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प्रबाग फजेट आणण नगयवेलक 

प्रबाग स्तयालय नागरयकाांकडून कयाच्मा रूऩाने गोऱा केरेरे ऩवेै शे कवे आणण कुठे खर्च कयामर्?े शे 
रोकळाशीभध्मे कोण ठयवलत?े कोणी ठयलामरा ऩाहशज?े रोकाांनीर् ना? 

वध्मा शे एकतय षेत्रीम कामाचरम अधधकायी ककां ला भग आमकु्त ल तमाांर्े वशकायी ठयलनू टाकतात? का? 

रोकाांना भहशतर् नाशी की तमाांना ठयवलण्मार्ा अधधकाय आशे? का आभच्मा प्रबागाभध्मे कोणती काभ े
तातडीने व्शामरा शली शे तथेीर नागरयकाांना वलर्ायरेर् जात नाशे? 

नागरयकाांनी बयघोव भताांनी ननलडून हदरेरा नगयवेलक- नागरयकाांर्ी यास्त अऩषेा अवत ेकी आम्शी ज्मा 
भरूबतू ववुलधाांवाठी आभच्मा कष्टार्े ऩवेै कय म्शणनू इभानेइतफाये लेऱच्मा लेऱी षते्रीम कामाचरमात 
जाऊन बयतो, तमाफदल्मात आम्शारा आभच्म घयाच्मा आवऩाव वोमीववुलधा मभऱाव्मात. मा नागरयकाांच्मा 
गयजेवाठीर् तय नगयवेलक आशे ! 

“वलकाव” “वलकाव” जो काम म्शणता तमु्शी, तो ऩळैाांमळलाम शोणाय आशे का? म्शणून इथे “आऩल्मा प्रबागार् े
फजेट” मा वलऴमात नगयवेलकाने रूर्ी घणेे अनतळम गयजेर्े आशे. 

नगयवेलकाने आऩल्मा प्रबागार्े फजेट ठयवलण्मावाठी खारीर ऩामर् मा अलरांफणे गयजेर्े आशे 

1. प्रभागाची रचनावशैिष्ट्ये – वदननकाांर्े प्रभाण, व्मलवानमक कामाचरमाांर्े प्रभाण, वलद्मारमे, भदैान,े 
वाांस्कृनतक स्थऱे, ऐनतशामवक लास्त ू

2. प्रभागातीऱ नागररकाांच्या वशैिष्ट्यऩणूण गरजा – ळारेम वलद्मार्थमाांवाठी, ज्मेष्ठ नागरयकाांवाठी, 
व्मालवानमकाांवाठी, वलवलध शे्रणीतीर काभगायाांवाठी, भहशराांवाठी 

3. नागररकाांना एकत्रितऩणे भडेसावणार् या समयया- र्ोयीभायीर्े प्रकाय, घयपोड्मा, यस्त े योऴणाई र्ा 
प्रश्न, कर्या व्मलस्थाऩन, ऩाणीऩयुलठा, वालचजननक स्लच्छता, यस्त,े यस्ता रूां दीकयण, यस्तमाांलयर्े 
अनतक्रभण   

4. कामाांचे प्राधान्य ठरववणे – नगयवेलकाने नेततृल स्स्लकारून र्र्ाच करून नागरयकाांच्मा वभस्मा 
जास्तीत जास्त नागरयकाांर्े वभाधान शोईर अळा ऩद्धतीने वोडवलणे.  

5. ठरववऱेऱी कामाांचा वऩच्छा ऩरुवनू ती करवनू घेणे-  मेथे नगयवेलकार्े भशततल वलळऴेतलाने 
जाणलत.े वलाचनभुताने ठयरेरी काभे ऩामरकेकडून शोत आशेत की नाशी मार्ा आढाला नगयवेलक 
आऩल्मा स्तयालय प्रबालीऩणे घेऊ ळकतो.    
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वॉडण बजेट बनवताना नगरसेवकाने ऩढुाकार घेणे का गरजेच ेआहे? 
अनेकदा अव े हदवत े की षेत्रीम अधधकायी आणण आमकु्त मभऱून वांऩणूच ळशयार्े फजटे फनलनू भोकऱे 
शोतात. माभध्मे रोकप्रनतननधीांर्ा वशबाग अतमल्ऩ अवतो. अवरार् तय तो केलऱ वलचवाधायण वबेत 
भान्मता देण्माऩयुता अवतो. तवेर् नागरयकाांर्ा तय वशबाग अगदी नगण्म अवतो, ककां ला नवतोर् अव े
म्शणर े तयी र्ारेर. नागरयकाांना नगयवेलक आणण भशाऩामरका आऩरी आशे अव े लाटरे ऩाहशज.े मा 
वगळ्मा मवस्टीभ भध्मे आऩल्मारा काशीतयी भशतल आशे शे रोकाांना जाणलल्मामळलाम ककतीशी वधुायणा 
झारी तयी ती तातऩयुती अवेर. दय लऴी भशाऩामरका आऩल्मारा वलर्ारून कोणती काभ ेकयामर्ी शे ठयलत े
शा वलश्लाव नागरयकाांच्मा भनात ननभाचण कयणे शे नगयवेलकाच्मार् शातात आशे. आणण शे काभ कयणार्मा 
नगयवेलकाफद्दरशी नागरयकाांच्मा भनात वलश्लाव ननभाचण शोईर. दय लऴी शा उऩक्रभ याफलल्माने नव्माने 
ननभाचण झारेल्मा वभस्मा रषात मेतीर इतकेर् नव्शे तय भागच्मा लऴी ननभाचण झारेल्मा वभस्मा वटुल्मा 
आशेत की नाशीत मार्ा आढाला घेता मेईर. 

मळलाम नागरयकाांना शल ेतरे् काभ फजेट भध्मे आल्माने नगयवेलकार्ी आणण ऩषार्ी रोकवप्रमताशी 
लाढेरर्! 

आऩण नगरसेवक म्हणून नेमके काय करायऱा हव?े 

वॉडाणतीऱ प्रश्न िोधणे 

प्रथभ नगयवेलकाने स्लतः आऩल्मा प्रबागात ऩामी हशांडाल,े प्रबात पेयी काढून नागरयकाांळी र्र्ाच कयाली. 
आऩल्मा कामचकतमाांच्मा भाध्मभातनू प्रबागातर ेप्रश्न नेभके काम काम आशेत मार्ी मादी फनलाली.अनेक 
वभस्मा नगयवेलकारा आधीर् भाहशत अवल्मा तयी ऩामी कपयणे, प्रबात पेयी काढणे मा गोष्टीांभऱेु 
नगयवेलक वभस्मा जाणनू घेऊ इस्च्छतो, तमावाठी स्लतः कष्ट घेतो शे “हदवत”े. ऩषाच्मा आणण 
नगयवेलकाच्माशी प्रगतीवाठी नवुत े“अवनू” उऩमोगार् ेनाशी, त े“हदवरे”शी ऩाहशजे. 

ऱोकाांच्या सचूना मागवणे 

1. प्रबागात वलवलध हठकाणी नागरयकाांच्मा फठैका घेऊन तमाांर्े नेभके प्रश्न काम आशेत काम काभ े
प्रबागात व्शामरा शली आशेत मावलऴमी वरू्ना भागलणे.  

2. मालेऱी कोणतशेी आश्लावन न देता वलच वरू्ना मरशून घेऊन तमार्ी मादी कयणे.  

3. नगयवेलकाने फनलरेरी मादी आणण नागरयकाांनी फनलरेरी मादी एकत्र कयणे. 
4. तमातीर फेकामदेळीय वरू्ना काढून टाकणे. 
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5. अनेकदा नागरयक काशी ननमभफाह्म ल फेकामदेळीय वरू्नाशी कयतात. तमा मा मादीतनू काढून 
टाकणे. वरू्ना काढून टाकतानार् तमार्ी कायणे स्ऩष्टऩणे भाांडालीत. 

सवण आवश्यक गोष्टटीांचे एक ऩिक बनवून जाहीरऩणे ऱोकाांसमोर माांडणे 

1. वलच वरू्नाांर् ेएक ऩत्रक फनलणे आणण जाशीयऩणे प्रबागात रोकाांवभोय लॉडचवबा घेऊन त ेऩत्रक 
प्रमवद्ध कयणे.  

2. रोकाांवभोय भाांडणे. तमाांच्मा तमालय शयकती नोंदलनू घेणे. शे काभ कयण्मावाठी भोशल्रा कमभटीच्मा 
मभटीांगर्ा देखीर लाऩय कयाला. 

3. रोकाांवभोय जाशीयऩणे गोष्टी भाांडण्मावाठी लेफवाईट, वोळर नेटलककां ग वायख्मा आधुननक 
तांत्रसानार्ा लाऩय कयाला.  

4. मळलाम रोकाांना भाहशती देण्मावाठी फ्रेक्व वायख्मा गोष्टीांर्ाशी लाऩय कयता मेईर. भात्र फ्रेक्व शे 
ऩमाचलयण ऩयूक नवल्माने ळक्मतो तमार्ा लाऩय टाऱरेरा फया. 

ऱोकाांच्याच सहभागाने कामाांचा प्राधान्यक्रम ठरवणे 

 प्रबागातीर वलच काभाांच्मा भागण्माांर्े ऩत्रक रोकाांवभोय भाांडल्मालय तमाांच्मार् वरू्ना घेऊन काभाांर्ा 
प्राधान्मक्रभ ठयलणे. अतमालश्मक, आलश्मक अळा ऩद्धतीने लगीकयण कयाले. शे वगऱे 
रोकाांवाभोयर् कयाले. म्शणजे वांऩणूच ऩायदळचकता याशीर. 

 फजेट भध्मे अांतबाचल कयामच्मा गोष्टीांर् ेभागणी ऩत्रक फनलनू षेत्रीम अधधकायी, भशाऩामरका 
आमकु्त आणण गट नेत ेमाांच्माकड ेदेणे.  

 अळा ऩद्धतीने फनलरेरे ऩत्रक षेत्रीम अधधकायी, भशाऩामरका आमकु्त आणण आऩल्मा ऩषाच्मा गट 
नेतमाकड ेद्माले. तवे त ेहदल्मार्ेशी जाशीय कयाले.  

 अांनतभ अांदाजऩत्रकात वरु्लल्मा गेरेल्माांऩकैी कोणतमा काभाांर्ा अांतबाचल कयण्मात आरा आशे मार्ी 
भाहशती जाशीय कयणे 

 अांनतभ अांदाजऩत्रक तमाय झाल्मालय आऩल्मा प्रबागावाठी केरेरी तयतदू ककती आशे, नागरयकाांच्मा 
वशाय्माने हदरेल्मा भागणी ऩत्रकातीर ककती काभाांर्ा अांतबाचल कयण्मात आरा आशे मावलऴमी एक 
ऩत्रक फनलनू तशेी नागरयकाांवभोय भाांडाल.े 

 वरु्लरेल्मा काशी काभाांऩकैी जी काभ े अांतबूचत केरी नवतीर ती का अांतबूचत कयण्मात आरी 
नाशीत माफाफतर्े अधधकार्माांकडून स्ऩष्टीकयण घेण्मार्ा प्रमतन. तवे स्ऩष्टीकयण आल्मालय त े
नागरयकाांवभोय जाशीय कयणे. 


