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प्रस्तावना 
 

 २६ जानेवारी या प्रजासत्ताक ददनी लोकशाहीचा ईत्सव साजरा करण्यात यावा अणण 

त्या ददवसापासुन पुढील १५ ददवस ‘लोकशाही पंधरवडा’ काययक्रमाचे अयोजन करण्यात याव े

व त्याणनणमत्त महाराष्ट्राच्या काना-कोप-यात स्थणनक स्वराज्य संस्था, नगरपाणलका, णजल्हा 

पररषदा, ग्रामपंचायती यांचेमार्य त ‘लोकशाही, णनवडणूक व सुशासन’ या णवषयावर णवणवध 

काययक्रमांचे अयोजन करुन लोकशाहीच्या सदुढृीकरणासाठी ‘          जागर’ संपूणय 

महाराष्ट्रात सतत घुमत र    , ऄसे मा. राज्य णनवडणूक अयुक्त, महाराष्ट्र यांचे अदशे प्राप्त 

झाले होते. मुंबइ शहरामध्ये “लोकशाही पंधरवडा-२०१९” मोठ्या ईत्साहात, जल्लोषात 

साजरा करुन मा. राज्य णनवडणूक अयोगाच्या अदशेाचे तंतोतंत पालन करण्यात अलेल ेअह.े 

 या वषी, बृहनमंुबइ महानगरपाणलकेच्या २४ प्रशासकीय णवभागांमार्य त “लोकशाही 

पंधरवडा-२०१९” या काययक्रमाचे मुंबइ महानगरपाणलकेच्या          लौदककांस साजेस,े 

ऄत्यंत णनयोजनबध्द अयोजन करण्यात अल ेहोते. “लोकशाही पंधरवडा-२०१९” कालावधीत 

ईपनगरीय रेल्वेमध्य े जजगल्स बेल्स वाजवून लोकशाहीचा सुर अळणवण्यात अला. पदपथ व 

मोठ्या वस्त्यांमधुन काढलेल्या रॅलीज द्वारे ‘लोकशाही, णनवडणूक व सुशासन’ या णवषयावरील 

असमंत दमुदमुवून टाकणा-या घोषणा                              , तर पथनाट्यातील 

कलाकारांचे ऄणभनय कौशल्य व         ईद्बोधक संवादांनी ‘जागरुक मतदार……लोकशाहीचा 

अधार’ या णवषयाचे गांणभयय नागररकांपयंत पोहचणवण्यास अम्ही यशस्वी ठरलो. 

 या काययक्रमास णवभाग कायायलयातील सवय ऄणधकारीवगय तसेच शहरातील नागररक व 

शाळा, कॉलेजातंील णवद्यार्थयांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग लाभला…. ककबहूना त्यांच्या 

सक्रीय सहभागामुळेच हा काययक्रम व्यापक स्वरुपात अयोणजत करणे                     

शक्य झाले. 

 मा. राज्य णनवडणूक अयोगाच्या अदशेा     या काययक्रमांची Soft copy व Hard 

copy, णचत्रस्वरुपात तयार केललेी           पुणस्तका येणा-या प्रत्येक णनवडणु   मध्य े

प्रभावी जनजागृती करण्यास ऄत्यंत ईपयुक्त ठरेल, ऄसा णवश्वास  वाटतो. 
 

ईप अयकु्त (णनवडणकू) 
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‘लोकशाही पधंरवडा-२०१९’ पवूयतयारी 

 केललेी काययवाही – 

 मा.राज्य णनवडणूक अयुक्त, महाराष्ट्र श्री. ज.स. सहारीया साहबे यांचे ‘लोकशाही पंधरवडा-

२०१९’ संपूणय महाराष्ट्रात साजरा करण्याचे अदशे प्राप्त झाले. त्याऄनुषंगाने, हा काययक्रम स्थाणनक 

स्वराज्य संस्थांच्यामार्य त करावयाचा ऄसल्याने या काययक्रमाचा अढावा तयार करुन मा. राज्य 

णनवडणूक अयोगास पाठणवण्यात अला. सवय स्थाणनक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त 

अराखड्याबाबत मा. राज्य णनवडणूक अयुक्त, महाराष्ट्र श्री. ज.स. सहारीया साहबे यांनी स्वतः 

दरुणचत्रवाणी पररषद घेउन ‘लोकशाही पंधरवडा-२०१९’ हा काययक्रम संपूणय महाराष्ट्रात ‘र्क्त एक 

ऄणधकारी सांगतो अणण एक ऄणधकारीच ऐकतो’ एवढयापुरता मयायददत न राहता हा काययक्रम 

लोकशाहीचा ईत्सव म्हणून साजरा व्हावा अणण त्याची जनजागृती तळागाळातील लोकांमध्ये व्यापक 

स्वरुपात व्हावी यासाठी दरुणचत्रवाणी पररषदमेार्य त या काययक्रमाच्या पूवयतयारीबाबत सुचना दणे्यात 

अल्या. त्याऄनुषंगाने मंुबइ महानगरपाणलकेने ‘लोकशाही पंधरवडा-२०१९’ संपूणय मंुबइ शहरामध्ये 

साजरा करण्याबाबत केलेल्या पूवयतयारीचा वृत्तांत. 

१. अढावा बैठक – 

 मंुबइ महानगरपाणलका ही २४ प्रशासकीय णवभागांमध्ये व्यापलेली ऄसल्याने, या संपूणय 

कामाची व्याप्ती लक्षात घेता ‘लोकशाही पंधरवडा-२०१९’ हा काययक्रम यशस्वीपणे पार पाडला जावा, 

या ईद्देशाने प्रत्येक णवभागाकररता एक संपकय  ऄणधका-याची नेमणूक करण्यात अली. तसेच, णनवडणूक 

मुख्य कायायलयात णनयंत्रण कक्षाची स्थापना करुन त्यामध्ये ३ ऄणधका-याचंी नेमणूक करण्यात अली. 

अढावा बैठकीमध्ये प्रत्येक णवभागाकडून काययक्रमाच्या मंजुर अराखड्यानुसार काम पार पाडले जात 

अह ेकी नाही याबाबत दखेरेख ठेवण्यासाठी सांगण्यात अले. तसेच, या काययक्रमाची सवांना णनयणमत 

माणहती ईपलब्ध व्हावी व वेळोवेळी ददलेले अदशे सवानंा प्राप्त होण्याकररता ‘व्हॉट्सऄप गु्रप’ तयार 

करण्यात अला. 
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अढावा बैठकीची काही क्षणणचत्र.े 
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२. बनॅसय, स्टँडीज, पोस्टसय व णस्टकर- 

 मा. राज्य णनवडणूक अयोग, महाराष्ट्र यांचे णनदशेानुसार, ‘लोकशाही पंधरवडा-२०१९’ या 

काययक्रमाऄंतगयत ‘लोकशाही, णनवडणूक व सुशासन’ या णवषयावर अधाररत वेगवेगळया प्रकाराचे व 

अकाराच ेबॅनसय, स्टँडीज, पोस्टसय व णस्टकर तयार करण्यात अले.  

 

 

बॅनर – ४ x ६ र्ीट   

 

 

बॅनर – ४ x ६ र्ीट  
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स्टँडीज – ५ x ३ र्ीट  
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बॅनर – ४ x २ र्ीट  

 

 

पोस्टर – ए३ अकाराच े
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णस्टकर – ५ x ८ आंच 
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३. जचचपोकळी सावयजणनक          मडंळाकडून अयोणजत केलले्या राज्यस्तरीय कबड्डी 

क्रीडा महोत्सवात जनजागृती 

   . ११.०१.२०१९      जचचपोकळी सावयजणनक गणेशोत्सव मंडळा                  

अलेल्या                                                                           

  .                           /                                                    

           .     , ७३   ७४ व्या                         ‘       ,           

      ’                                                          ऊ             

                                                     .                      
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४.           - 

 

 बृहनमंुबइत ईपनगरीय रेल्वेतून ये-जा करणा-या प्रवाशांमध्ये प्रभावी जनजागृती होण्या      

व्यवस्थापक (माकेटटग), पणिम ईपनगरीय रेल्वे, मध्य ईपनगरीय रेल्वे   मंुबइ मेट्रो रेल्वे कॉपोरेशन 

    , राष्ट्रीयकृत बँकांच्या णवणवध शाखांमध्ये            ‘लोकशाही पंधरवडा’ या काययक्रमाची 

वातावरण णनर्ममती होण्याकररता जजगल                                     णन:शुल्क प्रसार  

               पाठवून णवनंती करण्यात    . 

 

रोकशाही ऩंधयवडा ज ंगर - भयाठी.mp3
 

Ctrl+ Click 1 

रोकशाही ऩंधयवडा ज ंगर - हहदंी.mp3
 

Ctrl+ Click 2 

 

गावी-नागयी नांदो सुदृढ रोकशाही.m4a
 

Ctrl+ Click 3 

रोकशाही ननवडणूक व सुशासन.mp3
 

Ctrl+ Click 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लोकशाही%20पंधरवडा%20जिंगल%20-%20मराठी.mp3
लोकशाही%20पंधरवडा%20जिंगल%20-%20हिंदी.mp3
गावी-नागरी%20नांदो%20सुदृढ%20लोकशाही.m4a
लोकशाही%20निवडणूक%20व%20सुशासन.mp3
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५.                                     - 

 

  ‘दद. २६ जानेवारी, २०१९ ते  १० रे्ब्रुवारी, २०१९’ या कालावधीत “लोकशाही पंधरवडा-

२०१९” या काययक्रमामध्ये “जागरुक मतदार, लोकशाहीचा अधार!” हा णवषय (Theme) अधार 

मानून ‘लोकशाही, णनवडणूक व सुशासन’ याबाबत लोकप्रणतणनधींनी नागररकांमध्ये   जागृती 

करण्याबाबत त्यांना पत्राद्वारे अवाहन करण्यात अले. 
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६. मुबंइ मरॅथॉनमध्य ेजनजागतृी- 

  ‘मंुबइ मॅरेथॉन’ या जागणतक व अणशया खंडातील सवयश्रेष्ठ मॅरेथॉन स्पधेला लाभलेली 

जागणतक प्रणसध्दी व सवय के्षत्रातील लोकांचा सहभाग लक्षात घेता, दद. २०.०१.२०१९ रोजी 

अयोणजत केलेल्या ‘टाटा मंुबइ मॅरेथॉन - २०१९’ या काययक्रमामध्ये मंुबइ महानगरपाणलकेतरे् 

‘लोकशाही, णनवडणूक व सुशासन’, याबाबत जनजागृती करण्यात अली. त्याची काही क्षणणचत्रे 

खालीलप्रमाणे. 

 

 

भुंफई भॅयथॉन २०१९ वासुदेवाभापफ त  न ागतृी.mp4
 

मुंबई%20मॅरथॉन%20२०१९%20वासुदेवामार्फत%20जनजागृती.mp4
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७. मा. महापौर महोदय व मा. अयकु्त, मुबंइ महानगरपाणलका याचंी सयंकु्त पत्रकार 

पररषद- 

 दद. २४.०१.२०१९ रोजी महापाणलका मुख्यालयातील पत्रकार पररषद दालनात मा. महापौर 

महोदय व मा. अयुक्त, मंुबइ महानगरपाणलका यांची रणहवाशयांमध्ये ‘लोकशाही पंधरवडा’ या 

काययक्रमाची वातावरण णनर्ममती व्हावी याकररता पत्रकार पररषदचेे अयोजन करण्यात अले होते.  

 

पत्रकार पररषदचेी प्रसे नोट 
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संयकु्त पत्रकार पररषदेमधीऱ काही ऺणचित्र े
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‘लोकशाही पधंरवडा-२०१९’    

दद. २६.०१.२०१९ 
 

                                                       २६                

                                         .                                     

             .       ,   .   .                                                      

           .                                                              

            ७३ व ७४ व्या घटनादरुुस्तीची माणहती   ऊ  ‘लोकशाही, णनवडणूक व सुशासन’ या 

        त                      .                                              

’  . २६         , २०१९      . १०         ,२०१९’             लोकशाही पंधरव         

                    , नागररकांनी या ‘        पंधरव  ’          मोठ्या संख्येने भाग 

        १८                                                    -                   

                               ,               अले.                  . 

                 .               ,          ,   .           ,     ,           

            ,   .   . ए. ए .  -   ,    .      (   ),   .             ,            

   .      (  .   .)   इ                 /                   .                   

क्षणणचते्र 

 

२६.०१.२०१९ यो ीच ेभा. भहाऩौयांचे बाषण.mp4
 

२६.०१.२०१९%20रोजीचे%20मा.%20महापौरांचे%20भाषण.mp4
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                                 २४                                       

                                                     ‘       ,                 ’    

                                               .        ,“               -२०१९” 

                                                                                 

                                                  .                          

      .. 

               – ‘  ’                – ‘  /   ’ 

 

 
 

              – ‘  ’ 
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‘लोकशाही पधंरवडा-२०१९’    

दद. २७.०१.२०१९ 

प्रशासकीय णवभाग – अर/ईत्तर 

 ‘अर/ईत्तर’ मधील                                                           

                                     

WhatsApp Video 2019-01-28 at 2.52.42 AM.mp4
 

    Ctrl + Click -> Ok  

                                                                          

WhatsApp Video 2019-01-28 at 3.12.07 AM.mp4
   

       Ctrl + Click -> Ok 

                                                                  

WhatsApp Video 2019-01-28 at 3.13.57 AM.mp4
 

        Ctrl + Click -> Ok 

WhatsApp%20Video%202019-01-28%20at%202.52.42%20AM.mp4
WhatsApp%20Video%202019-01-28%20at%203.12.07%20AM.mp4
WhatsApp%20Video%202019-01-28%20at%203.13.57%20AM.mp4
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‘लोकशाही पधंरवडा-२०१९’    

दद. २८.०१.२०१९ 
 

प्रशासकीय णवभाग – ‘टी’ 

‘टी’           मुलंुड कॉलनी म.न.पा. शाळेतील णचत्रकला स्पधेची क्षणणचते्र  

  
 

 ‘टी’           मुलंुड येथील दीनदयाल ईपाध्याय म.न.पा. शाळेतील जनजागृती पदयाते्रची 

क्षणणचते्र  
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‘लोकशाही पधंरवडा-२०१९’    

दद. २९.०१.२०१९ 
 

प्रशासकीय णवभाग – ‘के/पणिम’ 

 ‘  /पणिम’ णवभागातील डी. एन. नगर, म.न.पा. सावयजणनक शाळेत/महाणवद्यालय येथे अयोणजत 

केलेल्या णनबंध स्पधेची क्षणणचत्रे  

  

 

प्रशासकीय णवभाग – ‘एम /पणिम’ 

 ‘ए /    ’           चेंबुर नाका मंुबइ महानगरपाणलका शाळेने अयोणजत केलेल्या 

पथनाट्याची क्षणणचते्र व ध्वनीणचत्रर्ीत 

  

mwest chembur pathnaty.mp4
 

mwest%20chembur%20pathnaty.mp4
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‘लोकशाही पधंरवडा-२०१९’    

दद. ३०.०१.२०१९ 
 

प्रशासकीय णवभाग – ‘इ’  

 भायखळा पूवय म.न.पा. शाळा येथे मा. श्री. शंकरवार, ईप अयुक्त (परर.-२), सहा. अयुक्त श्री. 

अते साहबे, श्री. राम कराड,े णनवडणूक ऄधीक्षक यांच्या ईपणस्थतीत स्वच्छ सवेक्षण मोणहमेमध्ये 

लोकशाही पंधरवड्याचा बॅनर लावून जनजागृती करतानाची क्षणणचते्र  

 
 

प्रशासकीय णवभाग – ‘टी’ 

 मुलंुड येथील डी. डी. ईदूय शाळेत ‘लोकशाही, णनवडणूक व सुशासन’ या णवषयावर अयोणजत 

करण्यात अलेल्या णनबंध स्पधेची क्षणणचत्रे 
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प्रशासकीय णवभाग – ‘ए’  

                          ,                       ,                                   
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प्रशासकीय णवभाग – ‘ए /    ’  

                 (    ), ए /                                      ‘       ,           

      ’                                      ,    -                                           
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‘लोकशाही पधंरवडा-२०१९’    

दद. ०२.०२.२०१९ 
 

प्रशासकीय णवभाग – ‘ए /    ’  

 प्रशासकीय ऄणधकारी (शाळा),    णवभागातरे् लोकशाही पंधरवडा ऄंतगयत ‘लोकशाही, णनवडणूक व 

सुशासन’ या णवषयावर अयोणजत केलेल्या णचत्रकला स्पधेची काही क्षणणचत्रे 
 

 

 
 

प्रशासकीय णवभाग – ‘  ’ 

 प्रशासकीय ऄणधकारी (शाळा),    णवभागातरे् लोकशाही पंधरवडा ऄंतगयत ‘लोकशाही, णनवडणूक व 

सुशासन’ या णवषयावर अयोणजत केलेल्या       स्पधेची काही क्षणणचत्र े
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‘लोकशाही पधंरवडा-२०१९’    

दद. ०३.०२.२०१९ 
 

प्रशासकीय णवभाग – ‘ए /   ’ 

 एर्/ईत्तर’                              -      , ए .  .    .ए .                 

लोकशाही पंधरवडा ऄंतगयत ‘लोकशाही, णनवडणूक व सुशासन’ या णवषयावर                         

       काही क्षणणचत्र े             

 

FNorth Ward Rally.mp4
 

 

 एर्/ईत्तर’ णवभागातील ऍंटोपणहल येथील कोरबा-णमठागर, एस.अय.डब्लू.एस. महाणवद्यालयामार्य त 

लोकशाही पंधरवडा ऄंतगयत ‘लोकशाही, णनवडणूक व सुशासन’ या णवषयावर अयोणजत केलेल्या          

काही क्षणणचत्रे  

 

 

 

FNorth%20Ward%20Rally.mp4
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प्रशासकीय णवभाग – ‘  /   ’ 

 अर/ईत्तर णवभागातील दणहसर येथील शीख बांधवांच्या माणसक प्राथनास्थळी गुरुद्वारामध्य णवभाग 

णनरीक्षक   .                                                                 

गुरुद्वायाभध्मे  न ागतृी.mp4
 

 

प्रशासकीय णवभाग – ‘इ’ 

 ‘ ’ णवभागातील                                         (        )                      २४ 

वे झाडे, रू्ल,े र्ळे प्रदशयन काययक्रमात “लोकशाही पधंरवडा” काययक्रमाऄंतगयत ‘लोकशाही, णनवडणूक व सुशासन’ या 

णवषयाचे बॅनसय लावून जनजागतृी करण्यात                            
 

 

 

 

याणी फागेत  न ागतृी.mp4
 

गुरुद्वारामध्ये%20जनजागृती.mp4
राणी%20बागेत%20जनजागृती.mp4

