Brihanmumbai Municipal Corporation: मुंबईत पाणी, कचरा आणण ड्र े नेजच्या
तक्रारी ुंत वाढ; 'या' सुंस्थेचा महापाणिकेवर ठपका

मुंबई महानगरपालिकेच्या ( Brihanmumbai Municipal Corporation ) मध्यवर्ती र्तक्रार लनवारण युंत्रणे कडे २०१५
र्ते १९ या चार वर्ाा र्त र्तक्रार ुंचे प्रमाण वाढिे ( Increase Water Waste And Drainage Complaints ) आहे . मुं बईर्त
पाण , कचरा आलण डरेनेजच्या र्तक्रार ुंमध्ये वाढ झाल्याचे अहवािार्त म्हटिे आहे .
मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेच्या ( Brihanmumbai Municipal Corporation ) मध्यवर्ती र्तक्रार लनवारण युंत्रणे कडे
२०१५ र्ते १९ या चार वर्ाा र्त र्तक्रार ुंचे प्रमाण वाढिे आहे . २०१५ मध्ये र्तक्रार लनवारण करण्यासाठ सरासर ४८ लिवस
इर्तका कािावध िागर्त होर्ता. हा कािावध २०१९ मध्येह ४८ लिवस इर्तकाच रालहिा आहे . यार्त कोणर्ताह बिि
झािेिा नाह , असा ठपका प्रजा फाऊुंडे शनने प्रलसद्ध केिेल्या अहवािार्त महापालिकेवर ठे वण्यार्त आिा (Praja
Foundation Blame Brihanmumbai Municipal Corporation) आहे . मुं बईर्त पाण , कचरा आलण डरेनेजच्या
र्तक्रार ुंमध्ये वाढ झाल्याचे अहवािार्त म्हटिे (Increase Water Waste and Drainage Complaints) आहे .
चार वर्ाा र्त र्तक्रार वाढल्या - प्रजा फाऊुंडे शन या एनज ओद्वारे मालहर्त अलधकारार्तू न लमळािेल्या मालहर्त मधू न
अहवाि प्रलसद्ध केिा जार्तो. प्रजाने आज (5 मे ) मुंबई प्रेस क्लब येथे २०१२ र्ते २०२१ या िहा वर्ाा चा 'मुं बईर्त ि नागर
समस्ाुं च स्थथर्त ' यावर ि अहवाि प्रलसद्ध केिा. यार्त २०१५ र्ते १९ या िरम्यान नागररकाुं च्या र्तक्रार ुंमध्ये चढ उर्तार
लिसू न आिे. २०१५ मध्ये पालिकेकडे ६७ हजार ८३५ र्तक्रार िाखि झाल्या. २०१९ मध्ये त्यार्त वाढ होऊन १ िाख
२८ हजार १४५ र्तक्रार नोुंि झाल्या. नागररकाुं च्या प्रत्येक र्तक्रार ुंचे लनवारण करण्यासाठ २०१७ मध्ये सरासर ४८
लिवस िागर्त होर्ते . २०२१ मध्येह ४८ लिवस इर्तकाच कािावध िागर्त आहे . किाा येथ ि एि लवभागार्त २०१७ र्ते
२०२१ या याकाळार्त सवाा र्त जास्त लिवस ६८ लिवस िागल्याचे अहवािार्त म्हटिे आहे . २०१२ र्ते २०२१ या िहा वर्ाा च्या

काळार्त सवाा लधक एि लवभाग किाा येथे ७४०७८, अुंधेर येथ ि के वेस्ट येथे ७३,५६२ आलण के ईस्ट येथे ६६,६६०
नागररकाुं च्या नोुंिवण्यार्त आल्या.
या लवभागार्त सवाा लधक र्तक्रार - मूिभूर्त से वाुं च्या उपिब्धर्ते बाबर्त २०२१ र्ते २०२१ या कािावध र्त डरेनेज सुं िभाा र्त १६
टक्के म्हणजे १ िाख ५० हजार ८३१ र्तक्रार नोुंिवण्यार्त आल्या. त्यार्त अुंधेर पलिम येथे डरेनेज सुं िभाा र्त सवाा लधक
१४,६८७ र्तक्रार नोुंिवण्यार्त आल्या. घनकचरा व्यवथथापनासुं िभाा र्त १० टक्के म्हणजेच ९६ हजार ३६० र्तक्रार
नोुंिवण्यार्त आल्या. त्यार्त के पलिम येथे सवाा लधक ७१९५ र्तक्रार नोुंिवण्यार्त आल्या. पाण्याबाबर्त १० टक्के म्हणजे
९२ हजार ८५८ र्तक्रार नोुंिवण्यार्त आल्या. त्यार्त गोवुंड मानखिा येथ ि एम पू वा लवभागार्त सवाा लधक ९५४१ र्तक्रार
नोुंिवण्यार्त आल्या. प्रत्ये क नगरसे वकाच्या मर्तिारसुं घार्त व्यक्त मागे ब लवभाग सँ डहस्टा रोड येथे १०,२९८, स
लवभाग मर न िाइन येथे ७६५६, ड लवभाग र्ताडिे व येथे ६,४४४, ए लवभाग किाबा येथे ६०७० सवाा र्त जास्त र्तक्रार
नोुंिवण्यार्त आल्या. प्रभाग सलमत्याुं च्या बैठकाुं मध्ये प्रत्ये क ६ प्रश्ाुं मागे एक प्रश् रस्ते आलण चौकाुं च्या
नामकरणासुं िभाा र्तिा होर्ता. मुं बईर्त लवकेंद्र करणाचे र्तत्व ७४ व्या घटना िरुस्त िा अलभप्रेर्त असिेल्या उलिष्ट आलण
ध्येयानसार अुंमिार्त आणिेिे नाह . यामळे प्रलर्तसाि प्रणाि मध्ये से वाुं चा िजाा वाढवण्यासाठ शहर प्रशासन
िोकशाह ने सक्षम असायिा हवे, असे प्रजा फाउुं डे शनचे मख्य कायाकार अलधकार लमलिुं ि म्हस्के याुं न म्हटिे
आहे .
पाण , कचऱ्याच्या र्तक्रार र्त वाढ - २०१२ मध्ये पाण आलण कचऱ्याच्या र्तक्रार मध्ये ७ टक्क्ाुं वरून २०२१ मध्ये १२
टक्के इर्तक वाढ झाि आहे . शौचाियाच्या २०१२ मध्ये १४८ र्तक्रार होत्या २०२१ मध्ये त्यार्त वाढ होऊन ४८९ र्तक्रार
नोुंि झाल्या. पेस्ट कुंटर ोिच्या २०१२ मध्ये ३१२३ र्तक्रार होत्या, २०२१ मध्ये त्यार्त वाढ होऊन ७७८५ र्तक्रार च नोुंि
झाि आहे . पेस्ट कुंटर ोिच्या र्तक्रार ुंमध्ये १४९ टक्क्ाुं च वाढ झाि आहे . डरेनेजच्या र्तक्रार ुंमध्ये २०१२ पासू न
सवाा लधक रालहल्या आहे र्त, असे अहवािार्त नमूि करण्यार्त आिे आहे .

Link: https://www.etvbharat.com/marathi/maharashtra/city/mumbai/increase-water-waste-anddrainage-complaints-in-mumbai-praja-foundation-blame-brihanmumbai-municipalcorporation/mh20220505203509074074395

