
 

नागरी प्रश्ाांवर राजकीय पक्ाांचे वचननामे कागदावरच ! 

म ांबई - म ांबई महापालिका लनवडण कीच्यावेळी सववच राजकीय पक्ाांनी नागरी प्रश्ाांवर जालहरनाम्यात लदिेल्या 

आश्वासनाांची पूतवता करण्यात अपयशी ठरिे आहेत. नागरीकाांच्या तक्रारी ांच्या त िनेत सभागृहातीि चचेचे प्रमाण नगण्य 

असल्याचे प्रजा फाऊां डेशनच्या अहवािातून समोर आिे आहे. खडे्डम क्त रसे्त, फेरीवािा धोरण, प रेसा पाणी प रवठा, 

परवडणारी घरे, स्वच्छता, योग्य रसे्त, पादचारी मागव, नािे, लशक्ण आदी ांवर नागररकाांच्या समस्ाांची सोडवणूक 

करण्यासाठी नगरसेवकाांचा सभागृहातिा आवाज कमी पडल्याने बहुताांशी प्रश्ाांची सोडवणूक झािेिी लदसत नाही. 

त्याम ळे मागीि पाच वर्ावत िोकप्रलतलनधी ांनी लदिेिी आश्वासने कागदावरच रालहल्याचे प्रजाने लनरीक्ण नोांदविे आहे. 
 

म ांबईतीि राजकीय पक्ाांच्या पांचवालर्वक जालहर नाम्याांचे लवशे्लर्ण आलण प ढीि २०२२ -२०२७ या कािावधीतीि अपेलक्त 

िक्ष्य हा अहवाि प्रजा फाऊां डेशनने ग रुवारी प्रकालशत केिा, यावेळी ते बोित होते. यावेळी बोिताना, 

मागीि २०१७ च्या म ांबई महापालिका लनवडण कीत लशवसेना, कााँगे्रस, भाजप, राष्ट्र वादी आदी सववच पक्ाांनी नागरी 

प्रश्ाांवर जालहरनामे प्रलसद्ध केिे होते. यात नागरी लवलवध नागरी प्रश् सोडवण्याबाबत आश्वासने लदिी होती. भाजपने 

आठवड्यातीि २४ तास पाणी प रवठा करण्याचे आश्वासने लदिे होते. मागीि २०२० या वर्ावत म ांबईतीि एकूण २९० 

पैकी २०४ के्त्ाांना लदवसाचे केवळ ४ तासच पाणी प रवठा केिा गेिा. २०१७- १८ ते २९२०-२१ या कािावधीत नािे व 

गटारासांबांधी ७५,९१५ तक्रारी दाखि झाल्या. यावर सभागृहात केवळ ४ टके्कच प्रश् लवचारण्यात आिे. त्याम ळे गटाराांचा 

प्रश् आजही कायम रालहल्याने नागररक हैराण आहेत. काही राजकीय़ पक्ाांनी घन कचरा व्यवस्थापन आलण कचरा 

सांकिनात स धारणा करण्याचे आश्वासन जालहरनाम्यात लदिे होते. मात् या सांबांलधत ५४,०२९ तक्रारी दाखि झाल्या असून 

त्यापैकी ४० टके्क तक्रारी कचरा सांकिन झािेल्याच नसल्याच्या आहेत. यावर वचननाम्यात आश्वासने देणा-या पक्ाांनी 

या लवर्यावर केवळ २८७ प्रश् म्हणजे ८ टके्कच प्रश् राजकीय पक्ाांनी सभागृहात लवचारिे असल्याचे प्रजाच्या अहवािात 

नमूद आहे. खडे्ड, पाणी प रवठा, फेरीवािे आदी लवर्यक समस्ा सोडवण्याची आश्वासन जालहरनाम्यात लदिेिी आहेत. 

मात् यावर अत्यांत कमीवेळा प्रश् सभागृहात लवचारल्याचे लदसत आहेत. एकूणच लवचारिेल्या प्रश्ाांपैकी प्रम ख राजकीय 

पक्ाांनी खड्ड्ाांसांबांधी लवचारिेल्या प्रश्ाांचे प्रमाण केवळ २ टके्क आहे. पाणी प रवठा सांबांलधत मागीि पाच वर्ावत फक्त ७ 

टके्कच प्रश् लवचारण्यात आिे. फेरीवाल्याांसाठी धोरण आलण फेरीवािे व रस्त्यावरीि लवके्रते याांच्यासाठी लवशेर् के्त् 

तय़ार करण्याचे आश्वासन देणा-य़ा भाजप, राष्ट्र वादी कााँगे्रस, कााँगे्रस या पक्ाांनी या लवर्यावर लवचारिेल्या प्रश्ाांचे प्रमाण 

केवळ ४ टके्कच आहे, असे प्रजा फाऊां डेशनचे सांचािक लमलिांद म्हसे्क याांनी साांलगतिे. 
 

शास्वत लवकास उलदष्ट्ये २०३० आलण शासनाची अन्य धे्यये साध्य करण्याच्य़ादृष्ट्ीने प्रयत्न करणे जरूरीचे आहे. तसेच 

उलदष्ट्ाांची िक्ष्य समोर ठेऊन जालहरनामे तयार करायिा हवे. नागररकाांना त्याांच्या गरजा व अपेक्ा व्यक्त करण्यासाठी 

नागररक सहभाग मांच लनमावण करून त्याद्वारे नागररक - कें द्री भूलमकेतून सेवाांची पूतवता करणे आवश्य़क असल्याचे 

मत प्रजाफाऊां डेशनने व्यक्त केिे आहे. 
 

जालहर नाम्यातीि काय होती आश्वासने - 

- नवीन तांत्ज्ञान आलण सालहत्य रस्त्याांच्या कामात वापरून म ांबई खडे्डम क्त करणार असे आश्वासन लशवसेनेने लदिे होते. 

मात् मागीि पाच वर्ावच्य़ा कािावधीत खड्ड्ाांच्या सांबांलधत तब्बि १७,९०८ तक्रारी दाखि झाल्या. 

- २४ तास पाणी प रवठा करण्याचे आश्वासन भाजपने लदिे होते. मात् २०२० या वर्ावत म ांबईतीि एकूण २९० पैकी २०४ 

के्त्ाांना लदवसाचे केवळ ४ तास पाणी प रवठा केिा गेिा. 
 

- फेरीवाल्याांसाठी धोरण आलण फेरीवािे व रस्त्यावरीि लवके्रते याांच्यासाठी लवशेर् के्त् तयार करण्याचे आश्वासन 

भाजप, राष्ट्र वादी कााँगे्रस आलण कााँगे्रस या सववच पक्ाांनी लदिे होते. परांत  मागीि पाच वर्ावत फेरीवाल्याांसांबांधी तब्बि 

३४,१२९ तक्रारी झाल्या. 
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