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‘सोशऱ मीडिया पॅन पेस्ट’मध्ये
तरुणाईच्या उत्साहाऱा उधान

मानकाऩूर इनिोअर स्टे डियममध्ये जल्ऱोष
नागऩरू , ता. २७ : नागऩयू भहानगयऩालरका आणण भेमय इनोव्हे ळन

कौन्सिरच्मा भाध्मभातून आमोन्ित इनोव्हे ळन ऩलव भध्मे आरेल्मा िंकल्ऩनांना

उद्मोगाभध्मे ऩरयलतीत कयण्माच्मा दृष्टीने ननधी उबायणीिाठी स्लायं ब आणण मल
ु ा

बायती मांच्मा लतीने ल नागऩयू भहानगयऩालरकेच्मा िहकामावने ‘िोळर भीडडमा पॅन
पेस्ट’चे भानकाऩयू मेथीर इनडोअय स्टे डडमभभध्मे आमोिन कयण्मात आरे होते.
मा ‘िोळर भीडडमा पॅन पेस्ट’भध्मे िोळर भीडडमाद्लाये तरुणाईच्मा भनालय

अधधयाज्म गािवलणा-मा स्टाटव च्मा िहबागाने इनडोअय स्टे डडमभभध्मे उऩन्स्थत
तरुणाईच्मा उत्िाहारा चांगरेच उधान आरे.

मालेऱी ‘इनोव्हे ळन ऩलव’ची िंकल्ऩना िाकायणा-मा भहाऩौय नंदा न्िचकाय, भेमय
इनोव्हे ळन कौन्सिरचे कसलेनय डॉ. प्रळांत कडू, भेमय इनोव्हे ळन अलाडवचे भख्
ु म

िभसलमक केतन भोहहतकय, भनऩाचे अनतरयक्त आमक्
ु त अझीझ ळेख, उऩामक्
ु त

यािेळ भोहहते मांच्मािह भनऩाचे ऩदाधधकायी, अधधकायी प्राभख्
ु माने उऩन्स्थत होते.

भानकाऩयू मेथीर वलबागीम क्रीडा िंकुर मेथे आमोन्ित ‘इनोव्हे ळन ऩलव’ हे

वलदबावतीर तरुणाईिाठी नली ऩलवणीच ठयरे. िोळर भीडडमाच्मा भाध्मभातून

अधधयाज्म गािवलणा-मा आऩल्मा आलडत्मा स्टायची झरक ऩाहण्मािाठीची आतुयता,
त्मांच्माकडून लभऱणा-मा हटप्ि, त्मांच्मा कवलता, गाणी आणण त्मालय धंद
ु होउन
नाचणायी तरुणाई मा िलाांची िांगड भानकाऩयू मेथीर इनडोअय स्टे डडमभभध्मे
ऩाहामरा लभऱारी.

मालेऱी भहाऩौय नंदा न्िचकाय म्हणाल्मा, िोळर भीडडमाचा लाऩय केलऱ

भनोयं िनािाठी नव्हे तय त्माभाध्मभातन
ू िनिागत
ृ ी कयता मेत.े लळलाम त्माचा

मोग्म लाऩय करुन त्माभधन
ू करयअयही घडवलता मेउ ळकते. हे िलव इथे आरेल्मा
िलव िोळर भीडडमालयीर स्टािवनी दाखलन
ू हदरे आहे . त्माभऱ
ु े तरुणांनी मा

करालंतांऩािन
ू प्रेयणा घेउन िोळर भीडडमाचा िकायात्भक लाऩय कयाला, अिे
आलाहन भहाऩौय नंदा न्िचकाय मांनी केरे.

िप्र
ु लिद्ध मट्
ु मफ
ू य यणलीय अराफादीमा, एभटीव्ही योडीि ् ची वलिेती श्लेता भेहता,

िोळर भीडडमाच्मा भाध्मभातन
ू आऩल्मा कवलतांद्लाये तरुणाईरा बयु ऱ घारणायी

ऩि
ू ा िचदे ल, कली अभनदीऩ लिंग, फपटनेि एक्िऩटव ॲनी ये , मट्
ु मफ
ू य यौनक याभटे के,
गानमका श्रेमा िैन, कली याकेळ नतलायी अळा िोळर भीडडमाच्मा भाध्मभातून

तरुणाईच्मा भनालय याज्म कयणा-मा व्मक्तींनी िोहळ्माभध्मे चांगरीच यं गत बयरी.
िोळर भीडडमा हे आिच्मा आधनु नक मग
ु ातीर प्रबाली भाध्मभ अिन
ू ते केलऱ
िंऩकावचे िाधन न याहता त्मा भाध्मभातून आऩल्मा नलिंकल्ऩनांच्मा ऩत
ू ीिाठी
त्मारा स्टाटव अऩची िोड द्मा ल िातत्माने त्मािाठी कामव कया, ऩढ
ु ीर काऱ

आऩराच आहे , अिा भंत्र उऩन्स्थत िप्र
ु लिद्ध भासमलयांनी भानकाऩयू वलबागीम क्रीडा
िंकुरातीर इनडोअय स्टे डडमभभध्मे हिायोंच्मा िंख्मेत उऩन्स्थत तरुणाईरा हदरा.
मालेऱी डासि डडव्होळन क्रू तपे डासि तय लिंग्ि अनप्रग फॅण्डद्लाये गीतांच्मा

दभदाय िादयीकयणाने िंऩण
ू व ऩरयिय दणाणन
ू िोडरे. मालेऱी उऩन्स्थत तरुणाईने
चांगराच ठे का धयरा. एभटीव्ही योडीि ् ची वलिेती श्लेता भेहता मांनी उऩन्स्थत

तरुणांना भंचालय फोरलत त्मांना काही ‘टास्क’ दे त त्मांनाही मा िोहळ्मातीर

अवलस्भयणीम क्षणांचे धनी केरे. मालळलाम िप्र
ु लिद्ध मट्
ु मफ
ू य यणलीय अराफादीमा
मांनी तरुणाईळी िंलाद िाधत त्मांच्मा प्रश्नांना आऩल्मा हटके स्टाईरने उत्तय
हदरे. िंऩण
ू व िोहळ्माचे अनि
ु ा घाडगे मांनी ळानदाय िंचारन केरे.

