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आयुष मानकर, धनश्री
वाटकर, प्रसन्ना नायक व्हॉईस ऑफ
ववदभभचे ववजेते
नागपूर महानगरपाविके द्वारे आयोवजत व्हॉईस ऑफ ववदभभची
अंवतम फे रीत किावंतांनी ररझवविे
नागपूर,ता.१: आयुष मानकर हा मुिांच्या गटातून, धनश्री वाटकर हे युवा गटातून तर प्रसन्ना
नायक हे प्रौढ गटातून व्हाईस ऑफ ववदभभ पवभ २ चे ववजेते ठरिे.
नागपूर महानगरपाविका, आई फाऊंडेशन आवण िकी इं टरटेंटमेंट यांच्या संयुक्त ववद्यमाने
व्हॉईस ऑफ ववदभभ पवभ २ च्या अंवतम फे रीचे आयोजन रवववारी (ता.१) कवववयभ सुरेश भट
सभागृहात करण्यात आिे.
यावेळी महापौर नंदा वजचकार, क्रीडा सवमती सभापती प्रमोद वचखिे, वशक्षण सवमती
उपसभापती प्रमोद तभाने, समाजसेववका ररचा जैन, वप्रती दास, संयोजक िकी खान प्रामुख्याने
उपवथथत होते. वतन्ही गटातीि प्रथम तीन ववजेतयांना मान्यवरांच्या हथते बवक्षसे देण्यात आिी.
वयोगट ३ ते १५ या ककशोरवयीन गटातून प्रथम क्रमांक आयुष मानकर, वद्वतीय क्रमांक साररका
बोभाटे, तृतीय क्रमांक पूवाभ सहारे यांनी पटकावविा. वयोगट १६ ते ४० युवा गटातून प्रथम

क्रमांक धनश्री वाटकर, वद्वतीय क्रमांक गौरव सहारे , तृतीय क्रमांक ररदा शेख, वयोगट ४१ च्या
वरीि गटातून प्रथम क्रमांक प्रसन्ना नायक, वद्वतीय गटात अरूण निगे, तृतीय क्रमांक ववजय
ढवळे ववजयी झािे. ककशोरवयीन गटातून अनुश्री के ळकर, हषभद चवरे , श्रावणी खंडारे तर युवा
गटातून चेतन आमटे, भाग्यश्री वाटकर आवण प्रौढ गटातून श्याम बापटे, वनतयानंद रे ड्डी यांना
उत्तेजनाथभ बक्षीसे देण्यात आिी.
अंवतम फे रीमध्ये अवनिकु मार खोब्रागडे, यशश्री भावे पाठक, पंकज ससग, सुनीि
गजवभये, अंककता टकिे, थववथतका ठाकू र यांनी परीक्षक म्हणून कायभ के िे. प्रथम ववजेतया
थपधभकािा २१ हजार रूपयांचा धनादेश आवण ट्रॉफी, वद्वतीय ववजेतया थपधभकािा ११ हजार
रूपयांचा धनादेश आवण ट्रॉफी, तृतीय ववजेतयांना पाच हजार रूपयांचा धनादेश आवण ट्रॉफी
प्रदान करण्यात आिी.
यावेळी महापौर नंदा वजचकार यांनी आपिे मनोगत व्यक्त करताना, नागपूर महानगरपाविका
प्रतयेक क्षेत्रातीि किाकारांना व्यासपीठ वनमाभण करून देणारी पवहिी महानगरपाविका
असल्याचे सांवगतिे. यावेळी ररचा जैन यांनीही मनोगत व्यक्त के िे.
अंवतम फे रीतीि थपधभकांची गाणी संपल्यानंतर यशश्री भावे पाठक, पंकज ससग, सुनीि
गजवभये, अंककता रटकिे, थववथतका रटकिे यांनी गाणं सादर के िे. अंवतम फे रीसाठी संपूणभ
ववदभाभतून २७ थपधभकांची वनवड करण्यात आिी होती. व्हॉईस ऑफ ववदभभच्या पवभ २ मध्ये
संपूणभ ववदभाभतून ३५०० थपधभक सहभागी झािे होते. या थपधेचे संयोजक िकी खान यांचा
महापौर नंदा वजचकार यांच्या हथते सतकार करण्यात आिा.

