
 

 

प्रजा फाउंडशेन ही एनजीओ दरवर्षी नगरसेवक आणि आमदार यानंी केलेल्या कामाचा 
वार्र्षिक अहवाल प्रगती पुस्तकरूपाने प्रससद्ध करते. माहहतीच्या अधधकारातून देण्यात 
आलेल्या माहहतीवर आधाररत हे प्रगतीपुस्तक असते. आज २०१७ - १८ ते २०२०- २१ 
या चार वर्षािच ेएकत्र प्रगतीपुस्तक ऑनलाईन पद्धतीने प्रससद्ध करण्यात आले. या 
अहवालात महानगरपासलकेतील कामकाजात क गें्रस नगरसेवक अगे्रसर असल्याच े
सांधगतले आहे. 

म ुंबई - मंुबई महापासलकेतील नगरसेवकाकंडून करण्यात येिाऱ्या उत्कृष्ट कामांची 
दखल घेऊन त्याचं्या कामाचे प्रगतीपुस्तक ''प्रजा फाऊंडशेन'' या एनजीओकडून प्रससद्ध 
केले जाते. या प्रगती पुस्तकानुसार मंुबईतील २२७ नगरसेवकांपैकी १० टक्के म्हिजेच 



२२ 'अ' आणि 'ब' शे्रिीत झाला आहे. तर उविररत सवि नगरसेवकांचा समावेश क, ड, ई, 

फ शे्रिीत समावेश झाला आहे. गेल्या चार वर्षािच्या कामधगरीची पक्षननहाय तुलना 
केली असता सवािधधक चांगली कामधगरी कााँगे्रस पक्षाच्या नगरसेवकाचंी असून त्यांचे 
आधथिक वर्षि २०१७ त े२१ या काळातील गुि ५७.२१ टक्के आहेत, त्याखालोखाल 
सशवसेनेला ५५.८८ टक्के आणि समाजवादी पाटीची ५५.०५ टक्के नगरसेवकाचंी 
कामधगरी आहे, अशी माहहती प्रजा फाऊंडशेनचे संस्थापक व व्यवस्थापकीय र्वश्वस्त 
ननताई मेहता यांनी सांधगतले आहे. 

 

नगरसेवकांमध्ये र्वरोधी पक्ष नेते रवी राजा अव्वल 

नगरसेवक ुंमध्ये ववरोधी पक्ष नेत ेरवी र ज  अव्वल - 

प्रजा फाउंडशेन ही एनजीओ दरवर्षी नगरसेवक आणि आमदार यांनी केलेल्या कामाचा 
वार्र्षिक अहवाल प्रगती पुस्तकरूपाने प्रससद्ध करते. माहहतीच्या अधधकारातून देण्यात 
आलेल्या माहहतीवर आधाररत हे प्रगतीपुस्तक असते. आज २०१७ - १८ ते २०२०- २१ 
या चार वर्षािचे एकत्र प्रगतीपुस्तक ऑनलाईन पद्धतीने प्रससद्ध करण्यात आले. यावेळी 
मेहता बोलत होते. त्यांनी पुढे साधंगतले की, महापासलकेतील पहहल्या दहा 
नगरसेवकामंध्ये कााँगे्रसच्या ३, सशवसनेच्या ३ तर भाजपाच्या ४ नगरसेवकाचंा समावेश 
आहे. प्रजा फाऊंडशेनच्या मानकानुसार पहहल्या क्रमाकंावरील र्वरोधी पक्ष नेते रवी 
राजा यांना ८१.१२ टक्के, दसुऱ्या क्रमांकावरील समाधान सरविकर यानंा ८०.४२ टक्के, 

नतसऱ्या क्रमाकंावरील हरीर्ष छेडा यांना ७७.८१ टक्के गुि प्राप्त झाले आहे. मंुबई 



पासलकेतील एकूि २२७ नगरसेवकांपैकी केवळ १० टक्के म्हिजेच २२ नगरसेवकांचा 
'अ' आणि 'ब' शे्रिीत समावेश आहे. तर उविररत नगरसेवकांना क, ड, ई, फ शे्रिीत 
समावेश झाला आहे. 

१२७ नगरसेवक 'सी' व 'डी' शे्रणीत - 

संयुक्त माहहतीचे र्वश्लेर्षि केले असता या वेळी प्रगती पुस्तकाचे सरासरी गुि ५५.१० 
टक्के आहेत. तर मागील टमिमध्ये एर्प्रल २०१२ ते माचि २०१६ मध्ये सरासरी गुि 
५८.९२ टक्के होते. एर्प्रल २०१७ ते माचि २०२१ यादरम्यान, एकूि २२० नगरसेवकांपैकी 
७ नगरसेवक 'इ' आणि 'फ' या शे्रिीमध्ये होते आणि केवळ २ जिांना 'अ' शे्रिी व २० 
जिांना 'ब' शे्रिी समळाली आहे. बहुसंख्य स्हिजे १२७, नगरसेवकानंा 'सी' व 'डी' शे्रिी 
समळालेल्या आहेत. ससमत्यांचे कामकाज कायिक्षमपिे करून नागररकाचं्या प्रश्नांची 
सोडविकू करण्यासाठी ए, बी, सी, डी शे्रिीतील नगरसेवकांची संख्या वाढली पाहहजे 
आणि इ एफ शे्रिीमध्ये कोिीच नगरसेवक येता कामा नये.", असे संचालक समसलदं 
म्हस्के यानंी म्हटले आहे. 

नगरसेवक उद सीन - 

टमिच्या प्रत्येक वर्षािगणिक नगरसेवकांची उपस्स्थती कमी होताना हदसते आहे. मागील 
टमिच्या वर्षि २०१२-१३ मध्ये नगरसेवकांच्या एकंदर उपस्स्थतीची टक्केवारी ८१ टक्के 
होती, जी २०१४ - १५ मध्ये ६९ टक्कांवर आली. तसेच, चालू टमिमध्ये २०१७ - १८ 
मध्ये एकंदर उपस्स्थती ८२ टक्के होती जी २०१९ - २० मध्ये ७४ टक्क्यावंर आली. 
२०१७ -१८ ते २०२० -२१ या कालावधीमध्ये ५० टक्के म्हिजेच 115 नगरसेवकानंी 
वर्षिभराच्या काळात केवळ १७ प्रश्न र्वचारले आहेत. नागररकांच्या तक्रारी प्रशासनापयतं 
नेिे व त्याचंी सोडविकू करिे ही नगरसेवकाचंी एक मुख्य जबाबदारी आहे. मात्र, 

२०१७ - १८ ते २०२० - २१ या कालावधीमध्ये ९९.५५ टक्के नगरसेवकांनी नागररकाचं्या 
तक्रारींचे प्रश्न र्वचारताना प्राधान्य हदल्याचे हदसत नाही. ज्यामुळे त्यांची शे्रिी इ व फ 
वर घसरलेली आहे. 

३० नगरसेवक ुंनी एकही प्रश्न ववच रलेल  न ही - 

मागील चार वर्षाित नगरसेवकांनी र्वचारलेल्या प्रश्नांच्या गुिवते्तचे मूल्याकंन केले 
असता कोित्याही नगरसेवकाला अ शे्रिी प्राप्त करता आलेली नाही. इ व डिमधील 



एमआयएमच्या गुलनाझ मो. ससलम कुरेशी यांनी २०१७ - १८ ते २०२० - २१ या 
कालावधीमध्ये एकही प्रश्न र्वचारलेला नाही. तसेच, एर्प्रल २०२० त ेमाचि २०२१ या 
महामारीच्या काळात ज्या र्वर्वध बैठका झाल्या त्यात ३० नगरसेवकांनी एकही प्रश्न 
र्वचारलेला नाही. "हा बदल घडण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने र्वचारर्वननमयाच्या 
अधधक बैठका घेिे, संबंधधत हहतधारकांमधील परस्पर समन्वय वाढविे आणि सते्तचे 
र्वकें हिकरि करिे जरुरीचे आहे. मंुबई महानगरपासलकेच्या ननवडिकुा आता तोंडावर 
आल्या आहेत. त्यामुळे चालू टमिच्या नगरसेवकांच्या कामधगरीचा र्वचार करण्याची ही 
अगदी योग्य वेळ आहे" असे ननताई मेहतानी सांधगतले. 

टॉप टेन नगरसेवक/ नगरसेववक  - 

1. रवी र ज  - क ाँगे्रस 

2. सम ध न सरवणकर - शिवसेन  

3. हरीि छेड  - भ जप  

4. स ज त  प टेकर - शिवसेन  

5. ववरेंद्र चौधरी - क ाँगे्रस 

6. सचचन पडवळ - शिवसेन  

7. स्वप्न  म्ह त्र े- भ जप  

8. मेहर हैदर - क ाँगे्रस 

9. सेजल देस ई - भ जप  

10. प्रीती स टम - भ जप  
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