मुंबईतील सर्वपक्षीय आमदाराुंचा लेखाजोखा,
तमचा आमदार किती िाम िरतो? प्रजा
फाऊुंडे शनचुं सर्ेक्षण
अहर्ालानसार मुं बई िााँग्रेसचे आमदार अमीन पटे ल (Amin Patel) (81.43 टक्के) याुंनी सर्ावत
चाुंगलुं िाम िेलुं य. त्ाुंच्यापाठोपाठ भाजपचे पराग अळर्णी (79.96 टक्के) याुंचुं िाम
र्ाखाणण्याजोगुं आहे . तर कतसरा क्रमाुंि कशर्से नेचे आमदार सनील प्रभू (77.19 टक्के) याुंचा
लागतो.
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मुं बई : मुंबईतील आमदारां चं प्रगस्तीपु स्तक प्रजा फाऊंडे शननं (Praja Foundation) एका
सर्वेक्षणातू न समोर आणलं आहे . प्रजा फाऊंडे शनने मुंबईतील आमदारां चं 2 र्वर्ाा चं ररपोटा काडा

(Report Card) मां डलं य. हा अहर्वाल आमदारां ची ब्रर्वब्रिमंडळातील उपस्थिती, त्ां नी मां डले ले प्रश्न
आब्रण मतदारसंघातील नागररकां शी चचाा करुन तयार करण्यात आलाय. या अहर्वालानुसार मुंबई
कााँ ग्रेसचे आमदार अमीन पटे ल (Amin Patel) (81.43 टक्के) यां नी सर्वाा त चां गलं काम केलं य.
त्ां च्यापाठोपाठ भाजपचे पराग अळर्वणी (79.96 टक्के) यां चं काम र्वाखाणण्याजोगं आहे . तर ब्रतसरा
क्रमां क ब्रशर्वसेनेचे आमदार सुनील प्रभू (77.19 टक्के) यां चा लागतो. प्रजा फाऊंडे शनच्या यंदाच्या
अहर्वालात फक्त एका आमदारां ला 80 टक्क्ां पेक्षा अब्रिक गुण ब्रमळाले आहे त.
प्रजा फाऊंडे शनकडून करण्यात आले ल्या या सर्वेक्षणात फक्त मुंबईतील 31 आमदारां चा समार्वेश आहे .
मुंबईतील ज्या आमदारां कडे मंब्रिपद होतं त्ां चा या सर्वेक्षणात समार्वेश नाही. त्ात कााँ ग्रेसच्या र्वर्ाा
गायकर्वाड, ब्रशर्वसेनेचे आब्रदत् ठाकरे , राष्ट्रर्वादीचे नर्वाब मब्रलक, कााँ ग्रेसचे अस्लम शे ख, ब्रशर्वसेनेचे रमेश
लटके (मृत) यां च्या कामब्रगरीची समार्वेश आहे .
मुंबईतील टॉप 5 आमदार कोणते ?
>> अमीन पटे ल – कााँ ग्रेस
>> पराग अळर्वणी – भाजप
>> सुनील प्रभू – ब्रशर्वसेना
>> अब्रमत साटम – भाजप
>> अतु ल भातखळकर – भाजप
मुंबईतील कोणत्ा 5 आमदारां ची कामब्रगरी सर्वाा त खराब?


रब्रर्वंद्र र्वायकर, ब्रशर्वसेना



प्रकाश सुर्वे, ब्रशर्वसेना



राहुल नार्वेकर, भाजप



मंगल प्रभात लोढा, भाजप



ब्रिशान ब्रसब्रिकी, कााँ ग्रेस
गुन्हेगारी पार्श्ा भूमीर्वर असले ल्या आमदारां मध्ये 27 टक्क्ां नी र्वाढ
महत्वाची बाब म्हणजे प्रजा फाऊंडे शनने केले ल्या सर्वेक्षणात मागील दोन र्वर्ाा त गुन्हेगारी पार्श्ा भूमीर्वर
असले ल्या आमदारां मध्ये 27 टक्क्ां नी र्वाढ िाली आहे . ते राव्या ब्रर्विानसभे त पब्रहल्या दोन र्वर्ाा त गुन्हेगारी
पार्श्ा भूमी असले ले 15 आमदार होते . तर चौदाव्या ब्रर्विानसभे त पब्रहल्या दोन र्वर्ाा त गुन्हेगारी पार्श्ा भूमीर्वर
असले ल्या आमदारां ची संख्या 19 आहे .
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