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म ींबई : गेल्या १० िषाांमधे्य शहरातील पाणी आवण घनकचरा व्यिस्थापन विषयक तक्रारी ींचे प्रमाण सात 

टक्क्ाींिरून १२ टक्क्ाींिर गेले आहे. म ींबईतील शौचालय आवण कीटक वनयींत्रणाविषयीच्या तक्रारी ींमधे्य 

सिाफविक िाढ झाल्याचे प्रजा फाऊीं डेशनच्या अहिालातून वनदशफनास आले आहे.पावलकेच्या मध्यिती 

तक्रार वनिारण यींत्रणेमधे्य (सीसीआरएस) २०१२ ते २०२१ या दहा िषाांच्या काळात आलेल्या तक्रारी ींचे 

प्रजा फाऊीं डेशनने विशे्लषण केले असून त्याचा अहिाल ग रुिारी जाहीर करण्यात आला. शहरात २०१८ 

आवण २०१९ या िषाांमधे्य एक लाखाहून अविक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. करोनाकाळात यामधे्य घट 

झाली आहे. २०२० मधे्य ९३ हजार तर २०२१ मधे्य ९० हजार तक्रारी आल्या आहेत.करोनाकाळात 

तक्रारी ींमधे्य घट झाली, त्याचप्रमाणे या तक्रारी ींचे वनिारण करण्याच्या कालाििीमधे्य उशीर झाल्याचे 

आढळले आहे. मागील दहा िषाांत शहरात सिाफविक तक्रारी इमारती, द काने याींच्याशी सींबींवित दाखल 

झाल्या आहेत. या खालोखाल साींडपाणी व्यिस्थापनाबाबत जास्त तक्रारी आलेल्या आहेत. पाणी आवण 

विविि परिान्ाींशी सींबींवित समस्ाींबाबतही जास्त तक्रारी केल्या आहेत.या विभागाींमिून सिाफविक 

तक्रारक लाफ, अींिेरी (पविम) आवण अींिेरी पूिफ या विभागाींमधे्य नागररकाींनी सिाफत जास्त तक्रारी दाखल 

केल्या आहेत. यामधे्य साींडपाणी व्यिस्थापन सींदभाफतील १६ टके्क, तर घनकचरा व्यिस्थापनाबाबतच्या 

स मारे दहा टके्क तक्रारी ींचा समािेश आहे. घनकचरा, साींडपाणीबाबत सिाफविक तक्रारी अींिेरी पविम 

भागातून पावलकेकडे आलेल्या आहेत. पाणीप रिठय़ाशी सींबींवित १० टके्क तक्रारी असून यातील 

सिाफविक तक्रारी गोिींडी-मानख दफ  भागातून आलेल्या आहेत.रस्त्याविषयीच्या तक्रारी ींमधे्य घटशहरात 

२०१२ साली ३२ टके्क तक्रारी या रस्त्याशी सींबींवित होत्या. २०१४ पासून मात्र या तक्रारी ींमधे्य घट झाल्याचे 

आढळले. २०१८ आवण २०१९ मधे्य हे प्रमाण १२ टके्क होते. २०२० आवण २०२१ मधे्य यात आणखी घट 

होऊन आठ टक्क्ाींिर आले आहे.आपल्याकडे दाखल झालेल्या तक्रारी ींची मावहती पावलकेने ख ल्या 

स्वरुपात उपलब्ध करणे आिश्यक आहे. याम ळे तक्रारी ींचा पाठप रािा करणे आवण कोणत्या भागाींमधे्य 

प्रश्न अविक आहेत याची मावहतीही समजणे सोपे जाईल. नागररकाींच्या तक्रारी ींचे वनिारण िेळेत होणे 

गरजेचे आहे. २०२१ मधे्य तक्रारी ींचे वनिारण करण्यासाठी स मारे ४५ वदिसाींचा कालाििी लागला. तसेच 

वनिारण केल्यािर काय उपाययोजना केल्या याचा अहिालही पावलकेने तयार करायला हिा. जनतेच्या 

प्रवतवनिी ींनीही जास्त प्रमाणात तक्रारी दाखल करायला हव्यात.- वमवलींद म्हसे्क, प्रजाचे म ख्य कायफकारी 

अध्यक्षनागररकाींच्या प्रश्नाींकडे नगरसेिकाींचे द लफक्षगेल्या १० िषाांमधे्य पावलकेच्या प्रभाग सवमत्याींमिील 

नगरसेिकाींच्या उपस्स्थतीत घट झाली असून हे प्रमाण ८२ टक्क्ाींिरून ७५ टक्क्ाींिर आले आहे. यामधे्य 

शहरातील नागररकाींशी सींबींवित प्रश्नाींऐिजी नगरसेिकाींनी सिाफविक प्रश्न रसे्त आवण चौकाींच्या 

नामकरणाबाबत उपस्स्थत केले आहेत. पाण्याशी सींबींवित केिळ चार टके्क, घनकचरा व्यिस्थापनाशी 

सींबींवित नऊ टके्क तर साींडपाण्याबाबत केिळ चार टके्क तक्रारी नगरसेिकाींनी पावलकेकडे केल्या 

आहेत. 

गेल्या १० िषाांमधे्य शहरातील पाणी आवण घनकचरा व्यिस्थापन विषयक तक्रारी ींचे प्रमाण सात 

टक्क्ाींिरून १२ टक्क्ाींिर गेले आहे. 

 
 
Link: https://www.bharatlaevh.com/water-solid-waste-toilet-complaints-review-
complaints-ten-years-praja-foundation-amy-95-2916640/ 

https://www.bharatlaevh.com/water-solid-waste-toilet-complaints-review-complaints-ten-years-praja-foundation-amy-95-2916640/
https://www.bharatlaevh.com/water-solid-waste-toilet-complaints-review-complaints-ten-years-praja-foundation-amy-95-2916640/

