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वषषभरात म ांबई महापालिकेत १३ नगरसेवकाांनी सभागहृात एकही प्रश्न माांडिा नाही .
या वषाषत ववचारिेल्या २२७० प्रश्नाांपैकी ११ टक्क्याांपेक्षाही अधिक प्रश्न होत ेते रस्ते व  

 

राजीव काळे 

 

 सर्ााधिक मनोरंजन करणारं अॅप! साइन-अप करुन ५०० रुपये ममळर्ा 
आपल्या सगळयांना इतिहास फारच आर्डिो. बरा असिो िो. सोयीने र्ाकर्िा 
येिो, सोयीने र्ापरिा येिो. त्याचा सगळयांि मोठा उपयोग म्हणजे भाषणांि 
त्याची पखरण करिा येिे आणण टाळया ममळर्िा येिाि. इतिहास एखाद्या 
व्यक्िीचा असो, घटनेचा असो की र्ास्िूचा, त्याची माहहिी भाषणांि उच्चरर्ाि र् 
आर्ाजाला अमभमानाची डूब देऊन केली, की र्ाहव्र्ा ठरलेली. उदाहरणार्ा 
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म ंबई महानगरपामलका. आिा म ंबई महापामलकेशी संबंधिि क णी भाषण ठोकि 
असेल िर, हदमाखाि उभ्या असलेल्या या र्ास्िूने ककिी 
हदग्गज नगरसेर्क पाहहले, िे कसे पोटतिडकीने सामानयांचे प्रश्न मांडि असि, 

मग त्यािल्या काहींनी प ढे कशी राज्यपािळीर्र, राष्ट्रीय पािळीर्र कशी हदगंि 
कीिी कमार्ली, याचा उल्लेख येणारच. अशा मंडळींचे स्मरण हरे्च. पण फक्ि 
इतिहासािील हदग्गजांच्या नामस्मरणाने काही होि नसिे ना. िे िसे होि असिे 
िर आजच्या, र्िामानािील काही मंडळींचा प्रमाद त्याने ि िला गेला असिा. हा 
प्रमाद काय? िर 'न बोलणे'. या नोंदीला आिार 'प्रजा फाऊंडशेन'ने केलेले 
सरे्क्षण. हे सरे्क्षण कसले? िर म ंबईकरांनी तनर्डून हदलेले नगरसेर्क 
महापामलकेि ककिी प्रश्न वर्चारिाि, क ठले प्रश्न वर्चारिाि, क ठले वर्षय 
मांडिाि आदींचे. 'प्रजा फाऊंडशेन'चा अहर्ाल हा सन २०१९-२०२० या काळािील 
नगरसेर्कांच्या कामधगरीचा आहे. 
 

या कालार्िीि म ंबई महानगरपामलकेिील १३ नगरसेर्कांनी प्रश्न मांडण्यासाठी 
सभागहृाि एकदाही िोंड उघडलेले नाही. हे मौनव्रि कशासाठी? क ठले प ण्य 
पदराि पाडून घेण्यासाठी? की या महाशयांच्या प्रभागाि एकही समस्या, प्रश्न 
उरलेला नाही? याबाबि त्या त्या पक्षांच्या नेितृ्र्ाने आपापल्या मौनी 
नगरसेर्कांना जाब वर्चारला आहे की नाही, िे ठाऊक नाही. आणण या मौनींना 
ज्यांनी तनर्डून हदले त्या सामानयजनांनी जरी जाब वर्चारला िरी त्याकड ेद लाक्ष 
करण्याएर्ढी मसद्िी या मौनींनी नक्कीच प्राप्ि केलेली असणार. या 
द लाक्षामागील प्रम ख कारण म्हणजे प नहा तनर्डून यायचे असेल िर लोकांचे प्रश्न 
सभागहृाि मांडारे् लागिाि या मूलभूि संकल्पनेचेच क्षीण होि जाणे, 

लोकामभम खिा ही तनव्र्ळ दहींहंडी, टीशटा र्ाटणे, गणेशोत्सर्, नर्र्षा स्र्ागियात्रा, 
िीर्ायात्रांची सोय, मोफि केबल जोडणी, बारशापासून मयिापयिंच्या कायाक्रमांना 
हजेरी, लाद्या बसर्ून देणे, रंग फासून देणे असल्याच गोष्ट्टींप रिी सीममि झाली 
असल्याचा अपसमज सगळयाच पािळयांर्र रूढ होणे. तनर्डण कीसाठी उमेदर्ारी 
ममळण्याची, तनर्डून येण्याची गणणिे बदललेली असिाना हे असे होणे अत्यंि 
शोचनीय, पण अपररहाया. आणण सगळयांि महत्त्र्ाचा लक्षाि घेण्याजोगा म द्दा 
म्हणजे तनर्डून आल्यानंिर काय करायचे आहे, याचे वर्स्कटलेले प्रािानयक्रम. 
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एका िऱ्हेची ही अिंम ाखिाच की! म्हणजे इिरांचा वर्चार करण्याआिी स्र्िःला 
र्ारंर्ार, 'बाबा रे ि ला काय हरे्', हे वर्चारि राहणे आणण त्यांची पूिािा करणे! 
मिदारांपयिं या अिंम ाखिेची, मौनव्रिाची माहहिी पोहोचली िरी िे त्यांच्या 
रोजच्या जगण्याची लढाई लढण्याि ग िंलेले. त्यािून क ठून व्हायचा त्यांना रे्ळ 
या गोष्ट्टींकड ेलक्ष द्यायला? 

 

 

या अहर्ालािील आणखी एक म द्दा िर या मौनापेक्षाही भयंकर. सन २०१९-
२०२० या कालार्िीि म ंबई महापामलकेि वर्चारलेल्या एकूण प्रश्नांपैकी केर्ळ १२ 
टक्के प्रश्न हे पाणी, स्र्च्छिा, घनकचरा व्यर्स्र्ापन अशा गोष्ट्टींशी संबंधिि 
होिे. आरोग्याबाबि वर्चारलेले प्रश्न ककिी? फक्ि साि टक्के. या र्षाािल्या 
एकूण २२७० प्रश्नांपकैी २५३, म्हणजे ११ टक्क्यांपेक्षाही अधिक प्रश्न कसले? िर, 
रस्िे र् र्ास्िूंच्या फेरनामकरणाचे! या असल्या बारशांचे कौि क नगरसेर्कांना 
जगण्यामरण्याच्या प्रश्नांपेक्षा अधिक असारे् यास काय म्हणार्े? म्हणजे त्या 
मौनींची एक िऱ्हा तन बोलणाऱ्यांची ही द सरी िऱ्हा. या दोनही िऱ्हांमध्ये 
मिदारांचे, सामानयांचे भले होण्याची शक्यिा कमीच. पण, र्र हदलेल्या प्रचंड 
'समाजोपयोगी' कामांची जतं्री म्हणजेच 'लोकामभम खिा' असा समज जर 
मिदारांनीच करून घेिलेला असेल िर बोलणेच ख ंटले. मग क णी मौनाि गेले 
काय, ककंर्ा आणखी काही बोलले काय, सारे सारखेच. अशा स्स्र्िीि मौनाची 
भाषांिरे र्ारंर्ार होि राहहली िर त्याि नर्ल िे काय! 
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