
हर घर 

�तरंगा

नागपूर महानगरपा�लका, नागपूर

उ�व �ातं�ा�ा अमृत महो�वाचा, 
ज�ोष नागपूरकरांचा…शु�वार १२ ऑग� २०२२ रोजीचे काय��म

सकाळ� १० वाजता
�तरंगा बॅच िड��ी�ुशन 

ंव औ�ण

म.न.पा. मु�ालय, 
�स�ील लाई�, नागपूर

सकाळ� ११ वाजता �तरंगा बाईक रॅली मु�ालय ते टाऊन हॉल 

दपार� १२ वाजताु Flash MOB
केशव नगर महा�व�ालय, 
जगनाडे चौक, नंदनवन, नागपूर.

दपार� १२.३० वाजताु

�ातं�ा�ा अमृत 
महो�वा�ा अनुषंगाने 

७५ या ��पात 
शालेय मुल�ची रचना

संजय नगर �ुल, 
िड�ी �सगंल. मनपा शाळा, 

कळमना, नागपूर

गावंडे
8459231113 

दपार� २ वाजताु
सामु�हक 

वंदे मातरम उदघोष्

लाल बहादर मनपा शाळा ु
�ेटा कॉलोनी, नागपूर

संजय पुंड 
9529090096

दपार� ३ वाजताु

७५ �ा �ातं�ा�ा 
अमृत महो�वा�ा 

अनुषंगाने ७५ या ��पात 
प�रवहन बसेसची रचना

मानकापुर ��डा संकुल, 
पागलखाना चौक, नागपूर

दपार� ४.३० वाजताु �म म�े 
मोफत �तरंगा वाटप

राज नगर झोपडप�� 

सायं. ५ वाजता
�तरंगा Flash MOB 

and Skit Performance

�तरंगा चौक, 
स�रदरा, नागपूर

सायं. ६ ते ८.३० वाजता एक शाम श�हद� के नाम

काय��मवेळ �ळ संपक�

अमर जवान �ारक, 
अजनी चौक, नागपूर 

@nmcngp @



हर घर 

�तरंगा

नागपूर महानगरपा�लका, नागपूर

उ�व �ातं�ा�ा अमृत महो�वाचा, 
ज�ोष नागपूरकरांचा…श�नवार १३ ऑग� २०२२ रोजीचे काय��म

सकाळ� ९ वाजता

मा. उप मु�मं�ी, महारा� रा� �
व मा. क� �ीय मं�ी य�चे 

उप��तीत �तरंगा पदया�ा
ि�शरण चौक ते शता�ी चौक

काय��मवेळ �ळ संपक�

@nmcngp @

सकाळ� १० ते 

सायं. ५ वाजेपय�त

देश �वभाजना�ा 

�व�भषेकेचे �दश�नी
�जजंर मॉल, ज�रपटका, नागपूर

सकाळ� ११ वाजता
पथनाटय व सामु�हक 

नृ�ाचे सादर�करण
सं�वधान चौक, नागपूर 

दपार� १२ वाजताु �तरंगा Flash MOB 

and Skit Performance

�ेरायटी चौक, इंटर�नटी मॉल, 

सीताबड�, नागपुर

सायं. ५ वाजता
�तरंगा Flash MOB 

and Skit Performance

फुटाळा तलाव, 

अमरावती रोड, नागपूर 

सायं. ५.३० वाजता ढोलताशा पथक वादन
क�ववय� सुरेश भट सभागृह, 

रेशीमबाग, नागपूर

सायं. ६ वाजता एअर शो क�ववय� सुरेश भट सभागृह, 

रेशीमबाग, नागपूर

सायं. ७ ते रा�ी १० वाजेपय�त स��ृ�तक काय��मास सु�वात

(स��ृ�तक नृ� नाटक, आखाडा, 

कराटे, �ेट�ग डा�, �ा�ा��क 

CRPF Band चे वादन, Flute 

वादन, क�क नृ�)

क�ववय� सुरेश भट सभागृह, 

रेशीमबाग, नागपूर

सायं. ७ ते ८ वाजेपय�त

�तरंगा रंगात �व�तु रोशनाई 

सु�वात लोक�ना से�� 

घे�ासाठ� उपल� / लाईट शो

 अजनी चौक, नागपूर

सायं ७ वाजता

ढोलताशा पथक वादन

 यशवंत �ेिडयम, धंतोली, नागपूर 

सायं. ७.३० वाजता �तरंगा रंगात �व�तु रोशनाई 

सु�वात लोक�ना से�� 

घे�ासाठ� उपल� / लाईट शो

 �चटणीस पाक� , महाल, नागपूर 



हर घर 

�तरंगा

नागपूर महानगरपा�लका, नागपूर

उ�व �ातं�ा�ा अमृत महो�वाचा, 
ज�ोष नागपूरकरांचा…र�ववार १४ ऑग� २०२२ रोजीचे काय��म

सकाळ� ७ वाजता �तरंगा �ेट�ग रॅली ��डा चौक ते मानेवाडा चौक

काय��मवेळ �ळ संपक�

@nmcngp @

सकाळ� ७ वाजता हर घर �तरंगा अ�भयान पदया�ा डॉ. आंबेडकर गाड�न, वैशाली नगर,

सकाळ� ७.३० वाजता सामु�हक वंदे मातरम गायन 

  

 नागपूर स�रदरा चौक 

सकाळ� ८.३० वाजता �तरंगा Flash MOB 

and Skit Performance

क�ववय� सुरेश भट सभागृह, 

रेशमबाग, नागपूर 

सकाळ� ९ वाजता
भारत @ 2047 My Vision. 

My Action

फुटाळा तलाव, 

अमरावती रोड, नागपूर 

सकाळ� ११ वाजता ल�ी नगर चौक, नागपूर 

दपार� ४ वाजताु �तरंगा म�ख�ब �ा�ा��क महारा� बँक चौक, �

सीताबड�, नागपूर 

दपार� ४.३० ते ु

८.०० वाजेपय�त

का� खुले मराठ� कवी स�ेलन 

�ातं�ाचा अमृत महो�व �न�म�
�ीमंत बाबुराव धनवटे सभागृह, 

रा�भाषा संकुल, �

शंकर नगर चौक, नागपूर   

सायं. ६ वाजता  अमर जवान �ारक, अजनी चौकले�झम पथक संचालन

८६०५९८४६४९

�तरंगा Flash MOB 

and Skit Performance

८०८७८०१२३८

   

रा�ी ९ वाजता 
�तरंगा Flash MOB 

and Skit Performance
 �चटणीस पाक� , महाल 

   

रा�ी ९.३० वाजता ढोलताशा पथक वादन  �चटणीस पाक� , महाल 
   

रा�ी १० वाजता �तरंगा रंगात �व�तु रोशनाई सु�वात 

लोक�ना से�� घे�ासाठ� 

उपल� / लाईट शो

 �चटणीस पाक� , महाल 

   

रा�ी १० वाजता फटाका शो  �चटणीस पाक� , महाल 



हर घर 

�तरंगा

नागपूर महानगरपा�लका, नागपूर

उ�व �ातं�ा�ा अमृत महो�वाचा, 
ज�ोष नागपूरकरांचा…सोमवार १५ ऑग� २०२२ रोजीचे काय��म

संपक�

@nmcngp @

वेळ काय��म �ळ



हर घर 

�तरंगा

नागपूर महानगरपा�लका, नागपूर

उ�व �ातं�ा�ा अमृत महो�वाचा, 
ज�ोष नागपूरकरांचा…

@nmcngp @

मह�ाचे काय��म

७५ चौकात रोषणाई

�वशेष रोषणाई : मनपा मु�ालय, �चटणीस पाक� , यशवंत �ेिडयम 

लाईट शो एल.ई.डी. लाईट�ग ने �तरंगा पथ �नम�ती 

आर.बी.आय. ते लेडीज �ब चौक 

शंकर नगर ते वे� हाय कोट� रोड


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

