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मराठ
 माणस ेमहारा'ात होऊन गेली. �यांनी आप+या

चौफेर आ/ण अ1पैल ू4य!5म�वान ेमहारा'ावर व जगात

आपला ठसा उमट!वला. अशी माणस ेपु7हा होण ेनाह8. �यामुळे या

�द$गज माणसां#या सा�ह�य, नाटक, संगीत यांच ेएक प;रपूण< मराठ


सा�ह�य भवन आ=ह8 मुंबईत उभारणार अस+याची घोषणा िशवसेना

काया<@यA उ�व ठाकरे यांनी आज गोरेगाव येथ ेबोलताना केली. हे

काम तर खरे सरकारच ेआहे, �याला �द+लीची परवानगी नको.

सरकारन ेहे काम केले नाह8 तर पािलकेत आमची सCा अस+यान ेजसे

िशवाजी पाक< वर संयु5 महारा' दालन उभे केले तसे मराठ
 सा�ह�य

भवन आ=ह8 मुंबईत उभे कDन दाखवून अशी घोषणा उ�व ठाकरे यांनी

यावेळ8 केली. ूबोधन गोरेगाव आयो/जत तीन �दवसां#या पुल

उ�सवा#या समारोप काय<बमात त ेबोलत होत.े यावेळ8 सुभाष देसाई

आ/ण संःथेचे अ@यA डॉ. मनोहर अHानकर मंचावर उप/ःथत होत.े प.ु

ल. देशपांडे यां#यासंदभा<त शालेय !वIाथJ आ/ण खु+या गटात घेKयात

आले+या ूLमंजूषा व िनबंध ःपधMतील !वजे�यांना उ�व ठाकरे यां#या

हःत ेपा;रतो!षके देKयात आली. ूबोधन गोरेगावतफM  ूकािशत

करKयात आले+या ‘पुलौी’ या अंकाच ेूकाशन तसेच संजय पेठे यांनी

तयार केलेले बुक गंगा डॉट कॉम या संकेतःथळावर टाकKयात आले+या
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अंकाचेह8

उदघाOन उ�व ठाकरे यांनी यावेळ8 केले. प.ु ल. देशपांडे यां#या!वषयी

बोलताना त े=हणाल ेकP, पुलंनी कोणताह8 !वषय सोडला नाह8. मराठ


माणसाची कमतरता आप+या लेखणीतून �यांनी दाखवून �दली.

महो�सवाच ेआयोजन के+याबQल तसेच संकेतःथळावर पुलंचे

यथोिचत दश<न घड!व+याबQल सुभाष देसाई

यांचेह8 �यांनी कौतुक केले. यावेळ8 मुलाखतकार सुधीर गाडगीळ यांनी

िशवसेनाूमुखां#या पुलं!वषयी#या आठवणी जाग!वणार8 िचऽ�फत

दाख!वKयात आली.

या काय<बमानंतर ूसाद महडकर यां#या जीवनगाणी िनिम<त ‘संगीत

आ‘पुल’कP’ हा काय<बम सादर करKयात आला. �यािशवाय मंगेश

पाडगावकर यांनी िल�हलेली व /जतSि अिभषेकP यांनी ःवरब� केलेली

दोन गाणी शौनक अिभषेकP यांनी सादर केली. रिसकां#या ूचंड

ूितसाद तीन �दवस रंगले+या पुल उ�सवाचा समारोप दणUयात झाला.
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