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(जचे केस जिमनीला टेकतात आ(ण आवाज

आभाळात भरार� घेतो, ती माझी �दद� अथा�त

भारतर/ लता मगेंशकर ह� जगातील सव�ौ�े

गाियका आहे, असे ूितपादन 1ये� गाियका आशा भोसले यांनी आज येथील

स2शल मदैानात आयो(जत द�नानाथ ःमतृी पुरःकार &वतरण सोहळयाूसगंी

केले. आ5ह� सव� मगेंशकर भावंडे एका 7यासपीठावर पाहून मा9याूमाणे

तु5हालाह� आनदं झाला असेल असे 5हणत :यांनी द�नानाथांचे ‘शरूा मी

वं�दले' गाियले, ते7हा रिसकांनी टा;यां<या कडकडाटात :यांना दाद �दली.

‘तुम (जयो हजारो साल, साल ते �दन हो पचास हजार' असे 5हणत सिचन

त2डुलकरला :या<या वाढ�दवसािनिम> :यांनी शभेु<छाह� �द@या.

&वहंग मुप ऑफ कंपनीज ्आ(ण सःंकृती यवुा ूित�ान यां<या सयंEु

&वFमाने आयो(जत एका शानदार सोह;यात लता, आशा, मीना, उषा आ(ण

Iदयनाथ या सव� मगेंशकर भावंडां<या उप(ःथतीत हजारो ूेJकां<या

साJीने द�नानाथ ःमतृी पुरःकार लता मगेंशकर यां<या हःते ूदान

करKयात आले. बुजूग� गायक उःताद गुलाम मःुतफा खान (माःटर

द�नानाथ), सयुोग नाटय़सःंथेचे सधुीर भट (मोहन वाघ ःमतृी), ‘इमेज

वे@फेअर अ ॅिच7हस� फोरम-ठाणे'चे िनतीन &वरखरे (आनदंमयी पुरःकार),

1ये� गायक ूसाद सावकर (&वशेष पुरःकार), 1ये� नाटककार महेश
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एलकंुचवार (वाङ&वलािसनी), िसने अिभनेता धम2ि (&वशेष पुरःकार) आ(ण

ूा. ूवीण दवणे (शांता शेळके सरःवती पुरःकार) हे यदंा<या पुरःकारांचे

मानकर� होते. पुरःकार &वतरण सोह;यानतंर िशवसेना काया�TयJ उUव

ठाकरे, यवुासेना अTयJ आ�द:य ठाकरे आ(ण इतरां<या उप(ःथतीत सव�

मगेंशकर भावडांचा ठाKयातील कौपीनेWर म�ंदरात खास अिभषेक केले@या

मगेंशी<या मतूX देऊन स:कार करKयात आला. या काय�बमा<या िनिम>ाने

लता मगेंशकर त[बल २५ वषा]नतंर ठाKयात आ@या. :यांना पाहKयासाठ^

हजारो ठाणेकरांनी स2शल मदैानावर हजेर� लावली होती. :याब_ल

लता�दद�ंनी ठाणेकरांचे आभार मानले. जग बदलले तर� आ5ह� बदललो

नाह�, असेह� :यांनी :यां<या छोटेखानी भाषणात नमदू केले. याच काय�बमात

आमदार ूताप सरनाईक यां<या ‘मुबंई फाःट' या बेकर� उ:पादन साखळ�

दकुानांचे औपचाbरक उcाटन करKयात आले.  :यानतंर Iदयनाथ मगेंशकर,

राधा मगेंशकर, िशवशाह�र बाबासाहेब पुरंदरे यांनी ‘िशवक@याण राजा' हा

िशवकथा आ(ण गाKयांचा काय�बम सादर केला. काय�बमादर5यान &व&वध

दैिनकां<या सपंादकां<या हःते सःंकृती यवुा ूित�ान<या वतीने देKयात

येणाढया िशवगौरव पुरःकारांचे &वतरण करKयात आले. ूितकुल

पbर(ःथतीत उFोग 7यवसायात ूगती करणाढया ूाजEा पाट�ल, अभय वदe,

सगंीता वैती, गणेश सामतं, मदंार जोगळेकर, &वजय सोनावणे, ऋजुता

�दवेकर, आमदार सा.रे.पाट�ल, &वबम फडणवीस, ूितभा जोशी, प@लवी

पालकर आ(ण ूसाद फणसगांवकर यांना यदंा या पुरःकाराने सgमानीत

करKयात आले. सधुीर गाडगीळ आ(ण धनौी लेले यांनी काय�बमाचे सऽू

सचंालन केले.
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