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प्रति,  

भा. प्राचामय,  
िुऱजायाभ चिुयचंद करा, वलसान 

ल लाणिज्म भशावलद्मारम, फायाभिी - ४१३१०२ 
 

वलऴम:- भानली शक्क ददन अशलार. 

भशोदम,  
उऩयोक्ि वलऴमान्लमे, आऩिांव अशलार वादय कयण्माि मेिो की, ळुक्रलाय दद .१० डडवेंफय, 

२०२१. योजी बायिीम स्लािंत्र्माच्मा अभिृ भशोत्वला तनमभत्ि "स्लािंत्र्माचा अभिृ भशोत्वल" मा 
उऩक्रभा  अिंगयि  आऩल्मा  भशावलद्मारमािीर  याज्मळास्र  वलबागाव्दायें  "भानली  शक्क  ददन" 
ऑनराईन ऩध्दिीने वाजया कयण्माि आरा शोिा. मालेऱी “भानली शक्काचे भशत्ल" मा वलऴमालय 
भा. डॉ. रेवन आझादी, वंचारक, फशाई अकॅडभी, ऩाचगिी, वािाया मांच्मा वलळेऴ व्माख्मानाचे 
आमोजन  कयण्माि  आरे  शोिे. मालेऱी प्रभुख ऩाशुिे म्शिून डॉ. रेवन  आझादी  वय  मांनी  
भागयदळयन केरे. मा कामयक्रभाच्मा अध्मषस्थानी भशावलद्मारमाचे उऩप्राचामय डॉ . अजजि िेरले वय 
उऩजस्थि शोिे .  मालेऱी ऑनराइन व्माख्मानाचे वंमोजक आणि याज्मळास्र वलबागाचे वलबाग 
प्रभुख डॉ. शनुभंि पाटक वय िवेच मा व्माख्मानारा भोठ्मा प्रभािाि वलध्माथी आणि प्राध्माऩक 
उऩजस्थि शोिे. मा व्माख्मानाचा प्रायंब वकाऱी ११:०० ला. ऑनराईन ऩध्दिीन ेकयण्माि आरा.  
  दवुऱ्मा भशामुद्धा नंिय याष्ट्रवंघटन ेभध्मे भानली शक्काची चचाय वुरू शोिी. त्माच कारखंडा 
भध्मे बायिीम वंवलधानाच्मा  तनमभयिीची  प्रक्रक्रमा  वुरू शोिी. बायिीम याज्मघटनेचे  मळल्ऩकाय  डॉ. 
फाफावाशेफ आंफेडकय मांनी भानली शक्काच्मा वंदशिे भधीर अनेक ित्ले बायिीम वंवलधाना भध्मे 
वभावलष्ट्ट केरी. त्माभुऱे बायिीम वंवलधाना भध्मे भानली शक्काचे प्रतिबफफं उभटरेरे ददवून मेिे 
अवे गौयलोद्गाय डॉ. रेवन आझादी वय मांनी व्मक्ि केरे. 

  डॉ. रेवन आझादी वय म्शिारे की, 'इ.व. न. ऩूलय ५३९ भध्मे ऩमळयमन ‘याजा वामयव द 
गे्रट’ मांनी  लेगलेगळ्मा  धभायच्मा  आणि बाऴेच्मा  रोकांना  एकर  करून प्रथभ भानली  शक्काची  
वुरुलाि केरी'. ‘याजा वामयव द गे्रट’ मांनी भानली शक्काच्मा वंदशिेचा ‘वामयव मवरेंडय’ जाशीय 
केरा. गुराभगगयी मा प्रथेरा फंदी घारून वलवलध धभायच्मा आचयि कयण्मावाठी धामभयक प्राथयना 



स्थऱांची उबायिी केरी. ‘याजा वामयव द गे्रट  'मांच्मा भानली शक्काच्मा वंदशि भधीर अनेक 
ित्लांचा  स्लीकाय  वंमुक्ि  याष्ट्र  वंघटनेने  भानली  शक्काच्मा  जाशीयनाम्माि  केरी  आशे. अनेक  
ळिकांऩावून भानली शक्कांभध्मे फदर घडि आशे. जगािीर वलवलध याष्ट्रांभध्मे भानली शक्कांचा 
प्रवाय झारा. १२१५ भध्मे इंग्रंड भध्मे ‘भॅग्नाकाटाय’ शी भानली शक्काची वनद स्लीकायरी गेरी. 
त्मा नंिय जगारा अभेरयकन याज्मक्रांिी, फ्रें च याज्मक्रांिी मांनी भानली शक्काच्मा भूल्मांची देिगी 
ददरी. अवे भि डॉ. रेवन आझादी वय मांनी व्मक्ि केरे. 

मालेऱी  कामयक्रभाच्मा  अध्मषस्थानी  भशावलद्मारमाचे  उऩप्राचामय  डॉ. अजजि  िेरले  वय  
उऩजस्थि शोिे. आऩल्मा अध्मषीम बाऴिाि डॉ. अजजि िेरले वय म्शिारे की, १९९३ भध्मे आऩि 
भानली शक्काच्मा कामद्माचा स्लीकाय केरा अवरा. ियी आऩि स्लािंत्र्म, वभिा, फंधुत्ल आणि 
वाभाजजक न्माम मा  भानली  भूल्मांचा  स्लीकाय  वंवलधाना  भध्मे  केरेरा  आशे.  बायिाची  भशान 
ऩयंऩया  ‘लवुधैलकुटुम्फकभ’् मा  भानली  भूल्मालय  उबी  आशे. जग  शेच  एक  कुटंुफ  आशे. भानली  
शक्कांचा उऩमोग शा भानलाच्मा ळाश्लि वलकावावाठी झारा ऩादशजे. आज आऩल्मारा मभऱारेल्मा 
अगधकायांचा लाऩय आऩि जािील ऩूलयक आणि जफाफदायीने कयिे आलश्मक आशे. आऩि व्मक्िी 
म्शिून  भानली  शक्कांन  इिकेच  प्रत्मेक  वजीलाच्मा  अगधकायांवलऴमी  वुद्धा  वंलेदनळीर  अवरे  
ऩादशजे. अवे भि उऩप्राचामय डॉ. अजजि िेरले वय मांनी व्मक्ि केरे. वदय व्माख्मानारा ५३ वलद्माथी 
वशबागी झारे शोिे. मा कामयक्रभाचे वूरवंचारन डॉ . कैराव भांटे मांनी केरे . िय आबाय प्रा . याजू 
ऩांड ेमांनी भांडरे.   

शा कामयक्रभ मळस्ली शोण्मावाठी भा . प्राचामय डॉ . चंद्रळेखय भुरूभकय वय , उऩप्राचामय             
डॉ. अवलनाळ जगिाऩ वय , डॉ. अजजि िेरले वय , उऩप्रचामय डॉ. जगददळ देळऩांडे वय, उऩप्रचामय 
डॉ. याभचंद्र वऩकऱ वय, उऩप्रचामय डॉ. वीभा नाईक गोवाली भॅडभ, उऩप्रचामय डॉ. मोगगनी भुऱे 
भॅडभ, भशावलद्मारमाचे यजजस्टाय श्री. अमबनंदन ळशा वय मांनी भागयदळयन आणि वशकामय केरे . 

ऑनराइन भानली शक्क ददन साजरा झाऱा. त्याची काही छायाचचत्रे. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           डॉ शनभंुि पाटक 
                             याज्मळास्र वलबाग प्रभखु 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


