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पाररिाररक समहू गीतगायन स्पर्ाक 

  

नागपूर, ता. ५ : वंगीताभध्मे भानली भनारा वकायात्भक कयण्माची 
अद बूत षभता आशे. वध्माच्मा कोयोना एकांतलावात आरेरी ननयाळा दयू 
करून देलबक्ती आणि देळबक्तीच्मा जागयाने आऩरे घय-आंगि बारून 
जाले मावाठी भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांच्मा वंकल्ऩनेतून नागऩूय 
भशानगयऩालरकेच्मा लतीने आणि वंस्काय बायतीच्मा वशकामााने अलबनल 
उऩक्रभ याफवलण्मात मेत आशे. ‘भशाऩौय चऴक डडजीटर ऩारयलारयक वभूश 
गीतगामन स्ऩधाा’ अवे मा उऩक्रभाचे नाल अवून नागऩुयातीर प्रत्मेक 
ऩरयलायारा मा स्ऩधेत घयफवल्मा वशबागी शोता मेिाय आशे. 
  

मा स्ऩधेचे लैलळष्ट्म म्शिजे, स्ऩधेत वशबागी शोण्मावाठी आऩि गामकच 
अवाले, अवे फंधन नाशी. शी स्ऩधााच भुऱात प्रत्मेक कुटंुफावाठी अवून 



कुटंुफातीर कभीत कभी दोन आणि जास्तीत जास्त आठ व्मक्ती मात 
वशबागी शोऊ ळकतीर. 
  

काय आहे स्पर्ाक? 

‘कुटंुफ यंगरंम गाण्मात’ मा वंकल्ऩनेखारी केलऱ नागऩूय भशानगयऩालरका 
षेत्रात लास्तव्म कयिाऱ्मा कुटंुफावाठीच शी स्ऩधाा आमोजजत कयण्मात 
मेत आशे. रॉकडाऊनच्मा काऱात गेल्मा दीड भहशन्माऩावून घयी 
फवरेल्मा प्रत्मेक कुटंुफावाठी वलयंगुऱा म्शिून मा स्ऩधेचे आमोजन 
कयण्मात मेत आशे. स्ऩधेभध्मे बक्तीगीत, लवनेगीत अथला देळबक्ती गीत 
गाता मेईर. एका कुटंुफारा तीन लगालायीऩैकी कुठल्माशी दोन लगालायीभध्मे 
वशबागी शोता मेईर. भात्र त्मावाठी लेगलेगऱे प्रलेळ अजा दाखर कयाले 
रागतीर. शी स्ऩधाा ऩूिाऩिे डडजीटर भाध्मभातून ऑनराईन ऩद्धतीने 
शोिाय आशे. मावाठी कुटंुफातीर एका व्मक्तीने ऑनराईन ऩद्धतीने 
अवरेरा प्रलेळ अजा बयामचा आशे. त्माच अजाात आऩि स्ऩधेत वशबागी 
शोण्मावाठी तमाय केरेरा जव्शडडओ जोडामचा आशे. जव्शडडओ शा १०० 
एभफी ऩेषा अधधक आकायाचा नवाला, माची काऱजी घ्मालमाची आशे. 
स्ऩधेत कुटंुफातीर कभीत कभी दोन आणि जास्तीत आठ वदस्म 
वशबागी शोऊ ळकतीर. गीत ेशी हशदंी अथला भयाठी बाऴेतीर अवाली. 
जव्शडडओतीर गीतांचा कारालधी ऩाच लभननटांऩेषा अधधक नवाला. 
स्ऩधाकांनी गामरेरे गीत वभूशगीतच अवाले. माभध्मे आऩल्मा 
कुटंुफातीरच वदस्मांचा वभालेळ अवेर. फाशेयचा व्मक्ती नवाला. 
गामनाचा जव्शडडओ तमाय कयताना वोळर डडस्टंलवगंचे ननमभ कटाषाने 
ऩाऱालेत. वभूशगान कयताना ऑडडओटॅ्रक फॅकग्राऊंड म्मुणिकचा लाऩय 
कयता मेईर. भात्र स्लतंत्र लादमलदृांचा वभालेळ केरेरी गीत ेस्ऩधेत 



वशबागी केरी जािाय नाशीत. गीतांची ननलड, त्मातीर वकायात्भक 
वंदेळ, एकूि वादयीकयि, लेळबूऴा मा फाफींचा ऩरयषिादयम्मान वलचाय 
कयण्मात मेईर. स्ऩधेत वशबागी शोण्मावाठी प्रलेळ अजाावश जव्शडडओ 
ऩाठवलण्माची अंनतभ तायीख १५ भे याशीर.  
तीनशी गटातीर वलजेत्मा ऩारयलारयक चभंूना प्रथभ भशाऩौय चऴक ल रु. 
२१ शजाय योख, दवलतीम रुऩमे १५ शजाय योख, ततृीम रु. ११ शजाय योख 
तवेच रु. एक शजायचे ऩाच प्रोत्वाशन ऩुयस्काय प्रभािऩत्रावश नागऩूय 
भशानगयऩालरकेच्मा लतीने देण्मात मेतीर. 
  

प्रिेश कसा घ्यािा…? 

प्रलेळावाठी आणि जव्शडडओ अऩरोड कयण्मावाठी नागऩूय भशानगयऩालरका 
आणि वंस्काय बायतीच्मा लतीने गुगर पॉभा उऩरब्ध करून देण्मात 
आरा आशे. https://forms.gle/nRVcxPgUJ21tibky8 मा लरकंलय गुगर 
पाभा उऩरब्ध आशे. नागऩूय भशानगयऩालरकेच्मा अधधकृत पेवफुक 
ऩेज, अधधकृत ्वलटय शॅण्डर आणि इंस्टाग्राभलय शी लरकं उऩरब्ध याशीर. 
माव्मनतरयक्त ९५९४८९२१०८, ९४२२१५९९५७, ९८२३७२४३२६ मा क्रभांकालय 
आऩि भॅवेज केल्माव लरकं उऩरब्ध करून देण्मात मेईर. 
नागऩूयकयांवाठी नागऩूयकयांच्मा भनोयंजनावाठी नागऩूयकयांनी आमोजजत 
केरेल्मा स्ऩधेत नागऩुयातीर प्रत्मेक कुटंुफांनी वशबागी व्शाले, अवे 
आलाशन नागऩूय भशानगयऩालरका आणि वंस्काय बायतीच्मा लतीने 
कयण्मात आरे आशे. 
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