
 

 

 

 

Brihanmumbai Municipal Corporation: म ुंबईत पाणी, कचरा आणण ड्र ेनेजच्या 

तक्रारी ुंत वाढ; 'या' सुंस्थेचा महापाणिकेवर ठपका 

 

म ुंबई महानगरपालिकेच्या ( Brihanmumbai Municipal Corporation ) मध्यवर्ती र्तक्रार लनवारण युंत्रणेकडे २०१५ 

रे्त १९ या चार वर्ाार्त र्तक्रार ुंचे प्रमाण वाढिे ( Increase Water Waste And Drainage Complaints ) आहे. म ुंबईर्त 

पाण , कचरा आलण डर े नेजच्या र्तक्रार ुंमधे्य वाढ झाल्याचे अहवािार्त म्हटिे आहे. 

म ुंबई - म ुंबई महानगरपालिकेच्या ( Brihanmumbai Municipal Corporation ) मध्यवर्ती र्तक्रार लनवारण युंत्रणेकडे 

२०१५ रे्त १९ या चार वर्ाार्त र्तक्रार ुंचे प्रमाण वाढिे आहे. २०१५ मधे्य र्तक्रार लनवारण करण्यासाठ  सरासर  ४८ लिवस 

इर्तका कािावध  िागर्त होर्ता. हा कािावध  २०१९ मधे्यह  ४८ लिवस इर्तकाच रालहिा आहे. यार्त कोणर्ताह  बिि 

झािेिा नाह , असा ठपका प्रजा फाऊुं डेशनने प्रलसद्ध केिेल्या अहवािार्त महापालिकेवर ठेवण्यार्त आिा (Praja 

Foundation Blame Brihanmumbai Municipal Corporation) आहे. म ुंबईर्त पाण , कचरा आलण डर ेनेजच्या 

र्तक्रार ुंमधे्य वाढ झाल्याचे अहवािार्त म्हटिे (Increase Water Waste and Drainage Complaints) आहे. 

चार वर्ाार्त र्तक्रार  वाढल्या - प्रजा फाऊुं डेशन या एनज ओद्वारे मालहर्त  अलधकारारू्तन लमळािेल्या मालहर्त मधून 

अहवाि प्रलसद्ध केिा जार्तो. प्रजाने आज (5 मे ) म ुंबई पे्रस क्लब येथे २०१२ रे्त २०२१ या िहा वर्ााचा 'म ुंबईर्त ि नागर  

समस्ाुंच  स्थथर्त ' यावर ि अहवाि प्रलसद्ध केिा. यार्त २०१५ रे्त १९ या िरम्यान नागररकाुंच्या र्तक्रार ुंमधे्य चढ उर्तार 

लिसून आिे. २०१५ मधे्य पालिकेकडे ६७ हजार ८३५ र्तक्रार  िाखि झाल्या. २०१९ मधे्य त्यार्त वाढ होऊन १ िाख 

२८ हजार १४५ र्तक्रार  नोुंि झाल्या. नागररकाुंच्या प्रते्यक र्तक्रार ुंचे लनवारण करण्यासाठ  २०१७ मधे्य सरासर  ४८ 

लिवस िागर्त होरे्त. २०२१ मधे्यह  ४८ लिवस इर्तकाच कािावध  िागर्त आहे. क िाा येथ ि एि लवभागार्त २०१७ रे्त 

२०२१ या याकाळार्त सवाार्त जास्त लिवस ६८ लिवस िागल्याचे अहवािार्त म्हटिे आहे. २०१२ रे्त २०२१ या िहा वर्ााच्या 



काळार्त सवाालधक एि लवभाग क िाा येथे ७४०७८, अुंधेर  येथ ि के वेस्ट येथे ७३,५६२ आलण के ईस्ट येथे ६६,६६० 

नागररकाुंच्या नोुंिवण्यार्त आल्या. 

या लवभागार्त सवाालधक र्तक्रार  - मूिभूर्त सेवाुंच्या उपिब्धरे्तबाबर्त २०२१ रे्त २०२१ या कािावध र्त डर े नेज सुंिभाार्त १६ 

टके्क म्हणजे १ िाख ५० हजार ८३१ र्तक्रार  नोुंिवण्यार्त आल्या. त्यार्त अुंधेर  पलिम येथे डर े नेज सुंिभाार्त सवाालधक 

१४,६८७ र्तक्रार  नोुंिवण्यार्त आल्या. घनकचरा व्यवथथापनासुंिभाार्त १० टके्क म्हणजेच ९६ हजार ३६० र्तक्रार  

नोुंिवण्यार्त आल्या. त्यार्त के पलिम येथे सवाालधक ७१९५ र्तक्रार  नोुंिवण्यार्त आल्या. पाण्याबाबर्त १० टके्क म्हणजे 

९२ हजार ८५८ र्तक्रार  नोुंिवण्यार्त आल्या. त्यार्त गोवुंड  मानख िा  येथ ि एम पूवा लवभागार्त सवाालधक ९५४१ र्तक्रार  

नोुंिवण्यार्त आल्या. प्रते्यक नगरसेवकाच्या मर्तिारसुंघार्त व्यक्त मागे ब  लवभाग सँडहस्टा  रोड येथे १०,२९८, स  

लवभाग मर न िाइन येथे ७६५६, ड  लवभाग र्ताडिेव येथे ६,४४४, ए लवभाग क िाबा येथे ६०७० सवाार्त जास्त र्तक्रार  

नोुंिवण्यार्त आल्या. प्रभाग सलमत्याुंच्या बैठकाुंमधे्य प्रते्यक ६ प्रश्ाुंमागे एक प्रश् रसे्त आलण चौकाुंच्या 

नामकरणासुंिभाार्तिा होर्ता. म ुंबईर्त लवकें द्र करणाचे र्तत्व ७४ व्या घटना ि रुस्त िा अलभपे्रर्त असिेल्या उलिष्ट आलण 

धे्ययान सार अुंमिार्त आणिेिे नाह . याम ळे प्रलर्तसाि प्रणाि मधे्य सेवाुंचा िजाा वाढवण्यासाठ  शहर प्रशासन 

िोकशाह ने सक्षम असायिा हवे, असे प्रजा फाउुं डेशनचे म ख्य कायाकार  अलधकार  लमलिुंि म्हसे्क याुंन  म्हटिे 

आहे. 

पाण , कचऱ्याच्या र्तक्रार र्त वाढ - २०१२ मधे्य पाण  आलण कचऱ्याच्या र्तक्रार मधे्य ७ टक्क्ाुंवरून २०२१ मधे्य १२ 

टके्क इर्तक  वाढ झाि  आहे. शौचाियाच्या २०१२ मधे्य १४८ र्तक्रार  होत्या २०२१ मधे्य त्यार्त वाढ होऊन ४८९ र्तक्रार  

नोुंि झाल्या. पेस्ट कुं टर ोिच्या २०१२ मधे्य ३१२३ र्तक्रार  होत्या, २०२१ मधे्य त्यार्त वाढ होऊन ७७८५ र्तक्रार च  नोुंि 

झाि  आहे. पेस्ट कुं टर ोिच्या र्तक्रार ुंमधे्य १४९ टक्क्ाुंच  वाढ झाि  आहे. डर े नेजच्या र्तक्रार ुंमधे्य २०१२ पासून 

सवाालधक रालहल्या आहेर्त, असे अहवािार्त नमूि करण्यार्त आिे आहे. 

 

 

Link: https://www.etvbharat.com/marathi/maharashtra/city/mumbai/increase-water-waste-and-

drainage-complaints-in-mumbai-praja-foundation-blame-brihanmumbai-municipal-

corporation/mh20220505203509074074395 
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