उदघाटन सत्र (स. 10.00 )

मा. ना. श्री अर्जन
ु र्ी खोतकर,
(राज्य मंत्री, वस्त्रोद्योग, पशजसंवर्ुन, दग्ज र्ववकास, मत्यववकास तथा पालकमंत्री नांदेड जर्ल्हा )
यांचे अध्य्क्षतेखाली

मा. श्रीमती शांताबाई पवार,
(अध्य्कयषा, जर्ल्हाा् पररषद, नांदेड )प्रमजख पाहजणे
मा. श्री डॉ. पंडडत ववद्यासागर,

(कजलगजरु, स्वा.. रा.ती. म. वव. नांदेड)
मा. खा.श्री अशोकरावर्ी चव्हाण,
(लोकसभा सदस्य , नांदेड मतदार संघ तथा मार्ी मजख्यजमंत्री महाराष्ट्र राज्य) प्रमजख पाहजणे
मा. श्रीमती शशलाताई डकशोर भवरे ,

(महापौर,नांदेड वाघाळा शहर महानगरपाशलका, नांदेड.) प्रमजख पाहजणे
मा. आ. श्री अमरनाथ रार्जरकर,

(ववर्ानपररषद सदस्य)) प्रमजख पाहजणे
मा. आ. श्री डी.पी. सावंत,

(ववर्ानसभा सदस्य , नांदेड उत्तर) प्रमजख पाहजणे
मा. आ. श्री हे मंत पाटील,

(ववर्ानसभा सदस्य , नांदेड दजषण) प्रमजख पाहजणे
मा. श्री पजरुषोत्तीमर्ी भापकर,

(ववभागीय आयजक्ता्, औरं गाबाद )प्रमजख पाहजणे

प्रथम सत्र द.ज 10.30 ते द.ज 12.00
स्थाशनक स्वीराज्य संस्था व शासनाचे संबंर् -3 F's चे हस्तांहतरण व उदभवणा-या
अडीअडचणी ( Devolution of 3 F's and issues In Governance)
श्री दत्तात्रय बनसोडे गजरुर्ी,
(मार्ी अध्य्कयष, जर्ल्हा पररषद, लातूर)
श्री राहजल रे खावार, भा.प्र.से.

( आयजक्त, परभणी महानगरपाशलका)
डॉ. ए. एन. शसध्य्कदे वाड,,
(प्राध्य्कयाा्पक, वपपल्स महाववद्यालय, नांदेड)
श्री कांतराव झरीकर,
(मार्ी जर्ल्हा पररषद सदस्य, परभणी)

जव्दतीय सत्र द.ज 12.15 ते द.ज 1.45
स्थाशनक स्वजराज्य संस्थाा्कडू न सवु समावेशक प्रशासन ( Inclusive Governance) कसे करता
येईल?(प्रामजख्याने मडहला व दब
ु घटकासाठी)
ज ल
सौ.शैलर्ा डकशोर स्वामी,
(मार्ी महापौर, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपाशलका, नांदेड)
श्री रामचंद्र शतरके,

(उपाध्य्कयष, जर्ल्हा पररषद, लातजर)
प्रा. डॉ.सजशनल शशंदे,
(ज्ञानोपासक महाववद्यालय, परभणी)
श्रीमती डॉ. शोभा वाघमारे ,
(सामाजर्क कायुकत्याु, नांदेड)

द.ज 2.00 ते द.ज 3.00
भोर्न अवकाश

तृशतय सत्र द.ज 3.00 ते द.ज 4.30
आवश्यक त्या शनवडणूक सजर्ारणा ( Electoral Reforms)
श्री र्ी. श्रीकांत, भा.प्र.से.
(जर्ल्हाशर्कारी, लातूर)
श्री मार्वराव पाटील शेळगावकर,
(सामाजर्क कायुकते, नांदेड)
श्री गणेश दे शमजख,
(आयजक्त , नांदेड वाघाळा शहर महनगरपाशलका नांदेड)
श्री एम.ए. पठाण,
(मार्ी नगरसशचव, औरं गाबाद महानगरपाशलका,)
प्रा. डॉ. बालार्ी कत्तजरवार,
(दे गलूर महाववद्यालय, दे गलूर)

द.ज 4.30 ते 5.30 वा.
खजले चचाुसत्र
श्री र्ी. श्रीकांत, भा.प्र.से.
(जर्ल्हाशर्कारी, लातूर)
श्री मार्वराव पाटील शेळगावकर,
(सामाजर्क कायुकते, नांदेड)
श्री गणेश दे शमजख,
(आयजक्त , नांदेड वाघाळा शहर महनगरपाशलका नांदेड)
श्री एम.ए. पठाण,
(मार्ी नगरसशचव, औरं गाबाद महानगरपाशलका,)
प्रा. डॉ. बालार्ी कत्तजरवार,
(दे गलूर महाववद्यालय, दे गलूर)

