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आमदाराुंना ममळालेत मकती ग ण? 
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म ुंबई : प्रजा फाऊंडेशनतफे म ंबईतील आमदारांचं प्रगतीप स्तक जाहीर करण्यात आलं आहे. र्हवाळी 

अर्िवेशन 2019 ते पावसाळी अर्िवेशन 2021 दरम्यानच्या कामावरुन हा ररपोर्ि  तयार करण्यात आला 

आहे. यामधे्य 31 आमदारांचा त्ांनी जनतेच्या समस्या आर्ि  समोर आिलेल्या प्रश्ांच्या संदर्ाित हे ररपोर्ि 

काडि तयार करण्यात आलं आहे. 

म ंबईतील आमदारांनी मागील दोन वर्ाांत केलेलं काम, र्विानसर्ा सर्ागृहात मांडलेले प्रश् यावर 

म ल्यांकन करिार आलं आहे. कोव्हीड 19 च्या काळात 2020 मधे्य महाराष्ट्र  र्विानसरे्चे कामकाज 

केवळ 18 र्दवस झाले आर्ि र्ाळे बंदीनंतर (24 माचि नंतर) केवळ चार र्दवस कामका झालं. एकूि 

19 राज्ांच्या र्विानसर्ा कामकाजाची आकडेवारी उपलब्ध असून त्ान सार 2020 मिील सत्ांच्या 

कालाविीन सार महाराष्ट्र  राज् र्विानसर्ा 10 व्या क्रमांकावर आहे, कनािर्क आर्ि राजस्थान पर्हल्या 

आर्ि द सऱ्या स्थानावर आहे. (31 आर्ि 29 र्दवस कामकाज चालले) 

लोकप्रर्तर्निी या नात्ाने म ंबईतील आमदारांनी त्ांच्या वैिार्नक आर्ि संवैिार्नक जबाबदाऱ्यांची पूतिता 

कशा प्रकारे केली आहे ? त्ाचं मूल्यांकन या प्रगतीप स्तकात केली असून त्ांच्या कामर्गरीन सार 

आमदाराची शे्रिी ठरवण्यात आली आहे यामधे्य कााँगे्रस आमदार अर्मन परे्ल पर्हल्या क्रमांकावर तर 

र्ाजपचे पराग अळविी द सऱ्या आर्ि सेनेचे स नील प्ररू् र्तसऱ्या क्रमांकावर आहेत.  र्शवसेनेचे रवीदं्र 

वायकर , प्रकाश स वे , र्ाजपचे मंगलप्रर्ात लोढा, राहुल नावेकर यांना सवाित कमी ग ि र्मळाले आहेत. 

पाच मंत्र्ांना यामिून वगळण्यात आलं आहे. 



आमदाराुंचुं प्रगमतप स्तक 

सर्ाामिक ग ण प्राप्त करणारे म ुंबईतील पमहले 5 आमदार 

1 - अमीन परे्ल (कााँगे्रस) - 81.43 % 

2 - पराग अळविी (र्ाजप)- 79.96 % 

3 -  स नील प्ररू् (र्शवसेना) - 77.19 % 

4 -  अर्मत साठम (र्ाजप) 75.57 % 

5 - अत ल र्ातखलकर (र्ाजप) - 73.61% 

सर्ाात कमी ग ण प्राप्त करणारे म ुंबईतील 5  आमदार 

1 -  रवीदं्र वायकर (र्शवसेना) -28.52% 

2 - प्रकाश स वे (र्शवसेना)- 29.76% 

3 - राहुल नावेकर (र्ाजप) -31% 

4 - मंगल प्रर्ात लोढा - 31.49% 

5 - र्झशान र्सद्दीकी  - 32.54% 

म ंबईतील 31 पैकी 13 आमदारांना 50 र्के्क आर्ि त्ापेक्षा अर्िक ग ि र्मळाले आहेत. 
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