नागऩूय भहानगयऩालरका, नागऩूय
(जनसंऩकक विबाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. १२ पेब्रि
ु ायी २०१९

बयतनाट्मभ,् कथ्थक, रोकनत्ृ म

आणि सीनेनत्ृ मािय करािंतांनी
धयरा तार

अ.बा. नत्ृ म स्ऩधेचा थाटात सभायोऩ
नागऩयू , ता. १२ : कथ्थक, बयतनाट्मभ, रोकनत्ृ म, वीनेनत्ृ म अळा वलवलध नत्ृ म प्रकाय
एकाच भंचालय वादय कयीत दे ळबयातून आरेल्मा नत्ृ म करालंतांनी यसवकांना

रयझवलरे. नागऩयू भशानगयऩासरका आणण कराळग
ं ृ ाय नत्ृ म ननकेतनच्मा लतीने

ये ळीभफाग मेथीर कवललमय वयु े ळ बट वबागश
ु ायी योजी
ृ ात ९ आणण १० पेब्रल
आमोजजत अणिर बायतीम नत्ृ म स्ऩधेचा वभायोऩ थाटात ऩाय ऩडरा.

नागऩयू भशानगयऩासरकेचे क्रीडा वसभती वबाऩती नागेळ वशाये , उऩवबाऩती प्रभोद
तबाने मांच्मा शस्ते वलजेत्मांना फषीव वलतयण कयण्मात आरे. मालेऱी भंचालय नत्ृ म

गुरु वोनू नक्षषणे, प्रभोद कऱभकय, भंगेळ लाघभाये , नंदककळोय भोटघये , ददनेळ फांत,े
ं ी, याभानंद नन्नालाये , वाशे फयाल धल
प्रदीऩ लाडीबस्भे, ददनेळ गप्ु ता, लैबल सळऩ
ु ,े

चंद्रळेिय याऊत, कल्ऩना अणेयाल, भननऴा झाडे, ऩज
ू ा नननाले, नंददनी कऱभकय, जमश्री
कोशऱे , लऴाय भोटघये , वलना फांत,े स्नेशर लाघभाये , मोगेश्री ऩटरे, वलननता बव
ु ायी, कवलता
बोवरे उऩजस्थत शोते.

वतत दोन ददलव आरेल्मा स्ऩधेत वलवलध याज्मातीर स्ऩधयक वशबागी झारे शोते.
वलवलध गटातीर वलजेत्मांना मालेऱी ऩारयतोवऴक प्रदान कयण्मात आरे. वलजेत्मांभध्मे

बयतनाट्मभ (एकर-लमोगट ५ ते १०) आददती बड
ु ,े ऐश्लमाय वेदिमा, ऩरक डोमे,

लमोगट १० ते १५ भध्मे अषदा अय्मय, आमाय कऱभकय, ददमा अग्रलार, १५ लऴायलयीर
गटात

अंतया

ऩेडुरलाय, अजन
नामय, आनंद
ुय

ऩटे र, बयतनाट्मभ

मग
ु र
ु

(१५

लऴायिारीर) अंबफका िाकूय-श्रेमा यस्तोगी, यागगनी बगत-ऩरक लावननक, आणण वभश
ू
बयतनाट्मभभध्मे स्कूर ऑप स्कॉरवयचा वंघ वलजमी ियरा.

कथ्थक (एकर-लमोगट ५ ते १०) अनन्मा ऩंडडत, लमोगट १० ते १५ भध्मे कीनतय
सबवीकय, ळाश्लती चशांदे, याळी ऩशाये , १५ लऴायलयीर लमोगटात नसभता याऊत, मग
ु र
ु
नत्ृ मात १५ लऴायिारीर गटात गचन्भम सबवीकय-बिवा वायडा, १५ लऴायलयीर गटात
नसभता याऊत-अलंती दध
ु ात तय वभश
ू नत्ृ मात बिवलधा कथ्थक करा ननकेतन तय
१५ लऴायलयीर गटात ळीर करावागयची चभू वलजमी ियरी .

वेभी क्रासवकरभध्मे ५ ते १० लमोगटात याजेश्लयी कोंडालाय, १० ते १५ लमोगटात

ळलययी जन
ु घये , १५ लऴायलयीर लमोगटात अंतया ऩेडुरलाय, मग
ु र
ु भध्मे दे लमानी वत
ु ायप्राची ऩाणीग्रशी (ओरयवा), वभश
ू नत्ृ म १५ लऴायिारीर गटात वललेकानंद ऩजलरक
स्कूर तय १५ लऴायलयीर गटात नाट्मछं दची चभू वलजमी ियरी.

रोकनत्ृ मात ५ ते १० लऴे लमोगटात प्रेवऴता चव्शाण, १० ते १५ लऴे लमोगटात

इववप्रत कौय, १५ लऴायलयीर लमोगटात भण
े य, मग
नत्ृ मात वभद्ध
ु र
ु
ृ ासरनी दांडक
ृ ी
कंजाये -अद्वलता नाईके, १५ लऴायलयीर गटात नेशा फांगडे-दीऩा उके, वभश
ू नत्ृ म १५
लऴायिारीर गटात स्कूर ऑप स्कॉरवय फेरतयोडी वलजेता ियरे. वीनेनत्ृ म स्ऩधेत

एकर ५ ते १० लऴे लमोगटात प्रत्मळ
ु ऩाटीर, १० ते १५ लऴे लमोगटात उन्नती
आष्टनकय, जान्शली

वोभकंु लय, १५

लऴायलयीर

लमोगटात अजन
नामय, श्रोक
ुय

ऩोशनकय, मग
ु ुर स्ऩधेत १५ लऴायिारीर गटात गौयल फालनिये -आनंदी अंफाते, १५
लऴायलयीर गटात शऴयर भंड
ु रे-श्रत
ु ी ऩािक, वभश
ू नत्ृ मात १५ लऴायिारीर गटात
एनएवएव ग्रुऩ तय १५ लऴायलयीर गटात पूटलकय डान्व अकादभी वलजमी ियरे.
‘थीभ डान्स’भध्मे एपडीएने भायरी फाजी
नत्ृ म स्ऩधेत आई पाऊंडेळनच्मा लतीने ‘फेटी फचाओ, फेटी ऩढाओ’ मा थीभलय
आधायीत नत्ृ म स्ऩधेचे आमोजनशी कयण्मात आरे शोते. माभध्मे पूटलकय डान्व
अकादभीने फाजी भायरी. त्माऩािोऩाि इया इंटयनॅळनर स्कूर आणण नटयाज

एवओएव ग्रऩ
ु अकोराने अनक्र
ु भे द्वलतीम ल तत
ृ ीम क्रभांक ऩटकावलरा. आई
पाऊंडेळनच्मा लतीने मातीर वलजेत्मांना वलळेऴ ऩारयतोवऴके दे ण्मात आरी. वंत

गाडगेफाफा फशुउद्देळीम वंस्था ननलावी भक
ू फधीय वलद्मारमाची वलद्मागथयनी दे लमानी
ळेंद्रे, कल्माणी फागडे, िुळी डलरे मांना वलळेऴ ऩयु स्कायाने वन्भाननत कयण्मात आरे.
वंऩण
ू य कामयक्रभाचे वंचारन अऩणाय रिभाऩयु े आणण कवलता बोवरे मांनी केरे.

