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मनपा ऴालांतीऱ वळद्यार्थयाांनी
बघितऱा ‘सप
ु र ३०’
महापौर नंिा जजचकार यांनी दिऱा वळद्यार्थयाांना
यऴाचा मंत्र
नागपरू , ता. २२ : वलऩयीत ऩरयस्थितीतीर ३० भर
ु ाांचे ळैषणिक आव्शान थलीकारून

तमाांना उच्चऩदालय नेण्माची जफाफदायी थलीकायिाऱ्मा शळषकाांची प्रेयिाकिा अवरेरा
रृततक योळन अशबतनत ‘वऩ
ु य ३०’ शा चचत्रऩट वदयभधीर फट
ु ी शवनेप्रेक्व भध्मे

३०० वलद्मार्थमाांनी फतघतरा आणि कठोय भेशनतीरा ऩमााम नाशी, अवा वांदेळ घेत
चचत्रऩटगश
ृ ाच्मा फाशे य ऩडरे.

नागऩयू भशानगयऩाशरकेच्मा शळषि वलबागाच्मा लतीने वनजेंटव ् आणि भॉभव
्
प्रॉडक्ळनच्मा वशकामााने मा कामाक्रभाचे आमोजन कयण्मात आरे शोते. फट
ु ी

शवनेप्रेक्व मेिे दऩ
ु ायी १२ लाजता शा चचत्रऩट दाखवलण्मात आरा. ततऩल
ू ी आमोस्जत
कामाक्रभारा भशाऩौय नांदा स्जचकाय, नगयवेवलका ऩरयणिता पुके, शळषिाचधकायी वप्रती
शभश्रीकोटकय, वशामक शळषिाचधकायी याजेंद्र वक
ु े , वशामक कामाक्रभ अचधकायी
धनरार चौरीलाय, शळषि वलबागाचे वलनम फगरे, आय.जे. वौयब, भॉभव ्

प्रॉडक्वळनचे वनी फ्रान्वीव, मळ दथतुय, अयवलांदय कौय, कौशळक जोळी, वांध्मा ऩलाय,
प्रततबा ददलाटे मालेऱी उऩस्थित शोते.

मालेऱी वलद्मार्थमाांना भागादळान कयताना भशाऩौय नांदा स्जचकाय म्शिाल्मा, मा दे ळात
झारेरे वला भशाऩरु
ु ऴ शे तमाांच्मा फारऩिी वाभान्मच शोते. भात्र वलऩयीत

ऩरयस्थितीतशी कुळाग्र फद्ध
ु ीभतता आणि भेशनतीच्मा फऱालय तमाांनी आऩरे भशानऩि
शवद्ध केरे. कुठरीशी गोष्ट अळक्म नवते. आऩि आऩल्मात स्जद्द फाऱगरी आणि
तमा ददळेने भेशनत केरी तय वाये काशी ळक्म आशे , अवा भांत्र तमाांनी मालेऱी
वलद्मार्थमाांना ददरा.

शळषिाचधकायी वप्रती शभश्रीकोटकय म्शिाल्मा, ‘वऩ
ु य ३०’ शा वलद्मार्थमाांना प्रेयिा

दे िाया चचत्रऩट आशे . अवा चचत्रऩट फघन
ू वलद्मार्थमाांनी तमातून प्रेयिा घ्माली. केलऱ
भनोयां जन म्शिून तमाकडे न फघता काशी तयी तमातून शळकाले. भनऩा ळाऱे तीर

वलद्मार्थमाांची आचिाक ऩरयस्थिती फेताची अवते. भात्र, अळा ऩरयस्थितीतूनशी स्जद्दीच्मा
जोयालय अनेक वलद्मािी घडरे आशे त. आऩिशी तवा प्रमतन कयाला, अवे आलाशन
तमाांनी मालेऱी केरे.

मालेऱी वलवलध षेत्रातीर व्मक्तीांचा वतकाय कयण्मात आरा. भशाऩौय नांदा स्जचकाय
माांच्मा शथते आकाळात पुगे वोडण्मात आरे. कामाक्रभाचे वांचारन वनी फ्रान्वीव

माांनी केरे. मालेऱी भनऩाच्मा वलवलध ळाऱाांतीर वभ
ु ाये ३३० वलद्मार्थमाांनी चचत्रऩट
फतघतरा. तमा ळाऱाांचे भख्
ु माध्माऩक, शळषक आणि शळषि वलबागाचे अचधकायी
मालेऱी उऩस्थित शोते.

