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मागील चार वर्ाांतील कामगगरीच्या जोरावर कााँगे्रसचे नगरसेवक रवी राजा (Ravi Raja) यांनी 
मंुबई महापाललकेतील काययक्षम नगरसेवक म्हणून पहहला क्रमांक पटकावला आहे. 

 

मंुबई: प्रजा फाऊंडशेनने म ंबई महामापालिकेतीि नगरसेवकांच्या कामगगरीचा 
आढावा घेत ग रुवारी संय क्त प्रगती प स्तक अहवाि प्रलसद्ध केिा. त्या 
अहवािान सार पहहल्या क्रमांकावर पालिकेचे ववरोधी पक्ष नेते आणि कााँगे्रसचे 
नगरसेवक रवी राजा, द सऱ्या क्रमांकावर लशवसेनेचे समाधान सरविकर आणि 
ततसऱ्या तक्रमांकावर भाजपच्या हरीश छेडा यांची तनवड झािी आहे. (Praja 

Foundation Report On BMC Corporators) 
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करोना प्रादभूाावाम ळे प्रजा फाऊंडशेनने यंदा नगरसेवकांचे वावषाक प्रगती प स्तक 
तयार केिेिे नाही. त्याऐवजी संय क्त प्रगती प स्तक तयार केिे आहे. त्यात रवी 
राजा, समाधान सरविकर व हरीश छेडा या ततघांना अन क्रमे ८१.१२ टक्के, ८०.४२ 
टक्के आणि ७७.८१ टक्के ग ि प्राप्त झािे आहेत. 
 

करोना प्रादभूाावाम ळे प्रजा फाऊंडशेनने यंदा नगरसेवकांचे वावषाक प्रगती प स्तक 
तयार केिेिे नाही. त्याऐवजी नगरसेवकांच्या २०१७ ते २०२१ पयतंच्या चार वषांच्या 
कामगगरीचा आढावा घेतिा आहे. या संय क्त प्रगती प स्तकात प्रजा फाऊंडशेनने 
ववलशष्ट्ट तनकषांची गोळाबेरीज केल्यानंतर म ंबई पालिकेतीि एकूि नगरसेवकांपैकी 
केवळ १० टक्के म्हिजेच २२ नगरसेवकांचा 'अ' आणि 'ब' शे्रिीत समावेश आहे. 
तर उवाररत नगरसेवकांचा क, ड, ई, फ शे्रिीत समावेश झािा आहे. 

प्रजा फाऊंडशेनच्या अहवािात मौनीबाबा म्हिून कोि असतीि, याची म ंबईकरांना 
उत्स कता असते. यंदा एआयएमआयएम पक्षाच्या खारमधून तनवडून आिेल्या 
ग िनाझ क रेशी या मौनी नगरसेववका ठरल्या आहेत. त्यांनी २०१७ ते २०२१ 
पयतंच्या चार वषांत त्यांनी सभागहृात एकही प्रश्न उपस्स्ित केिेिा नाही. 
त्यांच्याप्रमािेच एवप्रि २०२० ते माचा २०२१ पयतंच्या बैठकीत ३० नगरसेवकांनी 
एकही प्रश्न मांडिेिा नसल्याचेही फाऊंडशेन अहवािात म्हटिे आहे. 
 

नेमकी टक्केवारी 
 

प्रगती प स्तकान सार सरासरी ग ि ५५.१० टक्के असून गेल्या कायाकाळातीि (एवप्रि 
२०१२ ते २०१६) मध्ये ५८.९२ टक्के सरासरी ग ि होते. तसेच, यंदाच्या चार वषााच्या 
कािावधीत एकूि २२० नगरसेवकांपैकी केवळ दोघांना अ आणि २० जिांना ब 
शे्रिी आहे. १२७ नगरसेवक क आणि ड शे्रिीत आहेत. ७१ नगरसेवक ई आणि फ 
शे्रिीत आहेत. 
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