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प्रतत,  

भा. प्राचामय,  
तुऱजायाभ चतुयचंद  करा, वलसान 

ल लाणणज्म भशावलद्मारम, फायाभती - ४१३१०२ 

 

वलऴम:- अल्ऩवंख्माक शक्क ददन अशलार. 

भशोदम,  
उऩयोक्त  वलऴमान्लमे, आऩणांव  अशलार  वादय  कयण्मात  मेतो  की, वोभलाय दद. २० 

डडवेंफय, २०२१ योजी अल्ऩवंख्माक शक्क ददनाच्मा तनमभत्ताने बायतीम स्लातंत्र्माच्मा अभतृ 
भशोत्वला तनमभत्त "आझादी का अभतृ भशोत्वल" मा उऩक्रभा अतंगयत तुऱजायाभ चतुयचंद 
भशावलद्मारमातीर याज्मळास्र वलबागाच्मा लतीन े"अल्ऩवंख्माकांचे शक्क आणण बायतीम वंवलधान" मा 
वलऴमालय ऑनराईन व्माख्मानाचे आमोजन कयण्मात आरे शोते. मालेऱी प्रभुख ऩाशुणे 
म्शणून ज्मेष्ठ वलचायलंत डॉ. याजेंद्र कंुबाय वय मांनी भागयदळयन केरे . तय कामयक्रभाच्मा 
अध्मषस्थानी भशावलद्मारमाचे प्राचामय डॉ. चंद्रळेखय भुरूभकय वय उऩस्स्थत शोते. मा  
व्माख्मानाचा प्रायंब दऩुायी १२:०० ला. ऑनराईन ऩध्दतीने कयण्मात आरा.   

अल्ऩवंख्मकांच्मा शक्कावलऴमी वंवलधान वबेभध्मे बाऴण कयताना. बायतीम याज्मघटनेचे 
मळल्ऩकाय डॉ. फाफावाशेफ आंफेडकय मांनी म्शटरे शोते की, आऩल्मा देळा भध्मे वलाांना वभान 
अधधकाय आशे. ऩण मा देळांभध्मे रोकळाशी वुद्धा आशे. रोकळाशीभध्मे फशुवंख्माकांची 
अल्ऩवंख्मांकांलय शुकूभळाशी तनभायण शोऊ नमे. मावाठी आऩण अल्ऩवंख्माकांच्मा शक्काचे वंयषण 
केरे ऩादशजे. त्माभुऱे वलऴभत े ऩावून अल्ऩवंख्माकांचे वंयषण कयामचे अवेर, तय त्मांना 
वालयजतनक, याजकीम ल वाभास्जक जीलनातीर वशबागाची शभी ददरी ऩादशजे. तेव्शा 
फशुवंख्माकांची अल्ऩवंख्मांकांलय शुकूभळाशी तनभायण शोणाय नाशी. अवे गौयलोद्गाय ज्मेष्ठ 
वलचायलंत डॉ. याजेंद्र कंुबाय वय मांनी भांडरे. 



वध्मा वभाजातीर अल्ऩवंख्मकांच्मा फयोफय वशकामय तनभायण कयण्माची ळक्मता दयुालरेरी 
आशे. भमळदीभध्मे ळस्र ेठेलरी जातात. तेथे ऩयधमभयमांना प्रलेळ नवतो. अवा गैयवभज ल प्रचाय 
जाणीलऩूलयक केरा जातो. ऩयंतु अवं काशी नवते, आऩण अल्ऩवंख्माक धमभयमा फयोफय वंलाद 
लाढवलरा ऩादशजे. अल्ऩवंख्माक वुद्धा आऩल्मा वायखेच आशेत. आऩल्मा भधीर वशकामय आणण 
अमबवयण कभी झारेरे आशे. त्मावाठी वभाजाने आणण याजकीम नेततृ्लाने ऩुढाकाय घेतरा 
ऩादशजे. देळाभध्मे अरीकडच्मा काऱात पवीझभचे प्रस्त लाढरे आशे. भॉफ मरधंचगंच्मा घटना 
घडतात. देळाभध्मे अल्ऩवंख्मांक भुस्स्रभांलय शल्रे शोतात. बफशाय, ओडडवा भध्मे णिश्चन 
मभळतनयीलय शल्रे झारे. तय मळखांलय दंगरीभध्मे शल्रे झारे आशे. वंवलधानाभध्मे 
अल्ऩवंख्माकांच्मा शक्काचे वंयषणावलऴमी तयतुदी आशे. तवेच अल्ऩवंख्मकांना नोकयी आणण 
याजकायणाभध्मे ऩुयेवे प्रतततनधधत्ल ददरे ऩादशजे. त्माच्मा शक्कांचे वंयषण कयण्माची आणण 
त्मांच्मा लयीर शल्रे योखण्माची जफाफदायी आणण कतयव्म अल्ऩवंख्माक आमोग आणण वयकायची 
आशे. वयकायने त्माप्रकायची इच्छाळस्क्त दाखलरी ऩादशजे. अवे आलाशन मालेऱी ज्मेष्ठ वलचायलंत 
डॉ. याजेंद्र कंुबाय वय मांनी केरे. 

मालेऱी कामयक्रभाच्मा अध्मषस्थानी भशावलद्मारमाचे प्राचामय डॉ. चंद्रळेखय भुरूभकय वय 
उऩस्स्थत शोते. आऩल्मा अध्मषीम बाऴणात प्राचामय डॉ. चंद्रळेखय भुरूभकय वय म्शणारे की, 
अल्ऩवंख्माकांचे गट केलऱ याज्म, याष्रा ऩुयता भमायददत नवतो. तय त्मारा आंतययाष्रीम स्लरूऩ 
प्राप्त झारेरे आशे. प्रत्मेक याष्रांभध्मे एक वभुदाम अवतो. त्मा वभुदामाच्मा फयोफय काशी घटक 
वभाज उन्नतीचे कामय कयत अवतात. त्मांचे वभाजाभध्मे अमबवयण झारेरे अवते. तयी शे गट 
स्लत्चे लेगऱेऩण आणण अस्स्भता जऩतात. त्माची नोंद भशायाष्राने, बायताने आणण जागततक 
स्तयालय देखीर घेतरेरी आशे. बायतीम वंवलधानाभध्मे अल्ऩवंख्मकांच्मा शक्का वलऴमीच्मा 
तयतुदी आशे. बायतीम वंवलधानाचा प्रलाव शा वभाजाभधून झारेरा आशे. त्माभुऱे वभाजाभध्मे 
ऩडणाऱ्मा ऩडवादाची नोंद शी वंवदेभध्मे घेतरी जाते. अवे प्रततऩादन कामयक्रभाचे अध्मष प्राचामय 
डॉ. चंद्रळेखय भुरूभकय वय मांनी केरे.  

२१ व्मा ळतकात वुद्धा जैन धभायने वांधगतरेल्मा ऩद्धतीने आणण अनेकांतलादाच्मा नुवाय 
भानली वलकावाचा प्रलाव शोणे अऩेक्षषत आशे. अनेकांतलादा वलचाय शा वलाांना एकर वाभावलष्ट 
करुन घेणाय आशे. बायतीम वंवलधानाभध्मे वभता आणण धभयतनयऩेषता मा भूल्मांचा स्लीकाय 
केरा आशे. धभयतनयऩेषता माचा अथय प्रत्मेकारा आऩल्मा धभायचे आचयण वंलधयन कयण्माचे 
स्लातंत्र्म आशे. बायताभध्मे स्लातंत्र्मऩूलय काऱात अनेक वभाजधुयीणांनी ळैषणणक वंस्था स्थाऩन 
केल्मा. त्मारा वाभास्जक फांधधरकी म्शणून वभाज आणण वयकायने ऩादठंफा ददरा. अवे भत 
मालेऱी प्राचामय डॉ. चंद्रळेखय भुरूभकय वय मांनी मालेऱी व्मक्त केरे. 



प्राचामय डॉ. चंद्रळेखय भुरूभकय वय मालेऱी फोरताना म्शणारे की, २१ व्मा ळतकात आऩण 
बायतीम स्लातंत्र्माचा अभतृभशोत्वल वाजया कयत आशोत. आऩल्मा देळाचा प्रलाव शा धभयतनयऩेष 
रोकळाशीच्मा भाध्मभातून झारेरा आशे. ऩयंत ुआज शा प्रलाव अळा लऱणालय आशे. ज्माभध्मे 
बीती लाटाली अवा आशे. आज आऩण स्लत्रा चाय-चौघांभध्मे बायतीम म्शटरं तय आऩल्मारा 
कोणी दगड तय भागणाय नाशी ना? अळी आजची ऩरयस्स्थती आशे. शी ऩरयस्स्थती धोक्माची घंटा 
आशे. वयकाय तुम्शारा धभयतनयऩेष म्शणण्माव भज्जाल कयतम की काम? अळी बूमभका तमाय 
झारी आशे. आम्शी बायतीम आशोत अवे म्शणण्माव न्मूनगंड रऩरेरा आशे. अळा प्रकायची 
लक्तव्मे आऩल्मा कानालय ऩडतात. अवे वलचाय आऩल्मा भनालय बफफंलरी जात आशे. वभाज 
आणण वभाज भाध्मभांभधून आता अवं फोररे जात आशे. वदय ऑनराइन व्माख्मानाभध्मे ११५ 
वलद्माथी ल प्राध्माऩक वशबागी शोते.    

मालेऱी ऑनराइन व्माख्मानाचे वंमोजक आणण याज्मळास्र वलबागाचे वलबाग प्रभुख डॉ. 
शनुभंत पाटक वय, भशावलद्मारमाचे उऩप्राचामय डॉ. अवलनाळ जगताऩ वय, उऩप्राचामय डॉ. अस्जत 
तरले वय, उऩप्रचामय डॉ. जगददळ देळऩांडे वय, उऩप्रचामय डॉ. याभचंद्र वऩकऱ वय, उऩप्रचामय डॉ. 
वीभा नाईक गोवाली भॎडभ, उऩप्रचामय डॉ. मोधगनी भुऱे भॎडभ, भशावलद्मारमाचे यस्जस्टाय श्री. 
अमबनंदन ळशा उऩस्स्थत शोते. मा व्माख्मानारा भोठ्मा प्रभाणात वलध्माथी आणण प्राध्माऩक 
उऩस्स्थत शोते.  

मा कामयक्रभाचे वूर वंचारन प्रा. याजू ऩांड ेमांनी केरे. तय आबाय डॉ. कैराव भांटे मांनी 
भांडरे. शा कामयक्रभ मळस्ली शोण्मावाठी भा . प्राचामय डॉ . चंद्रळेखय भुरूभकय वय , उऩप्राचामय             
डॉ. अवलनाळ जगताऩ वय , डॉ. अस्जत तेरले वय , उऩप्रचामय डॉ. जगददळ देळऩांड ेवय , उऩप्रचामय 
डॉ. याभचंद्र वऩकऱ वय , उऩप्रचामय डॉ . वीभा नाईक गोवाली भॎडभ , उऩप्रचामय डॉ . मोधगनी भुऱे 
भॎडभ, भशावलद्मारमाचे यस्जस्टाय श्री. अमबनंदन ळशा वय मांनी भागयदळयन आणण वशकामय केरे 
  



ऑनराइन अल्ऩवंख्माक शक्क ददन साजरा झाऱा. त्याची काही छायाचचत्रे. 
 

  
 

  

 
 
 
 
 

                              डॉ शनभंुत पाटक 
                      याज्मळास्र वलबागप्रभखु 


