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छेज नृत्य स्पधाक ससधी भाषेशी नव्या
लपढीची नाळ जोडण्याचे प्रभािी माध्यम
: पािकमंत्री चंद्रशेखर बािनकु ळे
अकोट, जुिी संघ पुरूष ि मलहिा गटातून प्रथम पाररतोलषकाचे
मानकरी
नागपूर, ता. १० : ससधी संस्कृ ती ही अलतशय प्राचीन संस्कृ ती आहे. या संस्कृ तीसह जुळेिल्े या
परं परांचे जतन करण्यासाठी नव्या लपढीने या संस्कृ तीचा िारसा पुढे चािलिण्याची गरज आहे.
या नव्या लपढीिा आपल्या संस्कृ तीच्या जिळ आणून त्याचा पररचय करून देण्याच्या उददेशाने
करण्यात आिेिे अलखि भारतीय ससधी छेज नृत्य स्पधाक हे प्रभािी माध्यम आहे, असे प्रलतपादन
पािकमंत्री चंद्रशेखर बािनकु ळे यांनी के िे.
नागपूर महानगरपालिका ि भारतीय ससधु सभा यांच्या ितीने मानकापूर येथीि लिभागीय
क्रीडा संकुिात आयोलजत भारतीय ससधी छेज नृत्य स्पधेच्या पाररतोलषक लितरणप्रसंगी ते
बोित होते. मंचािर महापौर नंदा लजचकार, आमदार लगरीश व्यास, आमदार डॉ. लमिींद
माने, स्थायी सलमती सभापती ि स्पधेचे संयोजक िीरें द्र कु करे जा, नगरसेलिका प्रलमिा
मथरानी, गुजरातच्या माजी मंत्री माया कोडिानी, राष्ट्रीय ससधी भाषा पररषदेचे राष्ट्रीय
उपाध्यक्ष घनशाम कु करे जा, भारतीय ससधु सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष िधाराम नागिानी, अजीत
मन्याि, ददनेश टलहिानी, मुरिीधर माखीजा, डॉ. सिकी रुघिानी, लिदभक ससधी लिकास

पररषदेचे अध्यक्ष ि स्पधेचे सहसंयोजक राके श कृ पिानी, डॉ. िंदना खुशिानी, प्रताप
मोटिानी, लिजय के ििरामानी, सतीश आनंदानी, दकशोर िाििानी, अशोक के ििरामानी,
दकसन िाििानी, आशू तुिसानी, गोपाि खेमानी, लमडास टच इव्हेंटचे प्रशांत सपाटे आदी
उपलस्थत होते.
पुढे बोिताना पािकमंत्री चंद्रशेखर बािनकु ळे म्हणािे, संस्कृ तीचे संिधकन आलण प्रचार,
प्रसारासाठी नागपूर महानगरपालिके ने घेतिेिा पुढाकार स्तुत्य आहे. ससधी छेज नृत्य हा िुप्त
होण्याच्या मागाकिरीि नृत्य प्रकार या स्पधेच्या माध्यमातून पुनजीलित होत आहे. आजपयंत
देशातच नव्हे तर जगात पलहल्यांदाच नागपूरात या स्पधेचे आयोजन ही गौरिास्पद बाब
असल्याचेही ते म्हणािे.
ससधी संस्कृ तीच्या संिधकनासाठी सरकार नेहमी समाजाच्या सोबत आहे. या संस्कृ तीसाठी
शासनाने पुढाकार घेत ससधी आटक गॅिरी तयार करण्याचा महत्िपूणक लनणकय घेतिा असून
ििकरच त्याचे भूमीपूजन करण्यात येईि, असेही पािकमंत्री चंद्रशेखर बािनकु ळे यांनी
यािेळी सांलगतिे.
महापौर नंदा लजचकार यांनी स्पधेच्या आयोजनासाठी पुढाकार घेतल्याबददि स्थायी सलमती
सभापती िीरें द्र कु करे जा यांचे अलभनंद के िे. अशा आयोजनाबददि मनपा सदैि सहकायक
करणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
स्पधेत पुरूष गटात अकोट संघाने प्रथम क्रमांक पटकालििा. तर बडोदा स्टाईि ि ससधु शाक्य
संघ उल्हासनगर यांनी संयुक्त दुसरे आलण चंदरू ाम सेिा मंडळ संघाने लतस-या स्थानािर बाजी
मारिी. मलहिा गटात जुिी उल्हासनगर संघाने प्रथम, अहमदाबाद एमजी संघाने लितीय ि
ससधु सहेिी मंडळ नागपूर संघाने तृतीय क्रमांक प्राप्त के िा. सिक लिजेत्या संघांना आकषकक चषक
ि धनादेश प्रदान करण्यात आिे.
स्पधेचे परीक्षक म्हणून अमराितीचे लनतीन आसुदानी, बडोदाच्या पूजा िाििानी ि मुंबईच्या
आशू आिीमचंदानी यांनी भूलमका पार पाडिी. कायकक्रमाचे प्रास्तालिक राष्ट्रीय ससधी भाषा
पररषदेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनशाम कु करे जा यांनी के िे. संचािन तुिसी सेठीया यांनी तर
आभार स्थायी सलमती सभापती िीरें द्र कु करे जा यांनी मानिे. यािेळी देशातीि लिलिध
भागातून आिेिे स्पधकक मोठया संख्येत उपलस्थत होते.

