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आददिासी संस्कृ तीने नागपूरिा आकार ि
अलस्ति प्रदान के िे : मुख्यमंत्री देिेंद्र फडणिीस
आददिासी महोत्सिाचा समारोप
नागपूर, ता. ९ : जि, जमीन आलण जंगि यांचे रक्षण करण्याचे काम आददिासी समाजाने
दकत्येक काळ के िे. आददिासी संस्कृ ती ही अलतशय समृद्ध अशी संस्कृ ती आहे. या समाजाने
स्ित:सह लिलिध संस्कृ ती जोपासण्याचे काम के िे. आददिासी संस्कृ ती ि परं परांनी नागपूर
शहरािा आकार ि अलस्तत्ि प्रदान करण्याचे महत्िाचे कायक के िे, असे प्रलतपादन मुख्यमंत्री
देिेंद्र फडणिीस यांनी के िे.
परं परागत आददिासी संस्कृ तीचे जतन करण्याच्या उद्देशाने नागपूर महानगरपालिके च्या ितीने
आयोलजत आददिासी महोत्सिाचा शलनिारी (ता. ९) समारोप झािा. यािेळी मुख्यमंत्री देिेंद्र
फडणिीस बोित होते. मंचािर कें द्रीय मंत्री लनतीन गडकरी, खासदार फग्गनससग कु िस्ते,
पािकमंत्री चंद्रशेखर बािनकु ळे , आमदार सुधाकर देशमुख, आमदार डॉ. पररणय फु के ,
महोत्सिाच्या आयोजक राष्ट्रीय जनजालत आयोगाच्या सदस्या माया इिनाते, सत्ता पक्षनेते
संदीप जोशी, धरमपेठ झोन सभापती प्रमोद कौरती, नगरसेिक संजय बंगािे, जगदीश
ग्िािबंशी, संदीप जाधि, अमर बागडे, नगरसेलिका रूलतका मसराम, गोंड राजमाता
राजश्रीदेिी उईके , निनीतससग तुिी, नंदिाि पंजिानी, संजय लगरगािकर, दकशन गािंड,े
शाम धुिे आदी उपलस्थत होते.
पुढे बोिताना मुख्यमंत्री देिेंद्र फडणिीस म्हणािे, आददिासी संस्कृ ती ही लिशाि संस्कृ ती आहे.
गोंड राजे बख्त बुिंदशाह यांनी संपूणक भागात या संस्कृ तीची परं परा पोहोचलिण्याचे काम

के िे. आददिासी परं परांनी महाराष्ट्र राज्य समृद्ध आहे. ही संस्कृ ती जीिंत राहािी, ती पुढीि
अनेक लपढयांसाठ प्रेरणादायी ठरािी यासाठी आपण प्रयत्न करणे आिश्यक आहे. आददिासी
महोत्सिाच्या माध्यमातून संस्कृ ती संिधकनासह ती जतन करण्याचे महत्िाचे कायक के िे जात
असल्याचेही मुख्यमंत्री देिेंद्र फडणिीस यािेळी म्हणािे.

सांस्कृ लतक मुल्यांचे जतन आिश्यक : ना.लनतीन गडकरी
शहर, देश अथिा राज्याच्या लिकासात उत्तम रस्ते, िाहतुकीची सुलिधा, रोजगार या बाबी
अत्यंत महत्िपूणक आहेत. मात्र या सोबतच सांस्कृ लतक मुल्य िाढलिणे ि त्यांचे जतन होणेही
आिश्यक आहे. सांस्कृ लतक मुल्यांनीच व्यक्तीचा लिकास होतो, असे मत कें द्रीय मंत्री लनतीन
गडकरी यांनी व्यक्त के िे.
नागपूर शहर िसलिणारे गोंड राजे बख्त बुिद
ं शाह यांचा पुतळा लिधानभिनापुढे स्थालपत
करण्यास पुढाकार घेऊन तत्त्कािीन महापौर माया इिनाते यांनी आददिासी संस्कृ तीच्या
संिधकनासाठी महत्िाचे पाऊि उचििे. तो िसा कायम ठे लित आददिासी महोत्िाच्या
माध्यमातून नव्या लपढीपुढे संस्कृ तीच्या अभ्यासाचे द्वारे खुिे करण्यात महत्िाची भूलमका
बजालिल्याबददि कें द्रीय मंत्री लनतीन गडकरी यांनी माया इिनाते यांचे अलभनंदन के िे.
अनेकांना अिगतही नसिेिा गोंड राजे बख्त बुिंदशाह यांचा इलतहास नाटकामाफक त
िोकांपयंत पोहोचलिणा-या ‘नागपुर का राजा’ नाटकाच्या संकल्पनेचीही कें द्रीय मंत्री लनतीन
गडकरी यांनी यािेळी स्तुती के िी.
कायकक्रमाचे प्रास्तालिक राष्ट्रीय जनजालत आयोगाच्या सदस्या ि महोत्सिाच्या आयोजक माया
इिनाते यांनी के िे. संचािन नगरसेिक संदीप जाधि यांन के िे. यािेळी मोठया संख्येत
आददिासी समाजबांधि ि पररसरातीि नागररक उपलस्थत होते.

