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महापौर नंदा जजचकार यांचा वळश्ळास : बाऱनाट्य
महोत्सळाचे थाटात उद्घाटन

नागपूर,ता. २८ : रशान भुराांभध्मे कोणत्माशी स्लरूऩात काशीतयी करा दडरेरी अवते. त्माांच्मातीर
करेरा जय लाल मभऱारा तय बवलष्मात खऩ
ू भोठे मळ वांऩादन करू ळकतात. रशान भुराांच्मा

करेरा लाल मभऱण्माकरयता फारयां गबूभी ऩरयऴद शी उऩामुक्त ठये र, अवा वलश्लाव भशाऩौय नांदा
जजचकाय माांनी व्मक्त केरा.

नागऩूय भशानगयऩामरका आणण फारयां गबूभी ऩरयऴद माांच्मा वांमुक्त वलद्मभाने फारनाट्म

भशोत्वलाचे आमोजन कवललमय वुयेळ बट वबागश
ृ ात कयण्मात आरे. त्माच्मा उद्घाटनप्रवांगी त्मा

फोरत शोत्मा. मालेऱी व्मावऩीठालय फारयां गीबभ
ू ी ऩरयऴदे चे अध्मष भधयु ा गडकयी, उऩाध्मषा आबा
भेघे, वीभा पडणलीव, नये ळ गडेकय, श्रीकाांत गडकयी, नाना मभवाऱ, योळन नांदलांळी प्राभख्
ु माने
उऩजस्थत शोते.

ऩढ
ु े फोरताना भशाऩौय म्शणाल्मा, वध्माच्मा ऩरयजस्थतीत रशान भर
ु ाांच्मा मळषणाचा अभ्मावक्रभ

भोठ्मा प्रभाणालय लाढरा आशे . वततच्मा ळाऱे चे लेऱाऩत्रक ल त्मानांतय मळकलणी मातन
ू भर
ु ाांना
आऩल्मा करा गण
ु ाांना लाल दे ण्मावाठी पायवा लेऱ उऩरब्ध नवतो, मा अळा प्रकायच्मा

भाध्मभातून रशान भुराांना त्माांच्मातीर करा गुणाांना लाल मभऱण्मावाठी नक्कीच पामदे ळीय ठये र
मात काशी दभ
ु त नाशी.

फारयां गबभ
ू ी ऩरयऴदे तपे २५ ऑगस्ट योजी चचत्रकरा स्ऩधेचे आमोजन कयण्मात आरे शोते. त्मा
स्ऩधेतीर वलजेत्माांना मालेऱी फषीव भान्मलयाांच्मा शस्ते प्रदान कयण्मात आरे. फारनाट्म

भशोत्वलात अळा एका ळननलायी, झाडी लारी झांफ
ु ी, घयटां मा तीन नाटकाांची प्रस्तत
ु ी कयण्मात
आरी. मा नतन्शी नाटकाच्मा ददग्दळयकाांचे भान्मलयाांच्मा शस्ते स्लागत कयण्मात आरे.
प्रायां बी दीऩप्रज्लरन कयण्मात आरे. गणेळलांदना मालय नत्ृ म ् वादय कऱण्मात आरे.

कामयक्रभाचे प्रास्तावलक आबा भेघे माांनी केरे. भधयू ा गडकयी माांनी फारयां गबभ
ू ी ऩरयऴदे भागीर

बूमभका ल उद्देळाची भादशती ददरी. कामयक्रभाचे वांचारन लैदेशी चलये माांनी केरे तय आबाय वांजम
लरीलकय माांनी भानरे.

