
                                                            

 

म ुंबईतील सर्वपक्षीय आमदाराुंचा लेखाजोखा, 

त मचा आमदार किती िाम िरतो? प्रजा 

फाऊुं डेशनचुं सरे्क्षण 

अहर्ालान सार म ुंबई िााँगे्रसचे आमदार अमीन पटेल (Amin Patel) (81.43 टके्क) याुंनी सर्ावत 

चाुंगलुं िाम िेलुंय. त्ाुंच्यापाठोपाठ भाजपचे पराग अळर्णी (79.96 टके्क) याुंचुं िाम 

र्ाखाणण्याजोगुं आहे. तर कतसरा क्रमाुंि कशर्सेनेचे आमदार स नील प्रभू (77.19 टके्क) याुंचा 

लागतो.  
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म ुंबई : मंुबईतील आमदारांचं प्रगस्तीपुस्तक प्रजा फाऊंडेशननं (Praja Foundation) एका 

सरे्वक्षणातून समोर आणलं आहे. प्रजा फाऊंडेशनने मंुबईतील आमदारांचं 2 र्वर्ााचं ररपोटा काडा 
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(Report Card) मांडलंय. हा अहर्वाल आमदारांची ब्रर्वब्रिमंडळातील उपस्थिती, त्ांनी मांडलेले प्रश्न 

आब्रण मतदारसंघातील नागररकांशी चचाा करुन तयार करण्यात आलाय. या अहर्वालानुसार मंुबई 

कााँगे्रसचे आमदार अमीन पटेल (Amin Patel) (81.43 टके्क) यांनी सर्वाात चांगलं काम केलंय. 

त्ांच्यापाठोपाठ भाजपचे पराग अळर्वणी (79.96 टके्क) यांचं काम र्वाखाणण्याजोगं आहे. तर ब्रतसरा 

क्रमांक ब्रशर्वसेनेचे आमदार सुनील प्रभू (77.19 टके्क) यांचा लागतो. प्रजा फाऊंडेशनच्या यंदाच्या 

अहर्वालात फक्त एका आमदारांला 80 टक्क्ांपेक्षा अब्रिक गुण ब्रमळाले आहेत. 

 

प्रजा फाऊंडेशनकडून करण्यात आलेल्या या सरे्वक्षणात फक्त मंुबईतील 31 आमदारांचा समारे्वश आहे. 

मंुबईतील ज्या आमदारांकडे मंब्रिपद होतं त्ांचा या सरे्वक्षणात समारे्वश नाही. त्ात कााँगे्रसच्या र्वर्ाा 

गायकर्वाड, ब्रशर्वसेनेचे आब्रदत् ठाकरे, राष्ट्र र्वादीचे नर्वाब मब्रलक, कााँगे्रसचे अस्लम शेख, ब्रशर्वसेनेचे रमेश 

लटके (मृत) यांच्या कामब्रगरीची समारे्वश आहे. 

मंुबईतील टॉप 5 आमदार कोणते? 

>> अमीन पटेल – कााँगे्रस 

>> पराग अळर्वणी – भाजप 

>> सुनील प्रभू – ब्रशर्वसेना 

>> अब्रमत साटम – भाजप 

>> अतुल भातखळकर – भाजप 

मंुबईतील कोणत्ा 5 आमदारांची कामब्रगरी सर्वाात खराब? 

 रब्ररं्वद्र र्वायकर, ब्रशर्वसेना 

 प्रकाश सुरे्व, ब्रशर्वसेना 

 राहुल नारे्वकर, भाजप 

 मंगल प्रभात लोढा, भाजप 

 ब्रिशान ब्रसब्रिकी, कााँगे्रस 

गुने्हगारी पार्श्ाभूमीर्वर असलेल्या आमदारांमधे्य 27 टक्क्ांनी र्वाढ 

महत्वाची बाब म्हणजे प्रजा फाऊंडेशनने केलेल्या सरे्वक्षणात मागील दोन र्वर्ाात गुने्हगारी पार्श्ाभूमीर्वर 

असलेल्या आमदारांमधे्य 27 टक्क्ांनी र्वाढ िाली आहे. तेराव्या ब्रर्विानसभेत पब्रहल्या दोन र्वर्ाात गुने्हगारी 

पार्श्ाभूमी असलेले 15 आमदार होते. तर चौदाव्या ब्रर्विानसभेत पब्रहल्या दोन र्वर्ाात गुने्हगारी पार्श्ाभूमीर्वर 

असलेल्या आमदारांची संख्या 19 आहे. 
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