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ं ा
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लमलाऱे व्यासपीठ

माजी महापौर प्रवळण दटके यांचे प्रततपादन

आई कुसम
ु सहारे स्मत
ृ ी वळदभकस्तरीय फुटबॉऱ स्पर्धेचा
समारोप

नागपरू , ता.२१ : गेल्मा ऩॊधया लऴाांऩावन
ू ये ळीभफाग भैदानालय आई कुवभ
ू वशाये

पाऊॊडेळनच्मा भाध्मभातून वलदबभस्तयालयीर पुटफॉर स्ऩधाांचे आमोजन कयण्मात

मेत आशे . पुटफॉर स्ऩधेच्मा भाध्मभातून वलदबाभतीर खेऱाडून
ॊ ा भोठी वॊधी ननभाभण
करून दे ण्माचे कामभ आमोजक ल आयोग्म वमभतीचे उऩवबाऩती नगयवेलक नागेळ
वशाये माॊच्माभापभत शोत आशे . अश्मा स्ऩधाांभऱ
ु े च वॊत्रानगयीतीर उदमोन्भख
ु

खेऱाडून
ॊ ा व्मावऩीठ मभऱाल्माचे प्रनतऩादन भाजी भशाऩौय ल बाजऩ ळशयाध्मष
प्रवलण दटके माॊनी केरे.

नागऩयू भशानगयऩामरका ल आई कुवभ
ू वशाये पाउॊ डेळनच्मालतीने आमोजजत 15व्मा

आई कुवभ
ू वशाये स्भत
ृ ी वलदबाभस्तयीम पुटफॉर स्ऩधेचा भॊगऱलायी (ता.२०) वभायोऩ
झारा. मालेऱी ऩारयतोवऴक वलतयण वभायॊ बात प्रभख
ु ऩाशुणे म्शणन
ू फोरत शोते.

माप्रवॊगी भनऩा क्रीडा वबाऩती प्रभोद चचखरे, याष्ट्रवॊत तक
ु डोजी भशायाज नागऩयू
वलद्माऩीठाच्मा ळायीरयक मळषण वलबागाचे वॊचारक डॉ. ळयद वम
भ ॊळी, मळषण
ू ल

वमभती वबाऩती प्रा.ददरीऩ ददले, उऩवबाऩती प्रभोद तबाने, भाजी उऩभशाऩौय वॊदीऩ
जाधल, जरप्रदाम वमभती वबाऩती वलजम (वऩॊटू) झरके, नगयवेवलका ददव्मा

धयु डे, नगयवेवलका रयता भऱ
ु े , नगयवेलक बगलानजी भें ढे, वाभाजजक कामभकताभ दळयथ
ऩाॊड,े फफन ऩाटीर, वामकर ऩोरो वॊघटनेचे गजानन फयु डे, अब्दर
ु यपीक, अॅड. नालेद
रयजली, भदशरा पुटफॉर प्रमळषक अॅनी ऩॉर, भशे ळ वशाये , तुऴाय नॊदागलऱी, प्रळाॊत
ऩाटीर, आमळऴ पुरझरे, आई कुवभ
ु वशाये पाऊॊडेळनचे वचचल अॅडवलन
अॅन्थोनी, आई कुवभ
ु वशाये पाऊॊडेळनचे उऩाध्मष ऩीमऴ
ू ऩाटीर, धीयज

भानलटकय, अब्दर
ु पारुख, चेतन चचलॊड,े चचॊटू भेश्राभ, शऴाभ भदने माॊची उऩजस्थत शोते.
ऩढ
ु े फोरताॊना प्रलीण दटके म्शणारे, वरग 20 ददलव पुटफॉर स्ऩधाांचे आमोजन कयणे
शी ताये लयची कवयत अवते. माभऱ
ु े पुटफॉरचे लातालयणच ये ळीभफाग भैदानालय
आऩल्मा ऩाशामरा मभऱते. नागऩयू ळशयातीर खेऱाडूभ
ॊ ध्मे प्रनतबा अवन
ू पक्त

तमाॊना अश्मा स्ऩधाभ याफवलण्माची आज गयज आशे . तमाभऱ
ु े आजच्मा वॊख्मेऩेषा

दऩ
ु टीने खेऱाडू तमाय शोतीर मात ळॊका नाशी. मा ऩढ
ु े शी अळा स्ऩधाभ लऴभबय नागेळ

वशाये माॊनी याफलन
ॊ ा वॊधी द्माली अवेशी ते म्शणारे. मालेऱी वलजेतमा
ू नव्मा खेऱाडून
खेऱाॊडूना भान्मलयाॊच्मा शस्ते योख ऩारयतोवऴकाॊवश चऴक दे ऊन वन्भाननत कयण्मात
आरे. कामभक्रभाचे वॊचारन रकी खान तय आबाय नागेळ वशाये माॊनी भानरे.
वळजेत्या नळरं ग संघाऱा 1 ऱाख रोख बऺीस

अजनी मेथीर मवम्व नलयॊ ग पुटफॉर क्रफने चयु ळीच्मा अॊनतभ रढतीत

टामब्रेकयभध्मे फेझनफाग मवननमय पुटफॉर क्रफरा 6-5 अळा गोरपयकाने ऩयाबत
ू
कयीत आई कुवभ
ु वशाये स्भत
ृ ी वलदबभस्तयीम पुटफॉर स्ऩधेचे अजजॊक्मऩद

ऩटकावलरे. वलजेतमा नलयॊ ग वॊघारा 1 राख रुऩमे योख, चऴक, भेडर ल 14 खेऱाडून
ॊ ा
वामकर भान्मलयाॊच्मा शस्ते बेट दे ण्मात आरी. तय उऩवलजेतमा वॊघ फेझनफाग
मवननमयरा 50 शजाय रुऩमे योख, चऴक, भेडर ल 16 खेऱाडून
ॊ ा उजारा एरएडी
राईटतपे चगफ्ट शॉ म्ऩय तवेच तत
ृ ीम स्थानातीर शवऴभता क्रीडा भॊडऱ

(गुभगाल) 30 शजाय रुऩमे योख, चऴक ल भेडर दे ऊन गौयवलण्मात आरे. माफयोफय

चलथ्मा क्रभाॊकालय अवरेल्मा कास्भो (भेडीकर) 20 शजाय योख ल चऴक, ऩाचले मॊग
लॉरयमवभ (गड्डीगोदाभ) 15 शजाय, वशाले टाईभ पॅमवरीटी (चॊद्रभणीनगय) 10 शजाय

योख ल चऴक, वातले ऩटे र वप्रॊटवभ (भोमभनऩयु ा) ल आठव्मास्थानी अवरेल्मा अम्भा
(अजनी) क्रीडा भॊडऱारा 5 शजाय योख ल चऴक ऩयु स्काय प्रदान कयण्मात आरे.
ऩॊचाची बमू भका फजावलणाये फॊटी यषे, अॉथ्रेव राकया, जॉनी फनाडभ, अवलनाळ

डोंगये , आमवलन डडवज
ु ा, ऑस्कय मभरय, याजू लभाभ, दग
ु ेळ रयर, कयण नामडू, क्रक्रस्टोपय
क्रुझ माॊना फफरू खान माॊनी रॅ कवट
ु ल ळज
ू दे ऊन वन्भाननत कयण्मात आरे.

जायर अतीर सळोत्कृष्ट खेलाडू

वॊऩण
ू भ स्ऩधेत वलोतकृष्ट्ट खेऱाडू अवल्माचा खखताफ फेझनफाग मवननमय वॊघाचा

जामय अतीय माने आऩल्मा नाले केरा. तमारा ऩॅळन प्रो भोटयवामकर प्रदान करून
गौयवलण्मात आरे. तय मवम्व नलयॊ ग वॊघाचा स्टीलन भचाडो मारा स्ऩधेचा फेस्ट

डडपेंडय ल डडवीप्रीन खेऱाडूचा ऩयु स्काय मभऱारा. स्टीलनरा एरएडी दटव्शी दे ऊन
भान्मलयाॊनी तमाचा वतकाय केरा. मानॊतय फेस्ट गोरकीऩय बऴ
ू ण गामकलाड

(फेझनफाग मवननमय), फेस्ट स्कोयय प्रणम बाॊदेकय (कास्भो) ल फेस्ट डडपेंडय भो.
नाजीभ (फेझनफाग मवननमय) मा नतघाॊना यें जय वामकर प्रदान कयण्मात आरे.

तवेच भो. ळाशरुख (फेझनफाग मवननमय), क्रकळोय कथोटे (शवऴभता), भशे ळ वऩतरेलाय
(टाईभ पॅमवरीटी) ल नईभ अन्वायी (मॊग लॉरयमवभ) मा चाय खेऱाडून
ॊ ा भोफाईर
प्रदान कयण्मात आरे.

