
  كوششون  زور شور سان  ال ڊي سنڌي.ڊي
  لوאڻيكشور ال

سنڌي ٻولي کي وڌאئڻ ال جدא جدא سنسٿائن پارאن كوششون كيون پيون     
אن ۾ كوبه شك نه آهي ته ميڈيا هك وאحد وسيلو آهي جنهن وسيلي אسين . وڃن

.  هر گهر تائين پهچي سگهون ٿا ۽ پنهنجي سنڌي ٻولي کي وڌאئي سگهون ٿا
 كالكار ائيگهڻ.  چئنلس تان پيش ٿين ٿاجدא جدא پروگرאم كيترאئيي ۾ سنڌ

 جوهر ڏيکاري رهيا و سنڌي كال جوسيلينرتيه، سنگيت ، ناٹك ، ويڈيو فلمن 
  . پر تنهن هوندي به אهو سڀ كجهه كافي نه آهي.آهن

ضرورت آهي هك سنڌي چئنل جي جيئن گهر ويٺي ماڻهو سنڌي كال جو     
 7 אن ڏس ۾ . سنڌي ٻولي کي گهرאئي سان سمجهي سگهن ۽لطف ماڻي سگهن

.  كوٺائي وئيبيٺكپارאن هوٹل روزوڊ ۾ هك “ سنڌي سنگت” تي 2009مي 
 ۽ هندستان  ۾ سنڌي پروگرאم كرאئيندي آهيدبئي  ۽ سنڌي سنگت وقت به وقت 
هن طرفان . پيش كندي آهي  پڻ پروگرאم ٹي ويدوردرشن تي سنڌي سرهاڻ

  .ليفلمون پڻ پروڊيوس كيون ويون آهنكيتريون ئي ٹي
هن بيٺك ۾ رאم جوאهرאڻي، مرلي אڏناڻي، چندر منگهناڻي، كشن ورياڻي،     

هريش دبي، جئرאم روپاڻي، هيرو ٺاروאڻي، ٺاكر چاوال، پارو ٺاكر چاوال، پريم 
 آيل سڀني אديبن، . جي صدאرت آشا چاند كئيبيٺك.   ٻيا شريك هئا توالڻي ۽

 ظاهر كئي ته אهشكالكارن، سماج سيوكن پنهنجا ويچار پيش كيا ۽ خو
 ۾ אهو فيصلو كيو ويو ته نئين بيٺك .אسانکي پنهنجو سنڌي چئنل هئڻ گهرجي

 گهر كئي ويندي جنهن ال يكدم سنڌي چئنل ال هك هاڻ سركار ٺهڻ کانپو
ي هيٺ دهلي ۾ نجي אڳوא دאدא رאم ڄيٺمالڻي كاميٹي ٺاهي ويندي جيكا

 هاڻ אمبيكا سوني .سنڌي چئنل جي گهر کي عملي روپ ڏيندي منسٹرن سان ملي
جيكا آ אئنڈ بي جي منسٹر چونڈي وئي آهي אنسان نئين سر كوشش شروع 

 دאدא ن تي אسانجي پياري אڳوא2008ڊسمبر  22אن ڏس ۾ گذريل ياد رهي ته        .كبي
אنفارميشن ۽ برאڊكاسٹنگ منسٹر آنند شرما سان رאم ڄيٺمالڻي ۽ آشا چاند 

  خاصهئي جنهن هنن سان وאعدو كيو ته هو אنهن جي ڳالهه تيمالقات كئي 
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