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प्रलसद्धी पत्रक                                                ता  . २६ ऑगस्ट २०१९ 

‘व्हॉईस ऑफ विदभक’ची अंततम फेरी १ 
सप्टेंबरिा 

ततन्ही गटातून २७ स्पर्कक देणार जेतेपदासाठी झ ंज 

नागपरू, ता. २६ : नागऩयू भशानगयऩालरका, आई कुवभु वशाये पाउंडळेन ल रकी म्मझूीक
र इंटयटेन्भेंट मांच्मा वंमकु्त वलद्मभान ेकवललमय वयेुळ बट मांच्मा स्भतृी वित्मथय आमोजज
त ‘व्शॉईव ऑप वलदबय’ दवु-मा ऩलायच्मा अंततभ पेयीवाठी ततन्शी गटातीर एकूण २७ 
स्ऩधयकांची तनलड कयण्मात आरी आशे. मेत्मा १ 
वप्टेंफयरा येलळभफाग मेथीर कवललमय वयेुळ बट वबागशृाभध्मे दऩुायी ३ लाजताऩावनू 
स्ऩधेच्मा अंततभ पेयीरा वरुूलात शोईर. 

यवललायी (ता.२५) ळंकयनगय मेथीर वाई वबागशृाभध्मे झारेल्मा उऩांत्म पेयीरा 
ळशयातीर वंगीत यलवकांनी उस्पुतय िततवाद दळयवलरा. मालेऱी िभखु अततथी म्शणून 
भनऩा क्रीडा वलभती वबाऩती िभोद चचखरे, आयोग्म वलभती उऩवबाऩती नागेळ 
वशाये, लनयाईच ेवलश्लस्त चगयीळ गांधी, िततबा ऩाटीर, याज ूळभाय, भोशम्भद वरीभ, 

वंजम ऩोटदखेु, वनुीर गजलबमे आदी उऩजस्थत शोते. 

विुलवद्ध गामक वागय भधभुटके, उन्नीक्रक्रष्णन नामय, ळालरनी लवन्शा ल वलजम 
ळकु्रा मांनी उऩांत्म पेयीभध्मे लमोगट ३ ते १५, १६ त े४० आणण ४१च्मा लयीर मा ततन्शी 



गटातीर स्ऩधेच ेऩयीषण केरे. ततन्शी गटातून ऩयीषकांनी एकूण २७ स्ऩधयकांची 
अंततभ पेयीवाठी तनलड केरी आशे. लमोगट ३ त े१५ लऴ ेभधनू वारयका फोबाटे, आमऴु 
भानकय, आऴय चलये, अनशु्री केऱकय, श्रालणी खंडाऱे, ततनऴ गजलबमे, भणृार ऩठाड ेल 
ऩलूाय वशाये शे आठ स्ऩधयक अंततभ पेयीभध्मे जेतेऩदावाठी झुजं देणाय आशेत. 
तय १६ ते ४० मा लमोगटातून लावदेुल धाफेकय, बाग्मश्री लाटकय, धनश्री लाटकय, वंकेत 
गोंडाणे, गौयल शजाये, वयुज भशातो, उझ्भा ळखे, रयदा ळखे, ऩीमऴू नक्ळ,े भतनऴ 
फयैीवार ल चतेन आभटे मा ११ स्ऩधयकांभध्मे ‘व्शॉईव ऑप वलदबय’चा णखताफ 
ऩटकावलण्मावाठी चयुळीचा वाभना शोईर. ४१ लऴय ल त्मालयीर व्मक्तींवाठीच्मा 
लमोगटातून श्माभ फाऩटे, वलजम ऩांड,े ळयद आटे, तनत्मानंद येड्डी, अरुण नारगे, 

चंद्रकातं आंलबकय, िकाळ देळऩांड ेल िबा घरेु मा आठ स्ऩधयकांभध्मे अंततभ वाभना 
शोईर. 

उऩांत्मपेयीभध्मे ततन्शी गटातीर स्ऩधयकांच्मा एकाऩेषा एक वयव वादयीकयणान े
उऩजस्थतांना भंत्रभगु्ध केरे. भनऩाच ेक्रीडा वलभती वबाऩती िभोद चचखरे मांनी 
उऩांत्मपेयीरा ऩणूयलेऱ उऩजस्थत याशून स्ऩधयकांच्मा वादयीकयणारा दाद ददरी ल 
त्मांना िोत्वाशन ददरे. 

‘व्शॉईव ऑप वलदबय’च्मा वंऩणूय आमोजनावाठी वलजम चचलंड ेल भमंक फोयकय 
वलळऴे वशकामय कयीत आशेत. १ 
वप्टेंफयरा येलळभफाग मेथीर कवललमय वयेुळ बट वबागशृाभध्मे शोणा-
मा अंततभ पेयीच्मा िवंगी गतलऴीची वलजेती गामीका स्लजस्तका ठाकूय उऩजस्थत याशणाय 

आशे. अंततभ पेयीभध्मे िथभ क्रभांक ऩटकावलणा-मा स्ऩधयकांना २१ शजाय रुऩमे योख, दवु-

मा स्थानालयीर स्ऩधयकारा ११ शजाय रुऩमे योख ल ततृीम क्रभाकं िाप्त कयणा-
मा स्ऩधयकारा ५ शजाय रुऩमे योख ऩयुस्कायाने गौयवलण्मात मेणाय आशे. 

अंततभ पेयीरा उऩजस्थत याशण्मावाठी ऩावेवची व्मलस्था कयण्मात आरी अवनू 
इच्छुकांना रयचा मतुनक जक्रतनक गांधीफाग, जी.एभ. योकड ेज्लेरवय ददघोयी ल पुड 
फक्व धयभऩेठ मेथनू ऩावेव िाप्त कयता मेईर, अळी 
भादशती आमोजक रकी खान मांनी ददरी. 



 


