
��त, 
�ी नर�� दामोदर मोद�, 
�धानमं�ी 
 
माननीय महोदय, 
 
आ�ह� शांतता��य आ�ण �वा�भमानी भारतीय नाग�रक अल�कडील काळात घडले�या काह� ददु�वी घटनांमळेु 
अ�तशय �चतंीत झालो आहोत. 
 
आप�या रा�यघटनेनसुार हे रा�� धम��नरपे�, समाजवाद� आ�ण लोकशाह�ला अनसुरणारे असनू घटनेसमोर सव� 
धमा�चे, वंशांचे, जातींचे आ�ण �लगंांचे नाग�रक समान आहेत. घटनेने �दलेले सव� ह�क ��येक नाग�रकाला 
उपभोगता यावेत, यासाठ� आ�ह� हे �नवदेन करत आहोत.  
 
१. द�लत, मसुलमान आ�ण इतर अ�पस�ंयाकांना ल�य क�न होत असले�या झुंडबळी�या घटना ताबडतोब 
थांबव�यात आ�या पा�हजेत. रा���य ग�ुहे न�द �वभागा�या ध�कादायक आकडवेार�नसुार २०१६ म�ये 
द�लतांवर�ल अ�याचारा�या कमीत कमी ८४० घटना घड�या असनू अशा खट�यांम�ये दोषी घो�षत झाले�यां�या 
सं�येत �नि�चत घसरण �दसनू आलेल� आहे. 
 
या�य�त�र�त, १ जानेवार� २००९ आ�ण २८ ऑ�टोबर २०१८ दर�यान धा�म�क �वेषाधा�रत २५४ ग�ु�यांची न�द 
झालेल� आहे. यात कमीत कमी ९१ �य�तींचा म�ृय ूझालेला असनू ५७९ जखमी झाले आहेत. �स�टझ�स 
�र�लिजयस हेट�ाईम वॉच�या आकडवेार��माणे अ�या ह��यांम�ये मिु�लमांचे (१४% लोकस�ंया) �माण ६२% 
तर ���चनांचे (२% लोकस�ंया) �माण १४% आहे. या घटनांपकै� ९०% ह�ले हे २०१४ नतंर �हणजेच आपले 
सरकार क� �ात स�ेत आ�यानंतर झाले आहेत. 
  
महोदय, आपण संसदेत अशा �कार�या घटनांवर ट�का केलेल� आहे, पण तवेढेच परेुसे नाह�. यातील आरोपींवर 
कोणती कारवाई कर�यात आलेल� आहे? अ�या ग�ु�यांना अजामीनमा� जाह�र कर�यात यावे आ�ण ग�ुहेगारांवर 
जरब बसेल अशी �श�ा पटकन व �नि�चतपणे दे�यात यावी अशी आमची मागणी आहे. �वनापॅरोल ज�मठेपेची 
�श�ा जर खनुासाठ� दे�यात येत,े तर �याहून अ�धक �ूर अशा झुंडबळी�या घटनांसाठ� तशी �श�ा का दे�यात येत 
नाह�? �वतः�याच देशात भयय�ुत जीवन जग�याची वेळ कुणावरह� येता कामा नये! 
 
ददु�वाने 'जय �ी राम' या घोषणेचा अ�रशः य�ुधाची आरोळी �हणनू आ�ण कायदा व स�ुयव�थेत अडथळा 
आण�यासाठ� उपयोग केला जात आहे. झुंडबळी�या �कतीतर� घटनांम�ये ह� आरोळी जमावाला चेतव�यासाठ� 
वापरल� जात आहे. धमा��या नावाखाल� होणार� ह� �चडं �हसंा अ�तशय ध�कादायक आहे. आपण म�ययगुात 
जगत नाह� आहोत! भारतात बहुस�ंयाक समाजातील अनेकजण रामाचे नाव प�व� मानतात. अशा प�रि�थतीत, 
भारतातील सव��च काय�कार� पद आपण भषूवत अस�यामळेु रामा�या नावाची ह� अशी अवहेलना थांबवणे ह� 
आपल� जबाबदार� आहे. 
 
२. मत�भ�नता हा लोकशाह�चा अ�वभा�य भाग आहे. सरकार�वरोधी मत �य�त करणा�यांना 'देश�ोह�' आ�ण 
'शहर� न�ल�' �हणनू त�ंुगात ब�ंद�त करणे अ�तशय चकु�चे आहे. रा�यघटनेतील कलम १९ अतंग�त दे�यात 
आले�या अ�भ�य�ती �वात�ंयाचा अ�तशय मह�वाचा घटक आहे मत�भ�नता. स�ेत असले�या प�ावर ट�का 
करणे आ�ण देशावर ट�का करणे हे समत�ुय �नि�चतच नाह� कारण देशावर शासन करणारा प� �हणजेच देश 
नाह�. या प�ाकड ेअनेक राजक�य प�ांपकै� एक �हणनू बघणेच उ�चत ठरत.े िजथे मत�भ�नतचेी �कंवा �वरोधाची 
म�ुकटदाबी होत नाह�, तीच लोकशाह� खर� सश�त रा�� घडव ूशकत.े 



 
आ�हांस आशा आहे क� आमचे हे �नवेदन आ�ण �यामागील आमचा हेत ूत�ुह� समजनू �याल कारण आ�ह� केवळ 
आप�या देशा�या भ�वत�याबाबत �चतंीत नाग�रक आहोत आ�ण �यासाठ�च हा लेख�पचं करत आहोत. 
 


