विभागाची माहिती (About the Department)


डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, बार्टी, पण
ु े मार्फत समता, सामाजिक न्याय,
स्वातंत्र्य, बंधुभाव, िातीय दभ
ु ाफवनांचे समूळ उच्चार्टण, वैज्ञाननक दृष्र्टीकोन, सामाजिक, नैनतक

मूलयांचे संवधफन करण्यासाठी ज्या महामानवांनी आपले आयुष्य खचफ केले तयांचे िीवनचररत्र व ववचार
आम िनतेमध्ये खोल रूिले िावे व िनतेने यातून प्रेरणा घेऊन सामाजिक सलोखा ननमाफण व्हावा या
महततवपूणफ व प्रेरणादायी उद्देशाने संबंधधत ववषयांवरील ववववध पुस्तकांचे मुद्रण, प्रकाशन व ववतरण या

संस्थेमार्फत केले िात आहे . यात डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर, महातमा िोनतराव र्ुले, साववत्रीबाई र्ुले,
छत्रपती शहू महाराि, संत गाडगेबाबा, बसवेश्वर, भगवान गौतम बुदध, सयािीराव गायकवाड इ.
अनेक थोर समािसुधारकांचे िीवनकायाफवर आधाररत नामवंत लेखकांच्या पुस्तकांचा समावेश आहे .


आततापयंत

एकूण

2,096

शाळा,

46

मिाविद्यालये,

41

शासनमान्य

नोंदणीकृत

सािवजननक

िाचनालये, 15,000 ग्रामपंचायती आणण 26 विविध संघटना ि सेिाभािी संस्ांना पुसतकांचे विनामूल्य
वितरण करण्यात आले आिे .


दद. 18 र्ेब्रुवारी 2016 च्या मा. ननयामक मंडळाच्या बैठकीतील मंिूर ववषय क्र. 52 अन्वये व दद.

27 िून 2016 रोिी मा. महासंचालक, बार्टी, पुणे यांनी प्रकाशन ववभागाच्या घेतलेलया आढावा
बैठकीतील

ननणफयान्वये

बार्टीकडे

सद्यजस्थतीत

उपलब्ध

असलेली

पुस्तके

शाळा,

महाववद्यालये,

सावफिननक वाचनालये यांना ववनामूलय व खासगी व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, नोंदणी नसलेली वाचनालये

इ. ना मळ
ककं मतीच्या 15% इतकी रक्कम आकारून ववतररत करण्यात येत आहे . सदर उपक्रमास
ू
सवफच स्तरातून प्रचंड प्रनतसाद प्राप्त झाला असून आततापयंत महाराष्रातील ववववध जिलहयांतील हिारो

लाभार्थयांनी पुस्तकांचा लाभ घेतला आहे . सदर उपक्रमाचा अप्रतयक्ष पररणाम शाळा, महाववद्यालये,
सावफिननक

वाचनालये

यांचेमध्ये

पुस्तकांचा लाभ घेतला िात आहे .


िागत
ृ ी

ननमाफण

होऊन

तयांचक
े डूनही

मोठया

प्रमाणात

ववनामूलय

पस्
ु तकांचे माध्यमातन
ू समता व सामाजिक न्यायावर आधाररत ववचारधारा पोहोचवन
ू िनिागत
ृ ीचे सदर
काम बार्टीला अव्याहतपणे करता यावे याकरीता याआधी खरे दी करण्यात आलेलया व काही नव्याने प्राप्त
प्रस्तावांअन्वये बार्टीचे ध्येय उदददष्र्टांना अनुसरून असलेलया पुस्तकांच्या खरे दीस व ववतरणास मा.

ननयामक मंडळाची मान्यता घेण्यात आली आहे . यात मराठीप्रमाणेच दहंदी व इंग्रिी राष्रीय व
आंतराष्रीय स्तरावरील दिेदार पुस्तकांचा समावेश करण्यात आला आहे .
विनामूल्य पुसतके ममळण्याकरीता प्रक्रिया (How to Apply Process or Eligibility)


ववनामूलय पुस्तके घेऊ इजच्छणाऱ्या शाळा, महाववद्यााालये अथवा वाचनालयाच्या प्रनतननधींनी संबंधधत
संस्था प्रमुखांच्या सही शशक्क्याननशी बार्टीचे पुणे येथील कायाफलयात मागणीपत्र सादर करणे आवश्यक
आहे .



पुस्तके घेणेकरीता संबंधधत संस्थेच्या प्रनतननधींनी बार्टीचे पुणे येथील कायाफलयात प्रतयक्ष येणे आवश्यक
आहे .





15% दराने पुसतके ममळण्याकरीता प्रक्रिया:-

15 र्टक्के दराने पुस्तके बार्टीचे पुणे कायाफलयात रोख रक्कम भरून शमळतील.

15 र्टक्के दराने पुस्तके शमळववण्याकरीता इच्छुक व्यक्ती अथवा संस्थांनी पॅन काडफची झेरॉक्स प्रत दे णे
अननवायफ आहे



पुस्तके घेणेकरीता संबंधधत व्यक्ती/संस्थेच्या प्रनतननधींनी बार्टीचे पुणे येथील कायाफलयात प्रतयक्ष येणे
आवश्यक आहे .

फलश्रुती (Achievements)


बार्टीमार्फत

ववनामूलय

पुस्तक

ववतरण

उपक्रमा

अंतगफत

आततापयंत

एकूण

2,096

शाळा,

46

महाववद्यालये, 41 शासनमान्य नोंदणीकृत सावफिननक वाचनालये, 15,000 ग्रामपंचायती आणण 26
ववववध संघर्टना व सेवाभावी संस्थांना पुस्तकांचे ववनामूलय ववतरण करण्यात आले आहे .


15 र्टक्के दराने पुस्तक ववतरण उपक्रमा अंतगफत आततापयंत सुमारे 4000 व्यक्ती व संस्थांना सशुलक
पस्
ु तक ववतरण करण्यात आले आहे .



पुस्तके ववतरणाकरीता बार्टीमार्फत ववववध ददनववशेष व महापुरूषांच्या ियंती व स्ममत
ृ ीददनाननशमतत
महाराष्रातील ववववध जिलहयांत स्पधाफ, सांस्कृनतक कायफक्रम व समतारथादवारे प्रबोधनातमक कायफक्रमांचे
आयोिन करून

तसेच ववववध संस्था,

संघर्टनांमार्फत आयोजित कायफक्रमांमध्ये

येणाऱ्या

प्रेक्षकांना

ववतरणाकरीता पुस्तके उपलब्ध करून महाराष्रभर पुस्तक ववतरण व तया माध्यमातून सामाजिक न्याय
व समतेवर आधाररत ववचार घराघरात पोहोचववण्याचा प्रयतन करण्यात आला. तयातील काही महतवपण
ू फ
कायफक्रमांचा उललेख खालीलप्रमाणे,

1. दद. 14 व 15 िुलै 2016 दरम्यान छत्रपती शाहू महाराि यांच्या ियंतीननशमतत पुणे येथे आयोजित
राज्यस्तरीय वक्ततृ व स्पधेत महाराष्राच्या ववववध जिलहयांतून सहभागी झालेलया स्पधफकांना पस्
ु तकांचे
ववतरण

2. दद. 1 ऑगस्र्ट 2016 रोिी अण्णाभाऊ साठे यांच्या ियंतीननशमतत पण
ु े येथे आयोजित राज्यस्तरीय
गायन स्पधेत महाराष्राच्या ववववध जिलहयांतून सहभागी झालेलया स्पधफकांना पुस्तकांचे ववतरण

3. दद. 19 ऑगस्र्ट 2016 रोिी यु.पी.एस.सी पररक्षेत प्रथम क्रमांकाने उततीणफ झालेलया दर्टना डाबी या

अनुसूधचत िातीतील प्रथम मदहलेचा मुंबई येथे आयोजित भव्य सतकार कायफक्रमात र्टीना डाबीसह
उपजस्थत पेक्षकवगाफस बार्टीमार्फत पुस्तके ववतररत करण्यात आली.

4. दद. 7 सप्र्टें . 2016 रोिी आद्य क्रांतीवीर उमीिीरािे नाईक यांच्या ियंतीननशमतत तयांचे िन्मगावी
शभवडी, ता. पुरंदर, जि. पुणे येथे उपजस्थत हिारो नागररकांना बार्टीमार्फत पुस्तक ववतरण करण्यात
आले. समतारथाचे माध्यमातून प्रश्नमंिुषेच्या उपक्रमादवारे वविेतया उमेदवारांना बक्षक्षसरूपात पुस्तकवार्टप

5. दद. 26 सप्र्टें बर 2016 रोिी पुणे कराराननशमतत सवफसामान्य नागररकांकरीता पुणे येथे आयोजित
एकपात्री

प्रयोग

व

व्याख्यानांचे

कायफक्रमाकरीता

उपजस्थत

नागररकांना

बार्टीमार्फत

करण्यात आले
6.

पुस्तक

ववतरण

दद. 10 ते 14 ऑक्र्टोबर 2016 रोिी धम्मचक्रप्रवतफन ददनाननशमतत ददक्षाभूमी, नागपूर येथे आयोजित

ग्रंथोतसवात हिारो नागररकांना बार्टीमार्फत पुस्तक ववतरण करण्यात आले. समतारथाचे माध्यमातून
प्रश्नमंिुषेच्या उपक्रमादवारे वविेतया उमेदवारांना बक्षक्षसरूपात पुस्तकवार्टप करण्यात आले.

7. दद. 11 नोव्हें . 2016 ते 14 नोव्हें . 2016 या कालावधीत नागपूर येथे आयोजित ॲग्रो जव्हिन

प्रदशफनात सहभाग घेऊन महाराष्रातन
आलेलया शेतकरी बांधवांना बार्टीमार्फत सामाजिक समता व
ू
न्यायावर आधाररत पुस्तकांचे ववतरण करण्यात आले.

8. दद. 24 नोव्हें . 2016 ते दद. 28 नोव्हें . 2016 दरम्यान कऱ्हाड, सातारा येथे आयोजित यशवंतराव
चव्हाण कृषी प्रदशफनात बार्टीमार्फत पुस्तक ववतरणाचे ननयोिन करण्यात आले आहे

9. दद. 26 नोव्हें बर 2016 रोिी संववधान ददनाननशमतत व 6 डडसेंबर 2016 रोिी डॉ. बाबासाहे ब
आंबेडकर

यांच्या

महापररननवाफण

ददनाननशमतत

ववववध

संस्थांनी

आयोजित

केलेलया

कायफक्रमात

ववतरणाकरीता बार्टीचे प्रकाशन ववभागामार्फत संववधानाच्या प्रास्ताववका, पॉकेर्ट कॅलें डर आणण पुस्तके
उपलब्ध करून दे ण्यात आली.
10.
मंबई

6 डडसेंबर 2016 रोिी डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यांच्या महापररननवाफण ददनाननशमतत चैतयभम
ू ी,

येथे

येणाऱ्या

हिारो

नागररकांना

बार्टीमार्फत

पुस्तक

ववतरण

करण्यात

आले.

समतारथाचे

माध्यमातून प्रश्नमंिुषेच्या उपक्रमादवारे वविेतया उमेदवारांना बक्षक्षसरूपात पुस्तकवार्टप करण्यात आले.

25 डडसेंबर 2016 रोिी मनुस्मत
ृ ी दहन ददनाचे स्मरणाथफ, महाड येथे येणाऱ्या हिारो

11.

नागररकांना

बार्टीमार्फत

पुस्तक

ववतरण

करण्यात

आले.

समतारथाचे

उपक्रमादवारे वविेतया उमेदवारांना बक्षक्षसरूपात पस्
ु तकवार्टप करण्यात आले.

माध्यमातून

प्रश्नमंिुषेच्या

दद. 1 िानेवारी 2017 रोिी शौयफ ददनाननशमतत शभमा कोरे गाव येथे िमा होणाऱ्या हिारो

12.

नागररकांना पुस्तकांचे ववतरण करण्यात आले व समतारथाचे माध्यमातून प्रश्नमंिुषेच्या उपक्रमादवारे
वविेतया उमेदवारांना बक्षक्षसरूपात पुस्तकवार्टप करण्यात आले.
दद.

13.

14

िानेवारी

2017

रोिी

औरं गाबाद

येथील

डॉ.

बाबासाहे ब

आंबेडकर

मराठवाडा

ववद्यााापीठाचे नामांतर ददनाच्या स्मरणाथफ औरं गाबाद येथे िमा होणाऱ्या हिारो नागररकांना पस्
ु तकांचे

ववतरण करण्यात आले व समतारथाचे माध्यमातून प्रश्नमंिुषेच्या उपक्रमादवारे वविेतया उमेदवारांना
बक्षक्षसरूपात पुस्तकवार्टप करण्यात आले.

दद. 1 र्ेब्रुवारी 2017 ते 15 र्ेब्रुवारी 2017 दरम्यान हरयाण राज्यात आयोजित आंतरराष्रीय

14.

पुस्तक मेळाव्यात सहभागी होऊन नागररकांना पुस्तकांचे ववतरण करण्यात आले

सादहतय संमेलने, ववववध संस्थांनी आयोजित केलेलया स्पधाफ, कायफक्रम, सामाजिक उपक्रम

15.

प्रसंगी ववतरणाकरीता मागणीनुसार पुस्तके उपलब्ध करून दे ण्यात आली. उदा. दद. रोिी वपंपरी
धचंचवड येथे आयोजित सादहतय संमेलनात पुस्तक ववतरण, 15 ऑगस्र्ट, 26 िानेवारी रोिी ववववध
शाळा,

महाववद्यालये ,

संस्था,

संघर्टनांनी

आयोजित

कायफक्रमांमध्ये

ववतरणाकरीता

बार्टीमार्फत

पुस्तकांचा पुरवठा करण्यात आला.

प्रगतीपथावर असलेले प्रकलप:-

पाली त्रिवपटकाचे मराठीत भाषांतर:- महाराष्र शासन ननणफय क्र बैठक-2015/प्र.क्र.131/बांधकामे दद. 13
िानेवारी 2016 अन्वये पाली त्रत्रवपर्टकाचे मराठीत भाषांतर कामाकरीता उधचत ननणफय घेण्याकरीता गदठत
करण्यात आलेलया राज्यस्तरीय सशमतीला सदर कामाकरीता सहाय्य करण्याकरीता मा. महासंचालक, बार्टी यांचे
अध्यक्षतेखाली उपसशमती गदठत करण्यात आली आहे . महे श दे वकर, ववभाग प्रमुख, पाली ववभाग, साववत्रीबाई
र्ुले, पण
ु े ववद्यााापीठ यांचेकडून

पाली त्रत्रवपर्टकाचे मराठीत भाषांतर करणे कामाचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे .

सदर प्रस्ताव मान्यतेस्तव शासनाकडे पाठववण्यात आला आहे . शासन स्तरावरून मान्यता शमळताच सदर कामास
सुरूवात करण्यात येणार आहे .

प्रकल्पाची व्याप्ती:- बार्टीचे पुस्तक ववतरणाचे सदर उपक्रमांअंतगफत महाराष्राच्या 36 जिलहयांमधील हिारो

व्यक्ती, संस्था, शाळा, महाववद्यालये, वाचनालये, ग्रामपंचायती आदींनी मौलयवान पुस्तकांचा लाभ शमळववला
आहे . याव्यनतररक्त नागपरू , औरं गाबाद, सातारा व पण
ु े अशा ववववध जिलहयांमध्ये
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