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प्रिस दीसाठी

संिवधान बांिधलकी महो सवांतगर्त
महारा ट्र अंिनसचे युवा काढणार “महामानवांना अिभवादनाने संिवधान जागर यात्रा”
भारतीय संिवधानाचा िवचार जनमानसात पोहचिव यासाठी महारा ट्र अंध द्धा िनमल
ूर् न सिमती या
वतीने संिवधान िदन ( 26 नो हबर 2016) ते प्रजास ताक िदन ( 26 जानेवारी 2017 ) या कालावधीत
‘संिवधान बांिधलकी महो सव’ िविवध उपक्रमांनी साजरा केला जाणार अस याचे रा य कायार् यक्ष
अिवनाश पाटील यांनी सांिगतले.

याची सु वात महामानव डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकरांना अिभवादानाने

संिवधान जागर यात्रा िदनांक 26 नो हबर ते 6 िडसबर दर यान महारा ट्र अंिनस या युवा

कायर्क यार्ं या

पुढाकाराने मब
ुं ई व नागपरू पासून क न महू (म यप्रदे श) व औरं गाबाद दर यान प्रबोधनाने आयोिजत

कर यात येणार आहे .

महारा ट्र अध द्धा िनमल
ूर् न सिमती नेहमीच संिवधाना या मू यआशया या आधारावर काम करत
आली आहे .

वातं याचे हीरक महो सवी वषर् 2007 सालापासून महारा ट्र अंिनस या वतीने ‘संिवधान

बांिधलकी महो सव’ साजरा कर यात येत आहे . या अंतगर्त दरवषीर् संिवधान संवाद सभा, संिवधान
सां कृितक अिभ यक्ती, संिवधान संक प सहिचंतन, संिवधान अिभवादन फेरी, चालता बोलता संिवधान
असे िविवध उपक्रम राबिवले जातात. चालू वषीर् महामानव डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यांची शतको तर
रौ यमहो सवी जयंती वषर् दे शभर साजरी केली जात आहे . याचे औिच य साधून डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर
यांचे िविवधांगी

यक्तीम व,

यांचे संिवधाना या िनिमर्तीतील योगदान, भारतीय संिवधानाचा मू यआशय

आिण संिवधानाप्रती नागिरकांची जबाबदारी या िवषयी जनतेशी संवाद साधला जाणार आहे .
संिवधान बांिधलकी महो सवा या िनिम ताने आयोिजत “महामानवां या अिभवादानाने संिवधान
जागर यात्रा” उ घाटन 26 नो हबर रोजी दीक्षाभूमी (नागपूर) आिण चै यभूमी (मुंबई) येथे मा यवरां या
उपि थतीत होणार आहे . डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यांना अिभवादन कर यासाठी महारा ट्र अंिनस या युवा
कायर्क यार्ं या पढ
ु ाकाराने िनघणारी ही यात्रा डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकरां या संघषर्पण
ू र् जीवनातील मह वपण
ू र्
िठकाणांना भेट दे ऊन प्रामख्
ु याने दिलतेतर समह
ू ांम ये ‘संिवधान जागर’ करणार आहे . या यात्रेतील एक
ज था नागपरू , भंडारा, गडिचरोली, चंद्रपरू , वधार्, अमरावती, अकोला, बल
ु ढाणा, जळगाव माग औरं गाबाद
असा दौरा करणार आहे . तसेच दस
ु ग
ु ई, रायगड, र नािगरी, िसंधद
ू ,र् को हापरू , सांगली,
ु रा ज था मंब

सातारा, पण
ु े, अहमदनगर, नािशक, धुळे या िज

यांतून मागर्क्रमण करत बाबासाहे बांचे ज मिठकाण

असले या म यप्रदे श रा यातील महू या िठकाणी यात्रेचा समारोप करे ल. डॉ. बाबासाहे बां या आयु यातील

महारा ट्रातील िविवध िठकाणां या आठवणीना उजाळा दे याचे काम करीत असतानाच डॉ. बाबासाहे बांचे
जनतेप्रती

आिण

दे शाप्रती

िमळाले या

योगदानाब ल

कृतज्ञता

यक्त

केली

जाणार

आहे .

तसेच

महामानवां या िविवध िवषय व क्षेत्राब ला या अ यासपूणर् िन कषर् व भिव यवेधी क पनांब ल युवा
िपढीला अवगत क न

यायचा प्रय न आहे . या संिवधान जागर यात्रेचे नेत ृ व महारा ट्र अंिनसचे 20 युवा

कायर्कत करतील. तसेच याम ये महारा ट्रातील िविवध समिवचारी सं था, संघटना, चळवळी व

यक्तीही

सहभागी होणार आहे त.
सदर संिवधान जागर यात्रेत शाळा, महािव यालये तसेच जाहीर कायर्क्रमांमधून संिवधानाचा
पोवाडा, संिवधानाचे भा ड, गाणी,

याख्याने, चालता बोलता संिवधान, पो टर प्रदशर्न, संक पपत्र भ न

घेणे अशा िविवध मा यमांतून जनसंवाद साधला जाणार आहे अशी मािहती रा य कायार् यक्ष अिवनाश
पाटील यांनी प्रिस दी पत्रका दारे िदली आहे .

आपले

अिवनाश पाटील
रा य कायार् यक्ष
माधव बावगे
रा य प्रधान सिचव

नेहांिकत,

कृ णात कोरे

रा य कायर्वाह, युवा सहभाग
सुशीला मुंडे

रा य प्रधान सिचव

िमिलंद दे शमुख

सोनािलका नागिभडे
रा य सहकायर्वाह युवा सहभाग

रा य प्रधान सिचव

प्रशांत पोतदार
रा य प्रधान सिचव

