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1 ला माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग, मुुंबई- 400 032.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(प्रसससिपत्रक)
सद. 27 ऑक्टोबर 2017.

73 आणि 74 व्या घटना दुरुस्तीच्या 25 वर्षांच्या
वाटचालीसंदर्भात 2 व 3 नोव्हें बर रोजी राष्ट्रीय पणरर्षद
-राज्य णनवडिूक आयुक्त

मुंबई, दि. 27: भारतीय राज्य घटनेतील 73 आदि 74 व्या िरुस्तीला 25 वर्षे पूिण होत असल्याच्या
पार्शवणभम
ू ीवर मुंबई दवद्यापीठात 2 व 3 नोव्हें बर 2017 रोजी राष्ट्रीय पदरर्षिे चे आयोजन केले आहे . या पदरर्षिे चे
उद्घाटन मा. राज्यपाल सी. दवद्यासागरराव याुंच्या हस्ते; तर समारोप मा. मख्यमुंत्री श्री. िे वेंद्र फडिवीस याुंच्या
उपस्स्ितीत होईल, अशी मादहती राज्य दनवडिूक आयक्त ज. स. सहादरया याुंनी आज येिे पत्रकार पदरर्षिे त दिली.
राज्य दनवडिूक आयोगाच्या येिील कायालयात पत्रकार पदरर्षिे चे आयोजन करण्यात आले होते. आयोगाचे
सदचव शेखर चन्ने, मुंबई दवद्यापीठाचे प्रकलगरू दिरे न पटे ल, नगरदवकास दवभागाचे दवशेर्ष कायादिकारी ज. ना.
पाटील, ग्रामदवकास दवभागाचे उपसदचव सुंजय बनकर, प्रा. मृिल दनळे , प्रा. मानसी फडके आिी यावेळी उपस्स्ित
होते.
श्री. सहादरया याुंनी साुंदगतले की, पदरर्षिे चा दवर्षय 73 व 74 व्या घटना िरुस्तीची 25 वर्षे: प्रगती आदि
भावी वाटचाल असा आहे . या घटना िरुस्तीच्या तरतिीनसारच प्रत्येक राज्याुंत स्वुंतत्र राज्य दनवडिूक आयोगाुंची
स्िापना करण्यात आली आहे . राज्य दनवडिूक आयोगाच्या पढाकाराने व राज्य शासनाच्या सहकायाने मुंबई दवद्यापीठ
आदि पिे येिील गोखले राज्यशास्त्र व अिणशास्त्र सुंस्िेने या पदरर्षिे चे आयोजन केले आहे . मुंबई दवद्यापीठातील
दफरोजशहा मेहता भवन (दवद्यानगरी, कदलना कॅ म्पस, साुंताक्रझ पूव,ण मुंबई-98) येिे ही पदरर्षि होईल.
मा. राज्यपालाुंच्या हस्ते 2 नोव्हें बर 2017 रोजी सकाळी 10 वाजता पदरर्षिे चे उद्घाटन होईल. ग्रामदवकास
मुंत्री पुंकजा मुंडे प्रमख पाहण्या असतील. दिल्ली येिील अकाऊुंदटदबलीटी इदनदशएदटव्हचे सल्लागार टी. आर. रघनुंिन
याुंचे बीजभार्षि होईल. मा. मख्यमुंत्रयाुंच्या प्रमख उपस्स्ितीत 3 नोव्हें बर 2017 रोजी िपारी 3.45 वाजता पदरर्षिे चा
समारोप होईल. दवत्त व दनयोजन मुंत्री सिीर मनगुंटीवार यावेळी प्रमख पाहिे असतील. नवी दिल्ली येिील इस्न्स्टट्यूट
ऑफ सोशल सायन्सचे सुंचालक डॉ. जॉजण म ॅथ्यू याुंचे समारोपाचे भार्षि होईल. मुंबई दवद्यापीठाचे प्रभारी कलगरू डॉ.
िे वानुंि शशिे आदि पिे येिील गोखले राज्यशास्त्र व अिणशास्त्र सुंस्िेचे सुंचालक डॉ. राजस परचरे यावेळी उपस्स्ित
असतील, असे त्याुंनी साुंदगतले .
उद्घाटन आदि समारोपादशवाय सहा वेगवेगळ्या दवर्षयाुंवरही चचासत्र होतील. त्यात दनवडिूक सिारिा,
स्िादनक स्वराज्य सुंस्िाुंचे प्रशासन आदि राज्य शासन, स्िादनक स्वराज्य सुंस्िाुंचे उल्लेखनीय कायण, स्िादनक स्वराज्य
सुंस्िामिील मदहलाुंचा प्रभावी सहभाग, स्िादनक स्वराज्य सुंस्िाुंची कायणप्रिाली, दनिी व अदिकार आिी दवर्षयाुंचा
समावेश असेल.73 व 74 व्या घटना िरुस्तीची आतापयंतची वाटचाल आदि भावी दिशा काय असावी, याबाबत या
पदरर्षिे त दवचारमुंिन होईल. या पदरर्षिे ला स्िादनक स्वराज्य सुंस्िाुंचे आजी-माजी पिादिकारी, स्वयुंसेवी सुंस्िाुंचे
प्रदतदनिी, अभ्यासक, दवद्यािी उपस्स्ित राहिार आहे त, अशी मादहतीही श्री. सहादरया याुंनी दिली.
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