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माननीय संपादक (दैिनक ********) यांसी, 
स ेम नम कार.  

मंुबई पोिलस खा यान े मंुबई महानगराच े अिभमानगीत (city anthem) तयार कर यासाठ  सोन ू िनगम यांना 
पाचारण केले आहे अशी बातमी ऐकली. (सोबत टाचलेली धा रणी पहावी.) हे गीत २६/११ या ह याकांडात जीव 
गमावले या शेकडो य ंना आदरांजली अपण कर या या उ ेशान ेतयार केले जाणार आहे. मंुबई पोिलसांनी क  

घातलेले हे गीत अथातच मराठ त नाह  तर हंद  भाषेत असेल आ ण असेल अमराठ  गायकांनी गायलेले आ ण 
अथातच अमराठ  भाषकांसाठ .  

आता रा भाषा नसले या, घटने या अनुसूची-८ मधील २२ समान भाषांपैक  एक असले या,  आ ण काय ा माणे 
अ हंद  रा यात रा यभाषे यापुढे गौणच असणार ्  या हंद  भाषेचा अशा प र थतीत थतीज य अिधकार (locus 

standi) काय असे  महारा ा या वािभमानशू य शासना या हाताखाली काम करणार ्  या मंुबई या पोिलसांना 
वचार यात काय अथ? 

मराठ  ह  महारा ाची (िनदान कागदोप ी) रा यभाषा असली तर ह  मंुबई महानगर  ह  महारा ाचा भाग नाह  हे तर 
रा य शासनान े वेळोवेळ  आप या कृतीन े दाखवून दलेले आहेच. िशवाय पंचतारां कत हॉटेलांम य े जीव 

गमावले यांम य ेफारसे कोणीह  मराठ  न हते. मंुबई पोिलसातह  बरेच व र  अिधकार  ह ली अमराठ च असतात. 
यामुळे हे मंुबई नगर चे अिभमानगीत रा यभाषा मराठ त न बनवता हंद त बनवले जाणार आहे यात आ य ते 

काय? छ पती िशवाजी थानकावर जीव गमावले या नाग रकांपैक  अनेक व दहशतवा ांशी लढताना वीरमरण 
प करले या पोिलस िशपायांपैक  बहुतेक सवच जर  मराठ  असले तर  यां या जीवांची कंमत ती काय? 

पंचतारां कत हॉटेलात पा या करणार ्  यां या मानान े मंुबईम य े लोकलगा यांनी मढरां माणे वास करणार ्  या 
अितसामा य नाग रकांची लायक  ती काय? आ ण पोिलस दलातील घाट  (मराठ ) िशपायांना जर अपुर ्  या 
श ा ांमुळे, सदोष संर क कुड यांमुळे, िश णा या अभावामुळे जीव गमवावा लागला असेल तर याची िचंता 
कर याचे कारण नाह . यांना याच कामासाठ  तर नोकर वर ठेवलेले असते. पण सरकार चालवताना मा  
वेळोवेळ  राजकार यांना मंुबईतील पंचतारां कत सं कृतीतील अमराठ  पैसेवा यांचीच तर मदत यावी लागते. 

यामुळे शासनाला यां या जीवाच ेअिधक मोल वाटणे आ ण यांना खुष ठेव याचे सतत य  करणे साह जकच 
आहे.  

अथात काह  सामा य, संकुिचत कोन असलेली मराठ  माणसे यावर हरकत घेतील. लोकशाह म ये 
रा यकारभार सवसामा य लोकांसाठ  यां या भाषेत असायला पा हजे अशी जगभरातील पु तक  त वे दाखवतील. 

इतर रा यांत असे होईल काय असे वचारतील. क न डगांपे ा तिमळ भाषक अिधक असले या बगळू  शहरात 
क नडेतर भाषेत नगराचे अिभमानगीत रचले जाऊ शकते काय असा  वचारतील. पण अशा त यह न ांना 
उ रे ायला आमच ेस ाधीश न क च बांधील नाह त. इतरां माणे आमच ेमहारा  रा य संकुिचत आ ण कडवे 
नाह . िशवाय घटनेने तसे हटले नसतानाह  आमच ेमराठ  नेते उ रेला गे यावर वतःहूनच हंद  ह  रा भाषा 
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अस याची वाह  देत असतातच. (अथात इतर अ हंद  रा यांत अशा बाबतीत यांची दात खळ  बसते ह  गो  
वेगळ .) ते हा वभाषेचा व वसं कृतीचा अिभमान असे च आम या महारा ात तर  अ तुत आहेत.  

स याच े वशाल दयी मंुबई पोिलस खाते व महारा ाच ेरा यशासन या दोघांचेह  अिभनंदन क या.  
आभार. 

आपला न , 

सलील कुळकण  

 


