
 ڈاکٹر سید ظفر محمود
صدر'   فکر وطن'  نئ دہلی



خذ ما صفا و دع ما کذر

Adopt virtue and abandon evil

اچھائ کو اپناؤ اور برائ چھوڑدو



Zindagani   hai  sadaf   qatra-e neesaan   hai  khudi,
Wo  sadaf kya  ki jo  qatrey  ko  gohar  kar na sakey;
Ho agar khud-nigar-o khud-gar-o khud-geer-e khudi
Ye bhi mumkin hai  ki  too maut se bhi mar na sakey.

Life is like a shell and 
Selfhood like a drop of rain,
It is unbecoming of a shell that
it cannot turn the drop into a pearl;
If the selfhood is self-preserving, 
self-creating and self-sustaining,
Then its possible that 
even death may not make one die.



دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر





قومی آبادی کا
14.2 %

&  
 سب اقلیتوں کا

73 % 

 ہمارے ملک میں 
مسلمان سب سے بڑی اقلیت ہیں

مردم شماری 2011 کے مطابق :  17 کروڑ 22 الکھ



مرکزی و صوبائ حکومتوں کا فریضہ ہے

کمزور طبقوں کے اقتصادی و تعلیمی استفادە کی
 خصوصی دیکھ ریکھ

 دستور ہند کے
 آرٹکل (4)15
آرٹکل (5)15

 آرٹکل 46
کے مطابق
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Article 46: 
The State shall promote with special care 
the educational and economic interests of the  
weaker sections of the people
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آرٹکل 46
 عوام کے کمزور طبقوں کے
 تعلیمی و اقتصادی مفاد کو

 حکومت
 خصوصی توجہ کے ساتھ

فروغ دے گی
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آرٹکل (4)15 و (5)15 

 سماجی یا تعلیمی طور پر پسماندہ
 طبقوں کی سرفرازی کی غرض سے
کوئ مخصوص پیش رفت کرنے کے لۓ
یا کوئ مخصوص قانون بنانے کے لۓ

 اگر حکومت کو 
 مزہبی بنیاد پر تفریق کرنی پڑے
تو وہ ایسا بھی کر سکتی ہے
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جسٹس راجندر سچر
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Sachar Committee's Findings 

Muslims going down in every field of development 

  ہر میدان میں دوسروں کے مقابلہ میں مسلمان پیچھے ہیں
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مغربی بنگال پر خصوصی رپورٹ
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Reason

Very low presence
in Governance

 وجہ ہے حکمرانی میں
ہماری حصہ داری کا فقدان



Seats in Lok Sabha:                    

National Muslim Population
(as per Census)                          

Average no. of Muslims in LS 
1952 to 2014

Hence there should be 
Muslims in the Lok Sabha
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 مردم شماری
2011

 کے مطابق
 مغربی بنگال

%27میں مسلم آبادی
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 مغربی بنگال
 اسمبلی میں کل

294ممبروں کی تعداد
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 کے حساب سے
80

 ممبر مسلمان
ہونے چاہئیں

27%
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فی الحال صرف 59 ممبر مسلمان ہیں

 وہ بھی 5  پارٹیوں
میں بٹے ہوے ہیں
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 جبکہ ذرا آپ اپنی
اہلیت دیکھۓ



علی میاں

 اپنی ہواۓ نفسانی کو ترک کرو اور حق کی جانب ہجرت کرو 

نقوش اقبال
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 مغربی بنگال کے 
20

 ضلعوں میں
مسلم ووٹ
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Murshidabad 
Uttar Dinajpur 
Malda 
North  24 Pargana   
South 24 Pargana 
Birbhum 
Nadia 
Howrah 
Dakshin Dinajpur  
Purbo Medinapur 
Bardhaman 
Koochbehar 
Pashchim Medinapur 
Hooghly 
Kolkata  
Jalpaigudi 
Darjeeling 
Bankura 
Purulia 
Alipurdwar 

 مسلم
آبادی
فیصد

مرشدآباد
اتر دیناجپور

مالرہ
اتر ۲۴ پرگنہ

دکشن ۲۴ پرگنہ
 بیربھوم

نادیا
ہاؤڑا

دکشن دیناجپور
پوربو میدناپور

بردھامن
کوچ بہار

پشچم میدناپور
ہوگلی
کلکتہ

جلپائ گڑی
دارجیلنگ

بنکورا
پورولیا

علی پوردوار

88 
75 
73 
67 
63 
57 
41 
38 
37 
33 
33 
26 
20 
18 
16 
16 
14 
13

Muslim
%
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24

40 - 88 %

30 - 39 %

853

23

20 - 29 % 38 20

15 - 19 % 18 12

4010 - 14 % 12

25 135  -  9 %
1  -  4 % 15 8

مسلم آبادی فری سیٹ رزروڈ سیٹ

8
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40
 - 

88
 % 53

فری سیٹ

8
رزروڈ سیٹ
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30 - 39 %

23
فری سیٹ

8
رزروڈ سیٹ
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20 - 29 %

23
فری سیٹ 8 رزروڈ سیٹ
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10
 - 

19
 % 58

فری سیٹ

24
رزروڈ سیٹ



 آنے والے تمام انتخابات میں مسلمان
سو فیصد ووٹ دیں اور اپنا ووٹ بٹنے نہ دیں

Aamader ek sho shotanksho vote dewa chay.
Aamader vote jeno bhaga-bhagi na hoye.







تو اگر دیگر شوی او دیگر است

If you decide to change, 
that becomes your fate

32





Through the 1950 Presidential Order 
Muslims & Christians were excluded

صدارتی فرمان ۱۹۵۰



अनुसूिचत जाित की पिरभाषा को धमर्मुक्त िकया जाए। 
संसद में एक सरल प्रस्ताव पािरत करके 1950 के अध्यादेश में संशोधन िकया जाए।



 
De-reserve constituencies 

with substantial Muslim influence
Immediately appoint the next Delimitation Commission 

with clear time-bound mandate to remove these anomalies. 
 (Sachar Committee Report page )                                                                                     

Ministry of Law
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 کیرال' کرناٹک' تلنگانہ کی طرز پر
 مغربی بنگال میں بھی سرکاری

 مالزمتوں میں اور تعلیمی اداروں میں
 مسلمانوں کے لۓ رزرویشن کا بندوبست

کیا جانا چاہۓ

دستور کے آرٹکل (4)15 کے مطابق



3.103





Dil-e be-baak ra  zarghaam rang ast, 
Dil-e tarsanda ra  aahoo  palang ast; 
Agar beemi nadaari baher sahraast, 
Agar tarsi bahe  maujash nihangast.

To a timid heart 
a deer is a tiger; 

If you have no fear, 
the ocean is a desert, 

If you are fearful, 
there is a crocodile in every wave.

To a fearless heart, 
a lion is a sheep. 





Thanks to all those sources from where 
Photos and other inputs have been taken 


