महाराष्ट्र राज्य अल्पसंखयांक अधिकारी-कममचारी असोधसएशनच्या वतीने ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¢Ö ¾Ö
»ÖêÜÖÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖãœüÖÛúÖ¸üÖ®Öê ´ÖÖ. ÁÖß. ‹•ÖÖ•Ö ®ÖÛú¾Öß ÃÖÖÆêü²Ö, ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, »ÖêÜÖÖ ¾Ö ÛúÖêÂÖÖÝÖÖ¸êü
µÖÖÓ“µÖÖ ×®Ö¾Öé¢Öß ×¯ÖÏŸµÖ£ÖÔ ÛúÖµÖÔÝÖÖî¸ü¾Ö ¾Ö ´ÖÖ. ›üÖò. ´ÖÛúÃÖæ¤ü †Æü´Ö¤ü ÜÖÖ®Ö ÃÖÖÆêü²Ö, ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß, µÖÖÓ“Öß Ûëú¦üßµÖ Æü•Ö
ÃÖ×´ÖŸÖß µÖÖ ¯Ö¤üß ×®ÖµÖãŒŸÖß ×¯ÖÏŸµÖ£ÖÔ ÃÖŸÛúÖ¸ü ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú 10 ®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 2017 ¸üÖê•Öß Æü•Ö ÆüÖ‰úÃÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖê£Öê ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»ÖÖ.
या कायमक्रमास प्रमख
ु अधतथी म्हणनू •Öê. •Öê. ¹ýÝÞÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖÝÖ ¯ÖÏ´ÖãÜÖ ´ÖÖ. ›üÖò. ÃÖÖ¤üßÛú ¯Ö™êü»Ö ÃÖÖÆêü²Ö
उपधथथत होते. सन्माननीय अधतथी म्हणनू ŸÖŸÛúÖ×»Ö®Ö ÃÖÆüÃÖ×“Ö¾Ö ¾Ö ¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÛú, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Ö»Ö×®ÖµÖ´ÖÛú ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ मा. ÁÖß´ÖŸÖß
®Ö×ÃÖ´ÖÖ ¿ÖêÜÖ ´Öò›ü´Ö ÊÖ ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ. कायमक्रमाच्या अध्यक्षथथानी ÃÖÆüÃÖ×“Ö¾Ö, ÃÖÖ´ÖÖ®µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ´ÖÖ. ÁÖß.
‡×´ŸÖµÖÖ•Ö ÛúÖ—Öß ÃÖÖÆêü²Ö ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
µÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÝÖß ÁÖß. ´ÖÖê. µÖãÃÖæ±ú ×®Ö¿ÖÖ®Ö¤üÖ¸ü ¾Ö ÁÖß. ÝÖ°±úÖ¸ü ²ÖêÝÖ (¤üÖê‘ÖêÆüß ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ, ×ÃÖ›üÛúÖê)
µÖÖÓ“ÖÖ ×®Ö¾Öé¢Öß ×®Ö×´ÖŸµÖ ÃÖŸÛúÖ¸ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÁÖß. †×•Ö•Ö ¿ÖêÜÖ, ˆ¯ÖÖµÖãŒŸÖ, ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ, ÁÖß. ÃÖ×»Ö´Ö ¿ÖêÜÖ,
ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ, ÃÖÖ.²ÖÖ.×¾Ö., ÁÖß. ÃÖÖêÆêü»Ö ÜÖÖ®Ö, ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ, ×ÃÖ›üÛúÖê, ÁÖß. µÖÖ×ÃÖ®Ö ´ÖÖ¯ÖÖ¸üÖ, ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ,
×ÃÖ›üÛúÖê µÖÖÓ“ÖÖ Æü•Ö µÖÖ¡ÖÖ Ûêú»µÖÖ´Öãôêû ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖŸÛúÖ¸ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ÁÖß. ®ÖÖ×ÃÖ¸ü ÜÖÖ®Ö, ×®Ö¸üßõÖÛú, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ µÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ¯ÖÏê¸üÞÖÖ ¯Öã¸üÃÛúÖ¸ü ×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖŸÛúÖ¸ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
ÁÖß. ×¿Ö¸üÖ•Ö ¿ÖêÜÖ, †×¬ÖõÖÛú †×³ÖµÖÓŸÖÖ, ²Öß.¯Öß.™üß., श्री. ¿ÖÆü®Ö¾ÖÖ•Ö ´Öã»ÖÖÞÖß, †¾Ö¸ü ÃÖ×“Ö¾Ö, ÁÖß. ±úÖ¹ýÛú
¯ÖšüÖÞÖ, ÛúõÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß, मत्रं ालय, ´ÖÖ. ÁÖß. ×±ú¸üÖê•Ö ¯Ö™êü»Ö, †ò›ü. ¸üÆü´ÖŸÖã»»ÖÖ ´ÖÖê×´Ö®Ö, ÁÖß. ÃÖî±æú»»ÖÖ ÜÖÖ®Ö, ›üÖò. †´Ö•Ö¤ü
¯ÖšüÖÞÖ, याच
ं ी धवशेष उपधथथती या कायमक्रमास होती.
µÖÖ¯ÖÏÃÖÓÝÖß ÝÖÖî¸ü¾Ö´ÖãŸÖá ´ÖÖ. ÁÖß. ‡•ÖÖ•Ö ®ÖÛú¾Öß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖ»Ö, ´ÖÖ®Ö¯Ö¡Ö ¾Ö ¸üÖê¯Ö™êü ¤êü‰ú®Ö ÛúÖµÖÔÝÖÖî¸ü¾Ö
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ¾Ö ÃÖŸÛúÖ¸ü´ÖãŸÖá ´ÖÖ. ›üÖò. ´ÖÛúÃÖæ¤ü ÜÖÖ®Ö ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¿ÖÖ»Ö ¾Ö ¸üÖê¯Ö™êü ¤êü‰ú®Ö ÃÖŸÛúÖ¸ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
याप्रसंगी असोधसएशनतर्फे ‡ŸÖ¸ü ÃÖŸÛúÖ¸ü´ÖãŸÖâ“ÖÖ शाल, थमृतीधचन्ह व रोपटे देऊन सत्कार करण्यात
आला.
मा. डॉ. मकसदू खान तथा एम. ए. खान याच
ु ी
ं ी कें द्रीय हज सधमतीवर सी.ई.ओ.पदी धनयक्त
झाल्यामळ
ु े त्यांचे असोधसएशनच्या वतीने अधिनंदन करण्यात आले. त्यांनी आपल्या मनोगतामध्ये अल्पसंखयांक
समाजातील होतकरू धवद्यार्थयाांना यपु ीएससी, एमपीएससी थपिाम परीक्षांचे मागमदशमन धमळण्यासाठी कें द्रीय हज
सधमतीतर्फे धवशेष तरतदू करण्यात येईल, असे सांधगतले.
µÖÖ¯ÖÏÃÖÓÝÖß ÝÖÖî¸ü¾Ö´ÖãŸÖá µÖÖ ®ÖÖŸµÖÖ®Öê ´ÖÖ. ÁÖß. ‹•ÖÖ•Ö ®ÖÛú¾Öß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ®Öß †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö®Ö“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê ÝÖÖî¸ü¾Ö
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû †Ö®ÖÓ¤ü —ÖÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓÝÖæ®Ö µÖÖ¯ÖæœêüÆüß †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö®ÖÃÖÖšüß †Ö¯ÖÞÖ ÛúÖµÖÔ¸üŸÖ ¸üÖÆæü †ÃÖê †ÖÀ¾ÖÖÃÖ®Ö ×¤ü»Öê.
या कायमक्रमाचे सन्माननीय अधतथी ´ÖÖ. ÁÖß´ÖŸÖß ®Ö×ÃÖ´ÖÖ ¿ÖêÜÖ ´Öò›ü´Ö µÖÖÓ®Öß अल्पसंखयांक समाजासाठी
असोधसएशनच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या उपक्रमाच
ं ी प्रशसं ा के ली व नेहमीच आपले योगदान देण्याचे आश्वासन
धदले.
कायमक्रमाचे ´ÖãÜµÖ †×ŸÖ£Öß मा. डॉ. साधदक पटेल साहेब यांनी आपल्या िाषणात शासनप्रशासनातील अल्पसंखयांक अधिकारी-कममचारी यांनी एकत्र येऊन अल्पसंखयांक समाजाच्या धवकासासाठी व
सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांधगतले. ज्यायोगे सक्षम िारत घडवनू राष्ट्रीय एकात्मता
अबाधित राहण्यास मदत होईल. असे मत माडं ले.
†¬µÖõÖßµÖ ³ÖÖÂÖÞÖÖŸÖ ´ÖÖ. ÁÖß. ‡×´ŸÖµÖÖ•Ö ÛúÖ—Öß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ®Öß †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö®Ö“Öê ÛúÖµÖÔ ¾ÖÖœüÞµÖÖÃÖÖšüß
´ÖÓ¡ÖÖµÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÝÖ †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓÝÖæ®Ö †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö®Ö Ûú¸üßŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÛúÖµÖÖÔ²Ö§ü»Ö ¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖ
Ûêú»Öß.

कायमक्रमाची िधू मका धवषद करताना असोधसएशनचे अध्यक्ष श्री. हाजी जतकर, धवधक्रकर उपायक्त
ु
यानं ी साधं गतले की, िारतीय राज्यघटनेचे धशल्पकार िारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आबं ेडकर याच्ं या धशका, सघं टीत व्हा
व संघषम करा या आदशम धवचारसरणीवर महाराष्ट्र राज्य अल्पसंखयांक अधिकारी कममचारी असोधसएशनची थथापना
महाराष्ट्रात झाली. या असोधसएशनला शासनाचे पाठबळ लािले. िारताच्या थवातंत्र्यानंतर अल्पसंखयांक अधिकारी
- कममचारी याच्ं या धहतासाठी शासनाच्या पाठबळाने काम करणारे देशातील हे एकमेव व्यासपीठ आहे. असोधसएशनचे
ब्रीदवाक्य “समतेसाठी एकत्र येऊ आधण सावमिौम व िममधनरपेक्ष राष्ट्र घडव”ू असे असनू या असोधसएशनच्या
माध्यमातनू आम्ही अनेक उद्देश अिोरे धखत के ले असताना देशधहत समोर ठे वनू या देशाची राष्ट्रीय एकात्मता कशी
अबाधित राहील याकडे धवशेष लक्ष देत आहोत. या व्यासपीठाच्या माध्यमातनू राष्ट्रीय एकात्मतेचे अनेक उपक्रम
राबधवले असनू अनेक उपक्रम राबधवण्यात येत आहेत. छत्रपती धशवाजी महाराज, महात्मा र्फुले, छत्रपती शाहू
महाराज व िारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आबं ेडकर याच्ं या आदशम धवचारसरणीवर सपं णू म महाराष्ट्रात काम करीत असनू
आज महाराष्ट्रात ३० धजल््ांमध्ये असोधसएशनचे काम सरुु आहे. असोधसएशनच्या माध्यमातनू अल्पसंखयांक
समाजातील अधिकारी व कममचारी यांना राष्ट्राच्या मखु य प्रवाहात येण्याची संिी प्राप्त झाली आहे, असे सांधगतले.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü »ÖêÜÖÖ ¾Ö ÛúÖêÂÖÖÝÖÖ¸êü ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö ÁÖß. ´Ö®ÖÖê•ÖÛãú´ÖÖ¸ü ¿Öê™êü, ÃÖÆüÖµµÖÛú ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, ÁÖß. ×±ú¸üÖê•Ö ´Öã»»ÖÖ,
ÃÖÆüÖ. ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, ÁÖß. ÃÖ¸ü±ú¸üÖ•Ö ´ÖÖê×´Ö®Ö, »ÖêÜÖÖ×¬ÖÛúÖ¸üß, ÁÖß. ¿ÖÛúß»Ö ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü, ÃÖÆüÖ.»ÖêÜÖÖ×¬ÖÛúÖ¸üß, ÁÖß. ÃÖ×»Ö´Ö ´Öã»ÖÖÞÖß, ÃÖÆüÖ.
»ÖêÜÖÖ×¬ÖÛúÖ¸üß, ÁÖß. †×®ÖÃÖ ¯Ö™êü»Ö, ÃÖÆüÖ. »ÖêÜÖÖ×¬ÖÛúÖ¸üß, ÁÖß. Ø¯Ö•ÖÖ¸üß, ÃÖÆüÖ. »ÖêÜÖÖ×¬ÖÛúÖ¸üß, ÁÖß. ¿ÖêÜÖ, ×»Ö×¯ÖÛú µÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß
Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ †£ÖÛú ¯Ö×¸üÁÖ´ÖÖ®Öê ÆüÖ ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ Ûêú»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖŸÛúÖ¸ü ´ÖÖ. ÁÖß. ‡•ÖÖ•Ö ®ÖÛú¾Öß ÃÖÖÆêü²Ö µÖÖÓ“µÖÖ
ÆüÃŸÖê Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.
हा कायमक्रम यशथवी होण्यासाठी श्री. अजीज शेख (उपायक्त
ु , महानगरपाधलका), श्री. ताजदारखान
पठाण (धवक्रीकर उपायक्त
ु ), श्री. सलीम शेख (कायमकारी अधियंता, सा. बां. धव.), श्री. मो. यसु र्फ
ु धनशानदार (कायमकारी
अधियतं ा, धसडको), श्री. अशर्फाक शेख (सहा. सच
ं ालक, नगररचना), श्री. यासीन मापारा (सहा. कायमकारी अधियतं ा,
धसडको), श्री. सहु ल
े खान (सहा. कायमकारी अधियंता, धसडको), श्री. नजीर शेख (धवक्रीकर उपायक्त
ु ), श्री. तन्वीर
सय्यद (सहा. धवक्रीकर आयक्त
ु ), श्री. गल
ु ामनबी शेख (धशिावाटप अधिकारी), श्री. दथतगीर मल्ु ला (राजपधत्रत
थटेनो), श्री. मोहमद हाधनर्फ धपरजादे (धवक्रीकर अधिकारी), श्री. इम्रान मजु ावर (धवक्रीकर अधिकारी), श्री. मोईज शेख
(उपअिीक्षक, बीएमसी), ÁÖß. ÃÖ´Öß¸ü ¯Öê¸üÖ´Ö¯Ö»»Öß (ÃÖÆüÖ. †×³ÖµÖÓŸÖÖ ×ÃÖ›üÛúÖê), ÁÖß. ´ÖÖêÆüÃÖß®Ö ²ÖÖÝÖ¾ÖÖ®Ö (ÃÖÆüÖ. ÛúõÖ
†×¬ÖÛúÖ¸üß), ÁÖß. ‹®Ö. •Öß. ¿ÖêÜÖ (ÃÖ¾Æìü†¸ü ×ÃÖ›üÛúÖê), श्री. नासीर खान (धविाग धनरीक्षक, बीएमसी), श्री. जाधहद अली
शेख (धवक्रीकर धनरीक्षक), श्री. वधहद झारी (धवक्रीकर धनरीक्षक), श्री. सलीम मल
ु ाणी (ÃÖÆüÖ.»ÖêÜÖÖ×¬ÖÛúÖ¸üß ), श्री. र्फारूक
खाटीक (पदवीिर धशक्षक), श्री. अखलाख शेख (धशक्षक), श्री. हैदर शेख (वररष्ठ धलधपक), श्री. हसन खान (धलधपक,
बीएमसी), ÁÖß. ÝÖÖîÃÖ ‡®ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü, श्री. शहेनशाह पटेल, ÁÖß. ´ÖÖêÆü´´Ö¤ü Æü×®Ö±ú •ÖÖŸÖÛú¸ü, ÁÖß. ²Ö¿Öß¸ü ³ÖÖ‡Ô ¿ÖêÜÖ यानं ी धवशेष
पररश्रम घेतले.
या कायमक्रमाचे सत्रू संचलन श्री. नासीर खान (धविाग धनरीक्षक, बीएमसी) व श्री. र्फारूक खाटीक
(पदवीिर धशक्षक) यांनी अधतशय संदु रपणे के ले. असोधसएशनचे ˆ¯ÖÖ¬µÖõÖ ¾Ö ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ ÁÖß. ÃÖ×»Ö´Ö ¿ÖêÜÖ
यांनी आिार मानले.
शेवटी राष्ट्रगीत गायनाने कायमक्रमाची सागं ता झाली. या कायमक्रमात शासन प्रशासनातील मान्यवर,
धवचारवतं व वेगवेगळ्या धविागातील असोधसएशनचे अधिकारी-पदाधिकारी व सदथय असे एकूण 125 व्यक्ती
उपधथथत होते.

