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नागपरू, ता. ४ : नागऩयू भशानगयऩालरका ल कराश्रृंगाय नरत्म ननकेतन माृंच्मा वृंमकु्त 
वलद्मभाने मेत्मा ९ ल १० पेब्रलुायीरा वकाऱी ८ लाजताऩावनू ‘भशाऩौय चऴक 
अखिर बायतीम नरत्म ्ऩधधे’च ेआमोजन कयण्मात आरे आशे. येळीभफाग मेथीर 
कवललमय वयेुळ बट वबागरशात आमोजजत ‘भशाऩौय चऴक अखिर बायतीम नरत्म 
्ऩधधे’भध्मे वभुाये ७०० ्ऩधयक वशबागी शोणाय आशेत. वलळऴे म्शणजे ्ऩधधेभध्मे 
ददवमाृंग ्ऩधयकशी वशबागी शोणाय अवल्माची भादशती क्रीडा वलभती वबाऩती 
नागेळ वशाये माृंनी ऩत्रकाय ऩरयऴदेत ददरी. 
ऩत्रकाय ऩरयऴदेत क्रीडा वलभती उऩवबाऩती प्रभोद तबाने, कराश्रृंगाय नरत्म ननकेतनच े
अध्मष वोन ू नषणे, प्रदीऩ लाडीब्भे, नृंदककळोय भोयघड,े ददनेळ गपु्ता, कवलता 
बोवरे, जमा कोशऱे, भननऴा झाड,े मोगेश्लयी ऩटरे, क्रीडा अधधकायी नयेळ वलाईतूर, 

क्रीडा ननयीषक नयेळ चौधयी उऩज्थत शोत.े 
क्रीडा वलभती वबाऩती नागेळ वशाये म्शणारे, अखिर बायतीम ्तयालयीर नरत्म 
्ऩधधेच ेनागऩयू ळशयात ऩदशल्माृंदाच आमोजन शोत अवनू माभऱेु अनेक उदमोन्भिु 
ल प्रनतबालृंत भरेु ल भरुीृंना वमावऩीठ उऩरब्ध शोणाय आशे. ऩाच ते १०, १० त े१५ 



ल १५ लऴायलयीर अळा तीन लमोगटात शी ्ऩधाय शोणाय अवनू ्ऩधधेभध्मे 
बयतनाट्मभ,् कत्थक, रोकनरत्म, उऩळा्त्रीम नरत्म, वभशु नरत्म आदी प्रकायाृंभध्मे शी 
्ऩधाय शोईर. ्ऩधधेतीर वलजेत्माृंना योि ऩारयतोवऴकाृंवश वन्भानधचन्श प्रदान 
कयण्मात मेईर. ्ऩधधेभध्मे भध्मप्रदेळ, ओरयळा, छत्तीवगढ, ददल्री, ऩश्चीभ फृंगार, 

भशायाष्ट्रातीर ऩणेु, भुृंफई, जऱगाल, अकोरा, चृंद्रऩयू, औयृंगाफाद, नालळक आदी ळशयातून 
्ऩधयक वशबागी शोणाय अवल्माचशेी क्रीडा वलभती वबाऩती नागेळ वशाये माृंनी 
वाृंधगतरे. 
्ऩधधेभध्मे आई पाउृं डळेनच्मा लतीने भदशरा वषभीकयणावाठी ‘फेटी फचाओ, फेटी 
ऩढाओ’ मा वृंकल्ऩनेलय आधारयत एक वलळऴे नरत्म वादय कयण्मात मेणाय आशे. मा 
नरत्म ्ऩधधेतीर वलजेत्माृंना आई पाउृं डळेनच े अध्मष ल क्रीडा वलभती वबाऩती 
नागेळ वशाये माृंच्मातपधे  ऩयु्काय प्रदान कयण्मात मेणाय आशे. 
आज नागऩयूातीर अनेक प्रनतबालृंत भरेु ल भरुी वलवलध डान्व ळो तवेच याष्ट्रीम ल 
आृंतययाष्ट्रीम ्तयालयीर नरत्म ्ऩधाांभध्मे वशबागी शोउन आऩल्मा ळशयाच े नाल 
रौकीक कयीत आशेत. अळा वलवलध ्ऩधाांभध्मे अनेक प्रनतबालृंत नरत्म करालृंत ऩढेु 
मालेत मावाठी नागऩयू भशानगयऩालरका ल कराश्रृंगाय नरत्म ननकेतनने ऩढुाकाय 
घेतरा अवनू माभाध्मभातून अनेक याष्ट्रीम, आृंतययाष्ट्रीम ख्मातीच े करालृंत ऩढेु 
मेतीर, अवा वलश्लाव क्रीडा वलभती वबाऩती नागेळ वशाये माृंनी वमक्त केरा. 
 


