पाणी, घनकचरा, शौचालयविषयक तक्रारी ींमध्ये िाढ ;प्रजा
फाऊींडे शनमाफफत मागील दहा िषाां च्या तक्रारी ींचा आढािा
पाणी, घनकचरा, शौचालयविषयक तक्रारीींमध्ये िाढ ;प्रजा फाऊींडे शनमाफफत मागील दहा िषाां च्या
तक्रारीींचा
आढािा
मींबई : गेल्या १० िषाां मध्ये शहरातील पाणी आवण घनकचरा व्यिस्थापन विषयक तक्रारीींचे प्रमाण सात
टक्क्ाीं िरून १२ टक्क्ाीं िर गेले आहे . मींबईतील शौचालय आवण कीटक वनयींत्रणाविषयीच्या तक्रारीींमध्ये
सिाफ विक िाढ झाल्याचे प्रजा फाऊींडे शनच्या अहिालातू न वनदशफ नास आले आहे .पावलकेच्या मध्यिती
तक्रार वनिारण यींत्रणेमध्ये (सीसीआरएस) २०१२ ते २०२१ या दहा िषाां च्या काळात आलेल्या तक्रारीींचे
प्रजा फाऊींडे शनने विश्लेषण केले असू न त्याचा अहिाल गरुिारी जाहीर करण्यात आला. शहरात २०१८
आवण २०१९ या िषाां मध्ये एक लाखाहून अविक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. करोनाकाळात यामध्ये घट
झाली आहे . २०२० मध्ये ९३ हजार तर २०२१ मध्ये ९० हजार तक्रारी आल्या आहेत.करोनाकाळात
तक्रारीींमध्ये घट झाली, त्याचप्रमाणे या तक्रारीींचे वनिारण करण्याच्या कालाििीमध्ये उशीर झाल्याचे
आढळले आहे . मागील दहा िषाां त शहरात सिाफ विक तक्रारी इमारती, दकाने याीं च्याशी सींबींवित दाखल
झाल्या आहे त. या खालोखाल साीं डपाणी व्यिस्थापनाबाबत जास्त तक्रारी आले ल्या आहे त. पाणी आवण
विविि परिान्ाीं शी सींबींवित समस्ाीं बाबतही जास्त तक्रारी केल्या आहे त.या विभागाीं मिू न सिाफ विक
तक्रारकलाफ , अींिेरी (पविम) आवण अींिेरी पू िफ या विभागाीं मध्ये नागररकाीं नी सिाफ त जास्त तक्रारी दाखल
केल्या आहे त. यामध्ये साीं डपाणी व्यिस्थापन सींदभाफ तील १६ टक्के, तर घनकचरा व्यिस्थापनाबाबतच्या
समारे दहा टक्के तक्रारीींचा समािेश आहे . घनकचरा, साीं डपाणीबाबत सिाफ विक तक्रारी अींिेरी पविम
भागातू न पावलकेकडे आले ल्या आहे त. पाणीपरिठय़ाशी सींबींवित १० टक्के तक्रारी असून यातील
सिाफ विक तक्रारी गोिींडी-मानखदफ भागातू न आले ल्या आहेत.रस्त्याविषयीच्या तक्रारीींमध्ये घटशहरात
२०१२ साली ३२ टक्के तक्रारी या रस्त्याशी सींबींवित होत्या. २०१४ पासून मात्र या तक्रारीींमध्ये घट झाल्याचे
आढळले . २०१८ आवण २०१९ मध्ये हे प्रमाण १२ टक्के होते. २०२० आवण २०२१ मध्ये यात आणखी घट
होऊन आठ टक्क्ाीं िर आले आहे .आपल्याकडे दाखल झाले ल्या तक्रारीींची मावहती पावलकेने खल्या
स्वरुपात उपलब्ध करणे आिश्यक आहे . यामळे तक्रारीींचा पाठपरािा करणे आवण कोणत्या भागाीं मध्ये
प्रश्न अविक आहे त याची मावहतीही समजणे सोपे जाईल. नागररकाीं च्या तक्रारीींचे वनिारण िेळेत होणे
गरजे चे आहे . २०२१ मध्ये तक्रारीींचे वनिारण करण्यासाठी समारे ४५ वदिसाीं चा कालाििी लागला. तसेच
वनिारण केल्यािर काय उपाययोजना केल्या याचा अहिालही पावलकेने तयार करायला हिा. जनते च्या
प्रवतवनिीींनीही जास्त प्रमाणात तक्रारी दाखल करायला हव्यात.- वमवलीं द म्हस्के, प्रजाचे मख्य कायफकारी
अध्यक्षनागररकाीं च्या प्रश्नाीं कडे नगरसेिकाीं चे दलफ क्षगेल्या १० िषाां मध्ये पावलकेच्या प्रभाग सवमत्याीं मिील
नगरसे िकाीं च्या उपस्स्थतीत घट झाली असून हे प्रमाण ८२ टक्क्ाीं िरून ७५ टक्क्ाीं िर आले आहे . यामध्ये
शहरातील नागररकाीं शी सींबींवित प्रश्नाीं ऐिजी नगरसेिकाीं नी सिाफ विक प्रश्न रस्ते आवण चौकाीं च्या
नामकरणाबाबत उपस्स्थत केले आहे त. पाण्याशी सींबींवित केिळ चार टक्के, घनकचरा व्यिस्थापनाशी
सींबींवित नऊ टक्के तर साीं डपाण्याबाबत केिळ चार टक्के तक्रारी नगरसेिकाीं नी पावलकेकडे केल्या
आहे त.
गेल्या १० िषाां मध्ये शहरातील पाणी आवण घनकचरा व्यिस्थापन विषयक तक्रारीींचे प्रमाण सात
टक्क्ाीं िरून १२ टक्क्ाीं िर गेले आहे .
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