
                                                                                                                                                   

दि. २३ /१२/२०२०. 
प्रति,  

मा. प्राचार्य,  
िुळजाराम चिूरचंि कला, विज्ञान  

ि िाणिज्र् महाविद्र्ालर्, बारामिी - ४१३१०२  

 
 

विषर्:- अल्पसंखर्ांक हक्क दिन अहिाल. 

महोिर्,         
उपरोक्ि विषर्ान्िरे्, आपिांस अहिाल सािर करिो की, शतनिार १९ डिसेंबर, २०२० 

रोजी अल्पसंखर्ाकं हक्क दिन राज्र्शास्त्र विभागाच्र्ा ििीन े ऑनलाईन पध्ििीन े
साजरा करण्र्ाि आला होिा. र्ािळेी "भारिीर् संविधान आणि अल्पसंखर्ाक हक्क" 
र्ा विषर्ािर ऑनलाईन िबेबनारच ेआर्ोजन करण्र्ाि आल ेहोि.े र्ािेळी प्रमखु पाहुिे 

म्हिून िॉ. शमशोद्दीन िांबोळी सर र्ांनी र्ा िबेबनार मध्रे् मागयिशयन केले. र्ा 
कार्यक्रमाच्र्ा अध्र्क्षस्त्थानी महाविद्र्ालर्ाच े प्राचार्य िॉ. चंद्रशखेर मरुूमकर सर 
उपस्स्त्थि होि.े र्ा िबेबनारचा प्रारंभ ि.ु २:१० िा. ऑनलाईन पध्ििीन े करण्र्ाि 
आला.  

र्ािेळी ऑनलाइन िेबबनारच े संर्ोजक आणि राज्र्शास्र विभागाच े
विभागप्रमखु िॉ. हनमंुि फाटक, महाविद्र्ालर्ाच ेउपप्राचार्य िॉ. अविनाश जगिाप, 
िॉ. अस्जि िेलिे, महाविद्र्ालर्ाच ेरस्जस्त्टर श्री. अभभनंिन शहा सर उपस्स्त्थि होि.े 
र्ा िबेबनारला १७२ विधाथी आणि प्राध्र्ापक उपस्स्त्थि होि.े 

अल्पसंखर्ाकंांचे हक्क हा जागतिक प्रश्न आहे. हा प्रश्न फक्ि भारिापरुिा 
मर्ायदिि नाही. विविध िेशािील िेगिेगळे धाभमयक समहू हे अल्पसंखर्ांक आहेि. भारि हा 
बहुधाभमयक, बहुभावषक, बहुसांस्त्कृतिक िेश आहे. भारिीर् संविधान कर्तर्ाांना र्ाची जािीि 

होिी. भारिा मधील बहुसंखर्ाकांच्र्ा हक्का ंसोबि अल्पसंखर्कांच्र्ा हक्काच े संरक्षि 

करिे हे प्रगल्भ लोकशाहीच ेलक्षि आहे असे गौरिोद्गार िॉ. शमशोद्दीन िांबोळी सर 
र्ांनी काढले.  

१९ डिसेंबर, २०२० रोजी अल्पसंखर्ाकं हक्क दिनाच्र्ा तनभमर्तिाने िळुजाराम 

चिुरचंि महाविद्र्ालर्ािील राज्र्शास्त्र विभागाच्र्ा ििीन े ऑनलाइन िेबबनारच े



आर्ोजन करण्र्ाि आले होिे. र्ािेळी प्रमखु पाहुिे म्हिून िॉ. शमशोद्दीन िांबोळी सर 
बोलि होि.े र्ा कार्यक्रमाच्र्ा अध्र्क्षस्त्थानी महाविद्र्ालर्ाच े प्राचार्य िॉ. चंद्रशखेर 
मरुूमकर सर उपस्स्त्थि होिे. 
 

िॉ. शमशोद्दीन िांबोळी सर म्हिाले की, भारिामध्रे् अनेक विविधिा आहे. र्तर्ाच 

बरोबर मोठ्र्ा प्रमािाि विषमिा िेखील आहे. र्तर्ामळेु विविधिा िवृधगंि करून विषमिा 
िरू करिे आिश्र्क आहे. प्राचीन भारिाच े स्त्ििंर अशा आधतुनक राष्ट्राि रूपािंर 
करण्र्ाच े आश् िासन आपि संविधानािून दिलेले आहे. आधतुनक राष्ट्राची काही मलू्रे् 

असिाि. भारिान ेधमयतनरपेक्षिेच्र्ा मलू्र्ाचा स्त्िीकार केलेला आहे. 

           भारिीर् संविधानान ेव्र्क्िीला मलुभिू हक्कान बरोबर मागयिशयक िर्तिे आणि 

मलूभिू कियव्र् र्ाची सधुा जािीि करून दिलेली आहे. िसेच अल्पसंखर्ाक समिुार्ाला 
काही विशषेाधधकार िेखील िेण्र्ाि आलेले आहेि. हे अधधकार व्र्क्िीला िेण्र्ाि आलेले 

असल्र्ामळेु व्र्क्िीला स्त्िीकारार्च े ककंिा नाकारण्र्ाची मभुा आहे. असे प्रतिपािन िॉ. 
शमशोद्दीन िांबोळी सर र्ांनी र्ाप्रसंगी व्र्क्ि केले. 

भारि हा धमय प्रधान िेश आहे. परंि ु रे्थील राज्र्व्र्िस्त्था धमयतनरपेक्ष आहे. 

भारिीर् संविधानान े धमयस्त्िािंत्र्र् धमायला नव्हे, िर व्र्क्िीला दिलेले आहे. परंि ु

धमयस्त्िािंत्र्र् समजून घेिे आिश्र्क आहे. भारिीर् समाज धमय स्त्िािंत्र्र् समजून घेण्र्ास 

पररपक्ि झालेला आहे, असे मला िाटि नाही. भारिीर् संविधानान े व्र्क्िीला धमय 
स्त्िािंत्र्र्ाबरोबरच िरै्स्क्िक स्त्िािंत्र्र् दिले आहे. र्तर्ामध्रे् जीवििाचा आणि विर्तिाच्र्ा 
संरक्षिाचा हक्क दिला आहे. अल्पसंखर्ाकंानंा धाभमयक आचार, विचार, प्रचार आणि 

प्रसाराच ेस्त्िािंत्र्र् दिले आहे. िसेच भाषा, भलपी, संस्त्कृिीच्र्ा संरक्षिाच ेस्त्ििंर दिले आहे. 

अलीकिील काळाि भारिामध्रे् अल्पसंखर्ाकांना लक्ष्र् केले जाि आहे. िरृ्तिपर,े 

प्रसारमाध्र्मांच्र्ा माध्र्मािून लव्ह स्जहाि, करोना स्जहाि असा अपप्रचार केला जािो 
आहे. र्ामधनू मॉब भलधचगंच ेप्रकार घिि आहेि. र्ा विषर्ी िॉ. शमशोद्दीन िांबोळी सर 
र्ांनी धचिंा व्र्क्ि केली. 

जगािील कोिर्तर्ाही िेशाच्र्ा जििघििीि आणि विकासाि अल्पसंखर्ांकाचं े

र्ोगिान हे महर्तिपिूय आहे. र्ाची नोंि घेिली गेली पादहजे. भारिीर् राज्र्व्र्िस्त्था 
धमयतनरपेक्ष आहे. परंि ुअलीकिील काळाि धाभमयक, जािीर् अस्स्त्मिा पढेु रे्ि आहे. परंि ु

र्तर्ापेक्षा आम्ही भारिीर् समाज म्हिून पढेु आलो पादहजे. भारिीर्र्ति हे संविधानार्तमक 



असले पादहजे. र्तर्ामधनू मानििािाि जपला गेला पादहजे. असा आशािाि िॉ. शमशोद्दीन 

िांबोळी सर र्ांनी र्ािळेी व्र्क्ि केला. 
र्ा कार्यक्रमाच े अध्र्क्ष प्राचार्य िॉ. चंद्रशखेर मरुूमकर सर आपल्र्ा अध्र्क्षीर् 

भाषिाि म्हिाले की, िरै्स्क्िक स्त्िािंत्र्र् स्जिके महर्तर्तिाच ेआहे. तििकाच मानििािाि 

िेखील महर्तिाचा आहे. र्तर्ामळेु सिाांनी एकर रे्ऊन मानििािािाच्र्ा मशालीने आपला 
समाज अधधक उन्नि आणि प्रगल्भ केला पादहजे. विविध विचारधारा मध्रे् 

मानििािािाचा विचार मांिला गेला आहे. र्तर्ामध्रे् जैन धभमयर्ांनी जिळपास अिीच 

हजार िषायपासनू एका मलू्र्ांची पाठराखि केली. िो विचार म्हिजे अनकेांििाि होर्. 

िीथयकारांनी अनकेािंिािाच्र्ा विचार मलू्र्ाने संपिूय समाजाला एक दिशा िेण्र्ाचा प्रर्र्तन 

केला आहे. अनकेािंिाि खऱ्र्ा अथायन े व्र्ापक स्त्िरूपाि समजून घेण्र्ाचा मानििािाि 

आहे. कोिर्तर्ाही प्रश्नाकि े पाहि असिाना. र्तर्ाला अनेक बाज ू अस ू शकिाि. अगिी 
विरोधकांच्र्ा मिाचा सधुा सन्मान पिूयक स्त्िीकार केला पादहजे. असे प्रतिपािन प्राचार्य िॉ. 
चंद्रशखेर मरुुमकर सर र्ांनी र्ािळेी व्र्क्ि केले.   

         भारिासारखर्ा खंिप्रार् िेशामध्रे् भौगोभलक, सामास्जक, भावषक, सांस्त्कृतिक 

विविधिा आहे. र्ा विविधिेि एकार्तमिा आहे. र्ामध्रे् आपि एक आहोि ही भारिीर् 

नागररकर्तिाची भािना महर्तर्तिाची आहे. भारिीर् समाज कार् सागंिो आणि भारिाच े

संविधान कार् सांगिे. र्ामधनू लोकशाही भारिामध्रे् एक आिशय समाज कसा असला 
पादहजे. हा विचार राज्र्घटनेच्र्ा माध्र्मािून भारिीर् राज्र्घटनेच े भशल्पकार िॉ. 
बाबासाहेब आंबेिकर र्ांनी रुजिला आहे. असे मि प्राचार्य िॉ. चंद्रशखेर मरुुमकर सर 
र्ांनी व्र्क्ि केले.     

भारिािील बहुसंखर्ाकांनी आपल्र्ा खांद्र्ािर एक आिशय समाज तनमायि 

करण्र्ाची भभूमका जािीिपिूयक घेिली होिी. अल्पसंखर्ाकांना जेव्हा सन्मानपिूयक 

िागविले जािे. िवे्हा समाजािील अनके प्रश् न सटूु लागिाि. आम्ही म्हििो िस ेिागले, 

बोलले आणि विचार केला पादहजे अशी भभूमका जेव्हा बहुसंखर्ांक घेिाि. िेव्हा 
समाजामध्रे् एक मोठा प्रश्न िर्ार होिो. र्तर्ामळेु िसुऱ्र्ाच्र्ा स्त्िािंत्र्र्ािर अन्र्ार् होिो. 
बहुसंखर्ांकिािाच्र्ा नािाखाली अल्पसंखर्ाकांच े हक्क धचरिले जािाि. जगभरािील 

अमेररका, फ्रान्स, चीन र्ा िेशांमध्रे् सधुा बहुसंखर्ांक आणि अल्पसंखर्ांक अशी मांििी 
होि आहे. असे प्रतिपािन प्राचार्य िॉ. चंद्रशखेर मरुुमकर सर र्ांनी व्र्क्ि केले.   

एक आिशय समाज घिवििाना आपल्र्ाला भारिीर्र्ति जोपासाि ेलागिार आहे. 

भारिीर्र्ति हीच आपली खरी ओळख आहे. भारिीर्र्तिाच्र्ा रूपान ेआपल्र्ाला पढेु जार्च े



आहे. जगािील संपिूय मानि जािीला एक संिेश द्र्ािार्चा आहे, कक आम्ही एक आहोि. 

प्रर्तरे्क राष्ट्राच्र्ा प्रगिी आणि विकासाि अल्पसंखर्ाकांच ेर्ोगिान हे अर्तर्ंि मोठे,  

 

लक्षिीर् आणि नोंि घेण्र्ासारखे आहे. शिेटी राष्ट्र असिील ककंिा नसिील, भाषा 
असिील ककंिा नसिील. परंि ुमानििा ही कार्म असिार आहे. असे प्रतिपािन प्राचार्य 
िॉ. चंद्रशखेर मरुुमकर सर र्ांनी केले. 

              र्ा कार्यक्रमाचे प्रास्त्िाविक प्रा. राज ूपांि ेर्ांनी केले. िर सरूसंचालन ि आभार 
िॉ. कैलास मांटे र्ांनी मांिले. 

हा कार्यक्रम र्शस्त्िी होण्र्ासाठी मा. प्राचार्य िॉ. चंद्रशखेर मरुूमकर सर, 
उपप्राचार्य िॉ. अविनाश जगिाप सर, िॉ. अस्जि िेलिे सर, श्री अभभनंिन शहा सर 
र्ांनी मागयिशयन आणि सहकार्य केले. िसेच प्रा. राहुल शाहा सर र्ांच े िाबंरक 
मागयिशयन आणि सहकार्य लाभले. 
 

 

                                िॉ हनमंुि फाटक 
                 राज्र्शास्र विभागप्रमखु                                                                               

 
 




