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‘व्हॉईस ऑफ विदभक’ची अंततम 
फेरी आज 

ततन्ही गटातून २७ स्पर्कक देणार जेतेपदासाठी 
झ जं 

नागपरू, ता. ३१ : नागपरू मषानगरपालऱका, आई कुशमु शषारे फाउॊ डऴेन ळ ऱकी 
म्यझूीकऱ इॊटरटेन्मेंट याॊच्या शॊयकु्त वळद्यमाने कवळळयय शरेुऴ भट याॊच्या 
स्मतृतप्रीत्यर्य आयोजित ‘व्षॉईश ऑफ वळदभय’ दशुऱ्या पळायच्या अॊततम फेरीऱा उद्या 
रवळळारी (ता.१) रेऴीमबाग येर्ीऱ कवळळयय शरेुऴ भट शभागषृामध्ये दपुारी ३ 
ळाितापाशनू शरुूळात षोईऱ. 

३ त े१५, १६ त े४० आणि ४१ ळवायळरीऱ ळयोगटातीऱ स्पर्यकाॊशाठी षी स्पर्ाय घेण्यात 
आऱी. ततन्षी गटातून अॊततम फेरीशाठी एकूि २७ स्पर्यकाॊची तनळड करण्यात आऱी 
आषे. 



अॊततम फेरीतीऱ वळिेत्याॊना कें द्रीय मॊत्री तनतीन गडकरी याॊच्या षस्ते परुस्कार प्रदान 
करण्यात येतीऱ. काययक्रमाऱा प्रमखु अततर्ी म्षिून राज्याच ेऊिाय मॊत्री ळ नागपरू 
जिल्ह्याच ेपाऱकमॊत्री चॊद्रऴखेर बाळनकुले उपजस्र्त राषतीऱ. अध्यसस्र्ानी मषापौर 
नॊदा जिचकार राषतीऱ. 

काययक्रमाऱा खाशदार डॉ.वळकाश मषात्मे, आमदार नागो गािार, आमदार प्रकाऴ 
गिलभये, आमदार िोगेंद्र कळाड,े आमदार प्रा. अतनऱ शोऱे, आमदार गगरीऴ 
व्याश, आमदार शरु्ाकर देऴमखु, आमदार कृष्िा खोपड,े आमदार वळकाश 
कुॊ भारे, आमदार डॉ. लमलऱॊद मान,े आमदार शरु्ाकर कोषले, उपमषापौर दीपराि 
पाडीकर, स्र्ायी शलमती शभापती प्रदीप पोषािे, शत्तापस नेत ेशॊदीप िोऴी, वळरोर्ी 
पस नेत ेतानािी ळनळे, मनपा आयकु्त अलभिीत बाॊगर, बशपाच्या पसनेत्या ळऴैाऱी 
नारनळरे, राकाॉच ेपसनेते दनेुश्ळर पेठे, लऴळशेना पस नेत ेककऴोर कुमेरररया, क्रीडा 
शलमतीच ेशभापती प्रमोद गचखऱे, आरोग्य शलमती उपशभापती नागेऴ शषारे, षनमुान 
नगर झोन शभापती मार्रुी ठाकरे, नगरशेळक शतीऴ षोऱ,े नगरशेळक रळीॊद्र 
भोयर, नगरशेवळका उवा पॅऱेट, नगरशेवळका ऴीतऱ कामडी, अततररक्त आयकु्त रळीॊद्र 
ठाकरे, अततररक्त आयकु्त राम िोऴी याॊची वळऴवे उपजस्र्ती राषीऱ. 

स्परे्च्या आयोिनाशाठी मािी आमदार मोषन मत,े ळनराईच ेवळश्ळस्त गगरीऴ 
गाॊर्ी, आरोग्य शलमतीच ेउपशभापती नागेऴ शषारे, र्नळटे नॅऴनऱ कॉऱेिच ेप्राचायय 
शरुेंद्र जिचकार, ररचा यतुनक जक्ऱतनकच्या डॉ. ररचा िैन, िी.एम.रोकड ेआदी शषकायय 
करीत आषेत. डॉ. ररचा यतुनक जक्ऱतनक, िी.एम. रोकड ेज्ळेऱशय, फुड बकु्श षे 
स्परे्च ेशषप्रायोिक आषेत. 

ळयोगट ३ त े१५, १६ ते ४० आणि ४१च्या ळरीऱ या ततन्षी गटातून परीसकाॊनी 
एकूि २७ स्पर्यकाॊची अॊततम फेरीशाठी तनळड केऱी आषे. ळयोगट ३ त े१५ ळव े
मर्नू शाररका बोभाटे, आयवु मानकर, आवय चळरे, अनशु्री केलकर, श्राळिी 
खॊडाले, ततनव गिलभये, मिृाऱ पठाड ेळ पळूाय शषारे षे आठ स्पर्यक अॊततम फेरीमध्ये 
िेतेपदाशाठी झुॊि देिार आषेत. तर १६ ते ४० या ळयोगटातून ळाशदेुळ 
र्ाबेकर, भाग्यश्री ळाटकर, र्नश्री ळाटकर, शॊकेत गोंडािे, गौरळ षिारे, शरुि 



मषातो, उझ्मा ऴखे, ररदा ऴखे, पीयवू नक्ऴ,े मतनव बरैीशाऱ ळ चतेन आमटे या ११ 
स्पर्यकाॊमध्ये ‘व्षॉईश ऑफ वळदभय’चा णखताब पटकावळण्याशाठी चरुऴीचा शामना 
षोईऱ. ४१ ळवय ळ त्याळरीऱ व्यक्तीॊशाठीच्या ळयोगटातून श्याम बापटे, वळिय 
पाॊड,े ऴरद आटे, तनत्यानॊद रेड्डी, अरुि नाऱगे, चॊद्रकाॊत आॊलभकर, प्रकाऴ देऴपाॊड ेळ 
प्रभा घऱेु या आठ स्पर्यकाॊमध्ये अॊततम शामना षोईऱ. 

अॊततम फेरीमध्ये प्रर्म क्रमाॊक पटकावळिाऱ्या स्पर्यकाॊना २१ षिार रुपये 
रोख, दशुऱ्या स्र्ानाळरीऱ स्पर्यकाऱा ११ षिार रुपये रोख ळ ततृीय क्रमाॊक प्राप्त 
करिाऱ्या स्पर्यकाऱा पाच षिार रुपये रोख परुस्काराने गौरवळण्यात येिार आषे. 
  

 


