आदिवासी महोत्सव
शक्र
ु वारपासन
ू
‘नागपरु का राजा’ महानाट्याचे होणार सािरीकरण
नागपरू , ता. ७ : ऩयं ऩयागत आददलावी वंस्कृतीचे जतन कयण्माच्मा उद्देळाने नागऩयू

भशानगयऩालरकेच्मा लतीने ळक्र
ु लाय (ता. ८) ल ळननलाय (ता. ९)रा दोन ददलवीम
आददलावी भशोत्वलाचे आमोजन कयण्मात आरे आशे . पुटाऱा तराल ऩरयवयात शे
आददलावी भशोत्वल आमोजजत कयण्मात आरे आशे .

आददलावी वंस्कृतीरा अनेक लऴाांचा गौयलळारी इनतशाव राबरेरा आशे . शा इनतशाव

ल ऩयं ऩयागत आददलावी वंस्कृतीऩावन
ू ळशयातीर अफारलद्
ृ ांना अलगत कयणे शा मा

आददलावी भशोत्वलाच्मा आमोजनाचा शे तू आशे . ळक्र
ु लायी (ता.८) वामंकाऱी ५

लाजता याष्ट्रीम जनजानत आमोगाचे अध्मष नंदकुभाय ळाम मांच्मा शस्ते भशोत्वलाचे
उद्घाटन शोईर. कामयक्रभाच्मा अध्मषस्थानी भशाऩौय नंदा जजचकाय याशतीर. प्रभख
ु
अनतथी म्शणून आददलावी वलकाव याज्मभंत्री याजे अजम्िळयाल आत्राभ ल याष्ट्रीम
जनजानत

आमोगाच्मा

वदस्मा

भामा

इलनाते

उऩजस्थत

याशतीर.

उद्घाटन

वभायं बानंतय वलवलध वांस्कृनतक कामयक्रभाचे आमोजन कयण्मात आरे आशे .
ळननलायी (ता.९) भशोत्वलाच्मा वभायोऩ प्रवंगी वामंकाऱी ५.३० लाजता ‘नागऩयु का
याजा’ मा भशानाट्माचे वादयीकयण कयण्मात मेणाय आशे . मालेऱी आमोजजत वभायोऩ

कामयक्रभारा प्रभख
ु अनतथी म्शणून भख्
ु मभंत्री दे लेंद्र पडणलीव, केंद्रीम भंत्री ननतीन
गडकयी, ऩारकभंत्री चंद्रळेखय फालनकुऱे , याष्ट्रीम जनजानत आमोगाच्मा वदस्मा भामा
इलनाते

उऩजस्थत

बऴ
ू लतीर.

याशतीर.

कामयक्रभाचे अध्मषस्थान

भशाऩौय

नंदा

जजचकाय

कामयक्रभारा खावदाय ऩद्मश्री डॉ. वलकाव भशात्भे, आभदाय नागो गाणाय, आभदाय
प्रकाळ गजलबमे, आभदाय प्रा. जोगें द्र कलाडे, आभदाय प्रा. अनीर वोरे, आभदाय

गगयीळ व्माव, आभदाय वध
ु ाकय कोशऱे , उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वलभती
वबाऩती लीयें द्र कुकये जा, वत्ता ऩषनेते वंदीऩ जोळी, वलयोधी ऩषनेते तानाजी लनले,
आमक्
ु त अलबजीत फांगय, फवऩा गटनेता भोशम्भद जभार, याष्ट्रलादी कााँग्रेव गटनेता

दन
ु ेश्लय ऩेठे, लळलवेना गटनेता ककळोय कुभेरयमा, धयभऩेठ झोन वबाऩती प्रभोद
कौयती, वत्ताऩष उऩनेत्मा लऴाय ठाकये , नगयवेलक अभय फागडे, नगयवेवलका रूनतका

भवयाभ, डॉ. ऩरयणीता पुके, अनतरयक्त आमक्
ु त यलींद्र ठाकये , अनतरयक्त आमक्
ु त याभ
जोळी, अनतरयक्त आमक्
ु त अझीझ ळेख, धयभऩेठ झोनचे वशामक आमक्
ु त भशे ळ
भोयोणे प्राभख्
ु माने उऩजस्थत याशतीर.

