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सद. 28 सिसेंबर 2016

मुंबई ये थील प्रजासत्ताक नििाच्या सुंचलिात
प्रथमच राज्य निवडणूक आयोगाचा नचत्ररथ
मुुंबई, सद.28: स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या आगामी सनविणुकाुंसाठी मतदार जागृती आसण 73
व 74 व्या राज्यघटना दुरूस्तीला 25 वर्षे होत असल्याच्या सनसमत्ताने येथील सशवाजी पाकगवर 26
जानेवारी 2017 रोजी प्रजासत्ताक सदनी होणाऱ्या सुंचलनात राज्य सनविणूक आयोगाच्या सचत्ररथाचा
प्रथमच समावेश केला जाणार आहे . राज्य सनविणूक आयुक्त ज. स. सहासरया याुंच्या हस्ते या
सचत्ररथाच्या प्रसतकृतीचे आज येथे अनावरण करण्यात आले.
आयोगाच्या कायालयात झालेल्या या कायगक्रमप्रसुंगी सामान्य प्रशासन सवभागाचे असतसरक्त
मुख्य ससचव तथा मुख्य राजसशष्टाचार असिकारी सुसमत मल्ल्लक, आयोगाचे ससचव शेखर चन्ने, सर
ज. जी. कला महासवद्यालयाचे असिष्ठाता सवश्वनाथ साबळे , असिव्याख्याता सवजय बोंदर आदी
उपल्स्थत होते. 73 आसण 74 व्या घटना दुरुस्तीमुळे स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंना बळकटी समळाली
आसण त्यानुंतर राज्य सनविणूक आयोगाचीही स्थापना करण्यात आली. सशवाय आता बृहन्मुुंबईसह 10
महानगरपासलका, 26 सजल्हा पसरर्षदा व 296 पुंचायत ससमत्याुंच्या सनविणुका होणार आहे त.
त्यापाश्वगभम
ू ीवर हा सचत्ररथ तयार करण्यात येत आहे .
सचत्ररथाचे सुंकल्पना सचत्र सर ज. जी. कला महासवद्यालयाचे असून तेच त्याची सनर्ममतीही
करणार आहे त. सचत्ररथाच्या प्रथम दशगनी भागावर उित्या श्वेत अश्वाचे सशल्प असेल. ते भारताचे
राष्रीय सचन्ह असलेल्या अशोक स्तुंभावरून घे तले आहे . सचत्ररथाच्या मध्यभागी महानगरपासलका,
नगरपसरर्षदा, सजल्हा पसरर्षदा, पुंचायत ससमत्या आसण ग्रामपुंचायतींच्या प्रासतसनिीक स्वरूपात इमारती
दशगसवल्या जातील. सचत्ररथावर मतदाराुंना मतदानासाठी आवाहन करणारा सजवुंत दे खावाही असेल.
सचत्ररथाच्या मागील बाजूस मोठा एलईिी पिदा असेल. त्यावर मतदार जागृतीसुंदभातील घोर्षवाक्य,
पोस्टसग, सचत्रे, ध्वसनसचत्रसिती दाखसवण्यात येतील.

फोटो ओळी: मुंबई येथे बधवारी (ता. 28 नोव्हें बर) प्रजासत्ताक दिनाच्या सुंचलनासाठी तयार
करण्यात येणाऱ्या दचत्ररथाच्या प्रदतकृतीचे अनावरण करताना राज्य दनवडणूक आयक्त ज. स.
सहादरया. शेजारी सामान्य प्रशासन दवभागाचे अदतदरक्त मख्य सदचव सदमत मल्ललक, आयोगाचे
सदचव शेखर चन्ने, सर ज. जी. कला महादवद्यालयाचे अदधष्ठाता दवश्वनाथ साबळे , अदधव्याख्याता
दवजय बोंिर आिी.
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