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म ांबई महापालिकेच्या लनर्डण कीत सत्ताधारी लशर्सेनेने र् अन्य राजकीय पक्ाांनी जालहर केिेिे 

जाहीरनामे, र्चननामे हे कागदार्रच आहेत. या र्चनाांची १००% अांमिबजार्णी होताना लदसत नाही. 

लशर्सेना, भाजप, कााँगे्रस, राष्ट्र र्ादी कााँगे्रस, समाजर्ादी हे सर्व पक् जालहरनाम्यातून मतदाराांना 

लदिेल्या आश्वासनाांची पूतवता करण्यात अपयशी ठरत आहेत, अशी टीका प्रजा फाउांडेशन या 

सामालजक सांस्थेने आपल्या अहर्ािामधून केिी आहे. 
 

पालिका लनर्डण कीलनलमत्ताने लर्लर्ध राजकीय पक्ाांनी सते्तसाठी मतदाराांना लर्कासकामाांबाबत 

आलमष दाखर्त आपल्या जालहरनाम्यातून आश्वासने लदिी होती. मात्र आजपयंत त्याची १००% 

अांमिबजार्णी केिी जात नाही, अशी खांत प्रजा फाउांडेशनमाफव त तयार करण्यात आिेल्या लर्लर्ध 

राजकीय पक्ाांच्या जाहीरनाम्याबाबतच्या अहर्ािातून व्यक्त करण्यात आिी आहे. 
 

नर्ीन तांत्रज्ञान आलण सालहत्य रस्त्ाांच्या कामात र्ापरून म ांबई खडे्डम क्त करणार, असे आश्वासन 

सत्ताधारी लशर्सेनेतफे मतदाराांना देण्यात आिे होते. मात्र मागीि पाच र्षावच्य़ा कािार्धीत 

खड्ड्ाांच्या सांबांलधत तब्बि १७,९०८ तक्रारी दाखि झाल्या आहेत. 
 

तसेच, भाजपतफे, २४ तास पाणी प रर्ठा करण्याचे आश्वासन देण्यात आिे होते. मात्र २०२० या 

र्षावत म ांबईतीि एकूण २९० पैकी २०४ के्त्राांना लदर्साचे केर्ळ ४ तास पाणी प रर्ठा केिा जात आहे. 
 

त्याचप्रमाणे, फेरीर्ाल्याांसाठी धोरण आलण फेरीर्ािे र् रस्त्ार्रीि लर्के्रते याांच्यासाठी लर्शेष के्त्र 

तयार करण्याचे आश्वासन राष्ट्र र्ादी कााँगे्रस, कााँगे्रस, समाजर्ादी आदी या सर्वच पक्ाांनी लदिे होते. 

परांत  मागीि पाच र्षावत फेरीर्ाल्याांसांबांधी तब्बि ३४,१२९ तक्रारी झाल्या. तसेच, फेरीर्ािा धोरणाची 

अद्यापही अांमिबजार्णी झािेिी नाही. उिट फेरीर्ाल्याांच्या सांखे्यत आणखीन र्ाढ झािी आहे. 

 

सर्वच राजकीय पक्ाांनी लनर्डण कीत जाहीरनाम्याांची ग णर्त्ता स धारिी पालहजे , अशी सूचना प्रजा 

फाउांडेशनचे सांचािक लमलिांद म्हसे्क याांनी केिी आहे. तसेच, नागररकाांना चाांगल्या स लर्धा 

देण्यासाठी शहराचे महापौरपद अलधक सक्म केिे पालहजे, तसेच, महापौर पदाचा कािार्धी ५ 

र्षावचा करार्ा. 
 

सांलर्धानाच्या १२ व्या सूचीमधे्य नमूद केिेल्या १८ कामाची आलण स्थालनक दृष्ट्या महत्वपूणव असिेल्या 

सर्व कामाांची पूतवता करण्यामधे्य स्थालनक शासनाने मध्यर्ती भूलमका लनभार्िी पालहजे. नागररकाांना 

त्याांच्या गरजा र् अपेक्ा व्यक्त करण्यासाठी नागररक सहभाग मांच लनमावण केिा पालहजे आलण त्याद्वारे 

नागररक कें द्री भूलमकेतून सेर्ाांची पूतवता केिी पालहजे, असे लमलिांद म्हसे्क याांनी म्हटिे आहे. 
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