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

‘नावात काय आहे?’ हा कळीचा �� शे�सिपयरने अनेक वषा�पव� िवचारला. ू
पण जर या थोर नाटककाराने बह�मंबई महानगरपािलकेचे कामकाज पािहले ृ ु
असते, तर �याला या ��ाचे उ�र आपसकच िमळन गेले असते. सन 2016 ू ू
म�ये, आगामी िनवडणकांची धामधम स� हो�या�या आधी, नगरसेवकांनी ु ू ु
िवचारलेले बह�स�ंय �� हे र�ते आिण चौक यां�या नामकरणािवषयी होते. 
िवचारले�या एकण ��ांपैक� 23% �� याच िवषयावरील होते. मागील तीन ू
वषा�त या िवषयावर िवचारले�या ��ांचे �माण अन�मे 15%, 11% आिण ु
15% असे होते. यापे�ा गे�या वष�चे �माण खपच वाढ�याचे िदसन येते. ू ू
नाग�रकां�या इतर िज�हा�या�या ��ांपे�ा र��यावरील नामफलक हा म�ा ु
अ��माचा आहे अशी आप�या लोक�ितिनध�ची समजत झा�याचे िदसते. ू

िनवडणक��या िनिम�ाने सव�च राजक�य प�ांनी आपापले जाहीरनामे ु
जनतेसमोर सादर केले. या जाहीरना�यात िदलेली आ�ासने आिण मागील 
काही वषा�त अिधकारपदावर असतानाचे अ��माचे म�े यांची तलना केली ु ु
असता काही रोचक गो�ी समजन येतात. उदाहरणाथ�, 2012 ते 2016 या ू
कालावधीत झाले�या सिम�यां�या अिधकत बैठकांम�ये भाजप�या ृ
नगरसेवकांनी र��यावरील खडडयां�या सम�येवर केवळ 18 �� िवचारले. ् ्
परतं खडडयांची सम�या िकती मह�वाची आहे हे सांग�यात मा� तेच सवा�त ु ् ्
पढे आहेत. �याच�माणे िशवसेना नगरसेवकांनी ‘र�ते िनिवदा’ बाबत केवळ ु
तीन �� िवचारले आहेत. नागरी सम�यांवरील चचा� िवक� ि�त �पात 
हो�या�या ��ीने आिण नाग�रकांना �यांचे �हणणे मांडता यावे यासाठी �भाग 
सिम�या हे �यासपीठ मह�वाचे आहे. परतं या सिम�यां�या बैठकांची अव�था ु
िचतंाजनक आहे. माच� 2012 ते िडस�बर 2016 या कालावधीत 227 पैक� 88 
नगरसेवकांनी दर वष� पाच िकंवा �यापे�ा कमी �� िवचारले. दोन 
नगरसेवकांनी (�यो��ना परमार आिण उ��वला कदम) �भाग सिम�यां�या 
बैठक�त एकही �� िवचारलेला नाही.

अिधकारी नाग�रकां�या त�ार�ना �ितसाद दते नाहीत आिण �यांचे 
उ�रदािय�व सिनि�त कर�याची कोणतीही य�ंणा अि�त�वात नाही, ही ु
नाग�रकांची एक म�य त�ार आहे. ए�कलेशन मॅि��स ही अशी सगंणक ु
�णाली आहे �याम�ये �या त�ार�वर खप काळ कारवाई होत नाही �या ू
आपोआप वर�या �मांकावर येऊन उ�च अिधका�यां�या िनदश�नास येतात.    
या मॅि��स�या िव�ेषणातन िदसन येते क� 17% (81555 पैक� 13713) ू ू
त�ारी अशा �कार े वर�या �मांकावर येऊन उ�च अिधका�यांना सादर 
झा�या. अशा त�ारी, मधली अिधका�यांची फळी वगळन,  एकदम ू
महापािलका आय�ांना सादर होतात. सन 2016 म�ये वर�या �मांकावर ु
गेले�या अशा त�ारीतील केवळ 3 त�ारी महापािलका आय�ां�या खाल�या ु
�तरावर सोडव�या गे�या. जवळपास 99% त�ारी (13713 पैक� 13578) 
महापािलका आय�ांकडे पोहोच�या. ु

त�ार�बाबत केले�या कारवाईचा अहवाल केला जातो, �याम�ये झाले�या 
िनराकरणामळे त�ारदार समाधानी आहे क� नाही याची न�द केली जात नाही. ु
�यामळे महापािलकेकडन जाहीर त�ार��या कारवाईचा कती अहवाल आिण ु ू ृ
सोडवले�या त�ार�ची स�ंया यातील स�चेपणा पारखन घे�याची गरज आहे. ू
यासाठी त�ार ऑडीट कर�याची गरज आहे, �हणजेच �यां�या त�ारी 
सोडव�या गे�या आहेत �यांचे सव��ण केले गेले पािहजे.

काही आ�ासक बाबी आहेत, �यातील एक �हणजे न�दव�यात आले�या 
61% त�ार�म�ये महापािलकेने आव�यक ‘सेवा’ िद�याची न�द आहे. 
�हणजेच त�ार�ना �ितसाद िदला जातो आहे. पण हा �ितसाद 
समाधानकारक असणेही िततकेच मह�वाचे आहे. �हणनच जी आिण जशी ू
सेवा िमळेल �यावर समाधान न मानता नाग�रकांनी आप�या माग�या 
महानगरपािलकेकडे मांडत रािह�या पिहजेत आिण आप�या 
लोक�ितिनध�कडन आिण सरकारकडन अपेि�त �ितसाद िमळवला पािहजे. ू ू
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सरासरी नगरसेवक स�ंया 
जाहीरना�यातील म�े – स�ंया ु
जाहीरना�यातील उप म�े – स�ंयाु
जाहीरना�यानसार उचलले�या मद�ांची स�ंया ु ु ्
िवचारले�या एकण ��ाचंी स�ंया ू

भाजपा 
31
24

242
579

1520

िशवसनेा 
75
22
39

1243
3820

कॉ�ंसे 
52
24
62

590
2421

रा��वादी कॉ�ंसे
13
23
73

333
785

वरील त��याम�ये, 2017 �या महापािलका 
िनवडणक�त राजक�य प�ांनी जाहीर केले�या ु
जाहीरना�यातील म�े (पाणी परवठा, साव�जिनक ु ु
आरो�य, मल:िन�सारण, परवडणारी घर े
इ�यादी) आिण माच� 2012 ते माच� 2016 
कालावधीत सबिंधत प�ां�या नगरसेवकांनी या 
मद�ांवर िवचारले�या ��ांची स�ंया यांचे ु ्
तलना�मक िव�ेषण केले आहे. ु

जाहीरना�यातील मद�ांची िवचारले�या ��ांशी तलना करताना आ�ही प�ांना सशंयाचा फायदा िदलेला आहे. उदाहरणाथ�, जर जाहीरना�याम�ये गारगाई �क�प ु ् ु
पण� कर�याचे आ�ासन िदले असेल, आिण काय� कालावधीम�ये जर पाणीपरवठा सधार�यािवषयी �� िवचारले असतील आिण ते थेट या �क�पाशी सबिंधत नसले ू ु ु
तरी िवचारात घेतले आहेत. कारण �क�प पण� होणे हा िविश� म�ा असला तरी, पाणी परवठा सधार�या�या �यापक ��ाशी ती जोडलेला आहे. ू ु ु ु

खडडे िवषयक ्
त�ारी

2012 1183 1391 1538

26171

38279

16103

7491 5841

त�ारी

वष� 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

‘�हॉइस ऑफ िसटीझ�स’ 
हे पोट�ल नो�ह�बर 2011 
म�ये स� झाले आिण ु
नो�ह�बर 2015 म�ये बदं 
कर�यात आले

त�ा 1   आ�ासनांवर दखेरखे

म�े ु
र�ते 
इतर 
एकण ू
खडडे #्
एकण (खडडेिवषयी त�ारी वगळन) ्ू ू

2012
29967
62862
92829
24414
68415

2016
13475
68080
81555
0
81555

* (In %)
-55%
 8%
-12%
 
19%

* 2012 ते 2016 दर�यान झालेली वाढ 

सन 2012 �या तलनेत 2016 म�ये एकण त�ार स�ंयेत ु ू
12% घट झाली. पण खडडे िवषयक त�ार�ची स�ंया ्
कमी केली असता त�ार��या स�ंयेत 19% वाढ 
झा�याचे ल�ात येते. 

वरील िव�ेषणात क� �ीय त�ार न�दणी �यव�था (सीसीआरएस) आिण �हॉइस ऑफ िसटीझ�स’ हे पोट�ल यावर न�दवले�या त�ार�ची स�ंया िवचारात घेतली आहे. 
‘�हॉइस ऑफ िसटीझ�स’ (http://www.voiceofcitizen.com) हे पोट�ल सव� �भागातील त�ार��या न�दीसाठी खले होते, पण नो�ह�बर 2011 म�ये स� झालेले हे ु ु
पोट�ल नो�ह�बर 2015 म�ये बदं कर�यात आले. 
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# ‘�हॉइस ऑफ िसटीझ�स’ या अॅपमधन न�दवले�या त�ारी ू
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त�ा 2   2012 आिण 2016 मधील नागरी त�ार�ची तलना ु

आलेख 1  �हॉइस ऑफ िसटीझ�स’ पोट�लनसार खडडे िवषयक त�ार�ची स�ं या ्ु



त�ार िनराकरणासाठी लागलेले ��य� िदवस आिण नाग�रकांची सनद यानसार सबिं धत त�ार िनवारणासाठी अपेि�त िदवस यांची तलना ु ु

म�े / उप-म�ेु ु

नाली 
नाली तंबणे ु
नाली िकंवा गटारा�या त�डातन पाणी बाहेर वाहणेू
नालीतन दग�धी येणे ू ु
गटारीचे झाकण (हरवलेले / तटलेले) बदलणे ु
गटारीची उंची वाढवणे 
सेि�टक टाक� सफाई 
म�य सीवर नाली सफाई ु

पाणी परवठा ु

घन कचरा �यव�थापन 

नाग�रकाचंी सनद नसार ु
अपेि�त िदवस 

1
1
1
1
7
7
7

1
7
2
1

1
1
1
8
1
1
2
3

िनराकरणासाठी ��य�ात लागलेले िदवस 

17
18
16
21
14
19
20

16
17
18
17

16
15
14
17
18
19
18
17

8
13
14
18
11
16
18

12
14
15
15

15
9
9
9

10
7

11
13

11
20
20
21
17
24
20
 

19
18
19
17
 

17
15
15
18
15
12
20
16

2014 2015 2016

नाग�रकांची सनद या द�तावेजानसार वरील सम�यांचे िनराकरण हो�यासाठी सरासरी तीन िदवस लागले पािहजेत, पण 2016 मधील त�ार�चे िनराकरण ु
कर�यासाठी ��य�ात 16 िदवस लागले आहेत. 

2016 म�ये र��यांचे नामकरण करणे आिण 
नाव बदलणे यािवषयी िवचारले�या ��ांची 
स�ंया 

2016 म�ये नाली, घन कचरा �यव�थापन, पाणी 
परवठा, क�टक िनय�ं ण इ�यादी ��ांची स�ंया ु

Ÿ 2012 ते 2016 या दर�यान 
िवचारले�या एकण ��ांची  ू
स�ंया: 5742

Ÿ र��यांचे नामकरण आिण नाव 
बदलणे यािवषयी�या ��ांची 
स�ंया: दर सहा ��ांपैक� एक 
�हणजेच 933

Ÿ आरो�य िवषयक ��: दर 52 
��ांपैक� एक �हणजेच 111

Ÿ िश�ण िवषयक �� : दर 46 
��ांपैक� एक �हणजेच 12
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त�ा 3 त�ार�चे िव�ेषण 

दिषत पाणी परवठा ुु
पा�या�या पाईपमधील गळती 
अपरा पाणी परवठा ु ु
म�य जल वािहनी फटणे ु ु

िदले�या िठकाणांव�न कचरा न उचलणे 
सकंलन जागेवर यो�य सेवा न िदली जाणे 
कचरा गाडीची द��ती न करणे / वाह�न नेताना कचरा न झाकणे ु
कचरा पेटी दणेे / काढणे / बदलन दणेे ू
र��यांची झाडलोट 
मत जनावर ेहालवणे ृ
साव�जिनक �व�छतागहांची दखेभाल ृ
सरासरी 

आलेख 2  नामकरण करणे /नाव बदलणे यािवषयीची �� स�ं या आिण इतर म�य नागरी ��ांची स�ं या यांची तलना ु ु



मीिडया क�हरजे

Supported by
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काय केले पािहजे 

Ÿ त�ार िनवारण य�ंणेने ठरािवक कालावधी-
�या मया�दते �� सोडवले पािहजेत, ही य�ंणा 
अिधक यझर-�� डली / नाग�रक-�नेही करावी ु
आिण �याचा �यापक �चार करावा 

Ÿ त�ार िनवारण य�ंणा काय��म कर�यासाठी 
नाग�रकांचा �ितसाद िवचारात घेणे अिनवाय� 
आहे, परतं स�या�या य�ंणेतील ही मह�वाची ु
�टी आहे. त�ार�चे ऑडीट क�न ही �टी दर ु ु ू
करावी. 

Ÿ त�ार स�ंयेतील आकडे वाप�न कोण�या 
�भागात कोण�या सम�या आहेत याचे िनदान 
क�न �या गभंीर �प धारण कर�या�या 
आधीच �यांचे िनराकरण कर�या�या ��ीने 
िनयोजन करावे 

Ÿ िवक� �ीकरण त�वाला बळकटी आण�यासाठी 
आिण महापािलकेकडन नागरी सम�यांचे ू
वा�तिवक वेळेत आिण �भावीपणे िनराकरण 
�हावे यासाठी नगरसेवकांनी �भाग 
सिम�यां�या बैठक�त स��य सहभागी �हावे. 

पढील अक ंु
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�जा फाऊंडेशनला िनधीसाहा�य दतेाना '�जा फाऊंडेशन' या नावाने 
चेक काढावेत आिण �जा ऑिफसला पाठवावेत. सोबत आपले नाव, 
ईमेल व इतर सपंका�चे तपशील पाठवावेत. �यामळे आम�या कामाची ु
मािहती व कर सवलतीसाठीचे 80जी �माणप� िनयिमत िमळ शकेल.ू

‘मंबई िवकास आराखडा’ या िवषयावरील अिधक मािहतीसाठी मे 2017 चा अकं  ज�र वाचा.ु

�जा फाऊंडेशन
पिहला मजला, िव�टो�रया िब�ड�ग, एगीयारी लेन,िमंट रोड, फोट� , मंबई 400 001 ु
फोन: 022-2261 8042, 6525 2729 वेबसाईट: ईमेल:www.praja.org,  info@praja.org 


