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ळहयातून आंतययाष्ट्रीम खेऱाडू
ऩढ
ु े मेतीर

भहाऩौय नंदा जजचकाय मांचा वलश्लास : आई कुसभ
ु
सहाये स्भत
ृ ी वलदबकस्तयीम पुटफॉर स्ऩधेचे थाटात
उद्घाटन

गतवलजेत्मा नलयं ग क्रीडा भंडऱाची वलजमी सराभी
नागऩूय,ता. १ : आज नागऩूय ळशयात वलकाव काभाॊवश वलवत्र क्रीडा लातालयण ननर्भवती शोत

आशे . केंद्रीम भॊत्री ननतीन गडकयी माॊच्मा वॊकल्ऩनेतन
ू वाकायरेल्मा खावदाय क्रीडा भशोत्वलाभुऱे

त्मात अधधक बय घातरी गेरी आशे . नागऩूय भशानगयऩार्रका आणण आई कुवूभ वशाये पाऊॊडेळन
माॊच्मा वॊमुक्त वलद्मभाने आमोजजत वलदबवस्तयीम पुटफॉर स्ऩधाव भागीर अनेक लऴाांऩावून

वलदबावतीर प्रनतबालॊत खेऱाडून
ॊ ा भशत्लाचे व्मावऩीठ उऩरब्ध करून दे ण्माचे कामव कयीत आशे . मा
स्ऩधेच्मा भाध्मभातून अनेक खेऱाडून
ॊ ी आऩरा ठवा उभटवलरा आशे . पुटफॉर स्ऩधेच्मा

भाध्मभातून वलदबावतीर खेऱाडून
ॊ ा भोठी वॊधी ननभावण करून दे ण्माचे कामव आमोजक आयोग्म

वर्भतीचे उऩवबाऩती नगयवेलक नागेळ वशाये माॊच्माभापवत शोत आशे . शे कामव ऩुढेशी अवेच वुरू

याहशल्माव रलकयच वलदबाववश आऩल्मा नागऩूय ळशयातून अनेक आॊतययाष्ट्रीम खेऱाडू ऩुढे
मेतीर, अवा वलश्लाव भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊनी व्मक्त केरा.

नागऩूय भशानगयऩार्रका आणण आई कुवूभ वशाये पाऊॊडेळन माॊच्मा वॊमुक्त वलद्मभाने आमोजजत

१५ली आई कुवूभ वशाये स्भत
ृ ी वलदबावस्तयीम पुटफॉर स्ऩधेचे गुरुलायी (ता.१) ये ळीभफाग भैदानालय
भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊच्मा शस्ते उद्घाटन झारे. माप्रवॊगी स्थामी वर्भती वबाऩती प्रदीऩ
ऩोशाणे, जरप्रदाम वर्भती वबाऩती वलजम (वऩॊटू) झरके, र्ळषण वर्भती वबाऩती हदरीऩ

हदले, ज्मेष्ट्ठ नगयवेलक प्रलीण दटके, र्ळषण वर्भतीचे उऩवबाऩती प्रभोद तबाने, भाजी आभदाय
भोशन भते, स्ऩधेचे आमोजक नगयवेलक नागेळ वशाये , नगयवेलक वतीळ शोरे, नगयवेलक हदनेळ
मादल, भनऩाचे क्रीडा अधधकायी नये ळ वलाईथर
ू , क्रीडा प्रर्ळषक एव.जे. अॉथोनी, वुनीर

नाॊदयु कय, आई कुवुभ वशाये पाऊॊडेळनचे वधचल एडवलन एन्थोनी, आई कुवुभ वशाये पाऊॊडेळनचे
उऩाध्मष ऩीमूऴ ऩाटीर, राराजी ऩाॊड,े धीयज भानलटकय, दळयथ ऩाॊड,े जमॊत टें बुणे, वलजम
ढलऱे , ककळोय गौय, आजभ खान, धचॊटू भेश्राभ, याजू कोवे, ळैरेळ नतनखेडे उऩजस्थत शोते.

प्रायॊ बी भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊनी पुटफॉररा ककक भारुन स्ऩधेचे उद्घाटन केरे. स्ऩधेचा

उद्घाटन वाभना गतलऴीचा वलजेता वॊघ नलयॊ ग क्रीडा भॊडऱ (अजनी) ल उऩवलजेता हशरटॉऩ क्रीडा
भॊडऱ (वेभीनयी हशल्व) माॊच्मात झारा. वाभन्माऩूली भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊनी उबम वॊघाच्मा
खेऱाडून
ॊ ा ळुबेच्छा हदल्मा. स्ऩधेभध्मे गतवलजेत्मा नलयॊ ग क्रीडा भॊडऱ (अजनी) वॊघाने हशरटॉऩ
क्रीडा भॊडऱ (वेभीनयी हशल्व) वॊघाचा ऩयाबल करुन वलजमी वराभी हदरी.

भाजी आभदाय भोशन भते माॊनीशी मालेऱी स्ऩधेच्मा आमोजनाफद्दर आमोजकाॊचे अर्बनॊदन
केरे. स्ऩधेच्मा आमोजनाभऱ
ॊ ा शक्काचे व्मावऩीठ र्भऱारे आशे . जलऱऩाव
ु े वलदबावतीर खेऱाडून
भहशनाबय चारणा-मा मा स्ऩधेने आऩरी लेगऱी छाऩ खेऱाडूल
ॊ य वोडरी अवून खेऱाडूव
ॊ ाठी शी
भोठी वॊधी आशे , अवेशी ते म्शणारे.

कामवक्रभाचे वॊचारन आई कुवभ
ु वशाये पाऊॊडेळनचे उऩाध्मष ऩीमऴ
ू ऩाटीर माॊनी केरे तय आबाय
पाऊॊडेळनचे वधचल एडवलन एन्थोनी माॊनी भानरे. २० ऑगस्टऩमांत चारणा-मा मा स्ऩधेवाठी
वलदबावतीर ७० वॊघाॊनी प्रलेळ ननजश्चत केरे आशे .
नलयं ग संघाचा सराभी वलजम
स्ऩधेतीर उद्घाटीम वाभन्मात गतवलजेत्मा नलयॊ ग क्रीडा भॊडऱ (अजनी) वॊघाने गतउऩवलजेता
हशरटॉऩ क्रीडा भॊडऱ (वेभीनयी हशल्व) वॊघारा १-० ने ऩयाबूत केरे. उबम वॊघाॊनी आक्रभकरयत्मा
वाभन्माची वुरुलात केरी. दोन्शी वॊघातीर खेऱाडून
ॊ ी एकभेकाॊलय चढाई कयण्माव वुरुलात केरी.

भात्र, यषणपऱीने कुणाराशी आघाडी घेऊन दे ण्माची वॊधी हदरी नाशी. दयम्मान वाभन्मातीर ३०

र्भननटे झाल्मानॊतय ऩहशल्मा शापभध्मे कुणाराशी गोर कयण्माची वॊधी र्भऱारी नाशी.

भध्माॊतयानॊतय दव
ु ऱ्मा शापभध्मे उबम वॊघाच्मा आक्रभकपऱीने ऩन्
ु शा गोर कयण्माव वॊघऴव केरे.
भात्र, दोन्शी फाजच्
ु मा यषणपऱीने गोर कयण्माची वॊधी हदरी नाशी. दव
ु ऱ्मा शाभधीर ३० र्भननटे

आटोऩल्मानॊतय दोन्शी वॊघाॊना गोर कयता न आल्माने शा वाभना अनतरयक्त लेऱेत खेऱरा गेरा.
१० र्भननटाॊच्मा मा खेऱात गतवलजेता नलयॊ ग क्रीडा भॊडऱाने उत्कृष्ट्ट खेऱी कयण्माव वरु
ु लात

केरी. दव
ु ऱ्मा र्भननटारा नलयॊ गच्मा याशुर भॊद्र
ु ीने (६२ भी.) हशरटॉऩच्मा गोर यषकारा चकभा दे त
गोर करून वॊघारा १-० ने आघाडी र्भऱलन
ू हदरी. शी आघाडी नलयॊ गने कामभ ठे ऊन वराभी
वलजम आऩल्मा नाली केरे.

