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राज्य निवडणूक आयोगातर्फे 25 व 26 ऑक्टोबरला आंतरराष्ट्रीय पनरषद
-राज्य निवडणूक आयुक्त
मुुंबई, सद. 22 (रा.सन.आ.): भारतीय सुंसवधानातील 73 आसि 74 व्या दुरुस्तीच्या रौप्य
महोत्सवासनसमत्त राज्य सनवडिूक आयोगातर्फे 25 आसि 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी मुुंबई येथे ‘सुदढ
ृ
लोकशाहीसाठी सनकोप सनवडिुका’ या सवषयावर दोन सदवशीय आुंतरराष्ट्रीय पसरषदे चे आयोजन करण्यात
आले आहे , अशी मासहती राज्य सनवडिूक आयुक्त ज. स. सहासरया याुंनी आज येथे सदली.
राज्य सनवडिूक आयोगाच्या कायालयात आयोसजत पत्रकार पसरषदे त ते बोलत होते. आयोगाचे
ससचव शेखर चन्ने यावेळी उपस्स्थत होते. आुंतरराष्ट्रीय पसरषदे च्या बोधसचन्हाचे ही याप्रसुंगी अनावरि
करण्यात आले. त्यानुंतर श्री. सहासरया म्हिाले की, राज्यपाल सी. सवद्यासागर राव याुंच्या हस्ते 25
ऑक्टोबर 2018 रोजी सकाळी 9.30 वाजता पसरषदे चे उदघाटन होईल. ग्रामसवकास मुंत्री पुंकजा मुुंडे
आसि सवधानसभेचे सवरोधी पक्षनेते राधाकृ ष्ट्ि सवखे पाटील प्रमुख पाहु िे असतील. मुख्यमुंत्री दे वेंद्र
र्फडिवीस याुंच्या उपस्स्थतीत 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी दुपारी 2.30 वाजता समारोप समारुं भ होईल.
सवत्त व सनयोजन मुंत्री सुधीर मुनगुंटीवार आसि सवधानपसरषदे चे सवरोधी पक्षनेते धनुंजय मुुंडे प्रमुख पाहु िे
असतील. अुंधेरीतील हॉटे ल लीलामध्ये ही पसरषद होईल.
श्री. सहासरया याुंनी साुंसगतले की, स्थासनक स्वराज्य सुंस्थाुंच्या सनवडिुकाुंच्या अनुषुंगाने पसरषदे त
सवचारमुंथन होईल. सवसवध दे शाुंतील आसि राज्याुंतील सनवडिूक युंत्रिाुंचे प्रमुख प्रसतसनधी पसरषदे त
सहभागी होिार आहे त. ‘जनतेकडील लोकशाहीचे स्वासमत्व’, ‘सनवडिुकाुंतील पैशाुंचा गैरवापर’, ‘वुंसचत,
उपेसक्षत व दुबगल घटकाुंचा सहभाग’, ‘खोट्या बातम्या व समाज माध्यमाुंचा गैरवापर’ आसि ‘सहतधारकाुंची
भूसमका’ या पाच सवषयाुंवर चचासत्र होतील. त्यात सनवडिूक सुंदभातील सवसवध सवषयाुंतील जािकार
आपले सवचार माुंडतील, अशी मासहती त्याुंनी सदली.
पसरषदे च्या आयोजनासाठी असोससएशन र्फॉर डे मोक्रॅसटक सरर्फॉम्सग (एडीआर), राष्ट्रकूल स्थासनक
स्वराज्य सुंस्था मुंच (सीएलजीएर्फ), पुिे येथील गोखले राज्यशास्र व अथगशास्र सुंस्था, इुंटरन ॅशनल
इस्न्स्टट्यूट र्फॉर डे मोक्रसी अँड इले क्रोल अससस्टन्स (इुंटरन ॅशनल आयसडया), मुुंबई सवद्यापीठ आसि
सरसोसग अँड सपोटग सेंटर र्फॉर डे मोक्रसी (आरएससीडी) या सुंस्थाुंचे ‘नॉलेज पाटग नर’ म्हिून सहकायग लाभत
आहे . या सशवाय दे श- सवदे शातील सवसवध मान्यवराुंचेदेखील सहकायग लाभले आहे , असेही श्री. सहासरया
याुंनी साुंसगतले.
फोटो ओळ: राज्य निवडणूक आयोगातर्फे आयोनित आंतरराष्ट्रीय पनरषदे च्या बोधनिन्हािे अिावरण
करतािा राज्य निवडणूक आयुक्त ि. स. सहानरया. शेिारी आयोगािे सनिव शेखर िन्िे.
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