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अंदाजऩत्रकात जनशषभाग 

ऱोकऴाषीमध्ये जनशषभागाऱा अनन्यशाधारण मषत्ळ आषे. ननणणय प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्पप्पयाळर 
नागररकांच्या मताची नोंद षोणे आळश्यक अशत.े नागरर ननणणय प्रक्रियेची मषानगरऩाशऱका हष 
ऩहषऱी, ऩण आऩल्या दैनंहदन जीळनाळर शळाणधधक ऩररणाम करणारी आषे. 

ऩाशऱकेऱा स्थाननक शमस्यांचा नेमका अदंाज याळा ळ त्यानूशार ऩाळऱे उचऱऱी जाळीत याशाठी 
आऴा जनशषभागाचा ऊऩयोग षोतो. म्षणुनच ऩाशऱकेच्या कामकाजात नागररकांचा थेट शषभाग षे 
ऱोकऴाषी ऩध्दतीच ेउत्तम उधारण आषे. म्षणुनच आऩण आऩल्या ळरडाणच ेप्रनतननधधत्ळ करताना 
ह्या मषाऩाशऱकेच्या प्रयत्नात आऩण वळवेऴ ऱस घातऱे ऩाहषजे. 

प्रत्येक नागररकाऱा आऩल्या ऩररशरात अनेक बदऱ शुचळायच ेअशतात. जेव्षा तो त्याची शमस्या 
घेउन मषाऩाशऱकेकड ेजातो, ळ त्या प्रमाणे मषाऩाशऱका आऩल्या ळाववणक अषळाऱात त्याची नोंद 
घेते तेव्षा नागररकांचा प्रऴाशनाळरचा ळ तशेच राजक्रकय प्रक्रियेळरचा ळरचा वळश्ळाश दृढ षोतो. षा 
वळश्ळाश कायम ठेळाण्याशाठी आऩण ह्या जनशषभागाऱा चाऱना द्यायऱा षळी. 

शन २००५ ऩाशून ऩुणे मषानगरऩाशऱकेच्या ळाववणक अथणशंकल्ऩात नागररकांचा शषभाग शुरु झाऱा. 
त्याळेलच ेआयुक्त डर. ननतीन कररर यांनी या शंकल्ऩनेऱा चाऱना हदऱी. त्यानुशार ऩुणे ऴषरातीऱ 
प्रत्येक नागररक त्याच्या ळरडाणमध्ये काषी चांगल्या कल्ऩना शाकारण्याशाठी, ळरडाणच्या वळकाशाशाठी 
ऩुणे मषानगरऩाशऱकेच्या ळाववणक अथणशंकल्ऩात शुचना देऊन आधथणक तरतुद कन न घेऊ ऴकतो.  

मषाऩाशऱकेच्या ह्या उऩिमा द्ळारे प्रत्येक ळाडाणत शुमारे १५ ऱाख रुऩयांची कामे जनशषभागान े
योजऱी जाळी अशे शुचीत केऱे आषे. २००६-०७ च्या अथणशंकल्ऩात शुमारे २१ कोहटच्याळर तरतुदी 
ह्या जनशषभागाने झाल्या. 

नागररकांच्या शुचना ह्या मषानगरऩाशऱकेच्या कामाबाबत अथाणत ऩदऩथ, रस्ते, ऩथदीऩ, बशस्थानके, 

शळणजननक ऴौचाऱये, कचराव्यळस्थाऩन, बाग-उद्याने, ऩाणी ळ गटारे या बाबतीतच शुचना 
स्स्ळकारण्यात येतात.  
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अदंाजऩत्रकातीऱ जनशषभागा बद्दऱ जाषीर शुचना शाधारण शप्पटेंबर महषन्या मध्ये शळण प्रमुख 
ळतणमानऩत्रांमध्ये प्रशशध्द षोते.  

अदंाजऩत्रकाती जनशषभाग ळाढवळण्याशाठी:  

 

1. ळरडण शभांच ेआयोजन 

2. ऩररशरामधीऱ प्रमुख गषृरचना शंकुऱे ऴोधनू त्यांच्या शधचळांऴी भेटी. 

3. ऴाखाप्रमुखांच्या आठळडा बैठका. 

4. आठळड्यातनू एकदा open hour, स्जथे कोणीषी येउन आऩऱी शमस्या मांडू ऴकेऱ.  

5. ळरडाणतीऱ काषी प्रनतस्ठिठत व्यस्क्तंऴी शंऩकण . 

6. ळरडाणचा वळकाश आराखडा बनवळण्याचा प्रयत्न. 

 

 

 

 


