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बास्केटबॉऱ शांघघक भाळनेची लऴकळण दे
णारा खेल  : मषाऩौर नंदा जजचकार  

‘मषाऩौर चवक’ मषाराष्ट्र राज्य बास्केटबॉऱ स्ऩधेचे उ
द्घाटन थाटात  

नागऩरू, ता. १९ : कोणत्माशी खेऱाभध्मे जम-

ऩयाजम शे अवतेच. भात्र मा दोन्शी गोष्ीींचा स्लीकाय करुन त्माच्मा चाींगल्मा फाज ींचा आऩ
ल्मा जीलनात अींगीकाय कयणे शी फाफ एक खेऱाड  म्शण न भशत्त्लाची आशे. खेऱ व्मक्तीरा 
ननणाामकऩणा, स्लत्वोफत इतयाींना वशकामा कयण्माच ेशळकलत.ेफास्के्फॉर मा खेऱात खे
ऱाड ींच्मा चऩऱऩणावश वाींनघक बालनाशी भशत्त्लाची आशे. प्रत्मेक खेऱाड रा वाींनघक बालने
ची शळकलण देणाया फास्के्फॉर शा खेऱ आशे, अवे प्रनतऩादन भशाऩौय नींदा जजचकाय माींनी 
केरे.  

नागऩ य भशानगयऩाशरका ल नागऩ य जजल्शा फास्के्फॉर अवोशवएळन माींच्मा वींमकु्त वल
द्मभान ेआमोजजत भरेु ल भरुीींच्मा ‘भशाऩौय चऴक’ भशायाषर याज्म आींतयजजल्शा फास्के्
फॉर स्ऩधेच ेवोभलायी (ता.१९) भशाऩौय नींदा जजचकाय माींच्मा शस्त ेउद्घा्न झार.े मालेऱी 
त्मा फोरत शोत्मा. फजाज नगय मेथीर नतुन बायत मलुक वींघाच्मा फास्के्फॉर को ा्लय आ



मोजजत कामाक्रभात प्रभुख अनतथी म्शण न उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वशभती व
बाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, फास्के्फॉर पेडयेळन ऑप इींडडमा चे जनयर वेके्र्यी चींद्रभखुी ळभाा, 
भनऩा वत्ताऩष नेत ेल नागऩ य जजल्शा फास्के्फॉर अवोशवएळनच ेअध्मष वींदीऩ जोळी, 
क्रीडा वशभती वबाऩती प्रभोद चचखरे, जरप्रदाम वशभती वबाऩती वलजम झरके, भशायाषर 

फास्के्फॉर अवोशवएळनचे भाजी वचचल भकुुीं द धव, आमोजन वशभतीच ेवचचल बालेळ कु
चनलाय, नागऩ य जजल्शा फास्के्फॉर अवोशवएळनच ेवींमोजक लीयेंद्र यानड,े आमोजन वशभ
ती वदस्म व्मींक्ेळ कऩरे, ळत्रघु्न गोखरे, प्रणम घा्े आदी उऩजस्थत शोत.े  

मालेऱी भशाऩौय नींदा जजचकाय म्शणाल्मा, नागऩ य भशानगयऩाशरका ळशयातीर 
नागरयकाींना बौनतक ववुलधा ऩयुवलण्मावश खेऱ आणण खेऱाड ींच्मा वलकावावाठीशी 
कट्फध्द आशे. भटशराींच्मा कुस्ती स्ऩधेवश 'भशाऩौय चऴक'च्मा अनेक स्ऩधाा 
आमोजजत करून नागऩ य भशानगयऩाशरकेन ेलेगऱी ओऱख ननभााण केरी आशे. माच 
श्रींखरेत आता भनऩातीर वत्ताऩष नेते ल नागऩ य जजल्शा फास्के्फॉर 
अवोशवएळनच ेअध्मष वींदीऩ जोळी माींच्मा ऩढुाकायाने आमोजजत 'भशाऩौय चऴक' 
याज्मस्तयीम फास्के्फॉर स्ऩधेची बय ऩडरी आशे. खेऱ आणण खेऱाड ींवाठी भनऩा 
वदैल कट्फध्द आशे, अवेशी भशाऩौय नींदा जजचकाय म्शणाल्मा.  

प्रास्तावलकात भनऩातीर वत्ताऩष नेत ेल नागऩ य जजल्शा फास्के्फॉर अवोशवएळनच ेअध्मष वीं
दीऩ जोळी म्शणारे, कें द्रीम भींत्री ननतीन गडकयी माींच्मा ऩढुाकायाने ळशयात वरुू झारेल्मा 
खावदाय क्रीडा भशोत्वलान ेळशयातीर खेऱाड ींना व्मावऩीठ शभऱारे आशे. मावोफतच त्माींनी 
खेऱाड ींच्मा ववुलधेवाठी ळशयातीर ६६ भदैानाींच्मा वलकावाच ेकामा वरुू केरे आशे. माच प्रेयणे
तुन नागऩयुात याज्मस्तयीम स्ऩधेचे आमोजन करून ळशयातीर क्रीडा लातालयणारा लाल दे
ण्माचा प्रमत्न कयण्मात मेत आशे. क्रीडा वींघ्नाींनीशी आऩवातीर भतबेद वलवरून खेऱ आ
णण खेऱाड ींवाठी एकत्र मेऊन कामा कयाल,े अवे आलाशनशीत्माींनी मालऱेी केरे.  

फास्के्फॉर पेडयेळन ऑप इींडडमा च ेजनयर वेके्र्यी चींद्रभखुी ळभाा म्शणारे, भोठ्मा स्ऩधाां
च्मा आमोजनात नच खेऱाड ींचा वलकाव शोतो. फास्के्फॉर  खेऱाच्मा वलकावावाठी आणण खे
ऱाड ींच्मा प्रोत्वाशनावाठी वयवालरेल्मा आमोजकाींच ेत्माींनी आबाय भानरे ल अशबनींदन के



रे. माशळलाम खेऱाड ींना फास्के्फॉर पेडयेळन ऑप इींडडमा ऩ णा वशकामा कयणाय अवल्माचे
शी त्माींनी वाींचगतर.े  

  

शांगऱी, कोल्षाऩरू जजल््यातीऱ खेलाडूचं ेकौतकु  

नकुत्माच झारेल्मा भवुऱधाय ऩालवात वाींगरी ल कोल्शाऩ य जजल््मातीर ऩयुाने थभैान घा
तर.े वरग नऊ त ेदशा टदलव ऩयुाचा वाभना कयणा-
मा दोन्शी जजल््मातीर खेऱाड ींनी मा स्ऩधेत वशबाग घेतल्माच े वत्ताऩष नेते ल नागऩ य 

जजल्शा फास्के्फॉर अवोशवएळनच ेअध्मष वींदीऩ जोळी माींनी वाींगताच उऩजस्थताींनी ्ा
ळ्मा लाजल न खेऱाड ींना प्रोत्वाशन टदरे. भशाऩौय नींदा जजचकाय माींनीशी मा खेऱाड ींच ेवलळऴे 

कौतुक केरे.  

प्रायींबी आींतययाषरीम मोगऩ  ्  धनश्ी रेकुयलाऱे ल चभनेु मोग प्रात्मक्षषक वादय केरी. तय ना
यामणा वलद्मारमाच्मा वलद्मार्थमाांनी देळबक्तीऩय गीताींलय नरत्म वादय केरे. कामाक्रभात 

भाजी आींतययाषरीम प्रशळषक ल भागीर ५० लऴा  फास्के्फॉररा मोगदान देणा-
मा भान्मलयाींचाशी मालेऱी भान्मलयाींच्मा शस्त ेवत्काय कयण्मात आरा. कामाक्रभाच ेवींचार
न आय.जे. ननकेता माींनी केरे.  

भरेु ल भरुीींच्मा वफज्म ननअय (१३ लऴााखारीर) ल ज्म ननअय (१८ लऴााखारीर) मा दोन ग्ा
भध्मे शी स्ऩधाा अव न स्ऩधेभध्मे वभुाये दोन शजाय खेऱाड  वशबागी झार ेआशेत. शवव्शीर 

राईन्व मेथीर आभदाय ननलाव मेथे वला खेऱाड ींच्मा ननलाव ल बोजनाची व्मलस्था भनऩा 
ल एनडीफीएच्मा लतीन ेनन:ळलु्क कयण्मात आरी आशे. भरेु ल भरुीींच्मा वफज्म ननअय आ
णण ज्म ननअय ग्ाभध्मे वभुाये २५० वाभन ेखेऱवलण्मात मेणाय आशेत. वला वाभने नतुन बा
यत मलुक वींघ (एनफीलामएव) फजाज नगय को ा्वश नागऩ य ॲभेच्म य स्ऩोर्टाव अवोशवएळन
 (नावा) वयुेंद्र नगय, शळलाजी नगय जजभखाना (एवएनजी) शळलाजी नगय, प्रेअवा फास्के्
फॉर जजभखाना (ऩीफीजी) गाडीखाना, ऩालनब भी क्रीडा भींडऱ (ऩीकेएभ) ऩालनब भी ल गुरूदे
ल नगय क्रीडा भींडऱ (जीकेएभ) गुरूदेल नगय मा फास्के्फॉर को ा्लय ‘भशाऩौय चऴक’ भशा
याषर याज्म आींतयजजल्शा फास्के्फॉर स्ऩधेच ेवाभने शोतीर. 



 


