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'शशडी के साईबाबा'

नागपूर, िा. १५ : वंस्कृती, करा आणण खेऱाच्मा भाध्मभातून वलद्मार्थमााचे व्मक्ततत्ल, नेतत्ृ ल

वलकसवत शोते. 'रोककरा' शी आभची वंस्कृती आशे . मा रोककरेची ओऱख वलद्मार्थमााना करून

ददरी नाशी तय आभची बाली वऩढी भोफाईरभध्मे गायद शोईर, अवे प्रततऩादन केंद्रीम भंत्री तनतीन
गडकयी मांनी केरे.
नागऩयू भशानगय ऩासरकेच्मा लतीने ऩल
ू ा आयटीओ कामाारमारगतच्मा डडऩती सवग्नर भंडई

भैदानालय तीन ददलवीम छत्तीवगडी रोककरा भशोत्वलाचे आमोजन कयण्मात आरे आशे . मा
भशोत्वलाच्मा उदघाटनप्रवंगी ते फोरत शोते. मालेऱी भंचालय आभदाय कृष्णा खोऩडे, भशोत्वलाचे
वंमोजक स्थामी वसभतीचे वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, वलयोधी ऩष नेते तानाजी लनले, ऩरयलशन

वसभती वबाऩती फाल्मा फोयकय, रकडगंज झोन वबाऩती याजकुभाय वेरोकय, भाजी उऩभशाऩौय

दीऩयाज ऩाडीकय, भाजी भशाऩौय फदशयीनफाई वोनफोई, नगयवेलक अतनर गें डये , नगयवेवलका चेतना
टांक, वरयता कालये , भाजी नगयवेलक वेलायाभ वाशू, भशें द्र याऊत उऩक्स्थत शोते.
ऩुढे फोरताना ना. तनतीन गडकयी म्शणारे, छत्तीवगडी रोककरा वंऩूणा जगात प्रसवद्ध आशे .

अनेकता भध्मे एकता शीच आभची वलळेऴता आशे . नागऩुयात भयाठी रोककरा भशोत्वल शोतो

तवाच छत्तीवगडी भशोत्वलशी शोतो, शी मा ळशयाची वलळेऴता आशे . करेचा आणण करालंतांचा
गौयल कयणे आऩरे कताव्म आशे . ऩूला नागऩुयातीर अळा दर
ु क्षा षत भैदानांचा लाऩय जय अळा
कामाक्रभांवाठी शोत अवेर तय माऩेषा चांगरी गोष्ट नाशी. ऩुढीर लऴी खावदाय वांस्कृततक

भशोत्वलातीर एक कामाक्रभ डडऩटी सवग्नर भैदानालय घेण्माचे ना. गडकयी मांनी मालेऱी जाशीय
केरे. आता आऩण खावदाय उद्मोग भशोत्वल जाशीय केरा अवन
ू ऩल
ू ा नागऩयु ातशी अळा

भशोत्वलाचे आमोजन करून ककभान ऩाच शजाय मल
ु कांना स्लमंयोजगायाची ददळा द्माली, अवे
आलाशन त्मांनी मालेऱी केरे.

आभदाय कृष्णा खोऩडे मांनी आऩल्मा बाऴणातून ऩूला नागऩूयच्मा वलकावाची गाथा वांगगतरी.
एकेकाऱी गसरच्छ अवरेरा डडऩटी सवग्नरचा आज इतका वलकाव झारा की जसभनीचे बाल

लधायरे आशे . ऩदशल्मांदा अळा प्रकायचे आमोजन करून भनऩाने वांस्कृततक वलकावशी वाधरा, अवे
प्रततऩादन त्मांनी केरे.

प्रास्तावलकातून वंमोजक आणण स्थामी वसभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे मांनी भशोत्वलाभागीर
बूसभका वलऴद केरी.

तत्ऩल
ू ी दीऩप्रज्लरन करून ना. तनतीन गडकयी मांनी कामाक्रभाचे वलधीलत उदघाटन केरे. वला

नगयवेलकांनी मालेऱी ना. तनतीन गडकयी मांचा वत्काय केरा. वंचारन वाददक कुये ळी मांनी केरे.

आबाय नगयवेवलका चेतना टांक मांनी भानरे. कामाक्रभावाठी ऩरयवयातीर नागरयक भोठ्मा वंख्मेने
उऩक्स्थत शोते.

'शशडी के साईबाबा'चे सािरीकरण
कामाक्रभानंतय वंस्काय भल्टीवक्व्शा वेव प्रस्तुत आवालयी ततडके तनसभात 'सळडी के वाईफाफा' मा

दशंदी भाशानातट्माचे वादयीकयण झारे. १६ आणण १७ पेब्रुलायी योजी दऩ
ु ायी ३ ते यात्री १० ऩमंत
प्रख्मात छत्तीवगडी रोककरालंताच्मा कामाक्रभांची भेजलानी याशणाय आशे .

