नागऩूर महानगरऩालिका, नागऩूर
(जनसंऩकक विभाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. ९ ऑगस्ट २०१९

शहरात दे शभक्तीऩर िातािरण
ननमाकण करणारा उऩक्रम :
महाऩौर नंदा जजचकार
‘महाऩौर चषक’ िंदे मातरम ् समह
ू गान स्ऩधेचे उद्
घाटन थाटात

नागऩरू , ता. ९ : ळारेम वलद्मार्थमाांभध्मे दे ळाभबभान जागत
ृ व्शाला. तमाांना आऩल्मा
स्लातांत्र्माभागीर फरीदानाचे भशतल कऱाले. दे ळप्रेभ शी बालना तमाांच्माशी भनात
तेलत याशाली, माउद्देळाने नागऩय भशानगयऩाभरकेच्मा लतीने ‘भशाऩौय चऴक’ लांदे

भातयभ ् वभश
ु गान स्ऩधेचे दयलऴी आमोजन कयण्मात मेते. क्ाांती ददनाचे औचचतम
वाधन
ु आमोजजत कयण्मात मेणा-मा मा उऩक्भाभऱ
ु े वांऩणण ळशयात दे ळबक्तीऩय
लातालयणाची ननभभणती शोते, अवे प्रनतऩादन भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी केरे.

९ ऑगस्ट क्ाांती ददनाच्मा औचचतमाने नागऩय भशानगयऩाभरकेच्मा लतीने आमोजजत
‘भशाऩौय चऴक’ लांदे भातयभ ् वभशगान स्ऩधेचे झाळी याणी चौकातीर वलदबण दशांदी

वादशतम वांभेरनच्मा याभगोऩार भाशे श्लयी वाांस्कृनतक वबागश
ु लायी (ता.९)
ृ ाभध्मे ळक्
भशाऩौय नांदा जजचकाय माांच्मा शस्ते थाटात उद्घाटन झारे. भांचालय भळषण वभभती
वबाऩती प्रा. ददरीऩ ददले, क्ीडा वभभती वबाऩती प्रभोद चचखरे, भळषण वभभती

उऩवबाऩती प्रभोद तबाने, प्रबायी भळषणाचधकायी कुवभ
ु चापरेकय, क्ीडा अचधकायी
नये ळ वलाईथर, स्ऩधेचे प्रभळषक आकाांषा नगयकय, डॉ. यश्भी यामकय ल भबभयाल
बोये आदी उऩजस्थत शोते.
ऩढ
ु े फोरताना भशाऩौय नांदा जजचकाय म्शणाल्मा, लांदे भातयभ ् शे प्रतमेक बायतीमाच्मा
भनात दे ळबक्ती जागवलणाये स्पुतीगीत आशे . अनेक दिकाणी ते ऩणण गामरे जात
नाशी. ळारेम वलद्मार्थमाांभध्मे दे ळबक्तीची जाणील ननभाणण कयण्मावश चकच गीत

लेगलेगळ्मा चारीत, लेगलेगळ्मा लाद्माांच्मा तारालय गामन करून मा स्पुतीगीतारा

अचधक वन्भान दे णाया शा उऩक्भ आशे . ळारेम जीलनात भर
ु ाांलय घडणाये वांस्काय शे
बवलष्माची उततभ ननभभणती कयणाये ियत अवते. भनऩाद्लाये भगीर २३ लऴाणऩावन

वरू
ु अवरेल्मा मा उऩक्भाभऱ
ु े वलद्मार्थमाांभध्मे दे ळाभबभानाचे वांस्काय ुजजवलरे जात
आशे त, अवेशी भशाऩौय नांदा जजचकाय म्शणाल्मा.

प्रास्तावलकात भळषण वभभती वबाऩती प्रा. ददरीऩ ददले माांनी उऩक्भाच्मा

आमोजनाची ऩाश्लणबभी वलऴद केरी. ९ ऑगस्ट क्ाांती ददनाच्मा औचचतम वाधन
ु
१९९६ रा ततकारीन भशाऩौय कांु दाताई वलजमकय माांनी लांदे भातयभ ् वभशगान

स्ऩधेचे आमोजन केरे. तमानांतय वलद्मभान भख्
ु मभांत्री ल ततकारीन भशाऩौय दे लेंद्र

पडणलीव माांनी याज्मस्तयीम स्ऩधेचे आमोजन करून स्ऩधेरा बव्म स्लरूऩ प्रदान
केरे. तेव्शाऩावन वरग २३ लऴे मा स्ऩधेचे आमोजन कयण्मात मेत आशे . दयलऴी
ळशयातीर भनऩाच्मा ळाऱाांवश इतयशी ळांबयालय ळाऱा मा स्ऩधेभध्मे वशबागी

शोतात. स्ऩधेच्मा भाध्मभातन वलद्माथी आणण ळाऱाांकडन दे ळबक्ती जागय केरा
जात आशे , अवेशी भळषण वभभती वबाऩती प्रा. ददरीऩ ददले म्शणारे.
कामणक्भाचे वांचारन क्ीडा ननयीषक नये ळ चौधयी माांनी केरे तय आबाय क्ीडा
अचधकायी नये ळ वलाईथर माांनी भानरे.

१६० शाळांचा सहभाग
‘भशाऩौय चऴक’ लांदे भातयभ ् वभशगान स्ऩधाण तीन गटात आमोजजत कयण्मात आरी
आशे . अवन ऩदशल्मा गटात इमतता ९ली ते १०ली, दव
ु -मा गटात इमतता ६ली ते ८ली
ल नतव-मा गटात इमतता ऩदशरी ते ऩाचलीच्मा वलद्मार्थमाांनी वशबाग घेतरा आशे .

नतन्शी गटात नागऩय भशानगयऩाभरकेच्मा ळाऱाांवश इतय खावगी ळाऱाांभधीर १६०

ळाऱाांनी वशबाग घेतरा आशे . ळक्
ु लायी (ता.९) स्ऩधेच्मा ऩदशल्मा ददलळी इमतता ९ली
ते १०ली मा ऩदशल्मा गटाची प्राथभभक पेयी घेण्मात आरी. माभध्मे भनऩाच्मा ऩाच
ळाऱाांवश चकण २५ ळाऱाांनी वशबाग घेतरा. ळननलायी (ता.१०) गट क्भाांक

दोनभधीर इमतता ६ली ते ८ली आणण भांगऱलायी (ता.१३) गट क्भाांक तीन इमतता
ऩदशरी ते ऩाचलीच्मा गटातीर प्राथभभक पेयी शोणाय आशे . नतन्शी प्राथभभक पे-

मा झाळी याणी चौकातीर वलदबण दशांदी वादशतम वांभेरनच्मा याभगोऩार भाशे श्लयी

वाांस्कृनतक वबागश
ृ ाभध्मे शोतीर. तय १४ ऑगस्टरा भवव्शीर राईन्व मेथीर डॉ.
लवांतयाल दे ळऩाांडे वबागश
ृ ाभध्मे स्ऩधेची अांनतभ पेयी शोणाय आशे .

