
नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर 

(जनसंऩकक  विभाग) 

प्रलसद्धी ऩत्रक                                                 ता. ८ मार्क २०१९ 

स्िमग्न विद्यार्थयाांच्या 
ऩाऱकांसाठी एक दििसीय 

प्रलिऺण 

१५० ऩाऱकांर्ा प्रलिऺण कायकक्रमात सहभाग : 
तज्जऻांद्िारे विविध विषयािर मागकििकन 

नागऩरू, ता. ८ : नागऩयू भशानगयऩालरका वभाजकल्माण वलबाग, वभग्र लळषा-
वभालेलळत लळषण ल जजल्शा ळषैणणक वातत्मऩणूण व्मालवायमक वलकाव वंस्था 
यलीनगय नागऩयू मांच्मा वंमकु्त वलद्मभाने गुरुलायी (ता.७) धंतोरी मेथीर वभग्र लळषा 
अलबमान वभालेलळत लळषण थेयेऩी वेंटय क्रीडा प्रफोधधनी वबागशृाभध्मे स्लभग्न 
ददव्मागं भरुांच्मा ऩारकांवाठी एक ददलवीम प्रलळषण कामणक्रभाच े आमोजन 
कयण्मात आर ेशोते. 

कामणक्रभारा प्रभखु अयतथी म्शणून भदशरा ल फारकल्माण वलभती वबाऩती प्रगती 
ऩाटीर, उऩामकु्त डॉ. यंजना राड,े डीआमईवीऩीडीच े प्राचामण यलींद्र यभतकय, 



डीआमईवीऩीडीच्मा भाधयुी दरार, भनऩा वभन्लमक अलबजीत याउत, प्रलवद्ध फारयोग 
तज्ज्स डॉ. लळलरकय, डॉ. ददनेळ वयोज, भानवोऩचायतज्ज्स डॉ. भयनऴ ठाकये, 

ॲक्मपेू्रळय थेयवऩस्ट डॉ. वोपीमा आझाद, रयशॅबफरीटेळन वामकॉरॉजजस्ट ककयण 
बफनकय, ऑक्मपेू्रळय थेयवऩस्ट डॉ. लभनर नागदीले, रयशॅबफरीटेळन 
वामकॉरॉजजस्ट वंजम काकड,े रयतेळ ददले, अंजी लळखये, करूणा लजंायी, अतुर 
नाकाड,े वारयका दशाऩतुे, अभोर अंबोये, भयनऴा लंजायी उऩजस्थत शोते. 

वलळऴे गयजा अवणा-मा वलण भरुांना लळषणाच्मा भखु्म प्रलाशात आणण्माच्मा ळावन 
अधधयनमभानवुाय अंध, कणणफधधय, भयतभंद, फशुवलकरांग, स्लभग्न मा ददव्मागं 
फारकांना वभाजात वभान वंधी उऩरब्ध करून देणे भशत्लाच े उदिष्ट आशे. 
त्मानवुाय स्लभग्न ददव्मांगाना चारना ल प्रोत्वाशन देणे, वाभाजजक वयुषा ल वंऩणूण 
अधधकाय लभऱाला ल त्मांना कभी रेखण्मात मेऊ नमे, अऩळब्द काढू नमे, त्मांना 
ळषैणणक वशाय्मबतू वेला लभऱण्माफाफत कोणतेशी भतलबन्नता ककंला ददयंगाई शोऊ 
नमे, ऩारक, वभाजाभध्मे मा फारकांफाफत अवरेरी अवयुक्षषततेची बालना अव ू
नमे, दजेदाय लळषणाफयोफयच त्मांच्माभध्मे अवणा-मा वपु्त गणुांचा वलकाव 
व्शाला, त्मांनाशी इतयापं्रभाणे वलवलध खेऱ खेऱता माले, गाणे गाता माल,े अलबनम 
कयता माला, माफाफत आलड यनभाणण कयणे. मावश स्ऩधेफाफतच्मा यनमभांच ेआकरन 
शोण्माच्मा दृष्टीन ेक्रीडा, वंगीत, नाट्म, अलबनम आदी फाफीभध्मे वभान वंधी उऩरब्ध 
करुन ददल्माव वलण भरेु एकबित लळषण घेऊ ळकतीर, मा उिेळान े ऩारकांना 
प्रलळषण देउन त्मानंा फारकांप्रयत लागणकू ल लळषणात फजालता मेणा-मा 
बलूभकेफाफत भागणदळणन कयण्मात आरे. 

भशाऩौय नंदा जजचकाय, आमकु्त अलबजीत फांगय, अयतरयक्त आमकु्त यलींद्र ठाकये, 

अयतरयक्त आमकु्त याभ जोळी, अयतरयक्त आमकु्त अझीझ ळखे मांच्मा भागणदळणनात 
शा प्रलळषण कामणक्रभ घेण्मात आरा.    

 


