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कततकत्ििान महहऱांचा सत्कार आणि बऺीस वितरिाने महहऱा उद्योजजका शानदार समारोप 

 

अखेरच्या हदिशी नागररकांनी केऱी गदी : मास्टर शफे स्परे्धनेही आिऱी रंगत 

 

नागपूर, ता. २६ : भास्टय ळपे स्ऩधेतीर भुराॊचा उत्सस्पूतत वशबाग, वभायोऩीम कामतक्रभाच्मा 
भॊचालय वलवलध षेत्रात कामतयत ऩाच कतततत्सललान भहशराॊचा वत्सकाय, भहशरा उद्मोजजका 
भेऱाव्मादयम्मान आमोजजत वलवलध स्ऩधेतीर वलजेत्समाॊना फषीव वलतयण आणण वुटीचा हदलव 
अवल्माने नागऩूयकयाॊनी वलवलध स्टॉरलय वलक्रीकरयता केरेरी गदी अवा वलवलध यॊगात 
यॊगरेल्मा भहशरा उद्मोजजका भेऱाव्माचा ळानदाय वभायोऩ झारा.  
नागऩूय भशानगयऩालरका, भहशरा ल फारकल्माण वलभती आणण वभाजकल्माण वलबागाच्मा 
लतीने १९ ते २६ जानेलायी दयम्मान येळीभफाग भैदानालय आमोजजत भहशरा उद्मोजजका 
भेऱाव्माचा वभायोऩ यवललयी (ता. २६) झारा. वभायोऩीम कामतक्रभारा प्रभुख ऩाशुणे म्शणून 
उऩभशाऩौय भनीऴा कोठे तय अध्मषस्थानी भाजी भशाऩौय अचतना डशेनकय शोत्समा. भॊचालय 
भहशरा ल फारकल्माण वलभती वबाऩती वॊगीता गगऱ्शे, उऩवबाऩती हदव्मा धयुड,े भाजी 
उऩवबाऩती वलळाखा भोशोड, उऩामुक्त तथा वभाजकल्माण अगधकायी डॉ. यॊजना राड,े 

नगयवेवलका भनीऴा अतकये, उऴा ऩामरट, भॊगरा खेकये, जमश्री लाडीबस्भे, इॊनोव्शेळन इव्शेंटच्मा 
श्रीभती नीयजा ऩठाणणमा माॊची उऩजस्थती शोती.  
दशा लऴाांऩूली भहशरा उद्मोजजका भेऱाव्माच ेयोऩटे रालणाऱ्मा भाजी भशाऩौय अचतना डशेनकय 
माॊनी वभायोऩीम कामतक्रभात भहशराॊना भागतदळतन केरे. भहशरा फचत गटातीर भहशरा 
आत्सभननबतय शोण्माच्मा दृष्टीने स्लत:चा उद्मोग वुरू कयतात. भात्र त्समाॊच्मा उत्सऩादनाॊना मोग्म 
फाजायऩेठ लभऱत नाशी. मा भहशराॊच्मा उद्मोगाॊची, उत्सऩादनाॊची भाहशती रोकाॊना व्शाली, फचत 
गटाच्मा भहशराॊना शक्काची फाजायऩेठ लभऱाली माच शेतूने भहशरा उदमोजजका भेऱाव्माॊची 
वॊकल्ऩना भाॊडरी. दशा लऴातऩूली रालरेल्मा योऩट्माच ेलतषात झारेरे रुऩाॊतय ऩाशून अतील 
आनॊद शोत अवल्माच ेत्समाॊनी गौयलाने वाॊगगतरे.  
उऩभशाऩौय भनीऴा कोठे माॊनी भहशरा ल फारकल्माण वलभती ल वभाजकल्माण वलबागातपे 
याफवलण्मात आरेल्मा उऩक्रभाच ेकौतुक केरे. केलऱ फचत गटाच्मा भहशराॊनाच नव्शे तय 



हदव्माॊग, फेयोजगाय, अन्म भहशरा, रशान भुरे, मुलक-मुलती माॊच्मावाठीशी वलवलध कामतक्रभ 
भेऱाव्मादयम्मान आमोजजत शोत अवल्माने वलातथातने वलाांच्मा राबावाठी शा भेऱाला अवल्माच े
त्समा म्शणाल्मा.  
मालेऱी वलवलध षेत्रात कामत कयणाऱ्मा ऩाच कतततत्सललान भहशराॊचा वत्सकाय कयण्मात आरा. 
माभध्मे ऩद्मश्री वायडा, भतणार हशॊगणघाटे, डॉ. जमश्री लळलरकय, बूऴणा गोणगाड,े ळुबाॊगी 
तायेकय माॊचा वभालेळ आशे. वत्सकायभूतींनी वत्सकायाफद्दर आमोजकाॊप्रती कत तसता व्मक्त केरी.  
२६ जानेलायी ते १० पेब्रुलायीदयम्मान आमोजजत रोकळाशी ऩॊधयलाड्माची भाहशती डॉ. यॊजना 
राड ेमाॊनी हदरी. भतदाय मादीत नाल नोंदलून बवलष्मात शोणाऱ्मा प्रत्समेक ननलडणुकीत भतदान 
कयण्माच ेआलाशन केरे. 
वभायोऩीम कामतक्रभाच ेप्रास्तावलक भहशरा ल फारकल्माण उऩवबाऩती हदव्मा धयुड ेमाॊनी केरे.  
मानॊतय भहशरा उद्मोजजका भेऱाव्मातीर उत्सकत ष्ट स्टाल्व धायकाॊना वन्भाननत कयण्मात आरे. 
वभाजकल्माण वलबागातीर कभतचायी, वभूश वॊघहटका माॊनाशी मालेऱी प्रभाणऩत्र देऊन 
गौयवलण्मात आरे. कामतक्रभाच ेफशायदाय वॊचारन भधयुा फोयड ेमाॊनी केरे. आबाय भहशरा ल 
फारकल्माण वलभती वबाऩती वॊगीता गगशे माॊनी भानरे.  
वभायोऩऩीम कामतक्रभानॊतय गचत्रऩट अलबनेत्री वॊस्कत ती फारगुड ेहशने 'याधा शी फालयी' शी 
नतत्समनाहटका वादय केरी. मानॊतय गणयाज्म हदनाननलभत्सताने देळबक्तीलय आधारयत फॉडने 
वादयीकयण केरे. 
 

उमी छेडगे फॅशन शो च्या विजेत्या 
भहशरा उद्मोजजका भेऱाव्मात ळननलायी (ता. २५) पॅळन ळो आणण स्ऩधेच ेआमोजन कयण्मात 
आरे शोते. माभध्मे उभी छेडगे ह्मा वलजेत्समा ठयल्मा. ऩूजा याजोरयमा ह्मा प्रथभ उऩवलजेत्समा 
तय नूतन भोये ह्मा द्वलतीम उऩवलजेत्समा ठयल्मा. माव्मनतरयक्त वेलतेा रिपत्रऩाठी (स्टाईर 
आमकॉन), शेभा ळेंड े(लभव कॉन्जेननॲलरटी), ऩोणणतभा भयस्कोल्शे (फेस्ट लॉक), नूतन भोये (फेस्ट 
ऩवतनॅलरटी), भनीऴा फैनरलाय (फेस्ट एस्थेहटक), ऩूजा याजोरयमा (लभव पोटोजेननक) आणण उभी 
छेडगे (लभव फॉडी ब्मुहटपुर) माॊना वलवलध ऩुयस्कायाने वन्भाननत कयण्मात आरे. यवललायी 
आमोजजत भास्टय ळपे स्ऩधेराशी फारकाॊचा उत्सस्पूतत प्रनतवाद लभऱारा. 

 


