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मॉर्कन स्कूि, स्कूि ऑफ 
स्कॉिसक ि सांदीपनी ‘महापौर 

चषका’चे मानकरी 

‘महापौर चषक’ िंदे मातरम ्समूहगान स्परे्धचा 
समारोप 

नागपरू, ता. १४ : नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा क्रीडा, लळषण ल वाांस्कृतिक वलबागाच्मा 
लिीन ेआमोजिि ‘भशाऩौय चऴक’ लांदे भाियभ ्वभशूगान स्ऩधेच्मा अांतिभ पेयीि 
भॉडडन स्कूर कोयाडी योड, स्कूर ऑप स्कॉरवड अत्र ेरेआउट ल वाांदीऩनी स्कूर 
शिायीऩशाड मा ळाऱाांच ेवांघ अनकु्रभे ऩहशल्मा इमत्िा ९ली िे १०ली, दवु-मा 
इमत्िा ६ली ि े८ली ल तिव-मा इमत्िा ऩहशरी िे ऩाचली मा गटािून प्रथभ क्रभाांक 
ऩटकालनू ‘भशाऩौय चऴका’च ेभानकयी ठयरे. तिन्शी गटािीर वलिेत्मा वांघारा 
लळषण वलभिी वबाऩिी प्रा. हदरीऩ हदले, क्रीडा वलभिी वबाऩिी प्रभोद चचखरे, 

लळषण वलभिी उऩवबाऩिी प्रभोद िबान,े आयोग्म वलभिी उऩवबाऩिी नागेळ वशाये 



ल अन्म भान्मलयाांच्मा शस्ि े‘भशाऩौय चऴक’, १० शिाय रुऩमे योख ल बेट लस्ि ू
प्रदान कयण्माि आल्मा. 

फधुलायी (िा.१४) लवव्शीर राईन्व मेथीर डॉ. लवांियाल देळऩाांड ेवबागशृाभध्मे 
स्ऩधेची अांतिभ पेयी ऩाय ऩडरी. गट क्रभाांक एक इमत्िा ९ली ि े१०ली, गट क्रभाांक 
दोन इमत्िा ६ली िे ८ली ल गट क्रभाांक िीन इमत्िा ऩहशरी ि ेऩाचली मा तिन्शी 
गटािीर वलिेत्मा, उऩवलिेत्मा, ििृीम क्रभाांकप्राप्ि वांघाांना ऩारयिोवऴक प्रदान 
कयण्माि आरे. ऩयुस्काय वलियण वभायांबारा प्रभखु अतिथी म्शणून लळषण वलभिी 
वबाऩिी प्रा. हदरीऩ हदले, क्रीडा वलभिी वबाऩिी प्रभोद चचखरे, लळषण वलभिी 
उऩवबाऩिी प्रभोद िबाने, आयोग्म वलभिी उऩवबाऩिी नागेळ वशाये, लळषण 
वलभिीच्मा वदस्मा प्रलभरा भथयानी, वऴुभा चौधयी, लळषणाचधकायी वप्रिी 
लभश्रीकोटकय, अांतिभ पेयीच ेऩयीषक वयुभणी ऩां. प्रबाकय धाकड,े दीगांफय वऩांऩऱघये, 

चांद्रकाांि वऩ ांऩऱघये आदी उऩजस्थि शोिे. 

ित्ऩलूी भनऩाच ेअतिरयक्ि आमकु्ि याभ िोळी माांच्मा शस्ि ेस्ऩधेच्मा अांतिभ पेयीच े
उद्घाटन झारे. 

अांतिभ पेयीि गट क्रभाांक एक इमत्िा ९ली ि े१०ली मा गटाि भॉडडन स्कूर कोयाडी 
योड वांघाने प्रथभ क्रभाांक ऩटकालनू स्ऩधेभध्मे फािी भायरी. बलन्व फी.ऩी. वलद्मा 
भांहदय वांघ उऩवलिेिा ठयरा. मा वांघारा चऴक, वाि शिाय रुऩमे योख ल बेटलस्िू 
देण्माि आल्मा. नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा फॅयीस्टय ळऴेयाल लानखेड ेवलद्मातनकेिन 
वांघाने तिवया क्रभाांक ऩटकालरा. वांघारा चऴक, ऩाच शिाय रुऩमे योख ल बेटलस्िू 
प्रदान करुन गौयवलण्माि आरे. िय फी.आय.एव. भुांडरे वाउथ अांफाझयी ळाऱेरा 
चऴक, िीन शिाय रुऩमे योख ल बेटलस्िू अवे प्रोत्वाशनऩय फषीव देण्माि आरे. 

गट क्रभाांक दोन इमत्िा ६ली ि े८ली गटाभध्मे स्कूर ऑप स्कॉरवड अत्र ेरेआउट 
वांघ वलिेिा ठयरा. िय वाउथ ऩॉईंट स्कूर ओांकाय नगय वांघाने उऩवलिेिेऩद याखरे. 
उऩवलिेत्मा वांघारा चऴक, वाि शिाय रुऩमे योख ल बेटलस्िू देण्माि 
आल्मा. बायिीम वलद्मा बलन्व त्रत्रभिूी नगय वांघाने तिवये स्थान प्राप्ि केरे. 



वांघारा चऴक, ऩाच शिाय रुऩमे योख ल बेटलस्िू िय प्रोत्वाशन फषीव ऩटकावलणा-
मा दगुाड नगय भाध्मलभक ळाऱा भनऩा मा वांघारा चऴक, िीन शिाय रुऩमे योख ल 
बेटलस्िू प्रदान कयण्माि आल्मा. 

इमत्िा ऩहशरी ि ेऩाचलीच्मा गट क्रभाांक िीनभध्मे वाांदीऩनी शिायीऩशाट वांघाने 
ऩहशरे स्थान ऩटकालनू लांदे भाियभ ्वभशूगान स्ऩधेचा ‘भशाऩौय चऴक’ 

उांचालरा. स्कूर ऑप स्कॉरवड फेरियोडी वांघ उऩवलिेिा ठयरा. मा वांघारा चऴक, 

वाि शिाय रुऩमे योख ल बेटलस्िू प्रदान करुन गौयवलण्माि आरे. बायिीम वलद्मा 
बलन्व श्रीकृष्ण नगय वांघाने ििृीम क्रभाांक लभऱवलरा. वांघारा चऴक, ऩाच शिाय 
रुऩमे योख ल बेटलस्ि ूदेण्माि आल्मा. िय वललेकानांद हशांदी प्राथलभक ळाऱा 
भनऩा वांघारा प्रोत्वाशन ऩयुस्काय प्रदान कयण्माि आरे. चऴक, िीन शिाय रुऩमे योख 
ल बेटलस्ि ूप्रदान करून वांघारा वन्भातनि कयण्माि आरे. 

परीऺकांचा सत्कार 

‘भशाऩौय चऴक’ लांदे भाियभ ्स्ऩधेच्मा तिन्शी गटािीर अांतिभ पेयीच ेतनष्ऩष 
ऩयीषण करून तनकार देणा-मा ऩयीषकाांचाशी मालऱेी वत्काय कयण्माि आरा. 
अांतिभ पेयीभध्मे ऩयीषकाची बलूभका तनबालणाये वयुभणी ऩां. प्रबाकय धाकड,े दीगांफय 
वऩांऩऱघये, चांद्रकाांि वऩ ांऩऱघये माांच्मावश प्राथलभक पेयीच ेऩयीषण कयणाये अश्लीन 
खाऩड,े लभरीांद जिबे, भेधा शयीदाव, वलिम फोयीकय, वांकेि नागऩयुकय मा ऩयीषकाांनाशी 
भान्मलयाांनी ळार, श्रीपऱ ल स्भिृीचचन्श प्रदान करुन वन्भातनि केरे. ९ ि े१३ 
ऑगस्ट दयम्मान झारेल्मा स्ऩधेच्मा प्राथलभक पेयीभध्मे डॉ. यश्भी यामटय, बीभयाल 
बयेु, आकाांषा नगयकय, वधुीय लामकय माांनीशी तनष्ऩष ऩयीषणाद्लाये उत्िभ तनकार 
हदरा. 

कामडक्रभाच ेवांचारन क्रीडा तनयीषक नयेळ चौधयी माांनी केरे िय आबाय वांध्मा ऩलाय 
माांनी भानरे. ‘भशाऩौय चऴक’ लांदे भाियभ ्स्ऩधेच्मा आमोिनाकयीिा अरुणा गालांड,े 

अांिरी कालऱे, प्रतिबा हदलाटे, गेंदरार फधुफालये, वाशेफयाल गालांड ेमाांच्मावश लळषण, 

क्रीडा ल वाांस्कृतिक वलबागाच्मा अचधकायी ल कभडचा-माांनी वशकामड केरे.   



 


