
“जे कामाला तयार आहते �या�ंयाकडचे काढन, जे कामास तयार ू
नाहीत �यानंा देत रािहले, तर लोकशाही म�ये लयास जातील.”  ू

- थॉमस जेफरसन

जे�हा सव� िनवा�िचत लोक�ितिनधी, जनते�या सम�यांचे िनराकरण 
कर�यासाठी, स��यपणे उपल�ध घटना�मक काय�प�त�चा अवलंब 
करतील, आिण आव�यक ते�हा न�या वा सधा�रत काय�प�ती काया�ि�वत ु
करतील, ते�हाच आप�या दशेासारखी आधिनक लोकशाही �यव�था ु
�भावीपणे काय��म राह� शकेल. 

मतदान �ि�येतन नाग�रक आपले लोक�ितिनधी िनवडतात. या �कार ेू
ससंदीय सभागहांम�ये जनते�या ��ांचे �ितिनिध�व कर�याचे अिधकार या ृ
लोक�ितिनध�ना बहाल केले जातात. �यांनी हे �� सोडवन समाजाची �गती ू
साध�यासाठी काम करणे अपेि�त आहे. लोक�ितिनध�ना िमळणार े हे 
अिधकार कायम�व�पी नसतात; जोवर �यां�या अिधकारांना आ�हान िदले 
जात नाही, वा अिधकारांचा सिंवधािनक कालावधी पण� होत नाही, तोवरच  ू
लोक�ितिनध�ना कामाचे अिधकार आहेत. तसेच िनयिमत होणा�या 
िनवडणक �ि�येतन जाऊन �यांना आपले अिधकार प�हा सपंािदत करावे ू ू ु
लागतात.  या �कार,े लोकशाही �हणजे सामा�य नाग�रकावरील िव�ास 
आिण आप�या मतािधकारातन लोक�ितिनधी िनवड कर�याची आिण ू
आव�यकतेनसार सि�य भिमका िनभाव�याची �याची �मता, यांवरील ु ू
िव�ास होय.    

पण जे�हा नाग�रकांना आप�या सि�य सहभागाचा िवसर पडतो िकंवा 
लोक�ितनीधी सिंवधािनक जबाबदारी िवसरतात, ते�हा लोकशाहीत 

���ाचाराचा िशरकाव होतो. �याचे पडसाद अनेक गो��वर िदसन येतात - ू
ढासळणार ेजीवनमान, सरकारी घोटाळे, िकमान सिवधांची गैरसोय, आिण ु
एकंदरीतच ‘काय�ाचे रा�य’ अस�याचा अभाव, या सवा�मळे लोकशाही ु
लयाला जा�यास स�वात होते. ु

भारतीय मतदार काळजीपव�क आिण कत��यभावनेने आपला मतािधकार ू
बजावतात, पण �यांनी िनवडन िदलेले लोक�ितिनधी आपली जबाबदारी ू
�याच िन�ेने पार पाडतात असे खा�ीपव�क �हणता येणार नाही. पण असे ू
सरसकट िवधान करायचे नसेल तर िनि�त िनकषां�या आधार े आप�या 
लोक�ितिनध��या कामिगरीचे म�यमापन केले पािहजे. अशा �कार,े �यां�या ू
सिंवधािनक जबाबदा�यां�या आधार े लोक�ितिनध��या कामाचे म�यांकन ू
िनकष स�या तरी अि�त�वात नाहीत. �हणनच, �जा फाउंडेशनने ू
लोक�ितिनध�चे �गती प�तक तयार कर�यासाठी गणांकन �ि�या तयार ु ु
केली. 

ही म�यांकन �ि�या िन�प� आहे. �हणनच आपली लोकशाही �यव�था ू ू
अिधक सि�य �हावी असे �यांना �यांना वाटते, �या ��येकाने या 
म�यांकनाचे िन�कष� समजन घेतले पािहजेत. ू ू

(िदवगंत) बी.जी. देशमख, ु
भा�से (िनव�) माजी कॅिबनेट सिचव, भारत सरकार, ृ
माजी अ�य�, �जा फाउंडेशन 

(�जातफ�  2011 म�ये �कािशत मंबईतील आमदारांचे �गती प�तक या �काशनातील अशं)ु ु
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गे�या तीन दशकां�या काळात रा�यकारभाराचा दजा� सतत खालावत गेला 
आहे. याची िविवध कारणे आहेत, पण �यातील म�य दोन कारणे �हणजे ु
राजकारणाचे �यापारीकरण आिण ग�हेगारीकरण. यामळे दशेभरातील ु ु
कारभाराची गणव�ा घसर�याचे आपण पाहात आहोत. ु

मतदारांनी आप�या लोक�ितिनध��या कामाचा आढावा केवळ 
िनवडणक��या वेळी घेऊन उपयोगी नाही, तर �यां�या काय�कालात ु
सात�याने �यां�या कामाचे म�यांकन होत रािहले पािहजे. परतं अशा �कार ेू ु
िव�मान लोक�ितिनध��या कामाचा आढावा �यायला जी मािहती पािहजे ती 
उपल�ध होत नाही,  �यामळे लोक�ितिनधी �हणन ते उ�रदायी कर�यात ु ू
अडथळे िनमा�ण होतात. �हणजेच, लोक�ितिनध��या कामािवषयी सात�याने 
सवंाद झाला पािहजे, �याचे म�यमापन झाले पािहजे. ू

लोक�ितिनध�ची सिंवधािनक भिमका आिण जबाबदारी तसेच ू
मतदारसघंातील जनते�या अपे�ा यां�या आधार े�जाचे �गती प�तक तयार ु
केले जाते. मंबई महानगरपािलकेतील 227 नगरसेवकां�या कामाचा आढावा ु
या �गती प�तकातन घेतला गेला आहे. ु ू

आपले नाग�रक, लोक�ितिनधी, राजक�य प� आिण शासन यांना िव�मान 
लोक�ितिनध�ची कामिगरी कशी आहे याचा मह�वपण� �ितसाद या �गती ू
प�तकातन समजन येईल, अशी आ�हाला आशा आहे. केवळ मंबईतीलच ु ू ू ु
न�हे तर दशेभरातील लोक�ितिनध��या कामिगरीचा दजा� आिण मापदडं 
िनि�त कर�यास या �गती प�तकाची मदत होईल, अशीही आशा आहे.  ु

�गती प�तकाची गरज का आह ेआिण �यात कोणकोण�या गो�ी समािव� आहते? ु

िनकष   गणु

भतकाळ   7ू
वत�मान   63

लोकमत   30

एकण   100ू

माच� 2017 अकं 76

शासन य�ंणलेा उ�रदायी बनिवण े ह े�जाचे �येय आहे

मंबई ु
महानगरपािलके�या 
नगरसेवकां�या �गती 
प�तकाु ची मोजप�ी 

या अकंािवषयी 

ल�वेधी
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या म�यांकनासाठी �जाने एक मोजप�ी तयार केले. यासाठी रा�यशा�, ू
समाजशा�, माक� ट �रसच� आिण मा�यमे या िवषयातील त�� मा�यवरांची 
मदत घेतली. लोक�ितिनध�ची वत�मान कामिगरी आिण भतकाळातील ू
कामिगरी (िनवडणक�पव�) या दो�हीचा िवचार या म�यांकन मोजप�ी म�ये ु ू ू
केलेला आहे. जनतेची आप�या लोक�ितिनधीब�ल काय मते आहेत, तेही 
याम�ये जाणन घेतले आहे.  ू

लोक�ितिनध�ची वत�मानकाळातील व भतकाळातील मािहती सकंिलत ू
कर�यासाठी खालील शासक�य �ोत वापरले: 

अ.  िनवडणक आयोग काया�लय , बह�मंबई महानगरपािलका ू ृ ु
ब.  मािहती अिधकाराखाली महापािलका सिचव, बह�मंबई महानगरपािलका ृ ु

(महापािलका म�यालय आिण बे�ट) ु
क.  मािहती अिधकार काय�ाखाली सहा�यक अिभयतंा यां�याकडन मािहती ू

(प�रर�ण), बह�मंबई (महापािलकेचे 24 �शासक�य वॉड�मधन) ृ ु ू
ड.  मािहती अिधकार काय�ाखाली मंबई पोिलस काया�लयाकडन मािहती   ु ू

लोकमताचा अदंाज घे�यासाठी सव��ण कर�यात आले आिण �याआधार े
सबंिंधत नगरसेवकां�या कामिगरीब�ल नाग�रकांना काय वाटते हे जाणन ू
घेतले. 

खालील िनकषां�या आधार ेनगरसेवकांचे गणांकन कर�यात आले - ु

1)  वत�मान (एकण 63 गण)ू ु

अ: महापािलका आिण सिमती बैठकामं�ये उपि�थती (15 गण) ु

आप�या सबंिंधत सभागहां�या कामकाजात 100% िकंवा �या�या जवळपास  ृ
उपि�थती असणे हे काय��म लोक�ितिनधीचे ल�ण आहे. �यामळे उपि�थती ु
हा गणांकनाचा एक िनकष ठेवलेला आहे. 100% उपि�थतीसाठी ‘15’ गण, ु ु
तर 0% साठी ‘0’ गण िदले आहेत. ु

बह�मंबई महानगरपािलकेत ��येक नगरसेवक जसे महापािलका सभागहाचे ृ ु ृ
सद�य असतात तसेच ते िविश� वॉड� सिम�यांचेही सद�य असतात, तर काही 
सद�य याखेरीज िविवध काय�कारी सिम�यांचे सद�य असतात. 

�हणजेच, नगरसेवकांम�ये कामकाजा�या उपि�थतीसदंभा�त खालील�माणे 
दोन �कार आहेत आिण या ��येकाचे 15 गणांचे िवतरण वेगवेगळे आहे: ु

2) िवचारले�या ��ाचंी स�ंया (10 गण) ु

आप�या दशेातील सम�यांची िविवधता आिण गतंागतं ल�ात घेता, ु ु
लोक�ितिनध�नी अिधकािधक श�य िततके �� उपि�थत करणे ज�रीचे 
आहे. �हणनच नगरसेवकांना �� िवचार�यास �व� कर�यासाठी ू ृ
गणांकनासाठी पस�टाईल प�ती वापरली आहे. ु

�प पस�टेज रकंॅ नसार गणांकन केले आहे: ु ु ु
सवा�िधक पस�टाईल 10 आिण सवा�त कमी 0 आहे. 

क: चच�त सहभाग (5 गण)ु

सभागहातील अ�य सद�यांनी िवचारले�या ��ांवरील चचा� िकंवा ृ
महापािलका आय�ांकडन आले�या ��तावांवर महापािलकेत जे�हा चचा� ू
होते, ते�हा �यात ��येक नगरसेवकाने सहभागी होणे मह�वाचे आहे. या चच�ची 
न�द सव�साधारण बैठक��या इितव�ाम�ये सबंिंधत नगरसेवका�या नावासह ृ
होते. सवा�िधक पस�टाईल 5 आिण सवा�त कमी 0 आहे. 
  
ड: ��ातन उठलेली सम�या, िवषय या अनषगंान े�याचे मह�व (18 गण)  ू ु ु

मंबई महानगरपािलका कायदा, 1888 या काय�ाने नगरसेवक पदाची कत��ये ु
�प� केली आहेत. ही कत��ये दोन �कारात िवभागलेली आहेत - अिनवाय� / 
बधंनकारक कत��ये (कलम 61, 62) आिण �वे�छािधन कत��ये (कलम 63). 
अिनवाय� / बधंनकारक कत��यांम�ये र�ते, पाणी परवठा, मलिन:�सारण, ु
बांधकामे, आप�ी �यव�थापन, महापािलका आ�थापना, �ाथिमक िश�ण, 
आरो�य इ�याद�चा समावेश होतो. �वे�छािधन कत��यांम�ये झोपडप�ी 
िवकास, ख�या जागा, उ�ाने, र�ते प�रवहन, ऊजा�, वीज इ�याद�चा समावेश ु
होतो. 

गणांकनासाठी आ�ही अिनवाय� कत��यातील आव�यक नागरी ु
सिवधांसबंधंीची कत��ये यािठकाणी िवचारात घेतली आहेत. मंबईतील ु ु
नाग�रकांसाठी या सिवधांची पत�ता करणे ही केवळ महानगरपािलकेचीच ु ू
जबाबदारी आहे. या सिवधांसबंधंीचे �� पढील िवषयांतग�त येतात - नाली, ु ु
र�ते, पाणी परवठा, घन कचरा �यव�थापन इ�यादी. ु

याखेरीज असे िवषय, जे थेट महानगरपािलकेशी सबंिंधत नाहीत, तर रा�य वा 
क� � सरकारशी सबंिंधत आहे, अशांिवषयीही नगरसेवक �� उपि�थत क� 
शकतात. जसे क�, ग�हेगारी, पररा�� धोरण, शेती, पशपालन, एमएमआरडीए ु ु
इ�यादी. 

वरील वग�वारी�या आधार े ��ांचा दजा� / मह�व ठरवन �यांचे गण ू ु
खालील�माणे ठरवले आहेत:

गणु

8 

6 

3 

1 

18

म�े / कत��ये ु

आव�यक  

�वे�छाधीन 

नागरी (आव�यक) 

रा�य / क� � 

एकणू

काय�प�ती 

�ेणी बनगरसेवक  

महानगरपािलका सव�साधारण सभा  

वॉड� सिमती बैठका 

िविवध काय�कारी सिमती बैठका  

एकणू

�ेणी अ

9 

6 

लाग नाही ू

15

7 

4 

4 

15
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ई: नाग�रका�ंया त�ारी�या तलनते माडंले�या सम�याचें �माण (10 ु
गण): ु

बह�मंबई महानगरपािलकेने नाग�रकां�या त�ारी न�दव�याची आिण �यांचे ृ ु
�ॅक�ग कर�याची �यव�था िनमा�ण केली आहे. ‘क� �ीत त�ार न�दणी सिवधा ु
(सीसीआएस)’ याम�ये नाग�रकां�या त�ार�ची न�द व जतन होते. या 
सॉ�टवेअरम�ये न�दवले�या त�ार�ची �यां�या िवषयानसार - र�ते, नाली, ु
पाणी परवठा, कॉलनी ऑफ�सर, बांधकाम इ�यादी - आिण त�ारी�या ु
�व�पानसार वग�वारी होते. या नाग�रकांनी �वत:ह�न न�दवले�या त�ारी ु
अस�याने, लोक�ितिनधी या ना�याने नगरसेवकांनी या नाग�रकां�या 
सम�या सभागहात यो�य �कार े मांड�या व उठव�या पािहजेत. �यामळे ृ ु
नाग�रकां�या सम�यातील िकती सम�या नगरसेवकांनी उठव�या याबाबत 
गण िदले गेले आहेत. याबाबतची मािहती सीसीआरएसकडन  मािहती ु ू
अिधकार काय�ाखाली घे�यात आली. या घटकासाठी सवा�िधक गण 10 ु
आहेत. 
     
फ: नगरसवेक िनधीचा वापर (5 गण)ु

नगरसेवकांना ��येक आिथ�क वषा�त 60 लाख �पये िनधी िमळतो. िविश� 
बांधकाम सिवधांसाठी आप�या मतदारसघंात �यांना �वमताने या िनधीचा ु
वापर करता येतो. नगरसेवकांनी जर 100% (िकंवा अिधक)-91%, 90% ते 
76%, िकंवा 75% ते 61% िनधी वापरला तर �यांना अन�मे 5, 4 व 3 गण ु ु
िदले आहेत. जर 60% ते 51% िकंवा 50% पे�ा कमी िनधीचा वापर केलेला 
असेल तर अन�मे 2 आिण 0 असे गण िदले आहेत. ु ु

2) भतकाळ (एकण 7 गण) ू ू ु

अ: शै�िणक पा�ता (1 गण) ु

जर लोक�ितिनधीने आप�या शपथप�ात िदलेली शै�िणक पा�ता इय�ा 10 
िकंवा �यापे�ा अिधक असेल तर 1 गण िदला जातो. मानवी िवकासासाठी ु
आधिनक िश�ण घेतलेले असणे आव�यक आहे. तसेच िक�येक ु
�यवसायांसाठीही िकमान शै�िणक पा�तेला मह�व िदले जाते. परतं ु
िश�णापे�ाही अ�य घटक कामिगरीवर अिधक �भाव टाकत असतात, 
�यामळे म�यमापन िनकषांम�ये इतर घटकांपे�ा िश�णाला कमी मह�व ु ू
जाणीवपव�क द�ेयात आले. ू

ब:  आयकर (1 गण) ु

�य�� एकदा िनवडन आली क� ित�या मालम�ेत अनेक पटीने वाढ होते, ू
असा भारतीयांचा समज आहे, आिण तसे िदसनही येते. पॅन काड� आहे, असे ू
शपथप�ात जाहीर केलेले अस�यास 1 गण आहे, नस�यास 0 गण आहेत. ु ु

क: ग�हगेारी पा��भमी (5 गण)ु ू ु

राजकारणाचे ग�हेगारीकरण हे एक कट वा�तव आहे. िनवडन आले�या ु ू ू
ब�याच लोक�ितिनध�ची ग�हेगारी पा��भमी आहे. �हणजे, ु ू

1) �यां�यािव�� एफआयआर दाखल झाले आहेत; 
2)  आरोपप� दाखल झाले आहेत; आिण 
3)  काह�ना �यायालयाने सजाही सनावलेली आहे. ु

साव�जिनक जीवनात सि�य असणा�या �य��नी नैितक सचोटीचे पालन 
केलेच पािहजे. आपले �ितिनिध�व करणार ेलोक�ितिनधी ग�हेगारी पा��भमी ु ू
असता कामा नयेत, हाही नाग�रकांचा अिधकार आहे.  

1.  ग�हेगारी एफआयआर न�द अिजबात नसले�यांना 5 गण िदले आहेत. ु ु
2.  खन, बला�कार, ल�िगक अ�याचार, दगंल आिण खंडणीखोर अशा ू

ग��ांखाली एफआयआर  दाखल झाले अस�यास, 0 गण िदले आहेत. ु ु
3.  वरील ग��ांखेरीज इतर कारणांसाठी �यां�यावर एफआयआर दाखल ु

झाले अस�यास, 3 गण िदले आहेत. ु

3) लोकमत (एकण 30 गण) ू ु

लोक�ितिनध��या कामिगरीब�लचे लोकांचे मत याला 30 गण िदले आहेत. ु
कामिगरीचे म�यांकन तपशीलवार प�तीने �हावे यासाठी या गणांचे 4 भागात ू ु
िवभाजन केले आहे: 
• साव�जिनक सेवांब�लचा ��ीकोन (सबंिंधत भागातील सिवधांब�ल ु

लोकांचे मत काय आहे) याला 11 गण िदले आहेतु
• नगरसेवकाब�लची मािहती/ जाग�कता आिण पोहोच यांना 5 गण िदले ु

आहेत
• ��ाचार िवषयक 7 गण िदले आहेत, आिण ु
• सव�साधारण उपाययोजनांसाठी 7 गण िदले आहेत. ु

एखा�ा भागातील सिवधा आिण ��ाचार िवषयक यांना लोकांचे सव�साधारण ु
मत अथवा नगरसेवकांची मािहती / पोहोच यापे�ाही अिधक गण िदले आहेत. ु
कारण सव�साधारण अनकल मत असणे िकंवा लोकसपंक�  चांगला असणे हे ु ू
�भावी काम कर�यासाठी आव�यक पायरी आहे. �यामळे ��य� कामावर ु
अिधक भर दणेे अिधक आव�यक आहे. 

वरील�माणे सिवधांसाठीचे मत जाणन घेत�यानंतर सबंिंधत सिवधा या ु ू ु
�थािनक �वरा�य स�ंथेतन झाले�या आहेत क� रा�य / क� � सरकारी ू
योजनेचा भाग �हणन झा�या आहेत हे तपासणे मह�वाचे होते. �हणनच ू ू
साव�जिनक सिवधांब�लचे लोकमत पढील�माणे 3 पात�यांम�ये िवभागले ु ु
आहे .

पिहली पातळी, याम�ये जीवनाव�यक आिण �थािनक �वरा�य स�ंथे�या 
अख�या�रतील सिवधांचा समावेश होतो आिण ितसरी पातळी �हणजे ु
जीवनाव�यक आिण रा�य शासना�या अख�या�रतील सिवधा. ु

पिहली पातळी : या पातळीम�ये र��यांची ि�थती, वाहनांची गद� आिण 
�ॅफ�म जॅम, साव�जिनक उ�ानांची उपल�धता, साव�जिनक प�रवहन सेवांची 
उपल�धता, पाणी परवठा, पाणी िन�सारण, �व�छता आिण शौचालय ु
सिवधांची उपल�धता यांचा समावेश केला असन याला 6 गण िदले आहेत. ु ू ु

दसरी पातळी :  या पातळीम�ये ��णालये आिण वै�क�य सिवधा, शाळा ु ु
आिण महािव�ालये यांचा समावेश केला असन याला 4 गण िदले आहेत. ू ु

ितसरी पातळी : या पातळीम�ये वीज परवठा, कायदा व स�यव�था व ु ु
ग�हेगारी यांची ि�थती यांचा समावेश केला असन याला 1 गण िदले आहेत. ु ू ु



Issue 76
March 17

सशंोधन आराखडा:

हा अ�यास नगरसेवकांची कामिगरी जाणन �याचे म�यांकन कर�याचा ू ू
अस�याचे सव� नगरसेवकांचे वॉड� याम�ये समािव� करणे आव�यक होते. 
�या��ीने सव� 227 महापािलका �भाग िनवड�यात आले व ��येक 
�भागातील 100 नाग�रकांचा �ितसाद घे�यात आला. या शभंर �य��ची, 
�हणजेच अ�यासा�या ल�यगटाची िनवड खालील िनकषांवर कर�यात 
आली 
 
• �ी व प�ष दोघांचा समावेश ु
• 18 वष� व �यापे�ा जा�त वया�या (मतदानास पा�) �य�� 

एकदा ल�यगट िनि�त के�यानंतर �ी-प�ष आिण ��येक वयोगटातील ु
�य��चे �ितिनिध�व राहील अशा �कार ेनमना स�ंयेचा कोटा ठरवला.ु

• मंबई िवभागासाठी इंिडयन रीडरशीप स�ह� (िमिडया �रसच� यजस� ु ु
कॉि�सल यांचा बेसलाईन �टडी)) आिण हसंा �रसच� �प यांनी केले�या ु
अ�यासावर आधा�रत �ी-प�ष आिण ��येक वयोगट िनहाय कोटा ु
िनि�त केला. 

• ��ावली�या आधार े�य��श: मलाखती घेऊन मािहती सकंलन केले ु
गेले. 

अ�यासासाठी �यां�या मलाखती घेत�या �यांची नमना िनवड खालील �कार ेु ु
केली गेली: 

• ��येक महापािलका िवभागात 100 मलाखती घे�यात आ�या. ु
• वॉड�मधील 2-3 म�य भाग िनवडले आिण �यां�याम�ये नमना स�ंया ु ु

िवभागली. बाजारपेठा, र�ेवे �टेशन, मॉल इ�यादी गद�चे भाग 
िनवड�यात आले. 

• नमना िनवडीत आयआरएस बेसलाईन डाटा�या आधार े िमळाले�या ु
मािहतीशी अन�प वयोगट आिण �ी-प�ष �माण ठेव�यात आले.  ु ु

4)  नकारा�मक गणकाचें घटक ु

न�यान ेदाखल झाले�या एफआयआर साठी नकारा��मक गणाकंन ु
(-5 गण) ु
िनवडन आ�यानंतर जर नगरसेवक �य��वर नवा एफआयआर न�दवला ू
असेल तर �या�या / ित�या गणातन 5 गण कमी कर�यात आले. ु ू ु

आरोपप� दाखल झा�यान ेनकारा�मक गणाकंन (-5 गण) ु ु
आरोप प� हा घटनेचा �थमदश�नी परावा समज�यात येतो. �यामळे असे ु ु
झा�यास लोक�ितिनधीकडन ते साव�जिनक सचोटीचे उ�लंघन आहे. ू
यामळे, असे आढळ�यास  �या�या / ित�या गणातन 5 गण कमी कर�यात ु ु ू ु
आले. 

(टीप: 2012 या वषा�त िनवडणक  होवन सव� नगरसेवक न�याने िनवडन ू ू ू
आले, �यामळे या वष� �जाने कामिगरीचे म�यांकन केले नाही.)ु ू

वरील आलेखात िदसन येत आहे �या�माणे गे�या वष� नगरसेवकांची ू
कामिगरी सधारली आहे आिण ही सकारा�मक गो� आहे. �जाचे �गती ु
प�तका�या मा�यमातन होणार ेम�यांकन अनेकिवध िनकषांवर आधा�रत ु ू ू
आहे: नगरसेवकांची वत�मान कामिगरी आिण बैठकांतील सहभाग यापासन, ू
आिण पारदश�कता आिण नैितक सचोटी दश�वणारी भतकाळातील कामिगरी ू
यां�यासह सबंिंधत मतदारसघंातील नाग�रकांची लोक�ितिनधी�या 
कामिगरी, �ितमा आिण नागरी सिवधांचा दजा� यािवषयीची मते जाणन ु ू
घे�यापय�त. लोक�ितिनध��या कामिगरीचा ��येक पैल िवचारात घेतले ू
जावेत असा �य�न या अ�यासातन केला आहे. गणांकन �ि�या सव�कष ू ु
आिण व�तिन� आहे. जर या सव� मोजप�ी िनकषांवर नगरसेवकांनी चांगले ु
गण सपंािदत केले तर ते स�म लोकशाहीचे ल�ण राहील. ु
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�जा फाऊंडेशनला िनधीसाहा�य देताना '�जा फाऊंडेशन' या नावान े
चेक काढावेत आिण �जा ऑिफसला पाठवावेत. सोबत आपले नाव, 
ईमले व इतर सपंका�चे तपशील पाठवावेत. �यामळे आम�या कामाची ु
मािहती व कर सवलतीसाठीचे 80जी �माणप� िनयिमत िमळू शकेल.

पढील अकं: मंबईतील नागरी सम�या आिण नगरसेवकांनी �यावर केलेली चचा� व िवचारिविनमय या िवषयावरील अिधक मािहतीसाठी ु ु
एि�ल 2017 चा अकं  ज�र वाचा.
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