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पिाकऱा सरुूिात 

 प्राथलमक फेरी १७ ि १८ ऑगस्टऱा 

नागपरू, ता. ९ : नागऩयू भशानगयऩालरका, आई कुवभु वशाये पाउॊ डळेन ल रकी 
म्मझूीकर इॊटयटेन्भेंट माॊच्मा वॊमकु्त वलद्मभाने कवललमय वयेुळ बट माॊच्मा स्भतृी 
वित्मथय आमोजित ‘व्शॉईव ऑप वलदबय’च्मा दवु-मा ऩलायरा वरुूलात कयण्मात मेत 
आशे. मेत्मा १७ ल १८ ऑगस्टरा स्ऩधेची िाथलभक पेयी शोणाय आशे. तय २५ 
ऑगस्टरा उऩाॊत्म पेयी ल ३१ ऑगस्टरा अॊततभ पेयी घेण्मात मेणाय आशे, अळी 
भाहशती क्रीडा वलळऴे वलभती वबाऩती िभोद चचखरे माॊनी हदरी. 

वलदबायतीर गामक करालॊताॊना व्मावऩीठ उऩरब्ध करून देण्माच्मा उद्देळाने कवललमय 
वयेुळ बट माॊच्मा स्भतृी वित्मथय नागऩयू भशानगयऩालरका, आई कुवभु वशाये 
पाउॊ डळेन ल रकी म्मझूीकर इॊटयटेन्भेंट माॊच्मा वॊमकु्त वलद्मभाने भागीर 
लऴीऩावनू ‘व्शॉईव ऑप वलदबय’च ेआमोिन कयण्मात मेत आशे. ळशयातीर 
अफारलधृ्द गामक करालॊताॊना व्मावऩीठ उऩरब्ध करून देण्माच्मा उदे्दळाने मालऴीशी 
स्ऩधेच ेदवुये ऩलय आमोजित कयण्मात आरे आशे. 



वलदबायतीर ३ ते १५, १६ त े४० आणण ४१च्मा लयीर लमोगटातीर गामक करालॊताॊना 
मा स्ऩधेभध्मे वशबागी शोता मेणाय आशे. स्ऩधेभध्मे वशबागी शोणा-माॊना िलेळ 
तन:ळलु्क आशे. १७ ल १८ ऑगस्टरा वकाऱी ९ त ेदऩुायी ४ मा लेऱेत काॉगे्रव नगय 
मेथीर धनलटे नॅळनर कॉरेिच्मा वबागशृात स्ऩधेची िाथलभक पेयी घेण्मात मेणाय 
आशे. २५ ऑगस्टरा वकाऱी ११ त ेदऩुायी ४ मा लऱेेत ळॊकयनगय मेथीर वाई 
वबागशृाभध्मे स्ऩधेची उऩाॊत्म पेयी ल ३१ ऑगस्टरा येलळभफाग मेथीर कवललमय 
वयेुळ बट वबागशृाभध्मे स्ऩधेची अॊततभ पेयी शोईर. अॊततभ पेयीच्मा िवॊगी 
गतलऴीची वलिेती गामीका स्लतीका ठाकूय उऩजस्थत याशणाय आशे. 

अॊततभ पेयीतीर वलिेत्मा करालॊताॊना योख ऩारयतोवऴक िदान कयण्मात मेणाय आशे. 
िथभ क्रभाॊक ऩटकावलणा-मा करालॊताना २१ शिाय रुऩमे योख, दवु-मा स्थानालयीर 
करालॊतारा ११ शिाय रुऩमे योख ल ततृीम क्रभाॊक िाप्त कयणा-मा करालॊतारा ५ 
शिाय रुऩमे योख ऩयुस्कायाने गौयवलण्मात मेणाय आशे. 

स्ऩधेच्मा आमोिनावाठी भािी आभदाय भोशन भत,े लनयाईच ेवलश्लस्त चगयीळ गाॊधी, 
आयोग्म वलभतीच ेउऩवबाऩती नागेळ वशाये, ऩी.एव. चॊगोरे, रयचा मतुनक 
जक्रतनकच्मा डॉ. रयचा िैन, िी.एभ.योकड,े धीयि भानलटकय आदी वशकामय कयीत 
आशेत. डॉ. रयचा मतुनक जक्रतनक, िी.एभ. योकड ेज्लेरवय, पुड फकु्व शे स्ऩधेच े
वशिामोिक आशेत. स्ऩधेफाफत अचधक भाहशतीवाठी आमोिक रकी खान 
(8888899321) माॊच्माळी वॊऩकय  वाधाला. स्ऩधेभध्मे वलदबायतीर वलय गामक 
करालॊताॊनी भोठ्मा वॊख्मेत वशबागी व्शाले, अवे आलाशन क्रीडा वलळऴे वलभती 
वबाऩती िभोद चचखरे माॊनी केरे आशे. 
 


