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महोत्सिामुळे आददिासी संस्कृ तीच्या
इलतहासाशी अिगत होण्याची संधी : महापौर
नंदा लजचकार
आददिासी महोत्सिाचे उद्घाटन थाटात
नागपूर, ता. ८ : आददिासी समाजािा पुरातन संस्कृ तीसह शौयाकचा इलतहास िाभिा आहे.
बदित्या युगात आददिासी समाजाने आपल्या कतृकत्िाच्या बळािर प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती के िी
आहे. मात्र प्रगतीचे लशखर गाठताना आपल्या पुरातन संस्कृ तीचे जतन होणेही आिश्यक आहे.
आपल्या येणाऱ्या प्रत्येक लपढ्रयांना हा इलतहास अिगत व्हािा यासाठी आददिासी महोत्सिाद्वारे
संधी उपिब्ध करण्यात आिी आहे, असे प्रलतपादन महापौर नंदा लजचकार यांनी के िे.
परं परागत आददिासी संस्कृ तीचे जतन करण्याच्या उद्देशाने नागपूर महानगरपालिके च्या ितीने
शुक्रिार (ता. ८) आयोलजत आददिासी महोत्सिाच्या उद्घाटन कायकक्रमात अध्यक्षस्थानािरून
महापौर नंदा लजचकार बोित होत्या. मंचािर महोत्सिाचे उद्घाटक राष्ट्रीय जनजालत आयोगाचे
अध्यक्ष नंदकु मार शाय, प्रमुख अलतथी म्हणून आमदार सुधाकर देशमुख, महोत्सिाच्या
आयोजक राष्ट्रीय जनजालत आयोगाच्या सदस्या माया इिनाते, आयोगाचे सदस्य हरीकृ ष्ण
दामोद, सत्ता पक्षनेते संदीप जोशी, धरमपेठ झोन सभापती प्रमोद कौरती, सत्तापक्ष उपनेत्या
िर्ाक ठाकरे , नगरसेिक संदीप जाधि, नगरसेलिका रूलतका मसराम, गोंड राजमाता राजश्रीदेिी
उईके , लशिाणी दाणी, ददगंबर चौहाण, श्री. पंजिानी आदी उपलस्थत होते.

पुढे बोिताना महापौर नंदा लजचकार म्हणाल्या, आज आददिासी समाजातीि प्रलतभािंतांनी
लिलिध क्षेत्रात िौदकक प्राप्त के िे आहे. या समाजाने इलतहासात के िेल्या शौयाकची महतीही
प्रत्येक नागररकांपयंत पोहोचलिण्यासाठी अशा महोत्सिाचे आयोजन महत्िाचे ठरते. प्रत्येक
समाजबांधिाने आपिी संस्कृ ती न लिसरता या संस्कृ तीचा प्रचार ि प्रसार करण्यासाठी पुढे
येण्याची गरज आहे, असेही महापौर नंदा लजचकार म्हणाल्या.
राष्ट्रीय जनजालत आयोगाचे अध्यक्ष नंदकु मार शाय म्हणािे, देशासाठी बलिदानात आददिासी
समाजाचे मोठे योगदान आहे. मात्र देशासाठी आपिे शौयक पणािा िािणाऱ्या या महािीरांच्या
कायाकिा हिा तो सन्मान लमळू शकिा नाही. देशासाठी बलिदान देणाऱ्या िीरांना योग्य
सन्मान लमळािा, िुप्त पडिेल्या इलतहासाचा अध्याय पुन्हा लिहीिा जािा यासाठी राष्ट्रीय
जनजालत आयोगाद्वारा प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांलगतिे.
कायकक्रमाचे प्रास्तालिक राष्ट्रीय जनजालत आयोगाच्या सदस्या ि महोत्सिाच्या आयोजक माया
इिनाते यांनी के िे.
‘नागपुर का राजा’चे सादरीकरण शलनिारी
शलनिारी (ता.९) महोत्सिाच्या समारोप प्रसंगी सायंकाळी ५.३० िाजता ‘नागपुर का
राजा’ या महानाट्याचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. यािेळी आयोलजत समारोप
कायकक्रमािा प्रमुख अलतथी म्हणून मुख्यमंत्री देिेंद्र फडणिीस, कें द्रीय मंत्री लनतीन
गडकरी, पािकमंत्री चंद्रशेखर बािनकु ळे , राष्ट्रीय जनजालत आयोगाच्या सदस्या माया इिनाते
उपलस्थत राहतीि. कायकक्रमाचे अध्यक्षस्थान महापौर नंदा लजचकार भूर्ितीि.

