
अशे शाांषकृततक मांत्री ऱाभऱे षे आम्षा कऱाळांताांचां भाग्य ! 

 

शुधीर मुनगांटीळार याांच्याऴी बोऱताना तमाऴा कऱाळांत गहषळरऱे 

 

नळी मुांबई, हद १७ : ‘ 

"मषाराशरातीऱ कऱाळांताांनी अनेक  शाांषकृततक मांत्री बतितऱे; तयाांच्याऴी शांळादषी झाऱा ऩण रृदयाऩाशनू कऱेळर आणण 
कऱाकाराांळर पे्रम करुन अतयांत शांळेदनऴीऱऩणे या सेत्रातीऱ प्रवन शमजून िेणारा, आऩुऱककने वळचारऩूश करणारा 
आणण कऱाळांताांना भरभरून देणारा शाांषकृततक मांत्री ऩहषलयाांदा बतितऱा. राज्यातीऱ ग्रामीण भागात अशऱेऱा तमाऴा 
कऱाळांत  ना. शुधीर मुनगांटीळार याांचा ऴतऴ् आभारी राषीऱ",  अशे भाळोद्गार वळठाबाई नारायणगाळकर जीळन गौरळ 
ऩुरषकार प्राप्त कऱाळांताांनी काढऱे. बोऱताना तयाांच्या रृदयातीऱ भाळ डोळयाांतून झलकत षोता. षथल षोते ळाऴी नळी 
मुांबई येथीऱ शभुावचांद्र बोश मैदान, ररमणझम ऩाळशात रात्री नऊ ळाजता. 

तमाऴा कऱाळांताांचा शाांषकृततक कायय वळभागाच्याळतीने गुरुळारी शन्मान करण्यात आऱा. या शमारांभातच राज्याचे 
शाांषकृततक कायय मांत्री ना. शधुीर मुनगांटीळार याांनी ऩुरषकार प्राप्त तमाऴा कऱाळांताांच्या ऩेन्ऴनमध्ये ळाढ करण्याची 
िोवणा केऱी आणण टाळयाांचा कडकडाट झाऱा. ळाताळरण अतयांत भाऊक झाऱे अशताना ढगातून ररमणझम ऩाळशाचे 
थेंब टऩकत षोते तर या तमाऴा कऱाळांताांच्या डोळयाांतून अशु्रधारा..! 

षळगीय गुऱाबबाई शांगमनेरकराांच्या मुऱीांना तर अशू्र अनाळर झाऱे षोते. भर ऩाळशातषीऱा मषाराशराचे ळन, शाांषकृततक 
कायय ळ मतषय ऴयळशाय मांत्री ना. श्री. शधुीर मुनगांटीळार याांनी  उऩस्षथत राषून केऱेऱा षा शन्मान कधीषी वळशरू 
ऴकणार नाषी, तनयतीऱा षा ऩुरषकार मऱा शधुीर भाऊां च्या षषतेच प्रदान ऴषाळा अशे ळाटत अशेऱ म्षणून आजचा 
हदळश उजाडऱा अशे उदगार काढताना ज्येशठ कऱाळांत अताम्बर शऴरढोणकर अतयांत षलळे झाऱे षोते. 

तमाऴा षी कऱा श्रीमांत ऴषाळी अऴी आमची आतय इच्छा आषे. या कऱेऱा राजाश्रय शमलण्याशाठी आमची धडऩड आषे  
अशां शाांगताना अणिऱ भारतीय ऱोककऱाळांत मराठी तमाऴा ऩररवदेचे अध्यस शांभाजी राजे जाधळ म्षणाऱे ना. शधुीर 
मुनगांटीळार याांच्याशारिा प्रततशाद देणारा आणण योग्य तनणयय िेणारा मांत्री राज्याऱा अनेक ळवाांनी ऱाभऱा आषे. 
राज्यातीऱ तमाऴा कऱाळांत षा सण वळशरू ऴकणार नाषीत. 

ऴाशन ऱोककऱाकाराांच्या ऩाठीऴी ठामऩणे उभे अशे आणण राहषऱ अऴी ग्ळाषी ना. मुनगांटीळार याांनी याळेली  हदऱी. 

ना. मुनगांटीळार म्षणाऱे की, ऩुरषकार प्राप्त कऱाळांताांना ‘अ’ ळगायचे तनळतृ्तीळेतनषी देण्यात येणार आषे. ना. मुनगांटीळार 
याांचे षे ळाक्य ऐकताच कऱाळांताांना आकाऴ ठेंगणे झाऱे.  ‘शुधीरभाऊां शारिा मांत्री ऩुन्षा षोणे नाषी. आजऩयांत आम्षा 
कऱाळांताांचा अशा आदर ळ  शन्मान केऱा नाषी. ऩरांतु ऱोककऱाळांताांबद्दऱ शधुीरभाऊां ना ळाटणारे पे्रम तयाांनी 
ऴबदाांतूनच नऴषे तर कृतीतून करून दािवळऱे’, अशे कऱाळांत याळेली म्षणाऱे. 


