
क्रांतीदिनरदनदित्त बरर्टीिरर्फ त िहरड येथे प्रबोधनरत्मक करयफक्िरांचे आयेजन 

महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असृ्पश्य जनतेला साववजननक पानवठयांवर पाणी नपण्याचा मूलभूत 

हक्क नमळवून देण्याकरीता नद. 20 माचव 1927 रोजी महाड येथे चवदार तळे सत्याग्रह केला. या क्ांती नदनाच्या 

स्मरणाथव नद. 18 ते 20 माचव 2018 दरम्यान महाड चवदार तळे येथे जमणाऱ्या लाखो अनुयायांकरीता बार्टीमार्व त 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्र ीय स्मारक, महाड येथे सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभागाचे मा. ना. 

मंत्री श्री राजकुमार बडोले यांचे मागवदशवनाखाली नवनवध प्रबोधनात्मक कायवक्मांचे आयोजन करण्यात आले आहे.  

सदर कायवक्मास श्री अनंत गीते, मा. ना. कें द्रीय मंत्री, अवजड उद्योग आनण साववजननक के्षत्र उपक्म मंत्री, भारत 

सरकार यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंनत्रत करण्यात आले आहे. सदर कायवक्माचे अध्यक्षस्थान श्री राजकुमार बडोले, 

मा. ना. मंत्री, सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग हे भूषनवणार आहेत. सदर कायवक्मास खालील मान्यवरांची 

नवशेष उपस्स्थती असणार आहे, 

• श्री. नदलीप कांबळे, मा. ना. राज्यमंत्री, सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य, मदत व पुनववसन, भूकंप पुनववसन, 

अल्पसंख्ांक नवकास व वक्फ, महाराष्ट्र  राज्य  

• श्री. रनवंद्र चव्हाण, मा. ना. राज्यमंत्री, बंदरे, वैद्यकीय नशक्षण, मानहती तंत्रज्ञान, अन्न व नागरी पुरवठा, महाराष्ट्र  राज्य 

तथा पालकमंत्री रायगड नजल्हा. 

• श्रीमती आनदती तर्टकरे, मा. अध्यक्षा, रायगड नजल्हा पररषद. 

• श्री. श्रीरंग बारणे, मा. लोकसभा सदस्य. 

• श्री. जयंत पार्टील, मा. नवधानपररषद सदस्य. 

• श्री. सुननल तर्टकरे, मा. नवधानपररषद सदस्य. 

• श्री. अननल तर्टकरे, मा. नवधानपररषद सदस्य. 

• श्री. ननरंजन डावखरे, मा. नवधानपररषद सदस्य. 

• श्री. बाळाराम पार्टील, मा. नवधानपररषद सदस्य. 

• श्री. भरत गोगावले, मा. नवधानसभा सदस्य.  

• श्री. सुरेश लाड, मा. नवधानसभा सदस्य. 

• श्री. धैयवशील पार्टील, मा. नवधानसभा सदस्य. 

• श्री. प्रशांत ठाकूर, मा. नवधानसभा सदस्य. 

• श्री. मनोहर भोईर, मा. नवधानसभा सदस्य. 

• श्री. सुभाष पार्टील, मा. नवधानसभा सदस्य. 

• श्री. अवधुत तर्टकरे, मा. नवधानसभा सदस्य. 

• श्रीमती से्नहलताई जगताप कामत, मा. नगराध्यक्षा, महाड नगरपानलका. 

• श्री. नदनेश वाघमारे (भाप्रसे), सनचव, सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग, महाराष्ट्र  राज्य 

• श्री. नमनलंद शंभरकर (भाप्रसे), आयुक्त समाजकल्याण, महाराष्ट्र  राज्य. 

नद. 18 ते 20 माचव 2018 दरम्यान बार्टीचे समतादूत महाड चवदार तळे पररसरात खालील 3 नवषयांवर आधाररत 

पथनार्टय सादर करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कायावची मानहती लोकांपयंत पोहोचनवणार आहेत, 

1. भारतीय संनवधान 

2. महाडचा मुस्क्तसंग्राम 

3. सानवत्रीबाई रु्ले यांचे शैक्षनणक कायव 

नद. 19 व 20 माचव 2018 रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्र ीय स्मारक, महाड येथे खालील प्रबोधनात्मक 

कायवक्मांचे आयोजन करण्यात आले आहे, 



• नद. 19/3/2018 रात्रौ. 9 ते 12 वा. प्रा. प्रकाशकुमार वानखेडे व कलाकार समूहामार्व त नभमा तुझ्या जन्मामुळे 

नार्टक सादरीकरण  

• नद. 20/3/2018 स. 9  ते दु. 1 वा. महाराष्ट्र ाचा बालव्याख्ाता शादुवल सोनवले याचे रु्ले-शाहू-आंबेडकरी नवचार 

मांडणारे प्रबोधनात्मक व्याख्ान 

• नद. 20/3/2018 दु. 1 वा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अनभवादन. 

• नद. 20/3/2018 दु. 1 ते 1.30 वा. अनभवादन :- चवदार तळे, क्ांतीसं्तभ व छत्रपती नशवाजीमहाराजांचा पुतळा. 

• नद. 20/3/2018 दु. 1.35 ते 1.40 वा. प्रमुख पाहुण्यांचे स्वागत 

• नद. 20/3/2018 दु. 1.40 ते 1.50 वा. प्रास्तानवक, महासंचालक, बार्टी. 

• नद. 20/3/2018 दु. 1.50 ते 2.15 वा. प्रमुख अनतथी भाषणे. 

• नद. 20/3/2018 दु. 2.15 ते 2.25 वा. श्री. राजकुमार बडोले, मा. ना. मंत्री, सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग 

• नद. 20/3/2018 दु. 2.25 ते 2.30 वा. आभार 

• नद. 20/3/2018 दु. 2.30 ते सायं. 4.30 वा. सुप्रनसदध गायक श्री. अननरूदध वनकर यांचा आंबेडकरी गाण्यांचा 

शानहरी जलसा 

• नद. 20/3/2018 सायं. 4.30 ते सायं. 6.30 वा. श्री. राहूल भंडारे नदग्दनशवत सॅ्टचू्य ऑर् नलबर्टी नार्टकाचे 

सादरीकरण. 

तरी महाड येथे जमणाऱ्या सवव अनुयायांनी सदर प्रबोधनात्मक कायवक्मांचा लाभ घ्यावा ही नवनंती.  

 

श्री. कैलास कणसे (भापोसे) 

महासंचालक 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन 

व प्रनशक्षण संस्था, बार्टी, पुणे. 


