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वळदभाकतीऱ कऱाळंतांमधीऱ
प्रततभा ऩुढे आणणारे व्यासऩीठ
वळरोधी ऩऺनेते तानाजी ळनळे : ‘व्हॉईस ऑप
वळदभक’च्या प्राथलमक पेरीऱा सरु
ु ळात
नागऩरू , ता. १७ : 'व्शॉईव ऑप वलदबभ'च्मा भाध्मभातून चिभक
ु रे, तरूण आणण ज्मेष्ठ
मा वलाांनाि आऩरी करा वादय कयण्मािी वॊधी मभऱारी आशे . वलदबाभतीर रशान
थोय गामक करालॊताॊवाठी मा भाध्मभातन
ू नले दारन उघडरे आशे . वलदबाभतीर

वलवलध बागातीर करालॊताॊभध्मे दडरेरी प्रततबा ऩढ
ु े आणणाये 'व्शॉईवऑप वलदबभ' शे

भशत्तत्तलािे व्मावऩीठ आशे , अवे प्रततऩादन वलयोधी ऩषनेते तानाजी लनले माॊनी केरे.
नागऩयू भशानगयऩामरका, आई कुवभ
ु वशाये पाऊॊडेळन ल रकी म्मझ
ू ीकर इॊटयटे न्भें ट माॊ

च्मा वॊमक्
ु त वलद्मभाने कवललमभ वयु े ळ बट माॊच्मा स्भत
ृ ी वप्रत्तमथभ आमोजजत ‘व्शॉईव ऑप
वलदबभ’ दव
ु -मा ऩलाभच्मा प्राथमभक पेयीरा ळतनलाय (ता.१७) वरू
ु लात झारी.

ळतनलायी (ता.१७) ल यवललायी (ता.१८) शोणा-मा प्राथमभक

पेयीिे काॉग्रेव नगय मेथीर धनलटे नॅळनर कॉरेजच्मा भातोश्री वलभराताई

दे ळभख
ु वबागश
ृ ाभध्मे उद्घाटन झारे. मालेऱी ते फोरत शोते. भॊिालय क्रीडा वमभती

वबाऩती प्रभोद चिखरे, आयोग्म वमभती उऩवबाऩती ल आई कुवभ
ु वशाये पाऊॊडेळनिे
अध्मष नागेळ वशाये , भाजी आभदाय ल भाध्मभ रोकवेला प्रततष्ठानिे अध्मष
भोशन भते, रयिा मतु नक जक्रतनकच्मा डॉ. रयिा जैन, धनलटे नॅळनर काॅॅरज
े िे
प्रािामभ ऩी.एव. िॊगोरे, आळीऴ कोशऱे , स्ऩधेिे ऩयीषक वन
ु ीर लाघभाये , वीभा

रोशा, भशें द्र भानके, ददरीऩ गोंडाणे, चगयीळ ळभाभ, फीवीएन न्मज
ू िे इम्रान ळेख, नझीय
ळेख आदी उऩजस्थत शोते.

मालेऱी क्रीडा वमभती वबाऩती प्रभोद चिखरे म्शणारे, 'व्शॉईव ऑप वलदबभ'च्मा

भाध्मभातून वलजमी करालॊताॊना याष्रीम लादशनीभधीर कामभक्रभाॊभधे आऩरी करा
वादय कयण्मािी वॊधी मभऱते. वॊऩण
ू भ दे ळात वलदबाभिे नाल माभऱ
ु े रौकीक शोते शी
भनऩावाठी अमबभानास्ऩद फाफ आशे . अवॊख्म करालॊताॊच्मा स्लप्नऩत
ू ीिे शे

भशत्तत्तलािे व्मावऩीठ अवन
ू 'व्शॉईव ऑप वलदबभ' िी शी श्रॊख
ु े शी अळीि वरू
ु
ृ रा ऩढ
याशणाय अवल्मािे त्तमाॊनी वाॊचगतरे.

भाजी आभदाय ल भाध्मभ रोकवेला प्रततष्ठानिे अध्मष भोशन भते माॊनी उत्ततभ
आमोजनाफाफत आमोजकाॊिे अमबनॊदन केरे ल स्ऩधभकाॊना ळब
ु ेच्छा ददल्मा.

वलदबाभतीर चिभक
ु रे, तरूण, ज्मेष्ठाॊना एकत्र आणून त्तमाॊच्मातीर करागुणाॊना लाल

दे णाया कामभक्रभ अवल्मािे ते म्शणारे. धनलटे नॅळनर भशावलद्मारमािे प्रािामभ ऩी.
एव. िॊगोरे, रयिा मतु नक जक्रतनकच्मा डॉ. रयिा जैन माॊनीशी मालेऱी स्ऩधभकाॊना
ळब
ु ेच्छा ददल्मा.

कामभक्रभािे वॊिारन भोशम्भद वरीभ माॊनी केरे तय आबाय आयोग्म वमभती

उऩवबाऩती ल आई कुवभ
ु वशाये पाऊॊडेळनिे अध्मष नागेळ वशाये माॊनी भानरे.
उत्कृष्ट स्ऩधककांना लमलणार इंडडयन आयडॉऱमध्ये संधी

प्रास्तावलकात रकी म्मणु झकर एॊटयटे न्भें टिे वॊिारक ल स्ऩधेिे आमोजक रकी खान
माॊनी वॊऩण
ू भ कामभक्रभािी बमू भका वलऴद केरी. स्ऩधेतीर १६ ते ३५ लमोगटातीर
उत्तकृष्ट स्ऩधभकाॊना इॊडडमन आमडॉर मा रोकवप्रम रयमॅमरटी ळो च्मा स्टुडडओ
याउॊ डवाठी 'टॉऩ ५०' भध्मे वॊधी मभऱणाय अवल्मािे त्तमाॊनी मालेऱी वाॊचगतरे.

वलदबाभतीर ३ ते १५, १६ ते ४० आणण ४१ च्मा लयीर लमोगटातीर गामक करालॊताॊवाठी

शी स्ऩधाभ आमोजजत कयण्मात आरी अवन
ू यवललायीवद्ध
ु ा (ता.१८) स्ऩधेिी प्राथमभक
पेयी

शोईर. २५ ऑगस्टरा वकाऱी ११ ते दऩ
ु ायी ४ मा लेऱेत ळॊकयनगय मेथीर वाई वबागश
ृ ाभ

ध्मे स्ऩधेिी उऩाॊत्तम पेयी ल ३१ ऑगस्टरा ये ळीभफाग मेथीर कवललमभ वयु े ळ बट वबागश
ृ ाभ
ध्मे स्ऩधेिी अॊततभ पेयी शोईर.

