
 

 

 

 

BMC : म ुंबई मनपातील तक्रार ननवारण व्यवस्थापन प्रणालीवरुन लोकाुंचा उडतोय 

नवश्वास, खासगी सुंस्थेच्या सुंवेक्षणातून मानिती उघड 

 

प्रजा फाउंडेशनने ( Praja Foundation ) आपला ‘वर्ष 2022 मधे्य म ंबईत नागरी समस्ांची स्थिती’ यावरील आपला 

अहवाल ग रुवार, 5 मे 2022 रोजी प्रससद्ध केला आहे. बृहन् ंबई महानगरपासलकेच्या ( Mumbai Muncipal 

Corporation ) मध्यवती तक्रार नोदंणी प्रणालीत नागररकांनी नोदंवलेल्या तक्रारीचें सवशे्लर्ण सदर अहवालात 

करण्यात आले आहे. 

म ंबई - प्रजा फाउंडेशनने ( Praja Foundation ) आपला ‘वर्ष 2022 मधे्य म ंबईत नागरी समस्ांची स्थिती’ यावरील 

आपला अहवाल ग रुवार, 5 मे 2022 रोजी प्रससद्ध केला आहे. बृहन् ंबई महानगरपासलकेच्या ( Mumbai Muncipal 

Corporation ) मध्यवती तक्रार नोदंणी प्रणालीत नागररकांनी नोदंवलेल्या तक्रारीचें सवशे्लर्ण सदर अहवालात 

करण्यात आले आहे. या अहवालात महानगरपासलकेच्या सावषजसनक तक्रार व्यवथिापन प्रणालीच्या 

सक्षसमकरणासाठी प्रभावी उपायही नमूद करण्यात आले आहेत. 

तक्रार सनवारण व्यवथिापन प्रणालीवरचा सवश्वास कमी - महानगरपासलकेच्या तक्रार सनवारण व्यवथिापन प्रणालीचे 

सक्षसमकरण करण्याच्या दृष्टीने प्रजाने सीसीआरएसमधे्य 2012 पासून नोदंवण्यात आलेल्या तक्रारीचें सवशे्लर्ण केले. 

2012 ते 2014 दरम्यान काही चढ उतार सोडले तर, एकूण तक्रारी 2015 (67,835) पासून 2019 (1,28,145) अशा 

वाढल्याचे सदसून आले. सीसीआरसद्वारे प्रते्यक तक्रार सनवारणासाठी लागलेला कालावधी दशषवण्यास 2017 मधे्य 

स रूवात केली. जेव्हा सरासरी कालावधी 48 सदवस होता. ज्यात 2019 मधे्य सरासरी कालावधी 30 सदवस रासहला. 

परंतू 2021 मधे्य सरासरी कालावधी वाढून प न्हा 48 सदवस झाल्याचे सदसते. 2019 मधील एकूण 1,28,145 

तक्रारीमंधे्य 2021 ला 90,250 एवढी घट झाल्याचे सदसून येते. जे लोकांचा बृहन् ंबई महानगरपासलकेच्या तक्रार 



सनवारण व्यवथिापन प्रणालीवरचा सवश्वास कमी होत असल्याचे लक्षण असू शकते, असे प्रजा फाउंडेशनच्या 

डायालॉग कायषक्रमाचे प्रम ख योगेश समश्रा म्हणाले. 

वॉडष/ सवभाग सनहाय सवशे्लर्णात असे सदसून आले की 2012 ते 2021 दरम्यान तक्रारी एकसित केल्यास एल 

(74,078), के/पसिम (73,562), आसण के/पूवष (66,660) सवभागांमधे्य नागररकांच्या सवाषसधक एकसित नोदंवल्याचे 

सदसून आले. त्याबरोबरच, प्रसत व्यक्ती प्रसत नगरसेवक तक्रारीचंा सवचार केल्यास बी (10,298), सी (7,656), डी 

(6,444) आसण ए (6,070) सवभागांमधे्य सवाषसधक तक्रारी नोदंवल्या गेल्याचे सदसून आले. त्याच प्रकारे प्रसत व्यक्ती 

प्रसत मतदारसंघ सवर्यसनहाय तक्रारीचंा सवचार केल्यास बी, एच/पसिम आसण के/पसिम सवभागांमधे्य डर ेनेज 

संबंधातील तक्रारी सवाषसधक होत्या. ए, बी आसण डी सवभागांमधे्य रस्त्ांच्या तक्रारी होत्या. बी,सी आसण डी सवभागात 

घनकचरा व्यवथिापन आसण एम/पूवष, सी आसण एन सवभागात पाण्याच्या सवाषसधक तक्रारी नोदंवल्या गेल्याचे सदसून 

आले, असे समश्रा प ढे म्हणाले. 

राजकीय नेत्यांचे प्रश्न - प्रभाग ससमत्यांमधे्य महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांनी 2012 ते 2021 दरम्यान मांडलेल्या 

म द्द्ांवरून असे सदसून आले की, एकूण 9,382 प्रश्न सवचारण्यात आले. ज्यात भाजपच्या नगरसेवकांनी 25%, 

कॉंगे्रसच्या नगरसेवकांनी 20% आसण सशवसेनेच्या नगरसेवकांनी 37% प्रश्न सवचारले. सरासरी लक्षात घेतल्यास 2012 

ते 2021 दरम्यान एका भाजप नगरसेवकाने 2 प्रश्न पाण्यावर, 1 प्रश्न डर ेनेज आसण 4 प्रश्न घनकचरा व्यवथिापनाबाबत 

सवचारले. एका कॉंगे्रस नगरसेवकाने 3 प्रश्न पाण्याबाबत, 2 प्रश्न डर ेनेज बाबत, आण 4 घनकचरा व्यवथिापनाबाबत 

सवचारले. तर एका सशवसेना नगरसेवकाने 3 प्रश्न पाण्याबाबत, 2 डर े नेज आसण 3 प्रश्न घनकचरा व्यवथिापनाबाबत 

सवचारले. परंतू अन क्रमे 8, 8, आसण 6 प्रश्न भाजप, कॉंगेस आसण सशवसेना नगरसेवकांनी रसे्त आसण चौकांच्या 

नामकरणासंदभाषत होते. 

सेवांची उपलब्धता असधक सक्षमतेने होण्यासाठी नागररकांच्या तक्रारीसंदभाषतील मासहती सवष भागधारकांना ख ल्या 

सावषजसनक मासहती व्यासपीठाद्वारे उपलब्ध व्हायला हवी. ज्यातून केवळ तक्रारीचंी सद्यस्थितीच कळणार नाही, तर 

इतरही समस्ा, म दे्द आसण प्रभासवत होणारी के्षिे यांची मासहती होऊ शकेल. तक्रारीचें सनवारण हे नागररकांच्या 

सनदेन सार व्हायला हवे आसण सवसृ्तत कारवाई अहवाल (एटीआर) तयार करणे गरजेचे आहे. नगरसेवक संकेतांकही 

देण्यात यावा जेणेकरून नागररकांना भेडसावत असलेल्या समस्ांची मासहती नगरसेवकांना होऊ शकेल आसण ते 

प्रशासनाला आवश्यक चचाांद्वारे जाब सवचारू शकतील, असे म्हसे्क प ढे म्हणाले. 

 

Link: https://www.etvbharat.com/marathi/maharashtra/city/kolhapur/shahu-maharaj-death-

anniversary-celebration-in-kolhapur/mh20220506115446856856225 
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