
                                                           

प्रजा फाऊंडेशनतफे म ंबई आमदारांच्या प्रगती प स्तकाचे 

प्रकाशन, कााँगे्रसचे अमीन पटेल अव्वल | 2022 
 

प्रजा फाउंडेशनचे आमदारांचे ररपोटट काडट  : प्रजा फाउंडेशन आहे (प्रजा फाउंडेशन) म ंबईहोईल 

(म ंबई) आमदाराांच्या प्रगती पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. कााँगे्रसचे आमदार अमीन पटेल पहहल्या, 

भाजपचे पराग अलवानी दुसऱ्या, तर हशवसेनेचे सुनील प्रभू हतसऱ्या क्रमाांकावर आहेत. हशवसेनेचे रवी ांद्र 

वायकर आहि प्रकाश सुवे, तर भाजपचे मांगलप्रभात लोढा आहि राहुल नावेकर याांना सवाात कमी गुि 

हमळाले आहेत. 

प्रजा फाऊां डेशनने गेल्या दोन वर्ाात मुांबईतील आमदाराांनी केलेले काम आहि हवधानसभा सभागृहात 

उपस्थित केलेले प्रश्न यावर आधाररत प्रगतीपुस्तक पुढे आिले आहे. हहवाळी अहधवेशन 2019 ते पावसाळी 

अहधवेशन 2021 या कालावधीसाठी हे प्रगती पुस्तक तयार करण्यात आले आहे. हे प्रगती पुस्तक 31 

आमदाराांनी त्ाांच्या मतदारसांघातील लोकाांकडून उपस्थित केलेल्या प्रश्नाांच्या अनुर्ांगाने तयार करण्यात 

आले आहे. पाच मांत्र्ाांना वगळण्यात आले आहे. 

2020 मधे्य, कोहवड-19 मुळे महाराष्ट्र  हवधानसभेचे कामकाज केवळ 18 हदवस राहहले आहि लॉकडाऊन 

(24 माचा नांतर) केवळ चार हदवस चालले. 2020 मधील अहधवेशन कालावधीनुसार एकूि 19 राज्ाांच्या 

हवधानसभेच्या कामकाजाची आकडेवारी उपलब्ध आहे महाराष्ट्र  राज् हवधानसभा दहाव्या क्रमाांकावर, 

कनााटक आहि राजथिान प्रिम आहि हितीय क्रमाांकावर (अनुक्रमे 31 आहि 29 हदवस कामकाज) 

मुांबईतील आमदाराांनी लोकप्रहतहनधी म्हिून त्ाांची वैधाहनक आहि घटनात्मक जबाबदारी कशी पार 

पाडली? त्ाचे मूल्यमापन या प्रगतीपुस्तकात केले आहे. त्ाांच्या कामहगरीनुसार आमदार पद ठरवले जाते 

आमदारांचे प्रगतीप स्तक 

 

सर्ाटधिक ग णांसह म ंबईतील टॉप 5 आमदार 

1)अमीन पटेल (कााँगे्रस)           – 81.43% 

2)परागकि कापिी (भाजप)   – 79.96% 

3)सुनील प्रभू (हशवसेना)          – 77.19% 

४)अहमत साठम (भाजप)         – ७५.५७% 

५) अतुल भातखळकर(भाजप) – ७३.६१% 

 

म ंबईतील सर्ाटत कमी ग णांसह तळाचे ५ आमदार 

1) रवी ांद्र वायकर (हशवसेना) – 28.52% 

2) प्रकाश सुवे (हशवसेना)    – 29.76% 

3) राहुल नावेकर (भाजप) – 31% 
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4) मांगल प्रभात लोढा        – 31.49% 

५) हिशान हसद्दीकी           – ३२.५४% 

 

मुांबईतील 31 पैकी 13 आमदाराांना 50 टके्क आहि त्ाहून अहधक गुि हमळाले आहेत. 

तसेच उपस्थितीचा हवचार करता 31 पैकी 30 आमदाराांनी 80 टक्क्ाांहून अहधक गुि हमळवले आहेत. 

2009-10 अहधवेशन आहि 2019-20 अहधवेशनाची तुलना केल्यास, 2019-20 मधे्य गुने्हगारी पार्श्ाभूमी 

असलेल्या आमदाराांमधे्य 27 टके्क वाढ िाली आहे. 

गेल्या दहा वर्ाांच्या तुलनेत हवधानसभेत उपस्थित प्रश्नाांची सांख्या ७४ टक्क्ाांनी कमी िाली आहे. 

LINK: 
https://varor.in/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%9C%E0%A4%BE-

%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%8A%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A5%87%E

0%A4%B6%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AB%E0

%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%AC/ 
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