
 

म ुंबई महापालिका नगरसेवकाुंच्या 'प्रगती प स्तकात' 

घसरण! पहहल्या दहामध्ये लिवसेनेच ेफक्त दोनच 
नगरसेवक 
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प्रजा फाऊंडेिनकडून म ंबई महापाशिकेतीि नगरसेवकांच ं चाि ू
कार्यकाळातीि ‘प्रगती प स्तक’ प्रकाशित करण्र्ात आि ं आहे. त्र्ात 
गेल्र्ा वर्षीच्र्ा त िनेत नगरसेवकांच्र्ा कामगगरीचा आिेख 60.2 

टक्क्र्ांवरुन र्दंा 55.7 टक्क्र्ांवर घसरल्र्ाच ं पाहार्िा शमळत आहे. 

https://www.garjahindustan.in/employee/employee_frontend


महत्वाची बाब म्हणजे प्रजा फाऊंडेिनच्र्ा वार्र्षयक प्रगती प स्तकात र्दंा 
शिवसेना नगरसेवकांचा क्रमांक घसरल्र्ाच ंगचत्र ददसून रे्तंर्. पदहल्र्ा 
10 नगरसेवकांमध्रे् शिवसेनेच्र्ा फक्त दोनच नगरसेवकांचा समावेि 
झािा आहे. 

प्रजा फाऊंडेिनच्र्ा अहवािात पक्षीर् कामगगरीचा र्वचार केिा तर 
कााँगे्रसन ंपदहिा क्रमांक शमळविा आहे. द सऱ्र्ा क्रमांवर भाजप आहे तर 
शिवसेनेचा क्रमांक ततसरा आहे. र्ा अहवािान सार भाजपचे नगरसेवक 
हररि छेडा र्ांनी 82.7 टक्के ग ण शमळवत पदहिा क्रमांक पटकाविा 
आहे. द सऱ्र्ा क्रमांकावर भाजपच्र्ा नेहि िाह आहेत. त्र्ांना 80 टक्के 
ग ण देण्र्ात आिे आहेत. तर शिवसेनेचे अनतंर हे 79.9 टक्के ग णांसह 
ततसऱ्र्ा क्रमांकावर आहेत. 

नगरसेवकांना त्र्ांची तनर्शमत कामं, सभागहृातीि जबाबदाऱ्र्ांपेक्षा 
तनवडणूक प्रचारािा प्राधान्र् द्र्ाव ं िागल्र्ान ं म ंबई महापाशिकेतीि 
नगरसेवकांचा आिेख उतरता रादहल्र्ाच ंर्ा अहवािात सांगण्र्ात आि ं
आहे. महत्वाची बाब म्हणजे कोरोना काळातीि मदतकार्ायत नगरसेवक 
आघाडीवर रादहिे आहेत. िहरी तनर्ोजनात नगरसेवकांची भूशमका 
महत्वाची रादहल्र्ाच ंर्ा अहवािात नमूद करण्र्ात आिं आहे. 

नगरसेवकाुंच्या प्रशनाुंच्या दर्ााचा प्रर्ा फाऊुं डेिनकडून आढावा 

नगरसेवक ककती आणण कोणत्र्ा दजायचे प्रश्न र्वचारतात र्ाचाही आढावा 
र्ा वेळच्र्ा अहवािात घेण्र्ात आिा आहे. र्ा अहिावान सार सभागहृात 
प्रश्न र्वचारण्र्ाचे प्रमाण कमी झाल्र्ाच ंददसून रे्त आहे. तसेच जनतेिी 
संबगंधत प्रश्न र्वचारण्र्ाचे प्रमाणही घटिं असल्र्ाच ंअहवािात नमूद 
करण्र्ात आि ंआहे. मितन:सारण, कचरा, पाणी, रस्ते, पावसाचे पाणी 
त ंबणे अिा र्वर्षर्ांवरच्र्ा जेवढ्र्ा तक्रारी असतात त्र्ा त िनेत 



र्वचारिेल्र्ा प्रश्नांचे प्रमाण दहा टक्क्र्ांच्र्ा आत असल्र्ाच ंअहवािातनू 
ददसून रे्त आहे. 

प्रर्ा फाऊुं डेिनच्या अहवािािा आधार काय? 

प्रजा फाऊंडेिन हे  प्रगतीप स्तक मांडताना नगरसेवकांचे शिक्षण, ग न्हेगारी 
पाश्वयभूमी, त्र्ांच्र्ा र्वरोधात पोिीस ठाण्र्ात दाखि असिेल्र्ा तक्रारी, 
न्र्ार्ािर्ातीि र्ागचका, सभागहृातीि हजेरी, सभेमध्रे् उपस्स्ित केिेिे 
प्रश्न, नगरसेवक तनधीचा केिेिा वापर र्ा सगळ्र्ा गोषटींचा र्वचार केिा 
जातो, असं र्ा संस्िेकडून सांगण्र्ात आिं आहे. 
Link:- https://www.garjahindustan.in/general/praja-foundation-report-
on-bmc-corporator 

 


