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ऑक्टोबर २०२०

‘सन्मान स्त्त्री शक्तीचा’ अंतगकत आशाताई बगे,
आसािरी ततडके, आल्फिया पठाण यांचा
महापौरांनी केऱा सत्कार
नागऩयू , ता. २४ : नलयात्रीचे औचचत्म वाधन
ू भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी नऊ ददलव वलवलध षेत्रात
आऩल्मा कामयकतत्य त लाने इतयांवाठी प्रेयणा ठयणाऱ्मा नऊ भदशरांच्मा कामायचा गौयल कयण्माचा

वंकल्ऩ केरा. माअंतगयत ळक्र
ु लायी (ता. २३) आणण ळननलायी (ता.२४) आवालयी नतडके, आळा फगे,
डॉ.ळीरा कुरकणी, आल्ल्पमा ऩठाण मांच्मा ननलावस्थानी जाऊन भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी
त्मांचा वत्काय केरा. मालेऱी उऩभशाऩौय भनीऴा कोठे

उऩल्स्थत शोत्मा. वाडी-चोऱी, भनऩाचा

दऩ
ु ट्टा, तुऱळीचे योऩटे आणण भानऩत्र दे ऊन शा वत्काय कयण्मात आरा.
आळाताई फगे मा भयाठी कादं फयीकाय आशे त, त्मांना २००७ भध्मे ‘बूभी’ मा कादं फयीवाठी वादशत्म
अकादभी मा ऩुयस्कायाने वन्भाननत कयण्मात आरे. स्त्रीच्मा जीलनवलऴमक दृल्टटकोनाचा

लेगलेगळ्मा अंगांनी वलचाय, शा आळा फगें च्मा रेखनाचा स्थानमबाल आशे . भयाठीतीर आघाडीच्मा
कथाकाय अळी ओऱख अवरेल्मा फगें ना याभ ळेलाऱकयांच्मा नालाने वुरू झारेरा ऩदशराच
‘वादशत्मव्रती’ ऩुयस्काय मभऱणे शा त्मांच्मा दीघय रेखन कायकीदीचा मथोचचत गौयलच आशे .

आवालयी नतडके मा उत्कतटट अमबनेत्री, ननभायती, भेकअऩ स्ऩेळमरस्ट, वेट डडझामनय आणण ड्रेव

डडझामनय अळी त्मांची ओऱख आशे . अनेक भाणवांच्मा घोऱख्मात मळरून चऱलऱ ककंला रग्न
वबायं बात पेटा फांधणायी नागऩूयातीर एकभेल भदशरा. नाटकाचे नेऩथ्म स्लत् उचरुन, स्लत्च
नाटकाचे नेऩथ्म उबायणायी भशायाटरातीर एकभेल भदशरा. त्मांना नागऩूय भशानगय ऩामरका,
आमोल्जत जागनतक भदशरा ददनाननमभत्त २०११ रा 'स्त्री ळक्तीरा वराभ' मा ऩुयस्कायाने

वन्भाननत कयण्मात आरे. त्मांना २०१५ मा लऴायचा वनयाईझ ऩीव मभळनचा 'भनोशय नलयत्न
अलॉडय' वद्ध
ु ा फशार झारा आशे .
ज्मुननअय आमळमाई भुल्टटमुद्ध स्ऩधेत बायताचे प्रनतननचधत्ल कयणाऱ्मा नागऩूय मेथीर प्रनतबालंत
खेऱाडू अल्ल्पमा ऩठाणने वुलणयऩदक ल्जंकण्माची काभचगयी केरी. अल्ल्पमाने आंतययाटरीम

स्ऩधाांभध्मे अचधक चांगरी काभचगयी कयत नागऩूय ल दे ळाचे नाल उज्ज्लर केरे. अल्ल्पमाने २०१८
भध्मे वर्फयमा मेथीर 'नेळन्व चऴक' स्ऩधेत यौप्मऩदक ल्जंकरे शोते ल त्मानंतय गतलऴी झारेल्मा
माच स्ऩधेत अल्ल्पमाने कांस्मऩदक ल्जंकरे शोते. भशायाटरारा ल नागऩूय ळशयारा नालरौककक
मभऱलून ददरे आशे .

आऩाऩल्मा स्तयालय नागऩयू ळशयाचे नाल रौककक कयणाऱ्मा चायशी भदशरांच्मा कामायचा गौयल
कयताना आम्शारा आनंद शोत अवल्माचे गौयलोदगाय भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी काढरे.

आळाताई फगे, आवालयी नतडके, आल्ल्पमा ऩठाण मांनी मा वत्कायाफद्दर भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांचे
आबाय भानरे. नलयात्र म्शणजे स्त्री ळक्तीची आयाधना. मा काऱात भशाऩौयांनी नागऩूय ळशयातीर
वलवलध षेत्रात काभ कयणाऱ्मा भदशरांचा वत्काय कयण्माचा केरेरा वंकल्ऩ शा प्रत्मेक भदशरेच्मा
कामायरा प्रोत्वाशन दे णाया अवल्माचे भत त्मांनी भांडरे. मा वत्कायफद्दर आऩण ऋणी
अवल्माचीशी बालना त्मांनी व्मक्त केरी.

