
 

प्रज्ञा फाऊंडेशनच्या म ंबई नागरी सेवा बाबत सद्य 

स्थिती अहवाल चे प्रकाशन. 

म ुंबईत साधारणपणे दर ददवशी दरडोई सरासरी 188 दिटर (एिपीसीडी - दिटर पर कॅदपटा पर डे) पाणी प रवठा होतो, जो 

135 एिपीसीडी या भारतीय मानकापेक्षा अदधक आहे. मात्र दबगर-झोपडपट्टी के्षत्रािा 150 एिपीसीडी प रवठा होतो, तर 

झोपडपट्टी के्षत्रात मीटर जोडणीच्या द्वारे 45 एिपीसीडी प रवठा होतो.     

पाण्याची गरज भागवण्यासाठी झोपडपट्टीतीि नागररकाुंना टॅुंकर दकुं वा अन्य स्रोताुंवर अविुंबून राहावे िागते, ज्याचा खचच 

दरमहा रू. 500-550 इतका येतो. म्हणूनच या नागररकाुंसाठी मीटरय क्त नळजोडणी वाढविी पादहजे, म्हणजे त्ाुंना दरमहा 

रू. 14.54 इतक्या माफक दराने पाणीप रवठा दमळू शकेि.    

घरोघरी जाऊन कचरा सुंकिनाचे उदिष्ट 2019-20 पयंत 100% साधल्याचा दावा म ुंबई महानगरपादिका करत आहे, परुंत  

2020 मधे्य कचरा उचििा जात नाही अशा घन कचरा व्यवस्थापनाबाबतच्या 34% तक्रारी दाखि झाल्या आहेत. 

दडसेंबर 2020 चे सावचजदनक शौचाियाुंचे प्रमाण पाहता दर चार शौचाियाुंमागे एक स्त्रियाुंचे शौचािय उपिब्ध आहे. 

स्वच्छ सवेक्षण 2019 (SS2019) दनकािान सार, ज्या शौचाियाुंचे परीक्षण केिे गेिे त्ातीि क ठिेच शौचािय वापरण्याजोगे 

नव्हते, गदिच्छ होते असे आढळून आिे नाही तरी स द्धा. अस्वच्छ शौचाियाबाबतच्या तक्रारी ुंचे प्रमाण 255 (2019) आदण 

227 (2020) असे रादहिे आहे. 

प्रभाग सदमतीच्या मादसक बैठकाुंमधे्य वाढ झािी, या बैठकी ुंची सुंख्या 2017-19 मधे्य 22 होती, तर 2020 (ऑक्टोबर ते 

दडसेंबर दरम्यान) 28 बैठका झाल्या. ऑनिाईन बैठकाुंम ळे ही वारुंवाररता वाढिी. 

म ुंबई, जून 8: प्रजा फाऊुं डेशनच्या म ुंबईतीि नागरी सेवाुंबाबतची सद्यस्त्रस्थती या अहवािाचे प्रकाशन मुंगळवार, 8 जून 2021 

रोजी झािे. पाणी, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन इत्ादी नागरी सेवाुंच्या 2020-21 या काळातीि स्त्रस्थतीचे दवशे्लषण या 

अहवािात केिे आहे. 

“2020 हे सवच जगासाठीच एक आव्हानात्मक वषच होते. शहरी भागात कोदवड-19 महामारीम ळे दबकट पररस्त्रस्थती दनमाचण 

झािी, म ुंबईही यािा अपवाद नव्हते. कोदवडकाळात म ुंबई महानगरपादिकेने प्रशुंसनीय काम केिे, असे प्रजाचे मत आहे. 

या काळात महानगरपादिकेने दवदवध उले्लखनीय उपक्रम हाती घेतिे, असे प्रजाच्या दवश्वस्त मुंडळाचे सदस्य दनताई मेहता 

याुंनी म्हटिे. 

म ुंबई महानगरपादिकेने शहरातीि 24 वॉडचमधे्य कोदवड-19 वॉर रूम उभारल्या आदण दवकें दित कुं टर ोि रूम व कमाुंड पोस्ट 

उभ्या केल्या. तुंत्रज्ञानाचा स योग्य वापर केिा. िोकाुंच्या तक्रारी नोुंदवण्यासाठी 1916 हे कॉि सेंटर कोदवड कॉि सेंटर म्हणून 

वापरिे. पूवी 2003 मधे्य प्रजाने 1916 कॉि सेंटरिा सहाय्य केिे आहे. 

“म ुंबई ही देशाची आदथचक राजधानी असल्याने दतचे कामकाज कायचक्षमतेने होत रादहिे पादहजे आदण शहरातीि नागररकाुंना 

दैनुंददन नागरी सेवा स रळीतपणे उपिब्ध झाल्या पादहजेत. मागच्या वषाचत महापादिकेिा आपिे सारे िक्ष कोदवड-19 प्रदतबुंध 

व उपचारावर द्यावे िागल्याने अन्य नागरी समस्याुंकडे दततके िक्ष देता आिे नसेि, हे समजण्यासारखे आहे. याचेच प्रदतदबुंब 

प्रजाच्या नागरी सेवाुंच्या अहवािातही ददसून आिे आहे. असे मेहताुंनी साुंदगतिे. 

घरोघरी जाऊन कचरा सुंकिन करण्याचे उदिष्ट 2019-20 पयंत 100% साधल्याचा दावा म ुंबई महानगरपादिका करत आहे, 

परुंत  2020 मधे्य कचरा उचििा जात नाही अशा 3943 तक्रारी दाखि झाल्या. आकडेवारीवरून असेही ददसते की म ुंबई 

महानगरपादिकेिा 2020 मधे्य पाण्याच्या तक्रारीचे दनराकरण करण्यासाठी सरासरी 29 ददवस आदण घनकचरा 

व्यवस्थापनाच्या तक्रारी सोडदवण्यासाठी 43 ददवस िागिे. 



“2015 च्या महापादिका सवेक्षणात 58% शौचाियाुंमधे्य वीज नसल्याचे ददसून आिे. वीजेची स दवधा असणे स रदक्षततेच्या 

दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. परुंत , 2015 च्या पररस्त्रस्थतीमधे्य दकती फरक पडिा हे समजून घेण्यासाठी पाठप रावा सवेक्षण केिे 

गेिेिे नाही. नागरी प्रश्ाुंची प्रगती, त्ाबाबतच्या तक्रारी आदण त्ाुंचे दनराकरण याुंची सद्यस्त्रस्थती समजून घेण्यासाठी 

महापादिकेने 2015 मधीि सवेक्षणाप्रमाणेच वेळोवेळी सवेक्षण केिे पादहजे, असे प्रजा फाउुंडेशनचे सुंचािक दमदिुंद म्हसे्क 

याुंनी म्हटिे. 

“म ुंबईतीि पाणीप रवठ्याची स्त्रस्थती पादहिी तर शहरात साधारणपणे दर ददवशी दरडोई सरासरी 188 दिटर (एिपीसीडी - 

दिटर पर कॅदपटा पर डे) पाणी प रवठा होतो, जो 135 एिपीसीडी या भारतीय मानकापेक्षा अदधक आहे. मात्र दबगर-झोपडपट्टी 

के्षत्रािा 150 एिपीसीडी (रू. 19.44 प्रदत मदहना दराने) प रवठा होतो, तर झोपडपट्टी के्षत्रात मीटर जोडणीच्या द्वारे 45 

एिपीसीडी (रू. 4.85 प्रदत मदहना दराने)  प रवठा होतो. त्ाुंची बाकी पाण्याची गरज भागवण्यासाठी झोपडपट्टीतीि 

नागररकाुंना टॅुंकर दकुं वा अन्य स्रोताुंवर अविुंबून राहावे िागते, ज्याचा खचच दरमहा रू. 500-550 इतका येतो. जर या 

नागररकाुंना महानगरपादिकेने खात्रीशीर 135 एिपीसीडी पाणी प रवठा मीटरय क्त नळजोडणीने ददिा (बी.आय.एस 

मानकाुंमन सार), तर त्ाचा दरमहा खचच रू. 14.54 इतका येतो.  माफक दराने पाणीप रवठा दमळू शकेि. झोपडपट्ट्ाुंमधे्य 

100% मीटरजोडणीने पाणीप रवठ्याची अुंमिबजावणी केल्यास त्ाुंना आवश्यक प्रमाणात पाणी दरमहा केवळ 14.54 रुपये 

दरात दमळू शकेि, ज्यासाठी ते सध्या रू. 500-550 खचच करत आहेत, असेही म्हसे्क याुंनी साुंदगतिे. 

महानगरपादिकेच्या बजेटमधे्य कोणत्ा दवकासकामाुंना प्राधान्य द्यायचे याची माुंडणी होऊन कोणत्ा नागरी सेवाुंना दकती 

दनधीची तरतूद केिी हे दाखविे जाते. परुंत , 2015 पासून अुंदाजपत्रक आदण स धाररत अुंदाज यात तफावत ददसून येत आहे 

आदण भाुंडविी अुंदाजपत्रक बजेटच्या अुंदाजापेक्षा सातत्ाने कमी असल्याचे ददसते आहे. शहरातीि िस्त्रित दवकास 

स दनदित करण्यासाठी दनकािावर-आधाररत (आऊटकम-आधाररत) अथचसुंकल्पाचा समावेश केिा जावा. 

“गेल्या काही वषांन सार याही वेळी म ुंबई महानगरपादिकेने अथचसुंकल्पीय सादरीकरणाच्या कामाचे थेट प्रके्षपण केिे, ज्यातून 

नागररकाुंना बजेट सादरीकरण कसे होते याची मादहती होते. परुंत  नागररकाुंना अथचसुंकल्पाचे बारकावे समजत नाहीत तोवर 

थेट प्रके्षपणातूनही फारसे साध्य होणार नाही. म्हणूनच सामान्य नागररकाुंना समजेि अशा ररतीने बजेट प्रदक्रया व रचना स िभ, 

सोपी करून साुंगणे आवश्यक आहे, असे मत मेहताुंनी माुंडिे. 

“प्रभाग सदमत्ा सक्रीय व कायचक्षम होणे आदण त्ाचा चाुंगल्या प्रकारे उपयोग करून घेणेही अत्ुंत आवश्यक आहे. यािा 

गती देण्यास तुंत्रज्ञानाची मदत घेता येऊ शकते. उपिब्ध डाटान सार 2017-2019 दरम्यान दरमहा सरासरी 22 बैठका 

घेतल्या गेल्या. मात्र, ऑक्टोबर-दडसेंबर 2020 मधे्य जेव्हा प्रभाग सदमत्ाुंनी ऑनिाईन बैठका स रू केल्या, तेव्हा दरमहा 

सभाुंची सरासरी सुंख्या 28 वर गेिी. म्हणजेच नवीन तुंत्रज्ञानाशी ज ळवून घेणे आदण ऑनिाईन सभा आयोदजत करणे या 

गोष्टी बैठकाुंची सुंख्या, सातत् वाढदवण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात आदण नागररकाुंचे म िे व मते याुंचे प्रदतदबुंब स्थादनक 

कारभारात उमटण्याच्या दृष्टीनेही हे फायदेशीर आहे, असे म्हसे्क म्हणािे. 

“कोदवडकाळात म ुंबई महानगरपादिकेने केिेल्या यशस्वी व्यवस्थापनामागे तीन प्रम ख घटक आहेत, ज्याुंचा अविुंब सजगपणे 

याप ढीि काळात, कोदवडपिातच्या प नबांधणीत आदण प्रभाग स्तरावरीि सेवाुंमधे्य स धारणा करण्यासाठी, होणे जरूरीचे 

आहे. पदहिा घटक, सवचसमावेशक दनणचय घेण्याकररता आदण सेवाुंच्या ग णवते्तसाठी स्थादनक स्तरावर दवदवध कायांचे 

दवकें िीकरण. यािा मदतकारक ठरणारा द सरा घटक म्हणजे तुंत्रज्ञानाचा वापर अदधक व्यापक करणे. यापूवीही म ुंबई 

महानगरपादिकेने या बदिाच्या ददशेने पाऊिे उचििेिी आहेत (बजेटचे थेट प्रके्षपण, प्रभाग सदमतीच्या ऑनिाइन बैठका 

इत्ादी). आदण दतसरा घटक, म ुंबई महानगरपादिकेने खाजगी व सावचजदनक दोन्हीही के्षत्रातीि दवदवध भागधारकाुंच्या 

(से्टकहोल्डसच) सहभागाने व सहकायाचने केिेिे कामातून शहराच्या दवकासािा मदतकारक नादवन्यपूणच उपाय प ढे आिे. असे 

केल्यास म ुंबई महापादिकेिा मूिभूत दैनुंददन सेवा प्रभावीपणे प्रदान करण्यात मदत तर होईिच, दशवाय शहराचे भदवष्य 

घडवायिा व त्ासाठी सज्ज व्हायिाही मदत होईि. असे मेहता याुंनी म्हटिे. 

प्रजा फाउुंडेशन दवषयी :- प्रजाची स्थापना १९९७ मधे्य आठ म ुंबईकराुंच्या चमूने प्रशासनामधे्य दहशेबीपणा आदण प्रामादणकता 

प न्हा आणण्याच्या उिेशाने केिी. िोकाुंमधे्य स्थादनक सरकारबाबत मादहतीचा अभाव ददसून येतो त्ा काळजीपोटी या व्यक्ती 

हे करण्यास उद्य क्त झाल्या. नागररकाुंमाधे्य जागरुकता दनमाचण करण्याबरोबरच मादहतीच्या माध्यमातून त्ाुंना शस्त्रक्तशािी 

बनवण्याचा उिेश यामागे होता. प्रजाचा दवश्वास आहे की, मादहती उपिब्ध असेि तर िोकाुंचे जीवन सहजसाध्य होऊ शकते 

आदण त्ाुंचा सहभाग वाढवताही येतो. यातूनच दनवडून आिेल्या िोकप्रदतदनधी ुंनी चाुंगिे प्रशासन दमळवण्याचा दृदष्टकोन 

समोर ठेऊन काम करावे असा पदवत्र हेतूही समादवष्ट होता. आपण दनवडून ददिेल्या िोकप्रदतदनधी ुंनी काम केिे दकुं वा नाही 

याुंची चाचपणी करण्याकरता नागररकाुंकडे आता साधने उपिब्ध आहेत. प्रजाची उदिषे्ट िोकाुंचे जीवन सरळसाधे करणे, 

नागररकाुंना हक्क प्रदान करणे आदण सरकारिा सत् पररस्त्रस्थती साुंगणे  तसेच भारतातीि नागररकाुंच्या जीवानाचा दजाच 

स धारणे ही आहेत. िोकाुंच्या सहभागातून दहशोबी आदण कायचक्षम समाज दनमाचण करण्यास प्रजा बाुंधीि आहे. 

Link:- https://www.loksanwadnews.com/2021/06/blog-post_60.html?m=1 


