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ता. ३१ जानेळारी २०१९

प्रततभाळंत वळद्यार्थकनींच्या भवळतव्याऱा
लऴष्यळत्ृ तीमुले बल लमले ऱ : मषापौर
नंदा जजचकार

मनपा ऴाले तीऱ २५ वळद्यार्थकनींना ‘शच वळजया
लऴष्यळत्ृ ती’ : शुभाव चंद्रा फाउं डेऴनचा स्तुत्य उपक्रम
नागपरू ,ता. ३१ : नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा ळाऱाांभध्मे अनेक प्रततबालांत वलद्माथी
लळषण घेतात. आर्थिक ऩरयस्थथतीलय भात करून आऩल्मा मळाने नाल रौकीक

कयण्माचे वाभर्थमि आभच्मा भनऩा ळाऱे तीर वलद्मार्थमाांभध्मे आशे . भागीर काशी
लऴाांऩावन
ू

दशालीच्मा

तनकाराभधन
ू

अनेक

वलद्माथी, वलद्मार्थिनीांनी

शे

लवद्धशी

केरे. अळा प्रततबालांत वलद्मार्थिनीांच्मा लळषणात खांड ऩडू नमे, कोणत्माशी कायणाभऱ
ु े

त्माांची थलप्न बांग ऩडू नमेत मावाठी वब
ु ाऴ चांद्रा पाउां डेळनने शाती घेतरेरा उऩक्रभ
अत्मांत थतूत्म आशे . पाउां डेळनच्मा ‘वच वलजमा लळष्मलत्ृ ती’भऱ
ु े अनेक प्रततबालांत
वलद्मार्थिनीांच्मा बवलतव्मारा फऱ लभऱे र, अवा वलश्लाव भशाऩौय नांदा स्जचकाय माांनी
व्मक्त केरा.

वब
ु ाऴ

चांद्रा

पाउां डेळनच्मा

लतीने ‘वच

वलजमा

लळष्मलत्ृ ती’ अांतगित

गुरूलायी (ता. ३१) भनऩा ळाऱे तीर २५ प्रततबालांत वलद्मार्थिनीांना लळष्मलत्ृ ती प्रदान
कयण्मात आरी. लवव्शीर राईस व मेथीर ड . लवांतयाल दे ळऩाांडे वबागश
ृ ात आमोस्जत

कामिक्रभात प्रभख
ु अततथी म्शणन
ू भशाऩौय नांदा स्जचकाय फोरत शोत्मा. मालेऱी इवेर
ग्रऩ
ु च्मा

लळषण

वल्रागाय

नव्मता

गोमांका, अततरयक्त

आमक्
ु त

याभ

जोळी, भशावलतयण नागऩयू वलबागाचे भख्
ु म अलबमांता ददरीऩ घग
ु र, इवेर थभार्ि
मर्
ू ीलरर्ी नागऩयू चे प्रभख
ु वोनर खुयाना उऩस्थथत शोते.

वब
ु ाऴ चांद्रा पाउां डेळनच्मा लतीने ‘वच वलजमा लळष्मलत्ृ ती’ अांतगित ऩामरर् प्रोजेक्र्
म्शणून

शरयमाणातीर

दशवाय

नांतय

भशायाष्रातून

नागऩयू

भशानगयऩालरकेच्मा

ळाऱाांभधीर वलद्मार्थिनीांची तनलड कयण्मात आरी आशे , शे वलळेऴ. माप्रवांगी भशाऩौय
नांदा स्जचकाय ल अस म भास मलयाांच्मा शथते भनऩाच्मा वलवलध ळाऱाांभधन
ू दशालीभध्मे
प्रावलण्मप्राप्त वलद्मार्थिनीांना दोन लऴािवाठी प्रत्मेकी २० शजाय रूऩमे लळष्मलत्ृ ती

प्रदान कयण्मात मेणाय आशे . शी लळष्मलत्ृ ती वलद्मार्थिनीांच्मा फँक खात्माभध्मे जभा
कयण्मात मेणाय अवन
ू मालेऱी वलि वलद्मार्थिनीांना वस भानर्चस श प्रदान कयण्मात
आरे.
‘वच

वलजमा

लळष्मलत्ृ ती’ अांतगित

नागऩयू

भशानगयऩालरकेच्मा

ळाऱाांभधीर

वलद्मार्थिनीांच्मा तनलडीफद्दर भशाऩौय नांदा स्जचकाय माांनी वब
ु ाऴ चांद्रा पाउां डेळनचे
अलबनांदन केरे. भशानगयऩालरकेच्मा ळाऱे तीर वलद्मार्थिनीांना शोत अवरेरी भदत
त्माांना भोठे प्रोत्वाशन ठयणाय आशे . मा एका उऩक्रभाभऱ
ु े मा वलद्मार्थिनीांभध्मे
आऩणशी

वभाजातीर

शोईर. बवलष्मात

गयजांव
ू ाठी

आऩल्मा

काशी

कतत्ि ृ लाच्मा

कयण्माची

फऱालय

भोठे

कतिव्म
ऩद

बालना

तनभािण

लभऱवलणा-मा

मा

वलद्मार्थिनी ऩढ
ु े अनेक वलद्मार्थमाांवाठी प्रोत्वाशन ठयतीर, अवाशी वलश्लाव भशाऩौय
नांदा स्जचकाय माांनी व्मक्त केरा.
भनऩा

ळाऱे कडे

नाशी. आर्थिकदृष््मा

ऩाशण्माचा

कभकुलत

ऩारकाांचा

ऩारकच

दृष्र्ीकोन

भनऩा

आजशी

पायवा

ळाऱे भध्मे

फदरेरा

वलद्मार्थमाांना

लळकवलतात. आज भनऩाच्मा ळाऱाांची स्थथती उत्तभ स्थथतीत आशे . वलद्मार्थमाांचा
वलाांर्गण वलकाव व्शाला, शे च आभचे ध्मेम आशे . आज लळषणावश वलवलध षेत्राभध्मेशी

भनऩा ळाऱे तीर वलद्माथी, वलद्मार्थिनी आऩरा ठवा उभर्वलत आशे त. ‘वच वलजमा
लळष्मलत्ृ ती’भऱ
ु े वलद्मार्थिनीांना प्रोत्वाशन लभऱणाय अवन
ू ऩारकशी भनऩा ळाऱे भध्मे
वलद्मार्थमाांच्मा प्रलेळावाठी ऩढ
ु े मेतीर, अवेशी भशाऩौय नांदा स्जचकाय म्शणाल्मा.

मालेऱी अततरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी म्शणारे, भनऩा ळाऱे तीर प्रत्मेक वलद्मार्थमािचा
वलाांर्गण वलकाव कयणे ल आऩल्मा प्रत्मेक वलद्मार्थिनीरा आत्भवलश्लावाने वषभ

फनवलणे शे आभचे कतिव्म अवन
ू त्मा दृष्र्ीने कामि केरे जात आशे . अभ्मावावोफतच
प्रत्मेक

षेत्रात

वलद्मार्थमाांनी

आऩरी

छाऩ

वोडरी

वषभीकयणावाठी उचरेरेल्मा ‘वच वलजमा लळष्मलत्ृ ती’ शे

आशे . वलद्मार्थिनीांच्मा

थतुत्म ऩाउर अवन
ू

माभऱ
ु े भनऩा ळाऱाांचा दजाि उां चालेर, अवेशी अततरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी म्शणारे.

इवेर ग्रुऩच्मा लळषण वल्रागाय नव्मता गोमांका माांनी प्राथतावलकातून उऩक्रभाचे
उद्देळ थऩष्र् केरे. नागऩयू ळशयातून जाथतीत जाथत प्रततबालांत वलद्मार्थिनीांच्मा
बवलतव्मारा मोग्म ददळा लभऱाली मावाठी वातत्माने शा उऩक्रभ वरू
ु यादशर अवेशी
त्माांनी मालेऱी वाांर्गतरे. कामिक्रभाचे वांचारन भारवलका ळभाि माांनी केरे तय आबाय
इवेर थभार्ि मर्
ू ीलरर्ी नागऩयू चे प्रभख
ु वोनर खयु ाना माांनी भानरे.
लऴष्यळत्ृ ती प्राप्त वळद्यार्थकनी :
दग
ु ािनगय

भयाठी

भाध्मलभक

ळाऱा : ददव्मा

नयाांजे, कोभर

अरोने, दशताषी

लांजायी, लळतर यशार्े , आददती दरु
ु गकय. गांजीऩेठ उदि ु भाध्मलभक ळाऱा : वातनमा इयाभ
ळकीर खान. गयीफ नलाज उदि ु भाध्मलभक ळाऱा : वभयीन फानो वय्मद अशभद
अांवायी. शाजी

अब्दर
ु

भजीद

लरडय

उदि ु

शामथकुर : उझभा

तनझीभ

भो. वादीक. शां वाऩयु ी दशांदी भाध्मलभक ळाऱा : ऩज
ू ा बारेकय. जमताऱा भयाठी उच्च
भाध्मलभक

ळाऱा : ळादशथता

ळेख. एभ.ए.के. आझाद

उदि ु भाध्मलभक

भशावलद्मारम : अल्पीमा

अांझभ
ु

अब्दर
ु

यळीद, ळभा

ऩयलीन

ळाऱा : अल्पीमा

कवाय

वय्मद

वरीभद्द
ु ीन, ककयण

वेरोकय. वांजम

ळाऱा : वर्ु चत्रा

याउत, श्लेता

गणलीय. वलद्मा

बऴ
ू ण

ल

कतनष्ठ

भो. ळाशीद, इकया

ळाशयीव अफीद खान, उम्भर
ि ा. ऩस नारार दे लडीमा दशांदी भाध्मलभक
ु कुया भो. भत
ु झ
भाध्मलभक

ळाऱा : ककती

लभाि, यागीनी

नाभदे ल. लळलणगाल

भयाठी

नगय

दशांदी

भाध्मलभक

वलद्मारम : रयतीका

ऩार्ीर. वललेकानांद

नगय

दशांदी

भाध्मलभक

ळाऱा : लबलवाना

धल
ु ,े ऩण
ू ीभा

ऩर्े र. ड . फी.आय. आांफड
े कय भाध्मलभक ल कतनष्ठ भशावलद्मारम : ऩज
ू ा बगत, श्रालणी
जाधल.

