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राष्ट्रीय क्रीडा दिनाननलमत्त
मनपातर्फे मेजर ध्यानचंि
यांना अलभिािन
नागपरू , ता. २९ : शॉकीचे जादग
ू य भेजय ध्मानचंद मांची जमंती वंऩण
ू ण दे ळात
याष्ट्रीम क्रीडा ददन म्शणून वाजये कयण्मात मेते. गुरूलायी (ता.२९) नागऩूय

भशानगयऩालरकेभध्मेशी क्रीडा ददन वाजया कयण्मात आरा. भनऩा क्रीडा वलळेऴ
वलभती वबाऩतींच्मा कषाभध्मे शॉकीचे जादग
ू य भेजय ध्मानचंद मांच्मा

प्रततभेरा भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी ऩष्ट्ु ऩशाय अऩणण करुन अलबलादन केरे.
मालेऱी क्रीडा वलळेऴ वलभती वबाऩती प्रभोद चचखरे, लळषण वलभती वबाऩती
प्रा.ददरीऩ ददले, भदशरा ल फारकल्माण वलभती वबाऩती वंगीता चग-शे , क्रीडा
वलभती उऩवबाऩती भतनऴा कोठे , लळषण वलभती उऩवबाऩती प्रभोद तबाने,
धंतोरी झोन वबाऩती रता काडगामे, ज्मेष्ट्ठ नगयवेलक वन
ु ीर अग्रलार,

नगयवेवलका रूऩा यॉम, नगयवेवलका स्नेशर बफशाये , नगयवेलक नागेळ भानकय,

नगयवेलक वंजम फयु े लाय, लळषणाचधकायी वप्रती लभश्रीकोटकय, क्रीडा तनयीषक
नये ळ चौधयी, जजतें द्र गामकलाड आदी उऩजस्थत शोते.
मालेऱी भशाऩौय नंदा जजचकाय
म्शणाल्मा, भेजय ध्मानचंद मांनी आऩल्मा कतत्तण त त्तलाच्मा फऱालय वरग तीनदा ऑलर
जम्ऩकभध्मे वल
ु णणऩदक ऩटकालून जगारा चकीत केरे. प्रत्तमेक बायतीमारा

अलबभान लाटणायी शी घटना आशे . शॉकीवायख्मा याष्ट्रीम खेऱाकडे ऩाशण्माचा
नला दृष्ट्टीकोन भेजय ध्मानचंद मांच्माभऱ
ु े दे ळारा लभऱारा. आज नागऩयू
ळशयाभध्मे क्रीडा लातालयण तनभाणण कयण्मावाठी वलणस्तयातन
ू प्रमत्तन शोत
आशे त. केंद्रीम भंत्री तनतीन गडकयी मांनी खावदाय क्रीडा भशोत्तवलाच्मा

भाध्मभातन
ं ाठी नले दारन खर
ू उदमोन्भख
ु खेऱाडूव
ु े केरे आशे . त्तमांच्माच
ऩुढाकायाने ळशयातीर क्रीडा भैदानांचा वलकाव करुन ळशयातीर खेऱाडूव
ं ाठी

ववु लधा उऩरब्ध करुन ददरी जात आशे . आऩल्मा नागऩूय भशानगयऩालरकेच्मा
लतीने ळशयात वलवलध स्ऩधाांचे आमोजन केरे जाते. मालळलाम भनऩाच्मा

ळाऱांचे वलद्माथीशी वलवलध स्ऩधाांभध्मे ठवा उभटवलत आशे त. ळशयातून ऩुढेशी
प्रततबालंत खेऱाडू ऩढ
ु े मालेत मावाठी क्रीडा वलभतीतपे कामण वरू
ु च याशालेत,
अळी अऩेषाशी भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी मालेऱी व्मक्त केरी.

कामणक्रभाचे वंचारन क्रीडा वलळेऴ वलभती वबाऩती प्रभोद चचखरे मांनी केरे.

