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‘हॅपी लसटी’ ही नागपूरची निी ओळख : महापौर नंदा 

लजचकार 

मनपा-किाशंृ्गार नृत्य लनकेतनतफे आयोलजत अ.भा. नृत्य स्परे्धचे 

उद  घाटन 

नागपूर, ता. ९ : स्मार्ट सिर्ी, ग्रीन सिर्ी, र्ायगर कॅसिर्ल अिे अनेक सिरुदं सिरसिणारे नागिूर शहर आता 

‘हॅिी सिर्ी’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. शहरात होणारे सिसिध िांसृ्कसतक कायटक्रि ही निी 

ओळख सनिाटण करण्याि कारण ठरत अिल्याचे प्रसतिादन िहािौर नंदा सजचकार यांनी केले. 

नागिूर िहानगरिासलका आसण कलारंृगार नृत्य सनकेतनच्या ितीने रेशीििाग येथील कसिियट िुरेश भर् 

िभागृहात शसनिारी (ता. ९) आयोसजत िहािौर चषक अ.भा. नृत्य स्पधेच्या उद  घार्न प्रिंगी त्या िोलत 

होत्या. यािेळी िंचािर िनिाच्या क्रीडा िसितीचे िभािती नागेश िहारे, उििभािती प्रिोद तभाने, क्रीडा 

सनरीक्षक नरेश चौधरी, नृत्य गुरु िोनू नसक्षणे, स्पधेचे िररक्षक रिेश लखिािुरे, रेणू िहाजन , प्रशांत 

कोतुरिार, प्रणाली राऊत, सप्रती िुरासणक उिस्थथत होते. 

िुढे िोलताना िहािौर नंदा सजचकार म्हणाल्या, देशाचे कें द्रीय िंत्री सनतीन गडकरी यांच्या िुढाकाराने 

शहरात खािदार िांसृ्कसतक िहोत्सिािारखे उिक्रि आयोसजत होतात. अशा िहोत्सिािुळे नागिुरात 

िांसृ्कसतक िातािरण तयार झाले आहे. कसिियट िुरेश भर् िभागृहाची सनसिटती करून ना. सनतीन गडकरी 

आसण िुख्यिंत्री देिेंद्र फडणिीि यांनी शहराला िांसृ्कसतक देण सदली आहे. िहािौर इनोवे्हशन 

अिॉडटिारख्या उिक्रिातून निीन काही शोधणाऱ्या नागररकांना एक व्याििीठ उिलब्ध करून सदले. 

येथील उिक्रि आसण सिकाि प्रकल्ांिुळे नागिूर शहराची ओळख आता ग्लोिल सिर्ी म्हणून होऊ 

लागली आहे. प्रते्यक उिक्रिांत िाढता िहभाग हे नागिूरला ‘हॅिी सिर्ी’ अशी निी ओळख देत अिल्याचे 

त्या म्हणाल्या. 

क्रीडा िभािती नागेश िहारे यांनी स्पधाट आयोजनािागील भूसिका सिषद केली. क्रीडा आसण िांसृ्कसतक 

कायटक्रिाच्या आयोसजत खेळाडू आसण कलािंतांना व्याििीठ सिळिून देण्याचा आिला प्रािासणक प्रयत्न 

अिल्याचे त्यांनी िांसगतले. 

ततू्पिी िहािौर नंदा सजचकार यांच्या हसे्त दीिप्रज्वलन करून नृत्य स्पधेचे उद  घार्न करण्यात आले. 

यानंतर लािण्या िाघिारे सहने िादर केलेल्या गणेश स्तिनाने पे्रक्षकांची िाहिा सिळसिली. िहेश िांडेकर 



यांनी ‘जाने कहााँ गये िो सदन’ या गीतािर नृत्य केले. िहािौर नंदा सजचकार यांच्या हसे्त काही स्पधटकांना 

गौरिसचन्ह देऊन गौरसिण्यात आले. िररक्षकांचे स्वागतही नंदा सजचकार यांच्या हसे्त करण्यात आले. 

रलििारी बक्षीस लितरण 

िदर नृत्य स्पधाट  िाच ते १०, १० ते १५ ि १५ िषाटिरील अशा तीन ियोगर्ात होत आहे. 

स्पधेिधे्य  स्पधेिधे्य भरतनाट्यि , कत्थक, लोकनृत्य, उिशास्त्रीय नृत्य, ििूह नृत्य आदी प्रकारांिाठी 
स्पधटक िहभागी झाले आहेत.  िध्यप्रदेश, ओररिा, छत्तीिगड, सदल्ली, िसिि िंगाल, िहाराष्ट्र ातील िुणे, 

िंुिई, जळगाि, अकोला, चंद्रिूर, औरंगािाद, नासशक आदी सठकाणांहून स्पधटक िहभागी झाले आहे. 

िाररतोसषक सितरण रसििारी (ता. १०) दुिारी ३ िाजता होईल. 

 


