दिनाांक 7 नोव्हेंबर हा दिवस दवद्यार्थी
दिवस म्हणून साजरा करणेबाबत.
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दिनाांक:- 03 नोव्हेंबर, 2018
वाचा:- 1. शालेय दशक्षण व क्रीडा दवभाग, शासन पदरपत्रक क्रमाांक :- औदचमू-2516/ प्र.क्र.147/ 17/
एस.डी.4, दिनाांक 27 ऑक्टोबर, 2017.
2. सामादजक न्याय व दवशेष सहाय्य दवभाग, शासन पदरपत्रक क्रमाांक:- बैठक-2017/ प्र.क्र.173/
समन्वय, दिनाांक 3 नोव्हेंबर, 2017.
प्रस्ततावना:डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर याांनी दिनाांक 7 नोव्हेंबर, 1900 रोजी प्रतापससग हायस्तकुल, राजवाडा
चौक, सातारा या शाळे मध्ये प्रवेश केला. दशक्षण हेच उन्नतीचे एकमेव साधन असून आिशग दवद्यार्थी दनमाण
करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कठोर पदरश्रमाांची जाण सवग दवद्यार्थ्यांना होण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब
आांबेडकर याांचा शाळा प्रवेश दिन, दिनाांक 7 नोव्हेंबर हा दिवस िरवषी “दवद्यार्थी दिवस” म्हणून साजरा
करण्यासांिभात शालेय दशक्षण दवभागाने वाचा क्र. 1 येर्थील शासन पदरपत्रकान्वये सूचना दनगगदमत
केलेल्या आहेत. तसेच सन 2017 मध्ये दिनाांक 7 नोव्हेंबर हा दिवस राज्यात दवद्यार्थी दिवस म्हणून मोठ्या
प्रमाणावर साजरा करण्यासाठी वाचा क्र. 2 येर्थील शासन पदरपत्रकान्वये दवदवध सूचना/दनिे श िे ण्यात
आले होते. सन 2018 मध्ये िे खील दिनाांक 7 नोव्हेंबर हा दिवस गतवषीप्रमाणे “दवद्यार्थी दिवस” म्हणून
साजरा करण्यासाठी मा. मांत्री, सामादजक न्याय याांचे अध्यक्षतेखाली दिनाांक 31 ऑक्टोबर, 2018 रोजी
बैठक आयोदजत करण्यात आली होती. सिरहु बैठकीमध्ये मा. मांत्री, सामादजक न्याय याांनी सन 2018
मध्ये दवद्यार्थी दिवस साजरा करण्यासांिभात सूचना दिलेल्या आहेत.
शासन पदरपत्रक:गतवषीप्रमाणे सन 2018 या वषीिे खील दिनाांक 7 नोव्हेंबर हा दिवस राज्यात दवद्यार्थी दिवस
म्हणून साजरा करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे दनिे श िे ण्यात येत आहेत.
अ. यावषी, सन 2018 मध्ये दि. 7 नोव्हेंबर रोजी दिवाळीदनदमत्त राज्यातील सवग शाळाांना सुट्ट्या
आहेत. त्यामुळे मोठा कायगक्रम घेण्याऐवजी राज्यातील सवग िदलत वस्तत्याांमध्ये व शहरातील
झोपडपट्ट्याांमध्ये दवद्यार्थ्यांना पुस्ततकाांचे वाटप करणे व त्याांना दशक्षणाची आवड दनमाण करणे
अर्थवा त्याच्यासोबत दिवाळी साजरी करणे, असे कायगक्रम राज्यभर आयोदजत करण्यात यावे.

शासन पदरपत्रक क्रमाांकः बैठक-2018/प्र.क्र.207/समन्वय

आ. तसेच प्रत्येक दजल्याच्या दठकाणी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण याांचेमार्गत सामादजक
न्याय भवनामध्ये शालेय दवद्यार्थ्यांसाठी वक्तृत्व, दचत्रकला, दनबांध, राांगोळी याांसारख्या स्तपधा
आयोदजत करण्यात याव्यात.
2.

उपरोक्त दनिे शाांची अांमलबजावणी करण्याबाबत आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

व आयुक्त, अपांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांनी सवग सांबांदधताांना तसे दनिे श द्यावेत. तसेच, सिर
बाबींवर होणारा खचग त्याांना उपलब्ध असलेल्या तरतूिीतुन करण्यात यावा, यासाठी स्तवतांत्र दनधीची तरतूि
उपलब्ध करुन िे ण्यात येणार नाही.
सिर शासन पदरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तर्थळावर
उपलब्ध करण्यात आले असुन, त्याचा साांकेताांक 201811031213541722 असा आहे. हे शासन
पदरपत्रक दडजीटल स्तवाक्षरीने साक्षाांदकत करुन दनगगदमत करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नावाने,

( सां. दग. पाटील )
उप सदचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत:1. मा. राज्यपाल याांचे सदचव, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे दवशेष कायग अदधकारी, मांत्रालय, मुांबई
3. मा. मांत्री, सामादजक न्याय याांचे खाजगी सदचव
4. मा. राज्यमांत्री, सामादजक न्याय याांचे खाजगी सदचव
5. मा. मुख्य सदचव, मांत्रालय, मुांबई
6. अपर मुख्य सदचव/प्रधान सदचव/सदचव, सवग मांत्रालयीन दवभाग, मांत्रालय, मुांबई
7. सवग दवभागीय आयुक्त
8. महालेखापाल, महाराष्ट्र ½ (लेखा अनुज्ञय
े ता/लेखापरीक्षा), मुांबई/नागपूर
9. आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे
10. आयुक्त, अपांग कल्याण, पुणे
11. सवग प्रािे दशक उपायुक्त, समाज कल्याण दवभाग
12. सवग सहायक आयुक्त, समाज कल्याण
13. दनवडनस्तती (समन्वय).
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