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‘व्हॉईस ऑफ विदभक’ची प्राथलमक
फेरी आजपासन
ू
नागपरू , ता. १६ : नागऩयू भशानगयऩालरका, आई कुवभ
ु वशाये पाउॊ डेळन ल रकी म्मझ
ू ीक

र इॊटयटे न्भें ट माॊच्मा वॊमक्
ु त वलद्मभाने कवललमय वयु े ळ बट माॊच्मा स्भत
ृ ी वित्मर्य आमोजि

त ‘व्शॉईव ऑप वलदबय’ दव
ु -मा ऩलायच्मा िार्लभक पेयीरा उद्मा ळननलाय (ता.१७)ऩावन
ू
वरू
ु लात शोत आशे . ळननलायी (ता.१७) ल यवललायी (ता.१८)

वकाऱी ९ ते दऩ
ु ायी ४ मा लेऱेत काॉग्रेव नगय मेर्ीर धनलटे नॅळनर कॉरेिच्मा वबागश
ृ ात
स्ऩधेची िार्लभक पेयी शोईर.

वलदबायतीर ३ ते १५, १६ ते ४० आणि ४१च्मा लयीर लमोगटातीर गामक करालॊताॊना मा स्ऩ
धेभध्मे वशबागी शोता मेिाय आशे . स्ऩधेभध्मे वशबागी शोिा-

माॊना िलेळ नन:ळल्
ु क आशे . २५ ऑगस्टरा वकाऱी ११ ते दऩ
ु ायी ४ मा लेऱेत ळॊकयनगय मेर्ी

र वाई वबागश
ृ ाभध्मे स्ऩधेची उऩाॊत्म पेयी ल ३१ ऑगस्टरा ये लळभफाग मेर्ीर कवललमय वयु े
ळ बट वबागश
ृ ाभध्मे स्ऩधेची अॊनतभ पेयी शोईर.

अॊनतभ पेयीतीर वलिेत्मा करालॊताॊना योख ऩारयतोवऴक िदान कयण्मात मेिाय आशे . िर्भ
क्रभाॊक ऩटकावलिा-मा करालॊताना २१ शिाय रुऩमे योख, दव
ु -

मा स्र्ानालयीर करालॊतारा ११ शिाय रुऩमे योख ल तत
ृ ीम क्रभाॊक िाप्त कयिामा करालॊतारा ५ शिाय रुऩमे योख ऩयु स्कायाने गौयवलण्मात मेिाय आशे .

वलदबायतीर गामक करालॊताॊना व्मावऩीठ उऩरब्ध करून दे ण्माच्मा उद्देळाने कवललमय वयु े ळ
बट माॊच्मा स्भत
ु वशाये पाउॊ डेळन ल रकी
ृ ी वित्मर्य नागऩयू भशानगयऩालरका, आई कुवभ

म्मझ
ू ीकर इॊटयटे न्भें ट माॊच्मा वॊमक्
ु त वलद्मभाने ‘व्शॉईव ऑप वलदबय’चे आमोिन कयण्मा
त आरे आशे .

स्ऩधेच्मा आमोिनावाठी भािी आभदाय भोशन भते, लनयाईचे वलश्लस्त गगयीळ गाॊधी, आयो
ग्म वलभतीचे उऩवबाऩती नागेळ वशाये , ऩी.एव. चॊगोरे, रयचा मनु नक जक्रननकच्मा डॉ. रय
चा िैन, िी.एभ.योकडे, धीयि भानलटकय आदी वशकामय कयीत आशे त. डॉ. रयचा मनु नक

जक्रननक, िी.एभ. योकडे ज्लेरवय, पुड फक्
ु व शे स्ऩधेचे वशिामोिक आशे त. स्ऩधेफाफत अ
गधक भाहशतीवाठी आमोिक रकी खान (8888899321) माॊच्माळी वॊऩकय वाधाला.

