
ऱोकनेते मा. गोऩीनाथराळजी मुुंड ेयाुंच्या ऩुण्यततथी तनममत्त अमिळादन करताना !! 

*गोऩीनाथजीुंच् या शुं्वा्च् या मागा्ळर लाऱण् याला शुंक ऩ कु  या- आ. शुधीर मनुगुंटीळार* 

*आ. मुनगुंटीळार याुंनी ददऱा गोऩीनाथ मुुंड ेयाुंच् या आणळणीुंना उजाला* 

स् ळ. गोऩीनाथजी मुुंड ेषे अऱकिकक ् यक् तीम ळाले धनी षोते. िारतीय जनता ऩाटीच् या सळस् ताराशाणअ अळ्े 
आयुष् य रलची  ्ाऱणा-या या ऱोकने याने शळश्ामान् य जनतेच् या मनात कमल ु जसळण् याशाणअ केऱे या 
शुं्वा्ले स् मरण करत ळ  याुंनी दारसळऱे या शु्ं वा्च् या मागा्ळर लाऱण् याला शुंक ऩ करण् याले आळाषन 
माजी अथम्ुंत्री आ. शुधीर मुनगुंटीळार याुंनी केऱे. 
ऱोकनेते स् ळ. गोऩीनाथ मुुंड ेयाुंच् या स् मतृीददनातनमम त मराणळाडा युळक सळकाश मुंडलाद्ळारे आयोजजत 
कोसळड-19 शुं्व ्योध् दा शुं मेऱनात आ. मुनगुंटीळार बोऱत षोते. त ऩुळची  स् ळ. गोऩीनाथ मुुंड ेयाुंच् या 
प्रततमेऱा माऱाऩण ्कु न  याुंच् या स् मतृीश आ. मुनगुंटीळार याुंनी अमिळादन केऱे. 
याळेली बोऱताना आ. मुनगुंटीळार  षणाऱे, गोऩीनाथजी  षणजे ददन, दबुऱ्, ऴोसवत सऩढीताुंला आळाज षोते. 
 याुंच् या िावणात मषाराष् राच् या सळकाशाले ज्षजन अशायले, ळुंचलताुंला आळाज अशायला. सळचधमुंडलातीऱ 
 याुंली िावणे ऐकण् याशाणअ कोरम ऩुण ्अशायला. सळचधमुंडलातीऱ कमल्ारी शुध् दा  याुंली िावणे मनाऩाशुन 
ऐकायले. राज् यात दकदा गणऩती दधु सऩतो अऴी अुंधरध्ध् दा ऩशरसळणारी ्टना ्डऱी,  याळेली या ्टनेले 
शमथन् न करता अुंधरध्ध् देळर प्रषार करणारे गोऩीनाथजी ळैहातनक दृष् टीकोन बालगणारे नेते षोते. 
ओबीशीुंली जनगणना झाऱी ऩादषजे अशा आग्रष  याुंनी धरऱा. मराणळाडा सळद्यासऩणाऱा मषामानळ डॉ. 
बाबाशाषेब आुंबेडकर याुंले नाळ देण् याशाणअ जो नामाुंतराला शुं्व ्झाऱा  या शुं्वा्ऱा ऩाणअुंबा देणारा षा 
नेता मोणया मनाला नेता षोता. कोण याषी कायर्मामाऱा ते उऴीरा ऩोषलायले. या शुंदिा्त  याुंली िुममका 
स् ऩष् ट षोती. मी राजकयय ऩदाशाणअ, सळधानशिा, ऱोकशिेतीऱ रुलची शाणअ नेता झाऱो नाषी तर शळ ्
शामान् याुंच् या मनातऱे स् थान माझ्याशाणअ मषत    ळाले आषे.  याुंना िेट नाकाु न मी ऩुढे जाळु ऴकत नाषी 
 षणुन कायर्मामाऱा जायऱा उऴीर षोतो अशे ते स् ऩष् टऩणे शाुंगायले अशेषी आ. मुनगुंटीळार बोऱताना 
 षणाऱे. 
शुं्वय्ात्रचे् या माध् यमातुन मषाराष् र सऩुंजुन काढऱा ळ  यानुंतर राज् यात िाजऩा-मऴळशेना युतीले शरकार 

आऱे. उऩमखु् यमुंत्री आिण गषृमुंत्री  षणनु गनु् षेगारीला मबमोड करण् याली िमुमका  याुंनी ्ेतऱी. दाऊदच् या 
माणशाुंनी  याुंना जजळे मारण् याच् या धमक् या दद या मात्र धमक् याुंना न ्ाबरता आऩ या िुममकेळर ते णाम 

राषीऱे. आज  याुंला तोल शुं्वा्ला ळारशा ऩुंकजाताई मुुंड ेऩुढे नेत आषे. गोऩीनाथजी जे् षा लुंरपूऩलरऱा यायले 
ते् षा  याुंच् या गाडीमागे धाळणारा कायक्ता् िाजऩाला प्रदेऴ अध् यस  षणुन  याुंच् या गाडीत शोबत बशण् याले 
िाग् य मऱा ऱािऱे या अथा्ने मी स् ळतलऱा िाग् यळान शमजतो अशेषी आ. मुनगुंटीळार याळलेी बोऱताना 
 षणाऱे. याळेली आऩ या शुंबोधनातुन गोऩीनाथ मुुंड ेयाुंच् या सळवयीच् या आणळणीुंना  याुंनी उजाला ददऱा. 
याळेली माजी मुंत्री ऩुंकजाताई मुुंड,े अऴोकराळ कुकड ेयाुंलीषी िावणे झाऱी. कायर्मामाले शुंयोजक प्रसळण ्ुगे 
याुंनी प्रा स् तासळक केऱे. 

 


