डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर यांच्या 125
व्या जयंती निनित्तािे राज्यािध्ये
“भारतरत्ि डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर
सािानजक सिता सप्ताह” साजरा
करण्याबाबत..
िहाराष्ट्र शासि
सािानजक न्याय व नवशेस सहायय नवभाग

शासि निर्णय क्रिांकः सान्यानव-2015/प्र.क्र.163(५)/बांधकािे
कक्ष क्र.140, पनहला िजला, िंत्रालय नवस्तार,
िादाि कािा िागण, हु तात्िा राजगुरु िागण
िुंबई- 400 032
तारीख: 4 एनप्रल,2016

प्रस्ताविा :1.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांिी भारतीय राज्यघटिेद्वारे दे शाला सिता, स्वातंत्र्य व बंधुत्व या

त्रयीिे सिाजािध्ये एकात्िता नििार् करण्याचा प्रयत्ि केलेला आहे. राज्य घटिेच्या कलि 46 िध्ये
घटिेिे सिाजातील दु बणल वंनचतांबाबत राज्याची जबाबदारी अत्यंत दु रदशीपर्ािे व गांभीयािे ििूद
केलेली आहे. कलि 46 िध्ये “... राज्य हे दु बणलतर जिवगण आनर् नवशेसत: अिुसूनचत जाती व अिुसूनचत
जिजाती यांचे नवशेस काळजीपुवक
ण शैक्षनर्क व आर्थिक नहतसंवधणि करील आनर् सािानजक अन्याय व
सवण प्रकारचे शोसर् यापासूि त्यांचे संरक्षर् करील...” असे ििूद करण्यात आले आहे. वरील निदे शांचे
अिुसंगािे अिुसूनचत जाती व सवण प्रकारचे पीडीत शोसीत असलेलयांिा सािानजक न्याय, आर्थिक व
सािानजक संरक्षर् उपलब्ध करुि दे ण्याबाबत राज्य सरकार सातत्यािे प्रयत्ि करीत आहे. त्या अिुसंगािे
अिुसूनचत जाती, वंनचत दुबणल घटकांच्या सवांगीर् नवकासाचे ध्येय म्हर्ूि नवनवध कलयार्कारी योजिा
राज्यभर राबनवण्यात येत आहेत. या सवण योजिांची िानहती सवणसािान्य जितेला व्हावी. तसेच त्याचे
उद्देश साध्य व्हावेत, या करीता डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती वसाच्या नििीत्तािे राज्यात
“भारतरत्ि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सािानजक सिता सप्ताह” साजरा करण्याची बाब शासिाच्या
नवचारानधि होती.
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शासि निर्णय :2.

भारतरत्ि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती वसानिनित्त राज्यािध्ये “भारतरत्ि

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सािानजक सिता सप्ताह” नदिांक 8 एनप्रल, 2016 ते 14 एनप्रल, 2016 या
कालावधीत साजरा करण्यास शासिाची िान्यता दे ण्यात येत आहे.

राज्यातील सवण प्रशासकीय

नवभागांच्या कायालयांिा खाली ििूद केलयाप्रिार्े या कायणक्रिाचे आयोजि करण्याचे निदे श या शासि
निर्णयान्वये दे ण्यात येत आहेत.:नदिांक
8 एनप्रल, 2016

कायणक्रि


सिता सप्ताहाचे राज्यभर एकाच वेळी उद्घाटि करावयाचे आहे.



सवण नजलहा िुख्यालयाच्या निकार्ी नजलहानधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली
सहाययक आयुक्त, सिाजकलयार्, यांिी उद्घाटिाचा कायणक्रि
आयोनजत करावा. याबाबतची सवण जबाबदारी सहाययक आयुक्त यांिी
पार पाडावी.



नजलयातील सािानजक न्याय नवभांगातगणत कायणरत असलेलया सवण
िहािंडळाचे नजलहा व्यवस्िापक व नजलयाचे िानहती अनधकारी यांिा
सदर कायणक्रिािध्ये प्रािुख्यािे सािावूि घ्यावे.



या करीता नजलयातील सवण लोकप्रनतनिधी सवण शासकीय अनधकारी,
सािानजक संघटिेचे प्रनतनिधी, नजलयातील सवण लोकप्रनतनिधी यांिा
नििंनत्रत करावे.



सकाळी 10.00 वाजता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रनतिेस पुष्ट्पहार
अपणर् करुि सप्ताह आयोजिाचा उद्देश नवसद करावा.



त्याचप्रिार्े नवभागीय स्तरावर दे नखल निकनिकार्ी सदर कायणक्रिाचे
आयोजि करावे.



िुख्य कायणक्रिाचे उद्घाटि िा.िंत्री (सािानजक न्याय), िा.राज्यिंत्री
(साािनजक न्याय) यांचे प्रिुख उपस्स्ितीत नदिांक 5.4.2016 रोजी
यशवंतराव चव्हार् प्रनतष्ट्िाि, िुंबई येिे करण्याबाबतच्या सवण कायणक्रिाचे
नियोजि प्रादे नशक उपायुक्त, सिाजकलयार्, िुंबई यांिी करावे.

9 एनप्रल, 2016



सािानजक न्याय नवभागाअंतगणत सवण िहािंडळािार्णत राबनवण्यात येर्ाया नवनवध योजिांची व त्या अंतगणत कजाचे वाटप लाभार्थ्यांिा कशा
पध्दतीिे करण्यात येते याबाबतची सनवस्तर िानहती द्यावी.

10 एनप्रल, 2016



नजलहा िानहती अनधकारी तिा सिन्वयक यांिी नजलयातील सवण
िाध्यिांचे प्रनतनिधी दृकश्राव्य, प्रप्रट निडीया, प्रसार िाध्यिे यांचेकरीता
एका नदवसाची कायणशाळा आयोनजत करावी.
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या कायणशाळे त नजलहा स्तरावरील सवण शासकीय अनधका-यांिा नििंनत्रत
करुि शासिाच्या सवण कलयार्कारी योजिा जितेपयंत प्रभावीपर्े
पोहचनवण्याकरीता उदबोधि करावे.



त्याचप्रिार्े नवभागीय स्तरावर निकनिकार्ी सदर कायणक्रिाचे आयोजि
करावे.

11 एनप्रल, 2016



नजलयाचे आरोग्य अनधकारी व नसव्हील सजणि यांचे सहकायािे रक्तदाि
नशनबराचे आयोजि करावे.



व्यसििुक्ती प्रसार कायात कायणरत नवनवध संस्िा संघटिेच्या सहाययािे
कायणक्रि आयोनजत करावेत.



त्याचप्रिार्े नवभागीय स्तरावर दे नखल निकनिकार्ी सदर कायणक्रिाचे
आयोजि करावे.

12 एनप्रल, 2016



सवण शासकीय कायालय व स्वयंसेवी संस्िांच्या सहाययािे, नजलयांच्या
सवण िहत्वाच्या निकार्ी व अिुसूनचत जाती व िवबौध्द घटकांच्या
वस्त्यांिधूि स्वच्छता अनभयाि राबवावे.



त्याचप्रिार्े नवभागीय स्तरावर दे नखल निकनिकार्ी सदर कायणक्रिाचे
आयोजि करावे.

13 एनप्रल, 2016



प्रत्येक नजलयांतील सहाययक आयुक्त यांिी नजलयातील सािानजक
कायणक्षत्र
े ातील नवचारवंत, िािवंत पत्रकार तसेच सािानजक चळवळी
तील प्रनसध्द व्यक्ती यांचे सिाज प्रबोधिपर नवनवध नवसयावर व्याख्यािाचे
आयोजि करावे.



तसेच अिुसूनचत जाती व िवबौध्द घटकांतील िािवंत लोककलावंत
यांचे नवनवध साािनजक नवसयावर प्रबोधिपर कायणक्रिाचे आयोजि करावे.



त्याचप्रिार्े नवभागीय स्तरावर दे नखल निकनिकार्ी सदर कायणक्रिाचे
आयोजि करावे.

14 एनप्रल, 2016



नजलहास्तरावरील सवण कायालयािध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या
प्रनतिेस अनभवादि करावे व नजलहानधकारी यांचे अध्यक्षतेखाली प्रिुख
कायणक्रिाचे आयोजि करुि “भारतरत्ि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
सािानजक सिता सप्ताह” याची सांगता करावी.



या सिारोप कायणक्रिाचे आयोजि िा. राज्यिंत्री (सािानजक न्याय) यांचे
हस्ते करण्याचे प्रादे नशक उपायुक्त, पुर्े यांिी नियोजि करावे.

3.

या कायणक्रिाच्या जानहरातीबाबतची संपुर्ण कायणवाही िहासंचालक, डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर

संशोधि व प्रनशक्षर् संस्िा (बाटी), पुर्े या संस्िेिे पार पाडावी.
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भारतरत्ि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे १२५ वे जयंती वसण हे “सिता व सािानजक न्याय

4.

वसण” म्हर्ूि साजरे करण्याचा निर्णय नदिांक ९ ऑक्टोबर, २०१५ च्या शासि निर्णयान्वये घेण्यात आला
असूि, त्या अंतगणत राज्यात नवनवध कायणक्रि / उपक्रि राबनवण्यात येत आहेत.
या कायणक्रिासािी वतणिािपत्रातील, दृकश्राव्य िाध्यिे व रेनडओ इ. वरील जानहराती सािीचा

5.

अिुसंनगक खचण डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधि व प्रनशक्षर् संस्िा (बाटी), पुर्े या संस्िेिे करावा.
यासािी आवश्यक निधी आयुक्त, सिाजकलयार्, पुर्े यांच्या सुचिेिुसार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
संशोधि व प्रनशक्षर् संस्िा (बाटी), पुर्े या संस्िेिे सवण नजलयाचे सहाययक आयुक्त, सिाजकलयार् यांिा
उपलब्ध करुि द्यावा.
सदर कायणक्रिासािी प्रचनलत कायणपध्दतीिुसार आयुक्त, सिाजकलयार्, पुर्े यांिी

6.

लेखाशीसण 2225 3108 व 2225 3725 या लेखाशीसाखालील िंजूर तरतुदीतुि नवहीत कायणपध्दती
अिुसरुि शासि िान्यतेिे खचण भागवावा. या करीता, िहासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधि
व प्रनशक्षर् संस्िा (बाटी), पुर्े व आयुक्त, सिाजकलयार् आयुक्तालय, िहाराष्ट्र राज्य, पुर्े यांिा
“आहंरर् व संनवतरर् अनधकारी” म्हर्ूि घोनसत करण्यात येत आहे.
“भारतरत्ि डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर सािानजक सिता सप्ताह” साजरा करतािा

7.

ग्रािपंचायत, स्िानिक स्वराज्य संस्िा, िहािगर पानलका वा राज्य निवडर्ुक आयोगािे घोनसत/ लागू
केलेलया अन्य कोर्त्याही निवडर्ुक/पोटनिवडर्ुकीची आदशण आचारसंनहतेचा भंग होर्ार िाही, याची
सवण संबनधतांिी दक्षता घ्यावी.
सदरहू शासि पनरपत्रक िहाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर
उपलब्ध करण्यात आला असूि, त्याचा संकेताक 201604041558367922 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे.

Chandrakant
Haridas Wade

Digitally signed by Chandrakant Haridas
Wade
DN: c=IN, o=SJ And SA, ou=Government Of
Maharashtra, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=fda96a8ca4dd3ecbdbbe4b156e5e
aa93f60f3e037cbbbbdefe9e2961f45f0960,
cn=Chandrakant Haridas Wade
Date: 2016.04.04 17:03:30 +05'30'

( चंद्रकांत ह.वडे )
कायासि अनधकारी, िहाराष्ट्र शासि.

प्रत,
१. िा.राज्यपाल यांचे सनचव, राजभवि, िलबार नहल, िुंबई
२. िा.िुख्य िंत्री यांचे प्रधाि सनचव
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३. सवण िा. िंत्री/ िा.राज्यिंत्री यांचे खाजगी सनचव
४. िा.िुख्य सनचव, िहाराष्ट्र राज्य, पुर्े

५. सवण अप्पर िुख्य सनचव/ प्रधाि सनचव/ सनचव, िंत्रालय, िुंबई
६. सवण नवभागीय आयुक्त, िहसूली नवभाग
७. आयुक्त, सिाजकलयार्, पुर्े
८. सवण नजलहानधकारी

९. िहासंचालक, डॉ.बाबासाहे ब आंबड
े कर संशोधि व प्रनशक्षर् संस्िा (बाटी), पुर्े
१०. िहासंचालक, िानहती व जिसंपकण िहासंचालिालय, िुंबई, िुंबई

११. व्यवस्िापकीय संचालक, िहात्िा र्ुले िागासवगीय नवकास िहािंडळ ियानदत, िुंबई

१२. व्यवस्िापकीय संचालक , सानहत्यरत्ि लोकशाहीर अण्र्ाभाऊ सािे नवकास िहािंडळ ियानदत, िुंबई
१३. व्यवस्िापकीय संचालक , संत रोनहदास चिोद्योग व चिणकार नवकास िहािंडळ ियानदत, िुंबई

१४. व्यवस्िापकीय संचालक, वसंतराव िाईक नविुकत जाती व भटक्या जिाती नवकास िहािंडळ ियानदत, िुंबई
१५. व्यवस्िापकीय संचालक , िहाराष्ट्र राज्य इतर िागासवगीय नवत्त आनर् नवकास िहािंडळ ियानदत, िुंबई
१६. व्यवस्िापकीय संचालक , िहाराष्ट्र राज्य अपंग आर्थिक नवकास िहािंडळ ियानदत, िुंबई
१७. सवण प्रादे नशक उपायुक्त, सिाजकलयार् नवभाग
१८. सवण सहाययक आयुक्त, सिाजकलयार्

१९. सवण नजलहा सिाजकलयार् अनधकारी , नजलहा पनरसद

२०. िहालेखापाल, (लेखा व अिुज्ञेयता) (लेखा पनरक्षा) िहाराष्ट्र 1/2, िुंबई /िागपूर
२१. निवासी लेखा पनरक्षक, िुंबई/अनधदाि व लेखा अनधकारी, िुंबई
२२. सवण नजलहा कोसागार अनधकारी

२३. सवण सह/उप सनचव, अवर सनचव, कक्ष अनधकारी, सा.न्या.व नव.स.नवभाग, िंत्रालय, िुंबई.
२४. निवडिस्ती/बांधकािे.
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