांच्मा ननलडणकूा जाशीय झाल्मा. ननलडणुका 
जाशीय शोण्माऩावनू त ेननकार जाशीय कयण्माऩमतं शा मा ननलडणुकीचा कामाक्रभ 

ददनाांक टप्ऩा 

३ जानेलायी २०१२ १० भशाऩाशरका आणण २९ जजल्शाऩरयऴदांभधीर ननलडणुका जाशीय ल 
आचायवहंशता राग ू

५ जानेलायी २०१२ भतदाय माद्मा ननजश्चत कयण्माची तारयख 

२४ त े ३१ जानेलायी 
२०१२ 

नाभननदेळऩत्र स्लीकायण्माचा कारालधी 

१ पेब्रलुायी २०१२ नाभननदेळऩत्राची छाननी 
१ पेब्रलुायी २०१२ लधै उभेदलायांची मादी प्रशवद्ध कयणे 

३ पेब्रलुायी २०१२ नाभननदेळऩत्र भाग ेघेण्माचा अनंतभ हदनांक 

४ पेब्रलुायी २०१२ उभेदलायाचंी अनंतभ मादी तमाय कयणे 

४ पेब्रलुायी २०१२ ननलडणूक गचन्श देणे 
४ पेब्रलुायी २०१२ भतदान कें द्रननशाम भतदायाचंी मादी प्रशवद्ध कयणे 
१४ पेब्रलुायी २०१२ वधं्माकाऱ ५:३० लाजल्माऩावनू प्रचाय फदंी 
१६ पेब्रलुायी २०१२ भतदानाचा हदनांक 
१७ पेब्रलुायी २०१२ ननकाराचा हदनांक 

लेऱाऩत्रक 

एकूणच लेऱाऩत्रक ऩहशर ेतय रषात मेत ेकी ,४ पेब्रलुायीरा वला उभदेलायाचंी अनंतभ मादी ननजश्चत झारी 
आणण प्रचायारा जेभतभे दशा हदलव शभऱार े.कायण १४ पेब्रलुायीरा प्रचाय वऩंरा .प्रबाग ऩद्धत अवल्माने 
एका प्रबागात ३० त े४० शजाय एलढी भतदाय वखं्मा शोती .एलढ्मा भतदायांळी वऩंका  वाधण्मावाठी दशा 
हदलव शा कारालधी खऩूच कभी शोता .जलऱ जलऱ योज ३-४ शजाय भतदायांळी वऩंका  वाधणे कठीण शोत े.
माचा पटका अनेक उभदेलायांना फवरा .माऩढेु ननलडणूक आमोगाने प्रचायारा अगधक लेऱ शभऱेर माची 
दषता घेतरी ऩाहशज े. 

शळलाम प्रत्मष ऩषाकडून नतकीट शभऱण्माआधीच अनेकांनी प्रचायारा कभी लऱे शभऱणाय शे रषात घेऊन 
प्रचायारा वरुुलात केरी शोती .ऩण ननलडणूक आमोगाकडून उभेदलायाने केरेरा खचा शा उभेदलायी नक्की 
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झाल्मालय भोजरा जातो .त्माभऱेु अनेकांनी उभेदलायी नक्की शोण्माआधी केरेरा खचा ननलडणूक आमोगाकड े
वादय कयण्माची आलश्मकताच उयरी नाशी .वाशजजकच खचााच े ननलडणूक आमोगाने घारनू हदरेर े फधंन 
ऩाऱरे गेरे नाशी . 

प्रबाग ऩद्धत  

ऩणेु भशानगयऩाशरकेची मालऱेची ननलडणकू  “ प्रबाग ऩद्धतीने ” घेण्माचा ननणाम याज्म वयकायने घेतरा .तो घेत 
अवताना ननलडणकू आमोगाची बशूभका काम शोती ,प्रबाग ऩद्धतीने ननलडणूक घेण्माभागची नेभकी कायणे 
काम आशेत माफद्दर कुठराच खुरावा कयण्मात आरा नाशी .त्माभऱेु रोक अधंायात शोत े.माऩलूी २००२ भध्मे 
ऩणु्मात प्रबाग ऩद्धत शोती ,ऩण ती फदरनू २००७ भध्मे ल डा ऩद्धतीने ननलडणूक घेण्मात आरी .अव े
अवताना ऩनु्शा प्रबाग ऩद्धत का अलरफंण्मात आरी माचे ऩयेुवे स्ऩष्ट्टीकयण कुठेशी वाऩडर ेनाशी . 

प्रबाग ऩद्धतीभऱेु मा ननलडणुकीत वलजमी अऩषाचंी वखं्मा १४ लरून १ लय आरी .मालेऱची एक अऩष 
नगयवेवलका वदु्धा फडंखोय आशे .प्रबाग ऩद्धतीभऱेु भतदाय वखं्मा ३० त े४० शजाय झाल्माने अनेक अऩषांना 
कठीण गेरे .तवेच क गें्रव आणण शळलवेनेरा मा ऩद्धतीचा पटका फवल्माचे ननदळानाव आरे .तब्फर ४२ 
जागांलय दोन्शी जागा एकाच ऩषाच्मा ननलडून आल्मा .ज्माचा पामदा भनव ेआणण याष्ट्रलादीरा झारा . 

भतदान कें दे्र  
मालेऱी प्रथभच ननलडणकू आमोगाने ळाऱांफयोफयच शौशवगं वोवामटमांभध्मेशी भतदान कें दे्र उबायरी शोती .
प्रत्मेक ननलडणुकीत जलऱच्मा ळाऱेत भतदान कें द्र अवत े.ऩण मालेऱी ळाऱांफयोफयच ऩणु्मात एकूण २३८ 
शौशवगं वोवामटमांभध्मे भतदान कें दे्र उबायरी शोती .काशी हठकाणी उभेदलायच ज्मा वोवामटीत याशतो अळा 
हठकाणीशी भतदान कें द्र उबायण्मात आल्माने इतय उभदेलायांनी माफद्दर आषेऩशी घेतरा .ऩण एकुणात मा 
भतदान कें द्रांभऱेु भतदायाचंी वोम झाल्माचे अनेकांनी नोंदलर े. 

भतदान प्रक्रीमा 
माऩलूी प्रबाग ऩद्धत अवताना भतदान मतं्र ेनव्शती .तय भतदान ऩबत्रका शोती ज्मालय शळक्का भायामचा अव े.
ऩण भतदान मतं्र े प्रबाग ऩद्धतीत कळी अवणाय ,दोन भत े कळी देता मेणाय ,एकाच भळीन लय दोन्शी 
जागांवाठी भतदान कयामच ेकी दोन स्लततं्र भळीनलय कयामचे ,एकच भत द्मामच ेअवल्माव काम कयामचे ,
दोन्शी भत ेएकाच ऩषारा द्माली रागतात का अव ेप्रश्न भतदायांच्मा भनात ननभााण झार ेशोत े .अनेक 
हठकाणी ,दोन्शी भत ेएकाच ऩषारा द्माली रागतीर अवा प्रचाय काशी उभेदलायांकडून कयण्मात आल्माचेशी 
ननदळानाव आर े .मालय खऩू आधीऩावनू ननलडणूक आमोगाने ऩद्धतळीयऩणे भतदायांचे प्रफोधन कयण्माच े
उऩक्रभ घेण्माची आलश्मकता शोती .अनेक वाभाजजक वसं्था वदु्धा नेभकी भतदान प्रक्रक्रमा कळी अवणाय आशे 
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माफाफत अनशबस अवल्माने काशी हठकाणी गयैवभज ऩवयण्मात शातबायच रागरा .ळलेटच्मा २ हदलवातच 
लताभानऩत्रातनू भतदान प्रक्रक्रमेफद्दर भाहशती छाऩनू आरी . 

आर्ायवांदशता बांग 

वाधायणऩणे ९ पेब्रलुायी लायीऩमतं ऩणु्मात ८१ आचायवहंशताबगंाच ेगनु्शे दाखर झार ेशोत े .माची वरुुलात 
ज्मा हदलळी आचायवहंशता राग ूझारी त्मा हदलळी अजजत ऩलाय मांच्मा शस्त ेउद्घाटनाचा कामाक्रभ झारा 
इथऩावनू झारी .ननलडणूक आमोगाने अजजत ऩलाय मांचा खुरावा ऐकल्मालय त्मांना  ‘ क्रीन चीट ’ हदरी .
त्मानतंय वलाच ऩषांनी ननलडणूक आमोगाचे काशी ननमभ धाब्मालय फवल्माचे ननदळानाव आर े.ऩलूा ऩयलानगी 
शळलाम योड ळो चे आमोजन ,योड ळो भध्मे तीन ऩेषा जास्त गाडमांचा लाऩय अळा ननमभांचे वयााव उल्रघंन 
अजजत ऩलाय ल याज ठाकये मांच्मा प्रचायादयममान झार े .आचायवहंशता वदंबाातीर काशी ननमभांफाफत 
याजकीम ऩषांनी नायाजीशी व्मक्त केरी .तय काशींनी ननलडणूक आमोगाचा धाक अवराच ऩाहशजे अवेशी भत 
व्मक्त केर े.नागरयक वघंटनेच्मा वललेक लेरणकय मांनी गेल्मा ननलडणुकीत आचायवहंशता बगंाच्मा दाखर 
केरेल्मा गनु्हमांच ंकाम झार ंअवा प्रश्नशी उऩजस्थत केरा शोता .एकूणच आचायवहंशता बगंाच्मा गनु्हमांचे 
ऩढेु काम झार/ेशोत ेशे ऩाशणे आलश्मक आशे. 

ननलडणुकीदयममान ९ पेब्रलुायीच्मा फातभीनवुाय ८१ अचायवहंशता बगंाचे गनु्शे ,११ भायाभायीच ेगनु्शे दाखर 
झारे शोत े .तय दोन याजकीम ऩषांभधीर लादालादीच्मा ४४ तक्रायी ऩोशरवाकंड े कयण्मात आल्मा शोत्मा .
प्रत्मष भतदानाच्मा हदलळीशी फोगव भतदान ,ऩवै ेलाटऩ मालरून लादवललाद ल भायाभायीच्मा घटना घडल्मा. 

काशी हठकाणी आचायवहंशतचेे वयााव उल्रघंन केल्माच ेऐक्रकलात आर ेतयीशी त्मालय कोणतीशी कायलाई झारी 
नाशी .ननलडणुकीऩलूी एखाद्मा वघंटनेरा ६०,००० ऩावनू एक राख रुऩमांऩमतं देणगी देणे ,ननलडणुकीच्मा 
आदल्मा यात्री वोन्माची लऱी लाटणे अळा गोष्ट्टी ननलडणूक आमोग ल ऩोशरवाचं्मा कचाटमातनू वटुल्मा 
आशेत .एका भताची क्रकंभत ५०० रुऩमांऩावनू ७००० रुऩमांऩमतं गेरी शोती अळी चचााशी शोती .तवेच 
मावगळ्माफाफत ऩोशरवांनी आणण प्रळावनाने फघ्माची बशूभका घेतल्माचा आयोऩशी अनेकांनी केरा  . 

भतदाय मादीतीर रु्का  

भतदाय मादीभध्मे अवखं्म चुका शोत्मा .शमात नवरेल्मांची ,आता त्मा बागात न याशणाऱमाचंी नालेशी 
मादीभध्मे शोती .अनेकांची नाल ेएकाच मादीत दोनदोनदा शोती ,तय काशींची नाल ेतय तीनदा शोती !माभऱेु 
भतदानाची अनंतभ टक्केलायी चुकीची आणण पवली अवण्माची ळक्मता अनेकानंी व्मक्त केरी आशे .
ऩणु्मातीर भतदान ५१ %झार ेअवर ेतयी प्रत्मषात भतदाय मादीत त्रटुी नवत्मा तय शाच आकडा ६० %
हदवरा अवता अवेशी तसाचंे भत आशे . 
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भतदाय मादीतल्मा त्रटुींभऱेु अनेकांना भतदानाऩावनू लगंचत याशाल ेरागर े.अनेकांनी नोंदणी करूनशी नाल 
मादीत आर ेनाशी .प्रळावनाकडून ऩत्त ेचुकीचे शरहशरे गेरे ,त्माभऱेु ळजेायच्मा प्रबागातल्मा मादीत अनेकाचंे 
नाल गेरे .माशी गोष्ट्टीभऱेु अनेकांना भतदान कयता आर े नाशी .नालाच्मा स्ऩेशरगं भधल्मा चुकांभऱेु 
ननलडणूक आमोगाने तमाय केरेल्मा इंटयनेट लयीर  “ वचा इंजजन ” भध्मे अनेकांना नाल वाऩडरे नाशी .माचा 
थेट ऩरयणाभ भतदान घटण्माभध्मे झारा अवणाय .भतदाय मादीभध्मे अभरुाग्र वधुायणा कयण्माची गयज 
आशे .मादीतीर नाल ेकाशीशी कायण नवताना गामफ शोणे शाशी एक भोठा प्रश्न .भतदाय माद्मा अद्ममालत 
आणण नीट अवतीर तय भतदानाचा टक्का नक्की लाढेर इतकेच नव्शे तय उभेदलायांनाशी प्रचाय कयणे अगधक 
वोमीचे शोईर .भतदाय नोंदणी आणण भतदाय माद्मा दरुुस्तीची प्रक्रक्रमा कामभ वरुु अवामरा शली .मा 
ननलडणुकीच्मा लेऱी भतदाय मादी फद्दर तक्राय कयण्मावाठी ल आषऩे घेण्मावाठी अलघे २-३ हदलव देण्मात 
आरे शोत े .शळलाम भतदाय मादीतीर नालात काशी दोऴ अवल्माव आषेऩ घेऊनशी अनेक हठकाणी त्मात 
वधुायणा केरी गेरी नाशी कायण त े अगधकाय भशाऩाशरकेच्मा अगधकाऱमांकड े नव्शत े .एकूणच भतदाय 
माद्मांभधरे घोऱ कामभ याहशरे .ननलडणुका आल्मा की ज्मा ऩद्धतीने घाईघाईत शे वगऱे उयकण्मात मेत े
माचा ऩरयणाभ मशणजे वदोऴ भतदाय माद्मा . 
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जाशीयनाममांभधरा काशी लेगऱेऩणा  

आऩरे भत: 
भशायाष्ट्र नलननभााण वेनेने आऩल्मा जाहशयनाममात भशाऩाशरकेचा कायबाय अगधक ऩायदळी व्शाला मावाठी 
भदु्दे नभदू केरे आशेत. त्माच फयोफय ऩणेु नगरयक वघंटनेने भांडरे आशेत. भशामतुीने केलऱ टेंडरयगंची ऩद्धत 
ऩायदळी करू अवे भांडरे आशे. भाहशती अगधकायाने कायबाय ऩायदळी व्शामरा भदत शोतचे ऩयंत ु स्ल:शून 
ऩढुाकाय घेऊन आऩरा कायबाय ऩायदळी कयण्माफद्दर ऩाउरे उचरणे शी एक चांगरी वयुलात आशे. 

रोकवशबाग: ठयावलक कारालधीने ल डा वबा घेऊन याष्ट्रलादी क गें्रव आणण ऩणेु नागरयक वघंटनेने 
रोकवशबागाच्मा एका ऩद्धतीलय बाष्ट्मकेरे आशे. माच प्रभाणे जनहशत आघाडीने षेत्र वबा कामद्माचा आग्रश 
धयरा आशे. ऩयंत ु रोकवशबागाच्मा आणखी काशी ऩद्धती, जवे रोकांचा अथावकंल्ऩ आदी वलचाय शोणे 
आलश्मक आशे. भशायाष्ट्र नलननभााण वेनेनेशी वलकाव काभांच्मा ननमोजनात नागरयकांना वशबागी करून 
घेतरे जाईर अवे आऩल्मा जाशीयनाममात मशणरे आशे.  

नागरयक वघंटना, जनहशत आघाडी आणण भशामतुी मा तीनशी ऩषांनी जकात ऩणुाऩणे यद्द कयण्माची आग्रशी 
बशुभका भांडरेरी आशे. जनहशत आघाडी आणण नागयी वघंटना मांनी ऩमाामी उत्ऩन्नाचे वाधनशी वचुवलरे 
आशे. याष्ट्रलादी क गेंव मा एकभेल ऩषाने ऩमाटनालय बय देऊन त्मातनू ऩाशरकेरा भशवरू ननभााण कयण्माचा 
वलचाय केरा आशे. जनहशत आघाडीने ऩणेुकयांचा कयातरा शक्काचा हशस्वा भागनू घेण्मालयशी बय हदरा आशे 
तवेच ळशयावाठी फ डं, त्माचफयोफय नागरयक वघंटनचेी १% वयवकट लॎट च्मा कल्ऩनेलय वलचाय शोणे 
आलश्मक आशे. वला ऩष आऩल्मा ऩक्षषम बशूभका भाडंतात ऩण नागरयक वघंटना मा एकभेल ऩषाने आऩरे 
नगयवेलक ल ऩाशरकेचे अगधकायी मांच्मा कामाऩद्धतीलय बाष्ट्म केरे आशे.  

ऩणेु जनहशत आघाडीने स्थाननक स्लयाज्म वसं्थांना अगधक फऱ देणाये कामदे ल त्मांची अभंरफजालणी मालय 
बय हदरा आशे. जुन्मा लाडमांवफंधंी क गेंव ऩष, याष्ट्रलादी आणण भशामतुी आऩरी बशुभका भांडतात. शा भदु्दा 
जयी ऩणु्माच्मा एका छोटमा बागावाठी भमााहदत अवरा तयी नागयी व्मलस्थेवाठी भशत्लाचा आशे.  

झोऩडऩट्टी ऩनुलावनाफद्दर प्रत्मेकच ऩषाने आग्रशी बशुभका भांडरी आशे. ऩयंत ु पक्त भनवेनेच माऩढेु 
अनगधकृत फांधकाभे आणण झोऩडमा शोऊ देणाय नाशी अळी ठोव बशुभका  भांडरी आशे. 

ऩणेु नागरयक वघंटनेचा तसांच्मा वशबागालय बय हदरा आशे.  
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दटका 
क गें्रव, भशामतुी आणण भनवेने आऩरा जाहशयनाभा अषयळ: भतदानाच्मा २ हदलव अधी वादय केरा. 
त्माभऱेू जाहशयनाभा शा केलऱ उऩचाय मशणूनच प्रकाशळत केरा शोता का, अवा प्रश्न ऩडतो. माभऱेुच 
उभेदलायाराशी आऩरा व्मक्तीगत जाहशयनाभा कवा प्रकाशळत कयाला, तो ऩषाच्मा जाहशयनाममाळी वरंग्न 
अवेर का अवा प्रश्न ऩडरा. भनवेचा जाहशयनाभा प्रशवद्ध कयण्माची ऩद्धत जयी लेगऱी आणण अगधक 
रोकांऩमतं ऩोशचेर अळी शोती तयी तो आदल्मा हदलळी आल्माने त्माफद्दर चचाा शोऊ ळकरी नाशी. 

मा जाशीयनाममांभधे भरूबतू धोयणात्भक फदर कयण्माचा दृष्ट्टीने खूऩच कभी भदु्दे नोंदरेर ेआशेत. फाकीच े
भदु्दे एखाद्मा प्रकल्ऩ अथला मोजनेऩयुत ेभमााहदत आशेत. रषणांनाच भखु्म योग वभजून त्मालय उऩाममोजना 
आखल्मा आशेत. माने भखु्म योगालय इराज न शोता त्माच्मा रषणांलयच इराज शोतो. ठोव भदु्दमांचा आबाल 
आशे. 

क गें्रवच्मा जाहशयनाममात कोणतीशी ठोव बशुभका नाशी. जाशीयनाममातीर २५ ऩकैी ४ भदु्दे शे नवलन फांधकाभ 
ल त्मावफंधंी आशेत त्माचा ळशयाच्मा बल्मावाठी काशी ठोव उऩमोग नाशी.  

ऩणेु जनदशत आघाडी 
१. षेत्र वबा कामदमाचा आग्रश धयणाय 

२. भाहशती प्रकटीकयण कामद्माची काटेकोयऩणे अभंरफजालणी 
३. ७४ व्मा घटना दरुुस्तीअतंगात स्लततं्र वलत्त आमोगाची स्थाऩना 
४. वयकायरा ऩणेुकय देत अवरेल्मा कयातनू ऩणु्माच्मा वलकावातनू शकाचा हशस्वा भागण्मावाठी वपु्रीभ 

कोटाात जाणाय 

५. नोकयळाशीरा ज्मादा अगधकाय देणाऱ मा बफऩीएभवी Act भधीर फदरावंलयोधात शामकोटाात माचीका 
६. दफ्तयहदयंगाई कामद्माची काटेकोय अभंरफजालणी  

७. काभात ववुतू्रता आणण्मावाठी बवूऩंादन आणण बपू्राऩण शी दोन्शी खाती एकाच अगधकाऱ माखारी 
घेणे. 

८. भनऩाच्मा जागांचे भलु्मभाऩन कयण्मावाठी क्रीवीर येटींग करून घेऊ. 
९. नागयी हशताच्मा जागा त्लरयत वऩंाहदत कयण्मावाठी कामाऩद्धती 
१०. भहशरा कें द्री अथावकंल्ऩ  

११. फचत गटांना फाजायऩेठ 

१२. वलना यजजस्रेळन इंजजनीमवानाशी भशाऩशरकेची काभे देणाय 

१३. वऩंणूा जकात यद्द 

१४. ळशयाच्मा वलकावावाठी फ डं काढू. 
१५. भनऩाचे वऩंणूा वगंणकीकयण- ई-गलनान्वच्मा काभावाठी वगंणक अशबमतं्मांनाच काभ 
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१६. ऩेरोर-डीजेर लयीर जकात यद्द 

 

भशायाष्ट्र नलननभाचण वेना 
१. चुकीच्मा आणण अनगधकृत गोष्ट्टी भशाऩाशरकेऩमतं ऩोचल ूळकार अवा ववूज्ज आणण प्रबाली कष 

ननभााण करू 

२. दय भहशन्मारा कोणत्मा गोष्ट्टी कुठे आणण कळावाठी भजंूय झाल्मा माची भाहशती तभुच्मा ऩमतं 
ऩोशचल ू

३. दय ६ भहशन्माच्मा खचााचा तऩळीर तभुच्मा वभोय ठेऊ. 
 

बायतीम याष्ट्रीम क ांगे्रव 
१. ऩढुच्मा ऩाच लऴाात कोणतीशी नलीन कयलाढ नाशी 
२. फचतगटाच्मा बांडलरी उद्मोगांना अनदुान 

३. ळननलायलाडा ऩरयवयाबोलती नलीन फांधकाभ कयण्मालय अवरेरी फदंी उठलणाय 

४. ५ ली त े १० ली च्मा वला वलद्मार्थमांना भोपत ई-रननगं ल भोपत ५ ली त े १० ली च्मा वला 
वलध्मार्थमांना टॎफ. 

५. पक्त याष्ट्रीम भशाऩरुुऴांची नाले देणाय 

 

याष्ट्रलादी क ांगे्रव ऩष 
१. ऩणेु दळानचे नले भागा तमाय कयणाय ल वेला वधुायणाय. 
२. ऩमाटनावाठी थीभ टुवा ननभााण कयणाय 

३. ऩीएभाआयडीए ची ननभााती कयणाय 

४. दय ६ भशीन्मारा ल डा वबा 
५. १ री त े७ ली च्मा भनऩाच्मा वलद्मार्थमांवाठी इ-रननगं 

६. स्ऩधााऩरयषा देणाऱ मांवाठी अनदुान- शळष्ट्मलतृ्ती आणण ग्रथंारमे उबायणाय 

७. अवघंटीत षते्रातीर काभगायांना १ राख रुऩमांचा वलभा 
८. ऩशाटेऩावनू भध्मयात्रीऩमतं फागा उघडमा ठेलण्मात मेतीर 

९. वलुणा जमतंी वशकाय मोजनेची अभंरफजालणी 
१०. जुन्मा लाडमांच्मा ऩनुफांधणीवाठी अगधक एपएवआम.  

 

भशामतुी 
१. भुफंईतीर अन्नदाता मोजनेच्मा धयतीलय ऩणु्मात मोजना 
२. जकात यद्द कयणाय ल ऩमाामी उत्ऩनाचे भागा ळोधणाय 

३. प्रळावनालय शोणाऱ मा खचाालय ननमतं्रण 

४. ऩायदळी ल खुरी ई टेंडयींग 
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५. वला कायबाय इ-गलनवंने 

६. आगथाक दफुार घटकांवाठी वलळऴे आयोग्म वलभा 
७. जस्त्रबणृशत्मा योखण्मावाठी मोजना 
८. वलद्मार्थमांना शळष्ट्मलतृ्ती मोजना 
९. जुन्मा लाडमांची ऩनुफांधणी मोजना 

 

ऩणेु नागयीक वांघटना 
१. दय ३ भहशन्मांनी ल डा वबा 
२. भनऩाचा अगधकायी भ्रष्ट्टाचायात दोऴी आढऱल्माव त्मारा ऩाठीळी घारणाय नाशी. 
३. भनऩाच्मा वला लका  ऑडावा हमा ऩाशरकेच्मा वकेंतस्थऱालय ल स्थामी ल वलावाधायण वबा 

कामाऩबत्रका वकेंतस्थऱालय. 
४. प्रत्मेक प्रबागात भोशल्रा वशभतीत नगयवेलकाचा वशबाग. 
५. भशाऩाशरकेच्मा वशभत्मांभधे तसांचा वशबाग 

६. येळनींग, य केर वदंबाात लस्तीलावीमांभधे जागरूकता 
७. शळषण भडंऱालय शळषण तसाची नेभणूक 

८. शळषण भडंऱाचा कायबाय जाशीय करू 

९. भनऩा अगधकाऱ माची ल कभाचाऱ मांची भारभत्ता जाशीय कयणाय 

१०. वला उभेदलायांचा याजीनाभा ननलडणुकी आधीच ऩणेु नागयीक वघंटनेकड े – भ्रष्ट्टाचाय अथला ऩष 
फदरल्माव तो आमकु्तांकड ेऩाठलनू देणाय. 

११. नगयवेलकाची क्रकभान उऩजस्थती ९०% याशीर 

१२. भाजी वनैनकांना शळषण भडंऱाभधे ५% जागा शभऱवलण्मावाठी प्रमत्न करू 

१३. भाजी वनैनकांना शभऱकत कयातनू वटू शभऱलनू देण्य़ावाठी ऩाठऩयुाला कयण्य़त मेईर. 
१४. कोणत्माशी प्रकायचा कय लाढल ूहदरा जाणाय नाशी. 
१५. कयाची थकफाकी लवरू कयण्मावाठी वषभ मोजना 
१६. भनऩाच्मा जागाचंे बाडकेयाय मांचे फाजायबालाने नतुनीकयण 

१७. जकात यद्द कयण्य़ात माली ल लॎट प्रभाणे लावऴाक उराढारीलय वयवकट १% कय आकायणाय 
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ननलडणकुीचे भुद्द े
ऩणेु भशानगयऩाशरका ननलडनकुीभधे अवे अनेक भदु्द े शोत े जे प्रत्मष जाशीयनाममाभधे आरे नाशीत, ऩण 
वबा, बाऴणे आणण भरुाखतींभधे फोररे गेरे.  

वयेुळ करभाडी 
वयेुळ करभाडीच्मा आगभनाचा भदु्दा वलाच वलयोधी ऩषांनी भांडरा, त्मालय बयऩयूय उरटवरूट चचाा झाल्मा. 
क गें्रवरा माचा पामदा शोईर की तोटा, करभाडी नक्की कळी बशूभका फजालेर इत्मादी वलऴमांलय फोररे 
गेरे. त्माचफयोफय करभाडीच ेऩणु्मात पटाके लाजलनू स्लागत झारे शाशी एक टीकेचा भदु्दा फनरा शोता. ऩण 
करभाडींनीशी काशी दृष्ट्म स्लरुऩात काभ न केल्माने शा भदु्दा पायवा लाढत गेरा नाशी.  

फामो-डामव्शयलवटी ऩाकच  
बाजऩ: ऩमाालयणलाद्मांचा छुऩा यव अवल्माचे मशणत आणण झोऩडऩट्टी शोऊ नमे मावाठी टेकडमांलय ४% 
फांधकाभारा ऩयलानगी द्माली अळी बशूभका बाजऩ ने भांडरी. 

याष्ट्रलादी: दोन लगेळ्मा बशूभका. काशी हठकाणी ळशयाध्मषा लदंना चव्शाण मांनी टेकडीलय एक टक्काशी 
फांधकाभ नको शी याष्ट्रलादीची अगधकृत बशूभका अवल्माचे वांगगतरे तय इतय ऩदागधकायी आणण कामाकत ेशे 
फीडीऩी फाफत याष्ट्रलादीची बशूभका अद्माऩ ननजश्चत झारी नाशी अवे वांगत शोत.े 

भनवे: ऩषाची बशूभका टेकडमांलय फांधकाभ नको अळीच शोती. भात्र ऩषाची बशूभका उभेदलायांना भाहशत 
शोतीच अवे नव्शत.े त्माभुऱे उभेदलाय फोरतोम एक आणण ऩषाची बशूभका दवुयीच अवे गचत्र फघामरा 
शभऱारे. 

लळलवेना: ऩहशल्माऩावनू शळलवेनेने टेकडमांलय ळनू्म टक्के फांधकाभ शीच बशूभका कामभ ठेलरी आशे. 

क ांगे्रव: बशूभकाच भांडरी नाशी. मा प्रश्नाफाफत मोग्म तो तोडगा काढणे वरुु आशे अवे क गें्रवच ेऩदागधकायी 
लेगलेगळ्मा वबा-चचांभध्मे मशणारे.  

दादोजी कोंडदेल 
दीड लऴााऩलूी ऩणु्माचा रार भशारातनू दादोजी कोंडदेल मांचा ऩतुऱा यातोयात शरवलण्मात आरा. मालय 
शळलनेनेनी फयाच शल्राफोर केरा शोता. ऩण ननलडणकुीच्मा प्रचायात शा वलऴम पायवा फोररा गेरा नाशी. 
उद्धल ठाकये मांनी मा भदु्दमाचा उल्रेख १४ पेब्रलुायीच्मा वबेभधे औयंगाफाद ळशयाचे नाभकयण वबंाजीनगय 
कयण्माच्मा भदु्दमालरून केरा. कोंडदेलांचा ऩतुऱा शरलामरा वत्ताधाऱमांना लेऱ आशे ऩण स्लयाज्मालय शल्रा 
कयणाऱमा औयंगजेफाचं नाल अवणाऱमा औयंगाफादच ंनाल वबंाजीनगय कयामरा लेऱ नाशी अवशंी त ेमशणारे. 
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भनवेचे अध्मष याज ठाकये मांनी ददोजी कोंडदेलाचंा ऩतुऱा अवा यातोयात ऩोशरवांच्मा देखयेखीखारी शरलता 
मेतो तय भग अनगधकृत फांधकाभे शटवलण्मावाठी ऩोशरवमतं्रणा का शभऱत नाशी? अवा वलार त्मांनी केरा. 
आऩरे शळषण कोणत्मा जातीचे आशेत अवे वलचारून आऩण ळाऱेत जातो का? शळषण आणण इनतशाव मा 
हदन्शी गोष्ट्टींभधे जातीऩातीचं याजकायण आणू नका अवेशी त ेमशणारे. 

वालचजननक लाशतकु 
वबांभध्मे आणण जाशीय कामाक्रभात बाजऩच्मा वलद्मभान नगयवेवलका भननऴा घाटे, तवेच ळशयाध्मष वलकाव 
भठकयी मांनी ऩणु्मात यींग योड अवाला अळी बशूभका भांडरी. 

ऩणु्माच्मा वालाजननक लाशतकुीचं भातयंे शे कामनेटीक आणण फजाज मांनीच केर ं आशे अव ं याज ठाकये 
मशणारे. त्माच फयोफय आऩरे याज्मकत े शे स्लाथाावाठी आणण आऩरे याजकीम हशतवफंधं जऩण्मावाठी 
वालाजननक लाशतकुीरा फढाला देत नवल्माची हटकाशी त्मांनी केरी. 

अथाचजचनाच्मा नाड्मा आभच्मा शातात 
याष्ट्रलादी क गें्रव ऩषाच े नेत े आणण भशायाष्ट्राच े उऩभखु्मभतं्री अजजत ऩलाय मांचं भशानगयऩाशरकां आणण 
याज्म वयकायच्मा आगथाक वफंधंांफद्दरचं लक्तव्म भशत्लाचं लाटत.ं त ेमशणारे की, जी ळशये याष्ट्रलादी ऩषारा 
भदत कयतीर त्मांना याज्म वयकाय भदत कयेर. मा वलधानालय कोणत्मा यजकीम ऩषांनी ऩद्धतळीयऩणे 
आषेऩ घेतल्माचे हदवरे नाशी. भखु्मभतं्री ऩरृ्थलीयाज चव्शाण मांनी “...ऩण अथावकंल्ऩालय वहमा भी कयतो” 
अळी प्रनतक्रीमा हदरी. तय, याज ठाकयेंनी “याज्मवयकायने प्रत्मेक ळशयाचा वलकाव केराच ऩाहशजे, वलकाव 
कयण्मावाठी मांना नगयऩाशरका का शव्मात, मांच्माकड ेयाज्म वयकाय आशे ना!” अवा भदु्दा भांडरा.  

वलकाव आयाखडा: बाजऩ प्रहदऩ यालत मांनी वलकाव आयाखडा लेऱेत भजंूय न शोण्मालय टीका केरी. 
अऩघातांचे लाढरेरे प्रभाण माफाफत गगयीळ फाऩट मांनी वयकायरा जफाफदाय धयरे. भनुगटंीलाय मांच ेबाऴण 
भदु्दमांऩेषा बालनांना शात घारणाये शोत,े याजकीम इच्छाळक्ती शली इत्मादी. 

कर्या 
वलांनी ऩणु्माच्मा कचया प्रश्नाफद्दर भत भांडरे अवरे तयी त्माफाफत कुठरेशी ठोव लक्तव्म कोणीच केरे 
नाशी. क्रकंफशुना प्रबागातच कचया जजयल,ू कचऱमालय प्रक्रक्रमा कयण्माचे प्रकल्ऩ उबारू शेच फशुतकेांनी वांगगतरे. 
भात्र शे वगऱे कवे कयणाय मावलऴमी कोणीच काशी वलळऴे फोररे नाशी. भशाऩौय भोशनशवगं याजऩार मांनी 
एकाच कचया डऩेो लय ताण मेतो मशणून ळशयाच्मा चाय हदळांना चाय कचया डऩेो अवालेत अळी बशूभका 
‘वकाऱ’ आमोजजत कामाक्रभात भांडरी. तय याष्ट्रलादी -क गें्रवने प्रत्मेक नागरयकाने आऩरा ओरा वकुा कचया 
लेगऱा कयाला अवे वपु्रीभ कोटााने वांगगतल्माचा आधाय घेत वगऱी जफाफदायी नागरयकांलय टाकरी.  
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वंस्था, वंघटना आणण गट मांचा वशबाग 

याजकीम ऩष, ननलडणूक आमोग आणण एकूणच ळावकीम मतं्रणा माफयोफयच अवखं्म वाभाजजक वसं्था आणण 
वघंटनांचा वशबाग मा ननलडणुकीभध्मे हदवनू आरा. वलवलध भाध्मभातनू, आऩाऩल्मा ऩद्धतीने मा वसं्थांनी 
ननलडणुकीत भतदाय नोंदणीऩावनू त ेभतदायांच्मा जागतृीऩमतं अनेक फाफतीत मोगदान हदरे.  

लेफवाईटव 

अनेक गट, मलुक एकत्र त्मांनी भतदायांना जागरूक कयण्मावाठी वकेंतस्थऱे वरुु केरी. punepolitics.com, 

punevotes.com, punepolls.com मा वकेंतस्थऱालय उभ्मा याशणाऱमा वला उभेदलायांची भाहशती प्रशवद्ध केरी. 
ज्माभध्मे उभेदलायाचे नाल, ऩषाचे नाल, गचन्श आदी फाफींचा वभालेळ शोता. वरुुलातीरा अनतळम उत्वाशात 
वरुु झारेरी काशी वकेंतस्थऱे भात्र नतंय भाहशती अद्ममालत कयण्माभध्मे कभी ऩडरी. तयी 
punepolitics.com मा वकेंतस्थऱाचे प्रमत्न उल्रेखनीम आशेत. ननलडणुकीचा ननकार रागल्मालय वलाच्मा वला 
वलजमी उभदेलायांची मादी मा वकेंतस्थऱालय फघण्माव उऩरब्ध आशे. ऩरयलतान नालाच्मा वसं्थेने 
ननलडणुकीऩलूी ऩणु्मातीर वलााच्मा वला १४४ नगयवेलकांचे प्रगतीऩसु्तक तमाय करून आऩल्मा वकेंतस्थऱालय 
ऩाशण्मावाठी खुरे केरे शोत.े  

खुल्मा र्र्ाच  

काशी हठकाणी स्लमवेंली वसं्थांनी प्रबागातीर वला उभेदलायांना फोरालनू त्मांच्माळी चचाा केरी. त्मांना प्रश्न 
वलचायर,े त्मांचे वलचाय ऐकून घेतरे. फशुतके हठकाणी मा चचांना रोकांची उऩजस्थती कभी शोती. माभध्मे 3S-

बायत, नळैनर वोवामटी प य क्रीन शवटीज, बोवरे नगय भोशल्रा कशभटी आणण ऩरयलतान मांनी 
अळाप्रकायच ेकामाक्रभ आमोजजत केरे शोत.े माऩकैी 3S बायत मा वसं्थेचा कामाक्रभ शा ऩणेु ऩातऱीलयचा शोता 
तय इतयांचे एखाद्मा प्रबागाऩयुत ेभमााहदत शोत.े लाशतकू-कचया-ऩाणी-यस्त-ेऩमाालयण-अनतक्रभण-झोऩडऩट्टी मा 
वलऴमालय फशुतके हठकाणी चचाा झारी. बोवरेनगय (प्रबाग न.ं१२) भधल्मा आमोजजत चचेत भात्र केलऱ 
आणण केलऱ स्थाननक प्रश्नांलयच चचाा केरी गेरी. एकशी प्रश्न ऩणु्माच्मा ऩातऱीलयचा उभदेलायांना वलचायरा 
गेरा नाशी, ना त्मालय चचाा झारी. एकूणच वभोयच्मा नागरयकांनाशी प्रबाग ऩातऱीलयच्मा प्रश्नातच यव 
अवल्माचे जाणलरे.  

इतय हठकाणच्मा चचेतनू उभेदलायांना ऩणु्मावाभोयच्मा प्रश्नांची नीट जाण शोतीच अवे नाशी शे जाणलरे. 
काशी हठकाणी उभदेलाय एक फोरत शोत,े तय त्मांच्मा ऩषांचे जाशीयनाभे दवुयेच फोरत शोत.े ऩण अव ेएलढ्मा 
भोठ्मा प्रभाणालय कामाक्रभ ऩणु्मात प्रथभच ऩाशामरा शभऱारे. त्माभऱेु अवे अगधकागधक उऩक्रभ व्शामरा 
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शलेत. मा कामाक्रभात जजतके अगधक भतदाय वाभीर शोऊ रागतीर नततकी त्माचंी ऩरयणाभकायकता लाढत 
जाईर.   

 

भतदान जागतृी 
मालेऱी अवखं्म वसं्था आणण वघंटना भतदान जागतृीवाठी ऩढेु वयवालल्मा शोत्मा. ऩरयलतान, इंडडमा अगेन्स्ट 
कयप्पळन, 3S बायत, स्लत् - स्लम ंवे ऩरयलतान, वजग नागरयक भचं, हदऩस्तबं, नागयी चेतना भचं, वभथा बायत 
व्मावऩीठ अळा वलवलध वसं्थांनी एकत्र मेऊन भतदाय जागतृीचे काभ केरे. तवेच ड . वतीळ याजभाचीकय, 

वलनोद फोधनकय, यणजीत जठाय, वधुीय भांडके अळा काशी स्लततं्र व्मक्तीशी मा जागतृीच्मा काभात उतयल्मा 
शोत्मा. माऩकैी अनेकांनी एकत्र मेऊन भतदाय जागतृीवाठी ऩणु्माच्मा वलवलध बागातनू ऩदमात्राशी काढरी 
शोती.  

ऩरयलतान ने भतदाय जागतृीची वरुुलात क रेजेव ऩावनू केरी. नतंय यस्त्मालय उतरून चौकाचौकात उब े
याशात त्मांनी शे अशबमान याफलरे. ऩरयलतान ने भतदाय जागतृीवाठीवाठी flash mob वायख्मा नलीन 
वकंल्ऩनाशी याफलल्मा. ऩरयलतान च्मा वशाय्माने मलुाव्रत नालाच्मा वसं्थेने वलवलध झोऩडऩट्ट मांभधे भतदान 
जागतृी आणण वलळऴेत् भतदान प्रक्रक्रमेफाफत जागतृी केरी. प्रबाग ऩद्धतीभऱेु अनेक नागरयक वभं्रभात शोत.े 
त्मांना मोग्म त ेभागादळान कयण्माचे काभ ऩरयलतान आणण मलुाव्रत ने केरे. 

प्रनतस ऩत्र 

नळैनर वोवामटी प य क्रीन शवटीज मा वसं्थेने अनेक उभेदलायांकडून एक प्रनतस ऩत्र वशी करून घेतरे. 
ज्माभध्मे भोशल्रा कशभटीच्मा फठैकांना उऩजस्थती रालणे, प्रबागातीर कचऱमाचे व्मलस्थाऩन कयणे अळा 
काशी गोष्ट्टींचा वभालेळ शोता. भतदाय जागतृीवाठी ऩदमात्रा आमोजजत कयणाऱमा वसं्थांनी शभऱूनशी एक 
प्रनतस वला उभदेलायांवाठी तमाय केरी शोती. त्मालयशी अनेक उभेदलायांनी वशी केरी. तवेच लदंना चव्शाण 
मांनी याष्ट्रलादीच्मा वला उभेदलायांच्मा तपे वशी केरी. मा प्रनतसाऩत्राभऱेु ननलडून मेणाऱमा नगयवेलकालय 
ननैतक जफाफदायी मेईर मा उद्देळाने शा उऩक्रभ याफलण्मात आरा शोता. 
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ननलडणकूीचा प्रचाय 

ऩणु्माच्मा भशानगयऩाशरका ननलडणूकीभधे गेल्मा ननलडणूकीच्मा प्रचायाच्मा तरुनेत काशी नलीन भदु्द े
नक्कीच चचेत आरे. त्माचफयोफय प्रचायभधे अगधक रोकांऩमतं ऩोशचण्मावाठी वकेंतस्थऱे, वोळर नेटलका चा 
लाऩय आणण स्टाय प्रचायकाचंे योड-ळो अवे प्रकाय फघामरा शभऱारे. 

उभेदलाय ननलड 

प्रत्मष प्रचायाच्मा काशी काऱ आधी भशायाष्ट्र नलननभााण वेनेने उभेदलायीचे नतकीट शले अवेर तय त्मा आधी 
एक चाचणी ऩरयषा ऩाव कयण्माचे आव्शान इछुकांवभोय ठेलरे. मा ऩरयषा ऩद्धतीभऱेु फऱ माच उरटवरुट चचाा 
यंग ुरागल्मा आणण इतयांचा प्रचाय वरुू शोण्मा आधीच भनवेने प्रचायाच्मा ऩहशल्मा पेयीत फाजी भायरी. मा 
ऩरयषेभऱेु मा ’खळ्ळ् -खटमॎक’ ऩषाकड ेरोकांनी लेगळ्मा नजयेने फनघतरे. 

ऩणेु नागरयक वघंटनेने वाभाजजक कामाकत,े ऩत्रकाय अळांची वशभती फवलनू इच्छुकांच्मा भरुाखती घेतल्मा. 
अळा भरुाखतींच्मा दोन त ेतीन पेऱमा झाल्मा. 

इतय ऩषांनी भात्र ऩषाच्मा ऩदागधकाऱमांनी इच्छुकांच्मा भरुाखती घेणे लगयेै ऩायंऩारयक ऩद्धतीने उभेदलायांची 
ननलड केरी. 

भादशती तांत्रसानार्ा लाऩय 
मा ननलडणूकीभधे भशायाष्ट्र ननलडणूक आमोग, ऩणेु भशानगयऩाशरकेचे ननलडणूकीवाठीच ेस्लततं्र वकेंतस्थऱ 
मांनी ननलडणूक प्रक्रीमा अगधकागधक ऩायदळी शोण्मावाठी भदत केरी.  

ननलडणूक आमोगाच्मा वकेंतस्थऱालय ननलडणकूीची वला प्राथशभक भाहशती उऩरब्ध शोती. आमोगाने काढरेरी 
प्रत्मेक अगधवचूना, ननमभालरी, ननलडणूकीचा कामाक्रभ इत्मादी गोष्ट्टी उऩरब्ध करून हदल्मा शोत्मा.   

ऩणेु भशानगयऩाशररेच्मा वकेंतस्थऱांलय फदररेरी प्रबाग यचना, त्माचा तऩळीर, त्माच्मा शद्दी. त्माच फयोफय 
त्मा प्रबागाचा नकाळा इत्मादी गोष्ट्टी हदल्मा गले्मा शोत्मा. प्रबागांच्मा नकाळावाठी गगुर नकाळाचाशी 
आधाय ननलडणूक आमोगाने घेतरा शोता.  

इथे नागरयकांना आऩरे नाल भतदाय मादीभधे आशे का, शे तऩावनू ऩाशाण्माची वधंी शभऱारी. भऱुात भतदाय 
माद्मांभधे दोऴ अवल्माने अनेक भतदायांना आऩरे नाल शभऱारे नाशी, ऩयंत ु अनेकांना आऩरे नाल जय 
दवुऱ माच प्रबागात नोंदरे गरेे आवेर तय तशेी कऱामरा भदत झारी.  
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अनेक याजकीम ऩषांच्मा उभेदलायांनी पेवफकुलय आऩारा प्रचाय ननत्मनेभाने केरा. त्मात त्मांच्मा ऩषाच्मा 
एखाद्मा फडमा नेत्माच े पोटो टाकणे, त्मांच्मा प्रचायवबेचे तऩळीर जाशीय कयणे, त्माच फयोफय त्मांच्मा 
लमैजक्तक प्रचायादयममानची छामागचत्र े इत्मादी भाहशती टकरी शोती. याष्ट्रलादीच्मा एका तरूण उभदेलायाने 
पेवफकु लयीर जाहशयातींचाशी लाऩय केरा शोता.  

अनेक उत्वाशी भडंऱींनी आऩाऩल्मा आलडत्मा नेत्मांची छामागचत्र े आणण त्मालय प्रचायाचा भजकूय, काशी 
वलळऴे घोऴणा अळा गोष्ट्टीनंाशी प्रशवद्धी हदरी. त्माभधे दोन ऩयस्ऩय वलयोधी गटांच्मा जाशीय वबांच्मा गदीची 
तरुना इत्मादी गोष्ट्टी केल्मा शोत्मा. 

अळा वकेंतस्थऱांफयोफय आऩल्मा ऩषनेत्मांच्मा आलाजात आऩल्मा भतदायवघंात भ्रभणध्लनींलरूनशी वऩंका  
वाधरा जात शोता. 

काशी नेत्मांनी आऩल्मा प्रचायावाठी टवलटयचा देखीर लाऩय केरा. 

ऩयंत ुऩषाच्मा प्रचायाभधे मा भाध्मभांचा लाऩय याजकीम ऩषांनी मशणाला तवा करून न घेतल्माचे जाणलत.े 
मा भाध्मभातनू आऩरा जाशीयनाभा, भशत्लाच्मा नेत्मांची बाऴणे आऩरे प्रचायाच े भदु्दे मालय ऩध्दतळीयऩणे 
प्रचाय केरा जाऊ ळकत शोता. ऩण याजकीम ऩषांच े जाशीयनाभे वोडून इतय कोणतीशी भाहशती एखाद्मा 
अगधकृत भाध्मभातनू नागरयकांना शभऱत नव्शती.  

बाडोत्री प्रर्ायक 
जलऱजलऱ वलाच याजकीम ऩषांच्म उभेदलायांनी कोणत्मा ना कोणत्मा काभावाठी बाडोत्री प्रचायक घेतल्माच े
आढऱून आरे. माभधे उभेदलायाच्मा स्रीऩा लाटणे, प्रचायवाशीत्म लाटणे आणण नेत्मांच्मा जाशीय वबांभधे 
आणण योड ळो इत्मादींभधे उऩजस्थत याशणे मा वला काभांवाठी अळी रोकं ननजश्चत कयण्मात आरी शोती. 
प्रत्मेक बागाप्रभाणे आणण उभेदलायाने त्मांना हदररेी योजी लेगलेगऱी आशे. काशी भहशरा ज्मा पक्त 
प्रचायवाहशत्म लाटण्माच े २ त े ३ तावांच े काभ कयत त्मांना वाधायण २५० रुऩमे योज शभऱत शोत.े पक्त 
त्मांच्मा ज्मांच्मा शातात त ेवाहशत्म हदर ंत्मांच ंनाल ल वशी आणण ंअननलामा शोत.ं काशी ऩणुालेऱ प्रचायक 
की जे अळी लाटण्माची काभे ल त्माच फयोफय घोऴणाशी देत त्मांचा ऩगाय अगधक जास्त शोता. अळा रोकाचंा 
गट आणण त्मांचा एक कंत्राटदाय अवे गचत्र वलात्र हदवत शोत.े शा कंत्राटदाय क्रकंला प्रचाय वशाय्मक भाणळी 
भशीन्मारा २ त े३ शजाय रुऩमे स्लत: कभलामचा अवे शे भशीना दोन भहशन्माचे काभ. मात त्मारा लऴााच्मा 
ऩगाया एलढे उत्ऩन्न वशज वटुरे अवेर. आणण मा अळा काभगायांना १० त े१५ शजाय रुऩमे वशज वटुरे 
अवतीर. मा वला ननलडणकूीच्मा दयममान चार ू शोत अवरेल्मा अथाव्मलस्थचेा वलचाय ल अभ्माव शोणे 
आलश्मक लाटत.े 



Page 20 of 27 
 

दृश्राव्म भाध्मभाांर्ा लाऩय 
शी भशाऩाशरका ननलडणूक भयाठी लाशीन्मांच्मा प्रवायानतंयची ऩहशरीच ऩाशरका ननलडणूक मशणाले रागेर. 
वलधानवबा ननलडणकूी ऩेषा मा ननलडणूका अगधक स्थाननक प्रश्नांलय रढलल्मा जातात. भयाठी लाशीन्मांनी 
आऩल्मा वलवलध कामाक्रभादं्लाये स्थाननक नेत्मांना रोकांवभोय आणण्माची बशूभका फजालरी.  

वलाच लाहशन्मांनी प्रभखु याजकीम ऩषांच्मा नेत्मांच्मा भरुाखती ऐन ननलडणूकीच्मा तोंडालय ऩनु:ऩनु: प्रदशळात 
केल्मा. आमफीएन रोकभत भधीर मा भरुाखती जाहशयवबांभधीर वलऴमशी ठयलताना हदवल्मा. त्माने 
स्थाननक प्रश्नांऩेषा बालननक भदु्दे भोठे केल्माचेशी जाणलत.े 

लाहशन्मांच्मा यणवगं्राभ, यणवगं्राभ यणयागगणीचंा लगयेै जाशीय कामाक्रभादं्लाये नागरयकांना थटे आऩल्मा 
वलद्मभान नगयवेलकांना तवेच त्मा बागातल्मा उभेदलायांना थेट प्रश्न वलचायता आरे. मा चचांच े वलऴम शे 
भरूत: यस्त,े ऩाणी, लीज ल वालाजननक आयोग्म मा बोलतीच खेऱत शोत.े माच कामाक्रभांभधे रोकांऩढेु 
अबालानेच मेणाये नगयवेलक वदु्धा वभोय मेऊन आऩल्मा फाजू भांडतांना हदवरे. रोकांनी शे कामाक्रभ जयी 
कयभणूक मशणून ऩाहशरे अवरे तयी माने भतदानालय कवा ऩरयणाभ झारे अवेर माचा अभ्माव शोणे 
आलश्मक आशे. मा कामाक्रभांभऱेुच याजकीम नेत्मांना वदु्धा फोरण्माची, आऩरा भदु्दा भांडण्माची तमायी कयाली 
रागरी अवेर. अळा जाशीय लादवललाद कामाक्रभांभऱेू याजकायणाफद्दरची जागकृता आणण ननलडणूका मा 
स्थाननक भदु्दमांलय अगधक रढलल्मा जातीर अळी आळा लाटत.े  

अळा भरुाखती ल जाहशय कामाक्रभांफयोफयच मा लाशीन्मांनी कोणत्मा ना कोणत्मा जनभत चाचणी कयणाऱ मा 
कंऩन्मांफयोफय जनभत चाचण्माशी घेतल्मा. त्मात नागरयकांना स्थाननक वभस्मांफद्दर प्रश्न वलचायण्मात आर े
शोत.े त्माच फयोफय याजकीम ऩष आणण त्माच फयोफय नेत्मांची रोकवप्रमताशी मा जनभत चाचण्मांद्लाये 
घेण्मात आरी. रोकवप्रमतफेद्दर जयी काशी अदंाज फयोफय लाटरे तयी एखाद्मा ऩषारा वाधायण क्रकती जागा 
शभऱतीर शा अदंाज फशूतांळ चाचण्मांच्मा ननश्कऴांचा आणण याजकीम वलश्रेऴकांचाशी चूकरेरा हदवरा.  

प्रभखु नेतमाांर्ा प्रर्ाय 
ऩणु्माच्मा ननलडणुकीभधे भशायाष्ट्रातल्मा वला हदग्गज नेत्मांनी बाग घेतरेेरा हदवरा. आऩरा ऩामी प्रचाय 
कयामरा लेऱ कभी अवल्माने योड ळो आणण प्रभखु हठकाणी जाशीय वबा आणण भाध्मभांलयीर भरुाखती 
वाधायण शेच त्मांच्मा प्रचायाचे स्लरुऩ शोत.े 

क ांगे्रव ऩष- खुद्द भखु्मभतं्री मांनी क गेंव बलनात भोठी वबा घेतरी. याज्मात वत्तते क गें्रव आशे आणण 
त्माभऱेुच ळशय वलकावावाठी रागणाया ननधी आमशी देऊ ळकू अवे अश्लावन त ेदेत शोत.े त्माच फयोफय गेरी 
६० लऴ ेक गें्रवचे देळबय लचास्ल आशे मशणूनच क गें्रव ऩणु्माच्मा वलकावारा ऩयुक अवा कामाक्रभ देऊ ळकेर 
अवे भांडरे. 
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याष्ट्रलादी क ांगे्रव ऩष- ळयद ऩलाय आणण अजजत ऩलाय मांच्मा जाहशय वबा. त्मांनीशी भनवे आणण क गें्रव 
प्रभाणेच ऩणूा वत्ता द्मा अवाच वयू रालरा शोता. त्माच फयोफय याज्मत आभचे वयकाय आशे त्माभऱेू 
आमशारा भदत केल्माव याज्मवयकायशी ळशयारा भदत करू ळकेर अवा भदु्दा त्मांनी भांडरा.  

मतुी- उद्धल ठाकये मांची नदीऩात्रातीर वबा, वधुीय भनुगटंीलाय मांच्मा वबा झाल्मा. वबेभधीर प्रभखु भदु्दा 
मशणजे गजुयातते बायतीम जनता ऩषाने आणण भुफंईभधे शळलवेनेने जवा वलकाव केरा आशे तवाच वलकाव 
आमशी ऩणु्मात करू अवा शोता.  

भशायाष्ट्र नलननभाचण वेना: याज ठाकये मांची नदीऩात्रातीर वबा. प्रचायाचा वयू: ऩषारा भशानगयऩाशरकांभधे 
ऩणूा वत्ता द्मा त्मानेच ऩषाने ळशयांवाठी ऩाहशरेरे स्लप्पन ऩणूा शोईर अवे भांडरे. पक्त माच ऩषाने दादोजी 
कोणदेलांच्मा ऩतुळ्माचा भदु्दा भांडरा. नेशभीच्मा ळरैीच्मा तरुनेत शी वबा थोडी कभी आक्रभक ऩण भदु्दमांनी 
बयरेरी अळी लाटरी. ऩणेुकयांना डोळ्मावभोय ठेऊन शा फदर केरा अवाला.  
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वंदबा 
लतृतऩत्र 

 वकाऱ  

 भशायष्ट्र टाईमव 

 रोकवत्ता 
 डीएनए 

 टाईमव ऑप इंडीमा 
 इंडीमन एक्वप्रेव 

दृक्श श्राव्म भाध्मभ े

 स्टाय भाझा 
 आम.फी.एन रोकभत 

वांकेतस्थऱे 

 www.punepolitics.com 
 www.punepolls.com 
 www.punevotes.com 
 www.pmcelections.org 
 www.punecorporation.org 
 www.mahasec.gov.in 

व्मक्क्शत 

 ननरभ कुरकणी 
 रुऩारी ऩाटीर 

 अऩलूाा लानखेड े

 याभ फोयकय 

 

ऩत्रकाय 

 ननतीन ब्रहभ े

 भमयेुळ कोन्नयु  

 प्राची कुरकणी 

http://punepolitics.com/
http://punepolls.com/
http://punevotes.com/
http://pmcelections.org/
http://punecorporation.org/
http://mahasec.gov.in/
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Annexure  

आम.फी.एन रोकभत वलेषण- ऩुणे 

 

आमफीएन रोकभतने आणण ’जीएपके-भोड’ मा भाकेट रयवचा कंऩनीने डडवेंफय २०११ त ेजानेलायी २०१२ मा २ 
भहशन्माच्मा कारालधीभधे भशानगयऩाशरकांभधीर भतदायांना नागयी वभस्मांलय प्रश्न वलचायरे. एका 
कामाक्रभात ननखीर लागऱमांफयोफय उदम ननयगडुकय शोत ेल ऩणु्माचे याजकीम वलश्रेऴक मशणून जेष्ट्ठ ऩत्रकाय 
अनतं दीक्षषत शोत.े 

 

मा वलेषणाभधे ५५% ऩरुुऴ आणण ४५% भहशरांचा वभालेळ शोता. 
मात भयाठी बावऴक शोत े४५% हशदंी बावऴक: ३७% गजुयाथी: ८% आणण इतय बावऴक: १०% 
 

मा वलेषणातीर वभोय आरेरी उत्तये अळी1: 

१. ळशयातीर वगळ्मात भोठी वभस्मा? 

 

लाईट यस्त:े ७६% कचया: ६८% लागतकु: ६८% घयांच्मा लाढत्मा क्रकभती: ६५%  

अलधै फाधंकाभे ५८% 

२. ळशयाच्मा फकारीकयणारा जफाफदाय कोण? 

भ्रष्ट्ट नगयवेलक: ५७% 

नागयी कताव्मांचा अबाल: ४७% 

रोकवशबागाचा अबाल: ४१% 

 

३. फीआयटी अऩमळी ठयल्माने ती यद्द कयाली का? 

शोम: ६८% नाशी: ३२% 

४. आघाड्माांर्ां याजकायण ळशयाच्मा वलकावारा भायक ठयत ेआशे का? 

      शोम: ७२%  

नाशी: २८% भेरो  

                                                           
1
 http://ibnlokmat.tv/showvideo.php?id=217832 

http://ibnlokmat.tv/showvideo.php?id=217832
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५. आघाड्माांर्ां याजकायण भ्रष्ट्टार्ायारा भायक आशे का? 

शोम: ६८% नाशी: ३२% 

६. अक्जत ऩलाय एक शाती वतता आल्माव ऩणु्मार्ा वलकाव झऩाट्माने करू ळकतीर का? 

शोम: ६०% नाशी: ४०% 

७. पुयवुांगी कर्या डऩेोर्ी गयज आशे का? 

शोम: ४७% नाशी: ५३% 

८. झोऩडऩट्टी ऩनुलचवनार्ी जफाफदायी बफल्डवच ऐलजी भशानगयऩालरकेने घ्माली का? 

शोम: ८३% नाशी: १७% (स्रभ अटरावचा उल्रेख) 

९. नदी प्रदऴुणारा नागरयकर् जफाफदाय आशेत का? 

शोम: ७८% नाशी: २२% 

१०. दादोजी कोंडदेलाांर्ा ऩतुऱा शरलामरा नको शोता का? 

शो: १५% नको: ७५% 

११. अण्णा शजाये पॅक्शटय भशतलार्ा ठयेर का? 

शोम: ५४% नाशी: ४६% 

१२. भशाऩालरका ननलडणूक लळलवेना-बाजऩवाठी अक्स्ततलार्ा प्रश्न फनरी आशे का? 

शोम- ८५% नाशी- १५% 

१३. गडकयी-भुांड ेलादार्ा पटका बाजऩरा फवेर का? 

शोम: ५९%  

१४. भशानगयातीर नागरयकाांच्मा वभस्मा कोणता नेता अधधक न्माम देऊ ळकेर? 

याज ठाकये- २५%, उद्धल ठाकये- १३%, अजजत ऩलाय- ३५%, ननतीन गडकयी- ०८% 
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PMC ELECTIONS 16th FEB 2012:  CITIZEN’S CHARTER of DEMANDS – CITY 

WIDE & WARD LEVEL from National Society for Clean Cities 
ELECTORAL WARD  No:               CANDIDATE’s  FULL NAME :                                                                                       

PARTY :                        

Previous experience in social work : 

 
CITIZEN’S EXPECTATIONS /  DEMANDS 

CANDI
DATE’S 
RESPO
NSE 
Yes / 
No 

WHERE 
ANSWER IS  
“YES” , a time-
frame is 
required 

 
REMARKS 

1. Personal information: Will You provide us with a copy of your 
candidature application: on the last date of filing your 
candidature, including affidavit/asset declaration; as well as 
caste certificate, if applicable? 
 

   

2. Environment protection : Will You protect open spaces of your 
Electoral Ward and make it Clean & Green ?  
 

   

3. BDP : Do you agree to support and implement within the next 
3 years the Bio- Diversity Parks in the 23 fringe villages and not 
allow any construction in this area as per our demand ?  
 

   

4. Anti-encroachment:  Will You support Our demand, and act to 
remove encroachments on roads and public amenity spaces?    
Please specify the present encroachments which you will get 
removed  - before and within 3 months after elections.   
 

   

5. Solid Waste Management: Will You support a) implementation 
of Supreme Court guidelines of year 2000 which mandates 
garbage segregation at source, b) Plastic Waste ( Handling and 
Management ) Rules  2011 c) Efficient waste processing plant. 
 

   

6. Sewage Treatment: Do you agree to our demand that 100% of 
Pune’s sewage will be treated by setting up sufficient capacity of 
Sewage Treatment Plants in the next 3 years, And no untreated 
water will be discharged into Pune’s rivers from 1st April 2015? 

   

7. Public Amenities: Will You undertake to have them acquired 
as per D.P and developed as gardens, playgrounds, hawkers 
zones? Please specify which reserved plots you will focus on in 
your Electoral Ward. 
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8. Hawkers Zones: Are You prepared to implement the “NO 
Hawker Roads” in your Electoral Ward? Please specify at which 
alternate locations you will have Hawkers zones set up, and 
when. 
 

   

9. Water Supply: Do you agree to ensure that PMC will supply 
water equitably to all areas of Pune and particularly to the 
outlying areas by 1st April 2015? 
 

   

10. Citizen Representation: Will You ensure that our Mohalla 
Committee representative is made a member of the Prabhag 
Samiti? 
 

   

11. Ward Office Meeting: Will You attend all Monthly Ward 
Office Meetings with Mohalla Committees and ensure that these 
meetings take place every month, and decisions taken there are 
executed as per commitment? 

   

12. Citizen Participatory Budget & Comprehensive Mobility Plan: 
Will You ensure Citizen’s participation and implementation of 
their viable proposals? 

   

13. Will You ensure that issues which are to come up before the 
General Body, Standing Committee, City Improvement 
Committee, etc.  are put up 48 hrs before the meeting, on PMC 
website as well as on a special Notice Board in all the 14 Ward 
Offices? AND, Will You discuss these issues with citizens at the 
Ward Office meetings? Similarly, for all PMC work orders of over 
Rs. 1.00 crore, all specifications, contract details etc. will be put 
up on the PMC website and on PMC notice boards and discussed 
with citizens at the Ward Office meetings. 

   

14. Will You support the Development Plan 2012 as and when it 
is cleared by the State Government? AND, Will You ensure that 
during your tenure of 5 years at least 20% of the DP is 
implemented? 
 

   

15. Will You be responsible for PMC's Maintenance of Roads and 
Footpaths, and also for Road Safety & Traffic regulations in your 
Electoral ward? 
 

   

16. Please advise yours views on :  
BRTS 
underground or over-ground Metro  
Bio gas plants 
Rain water harvesting 
 

   

SIGNATURE: 
 
DATE: 
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