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प्रतत, 
भा. प्राचामय, 
तुऱजायाभ चतुयचंद करा, वलसान 
ल लाणणज्म भशावलद्मारम, फायाभती – ४१३१०२ 
 

वलऴम :- वंवलधान ददनाचा अशलार. 
भशोदम, 

उऩयोक्त वलऴमान्लमे, आऩणांव अशलार वादय कयण्मात मेतो की, ळुक्रलाय दद.२६ 
नोव्शेंफय, २०२१. योजी बायतीम स्लातंत्र्माच्मा अभतृ भशोत्वला तनमभत्त "स्लातंत्र्माचा अभतृ 
भशोत्वल" मा उऩक्रभा अतंगयत आऩल्मा भशावलद्मारमातीर याज्मळास्र वलबागाव्दायें "याष्ट्रीम 
वंवलधान ददन" ऑनराईन ऩध्दतीने वाजया कयण्मात आरा शोता. मालेऱी “बायतीम वंवलधानाचे 
भशत्ल" मा वलऴमालय बायतीम वंवलधानाचे अभ्मावक डॉ. प्रळांत वलघे वय मांच्मा वलळेऴ 
व्माख्मानाचे आमोजन कयण्मात आरे शोते. मालेऱी प्रभुख ऩाशुणे म्शणून डॉ. प्रळांत वलघे वय 
मांनी भागयदळयन केरे. मा कामयक्रभाच्मा अध्मषस्थानी भशावलद्मारमाचे प्राचामय डॉ. चंद्रळेखय 
भुरूभकय वय उऩस्स्थत शोते. मा व्माख्मानाचा प्रायंब दऩुायी १:०० ला. ऑनराईन ऩध्दतीने 
कयण्मात आरा. 

मालेऱी ऑनराईन व्माख्मानाचे वंमोजक आणण याज्मळास्र वलबागाचे वलबागप्रभुख डॉ. 
शनुभंत पाटक वय, भशावलद्मारमाचे उऩप्राचामय डॉ. अवलनाळ जगताऩ वय, उऩप्राचामय डॉ. 
अस्जत तेरले वय, उऩप्रचामय डॉ. जगददळ देळऩांडे वय, उऩप्रचामय डॉ. याभचंद्र वऩकऱ वय, 
उऩप्रचामय डॉ. वीभा नाईक-गोवाली भॅडभ, उऩप्रचामय डॉ. मोगगनी भुऱे भॅडभ, भशावलद्मारमाचे 
यस्जस्टाय श्री. अमबनंदन ळशा वय उऩस्स्थत शोते. मा व्माख्मानारा भोठ्मा प्रभाणात वलध्माथी 
आणण प्राध्माऩक उऩस्स्थत शोते. 

बायतातीर वलय जात, धभय, ऩंथ, लंळ, बाऴा, प्रांत आणण वांस्कृततक वलवलधता आढऱून 
मेते. तततक्माच भोठ्मा प्रभाणात वलऴभता आढऱून मेते. ऩयंतु बायतीम वभाजारा एकर 
फांधण्माचे कामय वंवलधानाने केरे. त्माभुऱे बायतीम वंवलधानाचा वलचाय कृतीत आणणे आलश्मक 
आशे. कायण देळाचे वंवलधान शा वलयशे्रष्ट्ठ कामदा आशे. अवे गौयलोद्गाय बायतीम वंवलधानाचे 
अभ्मावक डॉ. प्रळांत वलघे वय मांनी मालेऱी व्मक्त केरे 



मालेऱी डॉ. प्रळांत वलघे वय म्शणारे की, बायतीम नागरयकांना स्लातंत्र्म, वभता, फंधुत्ल, 
वाभास्जक न्माम शी भूल्मे बायतीम वंवलधानाने ददरी. बायतीम वंवलधानाभध्मे भूरबूत अगधकाय, 
भागयदळयक तत्ले आणण भूरबूत कतयव्माचा वभालेळ केरा आशे. बायतीम वंवलधान शे 
वलयवभालेळक अवे आदळय वंवलधान आशे. वंवलधानाची तनमभयती शी दयूदृष्ट्टी ठेलून केरेरी आशे. 
त्माभुऱे प्रत्मेक बायतीम नागरयकाने वंवलधानाचे वंलधयन कयण्माची जफाफदायी स्लीकायरी ऩादशजे. 
ज्माप्रभाणे भरा वंवलधानाने ददरेल्मा अगधकायांचा उऩबोग घेण्माचा अगधकाय आशे. त्माच प्रभाणे 
भाझ्माभुऱे कुणाच्मा अगधकायालय गदा मेणाय नाशी. माची खफयदायी प्रत्मेक नागरयकाने घेतरी 
ऩादशजे. बायतीम याज्मघटनेचे मळल्ऩकाय डॉ. फाफावाशेफ आंफेडकय मांनी जगातीर वलोत्तभ याज्म 
व्मलस्थेचा अभ्माव करून बायतीम वभाजारा अनुरूऩ अवे वंवलधान तनभायण केरे आशे. अवे 
भत मालेऱी डॉ. प्रळांत वलघे वय मांनी व्मक्त केरे. 

मालेऱी कामयक्रभाच्मा अध्मषस्थानी भशावलद्मारमाचे प्राचामय डॉ. चंद्रळेखय भुरूभकय वय 
उऩस्स्थत शोते. आऩल्मा अध्मषीम बाऴणात प्राचामय डॉ. चंद्रळेखय भुरूभकय वय म्शणारे की, 
बायतीम वंवलधानाची तनमभयती शोत. अवताना वंवलधान कत्माांनी जगबयातीर रोकळाशी भूल्म 
अवरेल्मा याज्म व्मलस्थांचा अभ्माव केरा. माभध्मे कोणती भूल्म मोग्म-अमोग्म? काम 
नीततभान-अतनतीभान माची चचाय झारी. जगबयातीर आदळयचा ऩरयऩक्क आऩल्मा वंवलधाना 
भध्मे आशे. एक आदळय वभाज तनमभयतीवाठी आऩण वंवलधानाचा वाषेऩी अभ्माव केरा ऩादशजे. 
बायतीम वंवलधान शे वंऩूणय भानलजातीवाठी आदळयलत अवे वंवलधान आशे. बायतारा स्लातंत्र्म 
मभऱाल्मानंतय प्रत्मेक नागरयकाच्मा भनाभध्मे ऩुस्ल्रंग पुररे शोते. एका अथायने बायताभध्मे 
याभयाज्म मेणाय शोते. अवे भत प्राचामय डॉ. चंद्रळेखय भुरूभकय वय मांनी व्मक्त केरे. 

आऩरे वंवलधान देळातीर प्रत्मेक नागरयकांना त्मांचे शक्क आणण अगधकाय प्राप्त करून 
देणाये अवे एक घटनात्भक फांगधरकी भान्म केरेरे अमबलचन आशे. ज्माप्रभाणे प्रत्मेक व्मक्ती 
आऩल्मा शक्कांवलऴमी जागतृ आशे. त्माभुऱे रोकांनी, रोकांवाठी, रोकांच्मा भापय त चारलरेरी 
रोकळाशी व्मलस्था शी भशत्त्लाची आशे, आऩरे अगधकाय स्जतके भशत्त्लाचे आशे. तततकेच 
इतयांचे अगधकाय देखीर भशत्त्लाचे आशे. प्रत्मेक व्मक्तीरा आऩरे अगधकाय देण्माची जफाफदायी 
आऩरी आशे. शे वोमीस्कयऩणे प्रत्मेक जण वलवयतो. तो ऩमांत आऩल्मारा मभऱारेल्मा 
स्लातंत्र्माची पऱे प्रत्मेकाच्मा ऩदयात ऩडणाय नाशी. त्माभुऱे आऩण नागरयक म्शणून अगधक 
जफाफदायीने लागरे ऩादशजे. अवे भत प्राचामय डॉ. चंद्रळेखय भुरूभकय वय मांनी मालेऱी भांडरे. 

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 भॅडभ , उऩप्रचामय डॉ . मोगगनी भुऱे 
भॅडभ, भशावलद्मारमाचे यस्जस्टाय श्री. अमबनंदन ळशा वय मांनी भागयदळयन आणण वशकामय केरे . 

ऑनराइन याष्ट्रीम वंवलधान ददन साजरा झाऱा. त्याची छायाचचत्रे. 
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