
दि. 14 एप्रिल 2018 रोजी व्याख्यान, पथनाटय सािरीकरण पुस्तक वाटप व प्रवप्रवध शासकीय 
योजनाांची मादिती िेऊन बाटीमार्फ त मिामानव डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या 127 व्या जयांतीननममत्त 

समता सप्तािाची साांगता व ज्ञान दिवस सांपन्न  
डॉ. बाबासािेब आांबेडकर सांशोधन व िमशक्षण सांस्था, बाटी, पुणे मार्फ त दि 8/04/2018 ते दि. 

14/04/2018 िरम्यान मिामानव डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या 127 व्या जयांती ननममत्त समता सप्ताि व 
दि 14 एप्रिल 2018 िा दिवस ज्ञान दिवस म्िणून साजरा करण्यात आला.  

डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या जजल्िाधधकारी कायाफलय, पुणे येथील पुतळयाला पुष्पिार करून बाटीचे 
मा. मिासांचालक कैलास कणसे याांनी अमिवािन केले व मानवांिना िेऊन जयांती दिनाची सुरूवात केली.  

दि. 14 एप्रिल 2018 रोजी बाटीच्या पुणे येथील मुख्यालयात आयोजजत ज्ञान दिवस व समता 
सप्तािाचे साांगता समारांिासाठी मा. अनांतकुमार ताकवाले, पारपत्र अधधकारी िे या कायफक्रमाला िमुख अनतथी 
म्िणून लािले. डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या िनतमेला पुष्पिार अपफण करून कायफक्रमाला सुरूवात झाली. 
िारांिी िमुख पािुण्याांच्या िस्ते फर्त कापून व लािार्थयाफला पुस्तक वाटप करून बाटीच्या पुस्तक प्रवतरण 
स्टॉलचे उिघाटन करण्यात आले.   

यािसांगी बाटीचे मा. मिासांचालक, कैलास कणसे, याांच्या िस्ते पुष्पगुच्छ व पुस्तके िेट िेऊन मा. 
पारपत्र अधधकारी अनांतकुमार ताकवाले याांचे स्वागत करण्यात आले.  

मा. अनांतकुमार ताकवाले, पारपत्र अधधकारी याांनी आपल्या िाषणात डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांनी 
िेऊ केलेल्या मानवतावािी आणण प्रवज्ञानननष्ठ बौिध धम्माची मादिती दिली आणण डॉ. बाबासािेब आांबेडकराांना 
सुमशक्षक्षत वगाफकडून अपेक्षक्षत असलेली  सामाजजक बाांधधलकी जोपासण्याासाठी आवािन केले.  

मा. कैलास कणसे, मिासांचालक, बाटी याांनी तयाांच्या िाषणात वस्तूननष्ठ कायफ करून समाजातील 
शेवटच्या घटकापयतं योजनाांचे लाि पुरप्रवण्याकरीता एक चळवळ बाटीच्या माध्यमातून उिारण्याप्रवषयी मानस 
व्यक्त केला  

डॉ. ननतीन िाांडे, सिाय्यक िकल्प सांचालक, कौशल्य प्रवकास प्रविाग, बाटी, पुणे याांनी स्वररधचत 
मिमवांिन सािर करून गीतातून डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांना अमिवािन केले. 

बाटीच्या मा. ननबांधक सप्रवता नलावडे याांनी कायफक्रमाची िस्तावना केली. बाटीच्या कायाफची मादिती 
िेण्याबरोबरच बाटीने मा. मिासांचालक कैलास कणसे याांच्या मागफिशफनाखाली सुरू केलेल्या उपक्रमाांची 
उपजस्थताांना मादिती दिली. यात िामुख्याने पुण्यापासून गडधचरोली पयतं सुरू करण्यात येणाऱ्या बाटीच्या 
मागफिशफन कें द्ाांची आणण एम.पी.एस.सी., यु.पी.एस.सी. करीता लािाथी सांख्येत केलेल्या वाढीबाबत मादिती 
दिली.  

डॉ. मुकेश िपुारे, िकल्प सांचालक, िमशक्षण प्रविाग, बाटी, पुणे याांनी आांबेडकरवाि, ततव व व्यविार 
या प्रवषयावर उपजस्थताांना मागफिशफन केले. डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या राजकीय, सामाजजक, शैक्षणणक, 
धाममफक व साांस्कृनतक अशा प्रवप्रवधाांगी कायाफची व प्रवचाराांची तयाांनी आपल्या व्याख्यानातून मादिती दिली. 

डॉ. राजू आडागळे, सिाय्यक िाध्यापक, सांशोधन प्रविाग, बाटी, पुणे याांनी डॉ. बाबासािेब आांबेडकर 
याांचे जाती ननमूफलनप्रवषयक प्रवचार या प्रवषयावर मागफिशफन केले. जाती ननमूफलनाकरीता डॉ. बाबासािेब 
आांबेडकराांनी माांडलेल्या मसिधाांतात सििोजन, आांतरजातीय प्रववाि आणण जातीप्रवषयक मानमसकतेत बिल या 
सुचप्रवलेल्या उपायाांबाबत मादिती िेण्याबरोबरच जातीननमूफलनाच्या सिर ियतनाांना दिलेल्या सांवैधाननक व 
कायिेशीर आधाराची मादिती तयाांनी दिली.  

बाटीच्या समताितूाांनी आपले पथनाटय कलाप्रवष्कारातून डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांचा आम्िी 
िथमत: आणण अांनतमत: िारतीय आिोत िा सांिेश िेऊ केला.   

डॉ. ह्रप्रषकेश िेशमुख याांनी उपजस्थताांना आरोग्यप्रवषयक मागफिशफन केले. 



सिर कायफक्रमाचे आिार ििशफन रूपाली आवले, िकल्प सांचालक, कौशल्य प्रवकास प्रविाग, बाटी, पुणे याांनी 
व सूत्रसांचालन आरती डोळस, िकल्प सांचालक, िकाशन व िमसिधी प्रविाग, बाटी, पुणे याांनी केले. राष्रगीताने 
कायफक्रमाची साांगता करण्यात आली. 

सिर दिवशी बाटी, मुख्यालय, पुणे येथे प्रवप्रवध शासकीय प्रविागाांमार्फ त राबप्रवण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनाांची 
मादिती िेणाऱ्या स्टॉल्सचे आयोजन करण्यात आले िोते. यात,  

I.सादितयरतन लोकशदिर अण्णािाऊ साठे प्रवकास मिामांडळ, मयाफदित, मुांबई.  
II.वसांतराव नाईक प्रवमुक्त जाती व िटक्या जमती प्रवकास प्रवकास मिामांडळ, मयाफदित, मुांबई. 
III.मिातमा रु्ले मागासवगफ प्रवकास मिामांडळ मयाफदित, मुांबई..  
IV.सांत रोदििास प्रवकास मिामांडळ मयाफदित, मुांबई. 
V.आदिवासी सांशोधन व िमशक्षण सांस्था. 
• बाटीमार्फ त 85 टक्के सवलतीच्या िराने प्रवप्रवध पुस्तकाांचे प्रवतरण करण्यात आले. 
• मादिती व जनसांपकफ  मिासांचालनालय, मिाराष्र शासन याांचे मार्फ त िकामशत डॉ. बाबासािेब आांबेडकर 

याांच्या अष्टपैलू व्यजक्तमतवावर आधाररत लेख असणाऱ्या जयांती प्रवशेषाांकाच्या िनत समताितूाांमार्फ त 
प्रवप्रवध समाजघटकाांना प्रवतररत करण्यात आल्या 

• तरूण िारत वतृ्तपत्रािवारे डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या कायाफवर आधाररत काढण्यात आलेल्या प्रवशेष 
पुरवणीचे प्रवतरण करण्यात आले. 

याव्यनतररक्त समता सप्तािा िरम्यान मिाराष्रिर प्रवप्रवध सांस्था, सांघटना, प्रवद्याथी, सामाजजक कायफकते व 
नागररक याांचेमार्फ त डॉ. बाबासािेब आांबेडकर याांच्या जयांतीननममत्त राबप्रवण्यात येणाऱ्या िबोधनातमक 
कायफक्रमाांमध्ये मान्यवर, स्पधफक इ. ना प्रवतरणासाठी 85 टक्के सवलतीच्या िरात पुस्तके उपलब्ध करून 
िेण्यात आली.  

  

 


