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योग दिनाच्या यऴस्ळीतेसाठी
सळाांनी ऩढ
ु े या!
महाऩौर नंिा जजचकार : वळवळध योग
मंडलांच्या प्रतततनधींसोबत बैठक
नागऩरू , ता. १० : नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा लतीने ळशयातीर वलवलध मोग भंडऱ ल
वंसथांच्मा वशकामााने २१ जून योजी जागततक मोग ददलवाच्मा तनलभत्ताने शोणा-मा
बव्म आमोजनाचा उद्देळ शा ळशयात मोगाचा प्रचाय, प्रवाय कयणे शाच आशे .

नागरयकांना मोगाचे भशत्ल ऩटाले त्मांनी मोगावाठी ऩढ
ु े माले मा शे तून मोग भंडऱ ल
वंसथांच्मा वशकामााने दयलऴी भनऩातपे बव्म आमोजन केरे जाते. नागरयकांभध्मे
मोगाप्रती जनजागत
ृ ी व्शाली ल ते मोगाकडे लऱालेत मावाठी मोग ददनातनलभत्तच्मा

आमोजनारा मळसली कयण्मावाठी वलाांनी ऩढ
ु े मा, अवे आलाशन भशाऩौय नंदा
जजचकाय मांनी केरे.

मोग ददलवातनलभत्ताने आमोजजत कामाक्रभाची तमायी, सलरूऩ आणण वलवलध वंसथांच्मा
वच
ू ना जाणून घेण्माच्मा दृष्टीने वोभलायी (ता.१०) भशाऩौय नंदा जजचकाय मांच्मा

अध्मषतेत फैठकीचे आमोजन कयण्मात आरे शोते. भनऩा भख्
ु मारमातीर डॉ.
ऩंजाफयाल दे ळभख
ु सभत
ृ ी सथामी वलभती वबागश
ृ ात आमोजजत फैठकीरा उऩभशाऩौय
दीऩयाज ऩाडीकय, वलयोधी ऩषनेते तानाजी लनले, सथाऩत्म वलभती वबाऩती वंजम

फंगारे, क्रीडा वलभती वबाऩती नागेळ वशाये , उऩवबाऩती प्रभोद तबाने, ज्मेष्ठ

नगयवेलक वन
ु ीर अग्रलार, उऩामक्
ु त याजेळ भोदशते, वशामक आमक्
ु त भशे ळ भोयोणे,

वब
ु ाऴ जमदे ल, जसभता काऱे , आयोग्म अधधकायी डॉ. वयीता काभदाय, लळषणाधधकायी
वप्रती लभश्रीकोटकय, क्रीडा अधधकायी नये ळ वलाईथर
ु , क्रीडा तनयीषक नये ळ चौधयी,

ऩतंजरी मोग वलभतीचे वलाश्री प्रदीऩ काटे कय, ळळीकांत जोळी, छाजुयाभ ळभाा, याजेंद्र

जुलायकय, उभीरा जुलायकय, वल.फ.दश.क. वंसथेचे दे लयाल वलाईथर
ु , मतु नटी एव.ए.चे
वंजम तनकुरे, आम.एन.ओ.च्मा ककतीदा अजभेया, वल
ु णाा भानेकय, श्री. मोग वाधनाचे

डॉ. ऩी.एभ. भसके, जजल्शा क्रीडा अधधकायी कामाारमातीर उज्ज्लरा रांडगे, ओभवाई
मोग ॲकेडभीचे डॉ.गंगाधय कडू, नागऩयू जजल्शा मोग अवोलवएळनचे अतनर

भोशगालकय, जनादा न सलाभी मोगाभ्मावी भंडऱाचे याशुर कातनटकय, प्रळांत याजुयकय,
वन
ु ीर लवयवीकय, लाम.के.ग्रुऩ ऑप इज्सटट्मट
ु च्मा प्रतततनधी ल आंतययाष्रीम
मोगऩटू धनश्री रेकुयलाऱे , शटा पुरनेव इज्सटट्मट
ु चे श्रीकांत अण्णायऩा, मोगवत्र
ु ा ले
ऑप राईप वंसथेच्मा वन
ं ी, अलभत मोगावन
ु ीता, भैत्री ऩरयलाय वंसथेचे अभन यघल
ु ळ
भंडऱाचे वंदेळ खये , नागऩयू जी. मोग अवोलवएळनचे बऴ
ु ण टाके, आटा ऑप

लरव्शींगचे अतुर फषी, नलीन खानोयकय, चंद ु गरगरीकय, नेशरू मल
ु ा केंद्र वंघटनचे
एव.एन. वाऱंु के, ओळोधाया वंघ नागऩयू चे वंजम कटकभलाय, तनबाम फेटी वयु षा
अलबमान

वलभतीचे

सानेश्लय

गयु ल,

गाणोयकय मांची प्राभख्
ु माने उऩजसथती शोती.

वशजमोग

ध्मान

केंद्राचे

नंदककळोय

मालेऱी भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी मोग ददनाच्मा आमोजनावंदबाात वला वंसथांच्मा

वच
ु ना नलकल्ऩना भागवलल्मा ल आलश्मक त्मा वच
ु नांलय चचाा करून त्माफाफत
कामालाशीचे तनदे ळ ददरे. अनेक वंसथांनी मोग ददनारा आऩल्मा तमायीची भादशती

ददरी. मालऴी मोग प्रात्माक्षषकाभध्मे अंतबत
ूा कयण्मात आरेल्मा नलीन करा, नलीन
वंकल्ऩना माफाफत भादशती ददरी.

