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��त, 
मा. �ाचाय�, 
तुळजाराम चतूरचंद कला, �व�ान 
व वा�ण�य महा�व�यालय, बारामती - ४१३१०२ 

�वषय:- भारतीय सं�वधान �दन अहवाल "

महोदय, 
उपरो�त �वषया�वये, आपणांस अहवाल सादर करतो क�, गु�वार �द.२६ नो�ह�बर, 
२०२०. रोजी रा�यशास �वभागा�या वतीने "सं�वधान �दन" ऑनलाईन प�दतीने 
साजरा कर�यात आला होता. यावेळी “भारतीय सं�वधान आ�ण स�यि�थती" या 
�वषयावर मा. �ाचाय�, डॉ.  चं�शेखर मु�मकर सर यां�या �या�यानाचे आयोजन 
कर�यात आले होते. या �या�यानाचा �ारंभ दु. २:२० वा. ऑनलाईन प�दतीने 
कर�यात आले. 

यावेळी ऑनलाइन �या�यानाचे संयोजक आ�ण रा�यशा� �वभागाचे 
�वभाग�मुख डॉ. हनुमंत फाटक, महा�व�यालयाचे उप�ाचाय� डॉ. अ�वनाश जगताप, 
डॉ. अिजत तेलवे, महा�व�यालयाचे रिज�टर �ी. अ�भनंदन शहा सर उपि�थत होते. 
या �या�यानाला मोठया सं�येने �व�याथ� आ�ण �ा�यापक उपि�थत होते.

यावेळी सं�वधाना�या उदेशप��केची शपथ �ाचाय� डॉ.चं�शेखर मु�मकर सर 
यां�या ह�ते �व�या�या�ना दे�यात आल�. 

भारता सार�या खंड�ाय देशातील सव� समूहांना सामावून घेणार� रा�यघटना 
बन�वणे अवघड होते. या देशांम�ये जात, धम�, भाषा, पंथ, �ांत अशी �व�वधता 
आहे. �या �व�वधतेला एका�मतेत गुंफ�याचे काम भारतीय सं�वधानाने केले असे 
गौरवो�गार �ाचाय� डॉ. चं�शेखर मु�मकर सर यांनी सं�वधान �दना�या �न�म�ाने 
काढले.

२६ नो�ह�बर, २०२० रोजी सं�वधान �दना�या �न�म�ाने तुळजाराम चतुरचंद 
महा�व�यालयातील रा�यशा�� �वभागा�या वतीने ऑनलाईन �या�यानाचे आयोजन 
कर�यात आले होते. यावेळी �मुख पाहुणे �हणून �ाचाय� डॉ. चं�शेखर मु�मकर 
सर बोलत होते.



�ाचाय� डॉ. चं�शेखर मु�मकर सर �हणाले क�, भारतातील सव� समूहांना 
सामावून घे�यासाठ� भारतीय रा�यघटनेने ��सू�ी �यव�था �दले आहे. भारतावर 
���टशांनी रा�य करताना भारतीय समाजातील �व�वधतेचा अ�यास केला. �यामुळे 
���टश आप�यावर वच��व ठेवू शकले. परंतु १९ �या आ�ण २० �या शतकात ���टश 
वसाहतवाद� �यव�थेला �वरोध सु� झाला. १८८५ साल� रा���य काँ�ेस�या �थापने 
नंतर भारता म�ये राजक�य आ�ण सामािजक �वचारांची देवाणघेवाण सु� झाल�. 
�यामधून भारतीय समाजाम�ये �वातं�याची अि�मता �नमा�ण झाल�. तर दुस�या 
बाजूला प�ह�या महायु�धानंतर ���टशांना सु�धा भारतावर रा�य करणे अवघड 
झाले.

महा�मा गांधी, भारतीय रा�यघटनेचे �श�पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, 
पं�डत जवाहरलाल नेह�, सरदार व�लभभाई पटेल यांनी एक समृ�ध समाज 
घड�व�यासाठ� �वातं�य, सामािजक �याय, धम��नरपे�ता, �य�ती �वातं�य या 
संक�पनांचा आशय समजून घेणारा समाज अपे��त होता. हा समाज फ�त 
भारतीय सं�वधाना मधून घडू शकतो. असे मत �ाचाय� डॉ. चं�शेखर मु�मकर सर 
यांनी यावेळी �य�त केले.

भारत �वतं� हो�या�या अगोदर जवळजवळ चाळीस वष� रा�यघटना 
�न�म�तीची ���या सु� झाल� होती. भारताने संघरा�य शासन �णाल�चा �वीकार 
क�न काय�कार�मंडळ, कायदेमंडळ आ�ण �यायमंडळाची �न�म�ती क�न �यांची 
पर�परांवर �नयं�णाची सांगड घातल� आहे. रा�यघटनाकारांनी घटना �ल�हताना 
इं�लंड, अमे�रका, �ा�स, ि�व�झल�ड अशा �व�वध देशातील रा�यघटनाचा अ�यास 
केला. �या देशा�या रा�यघटना मधील सव��म गो�ट�ंचा �वीकार केला. 

�ाचाय� डॉ. चं�शेखर मु�मकर सर पुढे �हणाले क�, भारतीय सं�वधानाम�ये 
पाि�चमा�य आधु�नक उदारमतवाद� �वचारा बरोबर भारतातील सामािजक, राजक�य, 
आ�थ�क, सां�कृ�तक मू�यांचा �वीकार केला. भारतीय रा�यघटनेचे हे वेगळेपण आहे 
क�, रा�यघटनेने भारतीय नाग�रकांना मुलभूत ह�कां बरोबर मूलभूत कत��याची 
सु�धा जाणीव क�न �दल� आहे.

आप�या देशातील ��येक �य�तीने रा�यघटने�माणे अचारण करणे आव�यक 
आहे. ��येक नाग�रकांने सामािजक बां�धलक�तून वागले पा�हजे. रा�यघटनाकारांना 
हे अपे��त होते. परंतु आज आपण जात, धम�, पंथ, भाषा, �ांत, गट याम�ये 



वाटलो जात आहे क� काय? याचा सु�धा �वचार कर�याची गरज आहे. असे मत 
�ाचाय� डॉ. चं�शेखर मु�मकर सर यांनी यावेळी �य�त केले.

यावेळी सं�वधाना�या उदेशप��केची शपथ �ाचाय� डॉ.चं�शेखर मु�मकर सर 
यां�या ह�ते �व�या�या�ना दे�यात आल�.

या काय��माचे सू�संचालन डॉ. कैलास मांटे यांनी केले. तर आभार �ा. राजू 
पांडे यांनी मांडले.  

हा काय��म यश�वी हो�यासाठ� मा. �ाचाय� डॉ. चं�शेखर मु�मकर सर, 
उप�ाचाय� डॉ. अ�वनाश जगताप सर, डॉ. अिजत तेलवे सर, �ी अ�भनंदन शहा सर 
यांनी माग�दश�न आ�ण सहकाय� केले.
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   रा यशा  िवभाग मुख 

 
 


