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साईफाफा के दयफाय भे आओ मभरकय खमु िमा भनामे...सर्व
...सर्वधभव सभबार्ाचा संदेि दे णाये
मिर्डी के साईफाफा भहानाट्माने श्रोते भंत्रभग्ु ध

नागऩयू .'कौन ककवे कशाां ढूांढता शै कोई दौडता शै कोई बागता शै ' अळा वायगर्बित वांलादाांनी बायरेल्मा र्ळडी के
वाईफाफा मा भशानाट्माचे वादयीकयण नागऩयू भशानगयऩर्रका किडा ल वाांस्कृततक वलबागातपे यवललाय (ता.१३) योजी
नांदनलन दळिन कॉरनी मेथीर बव्म भैदानात कयण्मात आरे. वांस्काय भल्टी वर्वव्शिवव
े प्रस्तुत आवालयी ततडके तनर्भित मा
भशानाट्मारा वाई प्रेभी बकताांची बयगच्च उऩर्वस्थती राबरी.
प्रवांगी प्राभख्
ु माने आभदाय कृष्णा खोऩडेए भशाऩौय प्रवलण दटकेए स्थामी वर्भती वबाऩती वध
ु ीय (फांडू) याऊत
माांची उऩर्वस्थती शोती. कामििभाचा प्रायां ब अखखर बायतीम भयाठी नाट्म ऩरयऴदे चे अध्मष प्रपुल्र पयकावेए नागऩयू
भशानगयऩार्रका वाांस्कृततक वर्भतीचे वबाऩती ल नेशय नगय झोनचे शरयऴ ददकोंडलायए नगयवेवलका ददव्मा धयु डेए
नगयवेवलका भतनऴा कोठे ए नगयवेलक प्रवलण नयडए नगयवेवलका ल भदशरा आघाडी ळशयभांत्री अचिना गडेकय आदी
भान्मलयाांच्मा शस्ते ददऩप्रज्लरन झारे.
वयु लातीरा भांचाचे ल नटयाज ऩज
ू न प्रपुल्र पयकावे ल इतय भान्मलयाांच्मा शस्ते ऩाय ऩडरे. भशानाट्माची
वयु लात गणेळलांदनेने झारी.'जम श्री गणनामका' गीतालय नत्ृ म करालांताांनी गणेळारा भानलांदना अऩणि केरी. मानांतय दे लीचा
जागय वादय करुन उऩर्वस्थताांना भांत्र भग्ु ध केरे. भशानाट्मात वाई फाफाांच्मा अनेक चभत्कायाांचे प्रस्तुतीकयण वादय झारे.
चाांद नालाच्मा घोडीलाल्मारा त्माची शयलरेरी 'बफजरी' शी घोडी वाईफाफा षणात ळोधन
ू दे तात आखण 'कौन ककवे कशाां ढूांढता
शै ' अळा ळब्दात ऩयभेश्लयाचा लाव नेभका कुठे अवतो वचु चत कयतात. 'आई ये आई ददऩालरी आओ फाफा के दयफाय भे'
'र्भरकय खर्ु ळमाां भनामे..' मा गीतालय करालांताांचे नत्ृ म शे वाईप्रततच्मा वभऩिणबालाने पुररे.
भशानाट्मात घोडीचा ळोधए दशीशाांडी इत्मादीचे अनेक प्रवांग उऩर्वस्थताांची दाद घेऊन गेरे. अनेक प्रवांगाांनी
वाईबकताांच्मा डोऱे शी ऩाणालरे. नाटकाची तनर्भिती आवालयी ततडके माांची शोती. रेखक ल ददग्दळिक डॉ. नये ळ गडेकयए
वशददग्दळिन प्रकाळ ऩात्रीकयए प्रकाळ मोजना वलळार मादलए वांगीत मोजना 'भोये श्लय तनस्तानेए ऩाश्र्ल वांगीत' ळैरेळ दाणीए
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नेऩथम वन
ु ीर शभदाऩयु े ल नाना र्भवाऱ माांचे शोते. भशानाट्मात वाईफाफाांची 'भख्
ु म बर्ू भका वप्र
ु र्वद्ध नाट्काय ल चचत्रऩट
करालांत प्रकाळ रग
ांु े' माांनी वभययवन
ु वादय करुन श्रोत्माांची दाद र्भऱलरी. गालकयीए बकतगणए फारकरालताांच्मा
बर्वू ष्भकाांनी श्रोत्माांची ऩवांती राबरी.
(चौकट)
मार्ळलाम भशानाट्मात वलनोद याऊतए भक
े योळन नांदलांळीए प्रळाांत
ु ांु द लवर
ु ेए याशूर ङ्कडणलीवए र्भना दे ळऩाांडए
भांगदे ए शे भत
ां भढ
ु ाणकयए वध
ु ीय ऩाटीरए प्रवाद ढाकूरकयए रुऩेळ वगए अतनर कऱभकयए ळकती यतनए वलश्लाव
अभ्मांकयए भोशन काऱफाांडए
े तनतीन ऩात्रीकयए अददत्म ईटनकयए जमांत ऩाध्मेएयाजेळ ळेयकीए ककती भानेगालांकयए रुऩयाल
काभडीए भांजऴ
ु ा फोंदये ए फरलांत मेयऩढ
ु े ए भग्ु धा दे ळकयए भोशन ऩात्रीकयए डॉ. अनांत भऱ
ु े ए वज
ु ाता र्ळदां े ए वलनोद गाजरिलायए
भारा बयु े ए वलजम नरुरेए प्रलीण दे ळकयए याजा लेगीए करयष्भा बोयखडेए यवलांद्र बव
ु ायीए तनळाांत अनथेवे आदी कराांलताांनी
वलवलध बर्ू भका वाकायल्मा.
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P.C.P.N.D.T कामदमाचे ऩारन न कयणाऱ्मा सोनोग्रापी सेंटय र्य कर्डक कामवर्ाही कयण्मात
मेईर.
र.

P.C.P.N.D.T वल्रागाय वर्भतीची वबा वांऩन्न. गबिधायणाऩल
ू ि ल प्रवल ऩल
ू ि र्रांग तनदान तनलडीव प्रततफांध
2003 कामदमाची ऩरयणाभकायक अभरफजालणी कयण्माचे दृष्टीने तवेच वोनोग्रापी केन्द्राांना यर्वजस्रे ळन ल नत
ू नीकयण
दे ण्माकयीता र्वजल्शा ऩी.वी.एन.डी.टी. वल्रागाय वर्भतीचे वबा भ.न.ऩा.च्मा धयभऩेठ र्वस्थत डीक दलाखाना व्शी.आम.ऩी. योड
मेथे नोडर अचधकायी डॉ. बालना वोनकुवये माांचे अध्मषतेखारी वांऩन्न झारी. मा वबेत वर्भतीचे वदस्म इांडीमन भेडीकर
अवोर्ळएळनच्मा वदस्मा डॉ. लऴाि ढलऱे , प्रर्वध्दी स्त्री योगतस डॉ. चैतन्म ळेंफक
े य, वर्भतीचे वदस्म प्रर्वद्ध ये डीओरॉर्वजस्ट
डॉ.प्रळाांत ओांकाय, भ.न.ऩा.चे जनवांऩकि अचधकायी ल वर्भतीचे वदस्म श्री.अळोक कोल्शटकय, स्लमांवेली वांस्थेच्मा श्रीभती
वलना खानोयकय, कामदमाचे वल्रागाय अॅड. वयु े खा फोयकूटे , डॉ. लावांती दे ळऩाांडे आदी वदस्म आलजन
ूि उऩर्वस्थत शोते.
शी वबा भ.न.ऩा.तीर ऩी.वी.ऩी.एन.डी.टी. कामदमा अांतगित वबा दय दोन भदशन्मानी घेण्मात मेते ल नागऩयू
ळशयातीर वोनोग्रापी वेंटयची तनमर्भतऩणे आढाला घेत अवते. वोनोग्रापी वेंटय, आम.व्शी.एप ककांला कोणतीशी इभॅर्वजन
वेंटय वरू
ु कयालमाचे अवल्माव वलिप्रथभ भ.न.ऩा.आयोग्म वलबागाची ऩयलानगी अवने फांधनकायक आशे . ऩी.वी.ऩी.एन.डी.टी.
अांतगित फीवकॅन भळीन यर्वजस्टडि करू घ्माली अन्मथा प्रळावकीम कामिलाशी शोणाय. वोनोग्रापी भळीन ऩल
ू ि ऩयलानगी र्ळलाम
कुठे शी शरवलता मेत नाशी. ती पकत भ.न.ऩा. भध्मे यर्वजस्टय अवरेल्मा दठकाणीच शरवलता मेते. माफैठकीत एका वोनोग्रापी
वेंटयनी ऩी.वी.ऩी.एन.डी.टी. वर्भती ल भ.न.ऩा.ची ऩयलानगी न घेता नोंदणी नवरेल्मा जागेलय शरवलण्मात आल्माफद्दर
त्माांचल
े य नोटीव दे ऊन प्रळावकीम कामिलाशी कयण्मात मेणाय आशे .
मा वबेत नव्माने ळावनाच्मा तनदे ळाप्रभाणे ये डीओरॉजीस्ट वोवामटीचे प्रततनीधी म्शणन
ू डॉ. प्रळाांत ओांकाय माांना
घेण्मात आरे. ळावनातपे भॉडेां र - पाभि उऩरब्ध झारा आशे . तो वलि ये डीओरॉजीस्ट ल वलि वोनोग्रापी वेंटयची रलकयच
कामिळाऱा घेऊन त्माांचे वलतयण कयण्मात मेणाय आशे . त्माऩल
ू ी वलि दठकाणी वभानाता वव
ु बु त्रकयण आढऱून मेईर. त्माांचे
वलि डॉकमभ
ू ें ट व्मलस्थीत शोईर ल प्रिीमा ऑनराईन अवल्माभऱ
ु े गैयप्रकाय शोणाय नाशी. आताऩालेतो 4 फीव कॅन भळीन
अवरेल्मा डॉकटयाचा ऩी.वी.ऩी.एन.डी.टी. कामदमाच्मा अांतगित नोंदणी झारेरा आशे इतयाकडे वद्ध
ु ा फीवकॅन भळीन आशे
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त्मानी त्लयीत भ.न.ऩा.त नोंदणी करून घ्माले अन्मथा प्रळावन कामिलाशी कये र अवेशी फैठकीत तनणिम घेण्मात आरा.
नागऩयू भ.न.ऩा.च्मा शद्दीत वध्मा 530 वोनोग्रापी वेंटय नोंदणीकृत आशे त. त्मातीर 334 वरू
ु आशे त 186
वेंटय काशी कायणास्तल फांद आशे त. मावलि वेंटयरा वच
ू ना दे ण्मात आरी आशे . ज्माशी वेंटयलय गयोदय स्त्रीमाांची वोनोग्रापी
शोते त्माांना ऑनराईन - पाभि बयणे फांधनकायक आशे . वद्मा नागऩयू चा वेकव ये ऴो चाांगरा आशे आखण वगऱीकडे तनमभाची
काटे कोयऩणे ऩारन शोत आशे . जे तनमभाचा ऩारन कयीत नाशी त्माांच्मालय ऩी.वी.ऩी.एन.डी.टी. कामदमानव
ु ाय रलयकच
कामिलाशी कयण्मात मेणाय आशे .
ज्मा टे स्ट टमफ
ु फेफी वेंटयलय प्रवत
ु ी शोते त्माांना दय भदशण्मारा भर
ु गा ल भर
ु ीांच्मा जन्भाचा वेकव ये ऴो
ऩी.वी.ऩी.एन.डी.टी. वलबागारा कऱवलणे गयजेचे आशे . तवेच मा फैठकीत नलीन 9 वोनोग्रापी वेंटयरा भांजयू ी प्रदान कयण्मात
आरी ल 5 वोनोग्रापी वेंटयचे नत
ु नीकयणाव भांजयू ी प्रदान कयण्मात आरी.

