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‘महापौर चषक’ महाराष्ट्र राज्य 

 बास्केटबॉऱ स्पर्ाक आजपासनू 

ना. ननतीन गडकरी यांच्या हस्ते उद्घाटन सोमिारी : मनपा 
ि एनडीबीए चे आयोजन 

नागपरू, ता. १६ : नागऩरू मषानगरऩालऱका ळ नागऩरू जजल्षा बास्केटबॉऱ 
अशोलशएऴन याॊच्या शॊयकु्त वळद्यमाने आयोजजत मऱेु ळ मऱु ॊच्या ‘मषाऩौर चवक’ 

मषाराष्ट्र राज्य आॊतरजजल्षा बास्केटबॉऱ स्ऩधेऱा उद्या ऴननळारऩाशनू (ता.१७) 
शरुूळात षोत आषे. १७ त े२३ ऑगस्टदरम्यान आयोजजत स्ऩधेच ेशोमळार  (ता.१९) 
बजाज नगर येथीऱ नतुन भारत यळुक शॊघाच्या बास्केटबॉऱ कोटटळर शायॊकाली शषा 
ळाजता कें द्र य मॊत्री ननतीन गडकर  याॊच्या षस्त ेउद्घाटन षोईऱ. कायटक्रमाच्या 
अध्यसस्थानी मषाऩौर नॊदा जजचकार राषतीऱ. 

उद्घाटन शमारॊभाऱा प्रमखु अनतथी म्षणून ऩाऱकमॊत्री चॊद्रऴखेर बाळनकुले उऩजस्थत 
राषतीऱ. वळऴवे अनतथी म्षणून खाशदार डॉ. वळकाश मषात्मे, आमदार शळटश्री नागो 
गाणार, प्रकाऴ गजलभये, प्रा. जोगेंद्र कळाड,े प्रा. अननऱ शोऱे, गगर ऴ व्याश, शधुाकर 



देऴमखु, कृष्ट्णा खोऩड,े वळकाश कुॊ भारे, डॉ. लमऱ ॊद मान,े शधुाकर कोषले, उऩमषाऩौर 
द ऩराज ऩाडीकर, स्थायी शलमती शभाऩती प्रद ऩ ऩोषाणे, शत्ताऩस नेते ळ नागऩरू 
जजल्षा बास्केटबॉऱ अशोलशएऴनच ेअध्यस शॊद ऩ जोऴी, वळरोधी ऩसनेते तानाजी 
ळनळ,े आयकु्त अलभजीत 
बाॊगर, बशऩा ऩसनेता ळऴैाऱ  नारनळरे, राष्ट्रळाद  काॉगे्रश ऩसनेता दनेुश्ळर ऩेठे, लऴळशेना ऩ
सनेता ककऴोर कुमेररया, ऱक्ष्मीनगर झोन शभाऩती प्रकाऴ भोयर, गलऱच्छ ळस्ती 
ननमूटऱन शलमती शभाऩती तारा यादळ, नगरशेळक ऱखन येरळार, नगरशेवळका ळनीता 
दाॊडकेर, अनतररक्त आयकु्त रळीॊद्र ठाकरे, उऩायकु्त राजेऴ मोहषत,े क्रीडा शलमती 
शभाऩती प्रमोद गचखऱे, ऱक्ष्मीनगर झोनच ेशषायक आयकु्त राजु लभळगड,े आयोजन 
शलमतीच ेशगचळ भाळेऴ कुचनळार, एनडीबीए च ेशॊयोजक ळीरेंद्र रानड ेयाॊची 
उऩजस्थती राहषऱ. 

मऱेु ळ मऱु ॊच्या शबज्यनूनअर (१३ ळवाटखाऱ ऱ) ळ ज्यनूनअर (१८ ळवाटखाऱ ऱ) या 
दोन गटामध्ये ष  स्ऩधाट षोईऱ. स्ऩधेमध्ये शमुारे दोन षजार खेलाडू शषभागी षोणार 
अशनू लशव्ष ऱ ऱाईन्श येथीऱ आमदार ननळाश येथे शळट खेलाडूॊच्या ननळाश ळ 
भोजनाची व्यळस्था मनऩा ळ एनडीबीएच्या ळतीने नन:ऴलु्क करण्यात आऱ  आषे. 
स्ऩधेमध्ये उत्कृष्ट्ट कामगगर  करणा-या खेलाडूॊची मषाराष्ट्र राज्य ज्यनूनअर (मऱेु ळ 
मऱु ) आणण शबज्यनूनअर (मऱेु ळ मऱु ) बास्केटबॉऱ शॊघामध्ये ननळड करण्यात 
येणार आषे. 

मऱेु ळ मऱु ॊच्या शबज्यनूनअर आणण ज्यनूनअर गटामध्ये शमुारे २५० शामन े
खेलवळण्यात येणार आषेत. शळट शामने नतुन भारत यळुक शॊघ (एनबीळायएश) 
बजाज नगर कोटटशष नागऩरू ॲमेच्यरू स्ऩोर्टटश अशोलशएऴन (नाशा) शरुेंद्र नगर, 

लऴळाजी नगर जजमखाना (एशएनजी) लऴळाजी नगर, प्ऱेअशट बास्केटबॉऱ जजमखाना 
(ऩीबीजी) गाडीखाना, ऩाळनभमूी क्रीडा मॊडल (ऩीकेएम) ऩाळनभमूी ळ गुरूदेळ नगर 
क्रीडा मॊडल (जीकेएम) गुरूदेळ नगर या बास्केटबॉऱ कोटटळर ‘मषाऩौर चवक’ 

मषाराष्ट्र राज्य आॊतरजजल्षा बास्केटबॉऱ स्ऩधेच ेशामने षोतीऱ. ऩाळशाची ऴक्यता 



ऱसात घेता मानकाऩरू येथीऱ वळभागीय क्रीडा शॊकुऱात स्ऩधाट घेण्यात येण्यात 
येतीऱ. 

स्ऩधेच्या आयोजनाशाठी नागऩरू जजल्षा बास्केटबॉऱ अशोलशएऴनच ेअध्यस मनऩा 
शत्ताऩस नेत ेशॊद ऩ जोऴी, नागऩरू जजल्षा बास्केटबॉऱ अशोलशएऴनच ेशगचळ भाळेऴ 
कुचनळार याॊच्याशष मनऩा ळ एनडीबीएच ेऩदागधकार  शषकायट कर त आषेत. 

 


