
नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर 

(जनसंऩकक  वळभाग) 

प्रलसद्धी ऩत्रक                                          ता.  २९ नोव्हेंबर २०१९ 

क्रीडा धोरणासंबंधी सूचना द्या! 

क्रीडा सलमती सभाऩती प्रमोद चचखऱे यांचे नगरसेळकांना 
आळाहन 

नागऩूर, ता. २९ : नागऩूय भशानगयऩालरकेच्मा लतीने क्रीडा धोयण 
आखण्मात मेत अवून मावाठी भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांच्मा लतीने क्रीडा 
धोयण वलभती गठीत कयण्मात आरी आशे. ळशयातीर क्रीडा वलऴमक 
वलकावावाठी आऩरा वशबाग आलश्मक अवून वलाांनी माफाफत वूचना 
द्माले, अवे आलाशन क्रीडा वलभती वबाऩती प्रभोद चचखरे मांनी केरे. 
वलवलध वलऴमांच्मा अनुऴंगाने ळुक्रलायी (ता.२९) क्रीडा वलभतीची फैठक 
आमोजजत कयण्मात आरी शोती. क्रीडा वलभती वबाऩतींच्मा कषात 
आमोजजत फैठकीत उऩभशाऩौय ल वलभतीच्मा उऩवबाऩती भननऴा कोठे, 

वबाऩती प्रभोद चचखरे, वदस्म वुनीर हशयणलाय, यभेळ ऩुणेकय, भनोज 
वांगोऱे, वदस्मा लंदना चांदेकय, उऩामुक्त याजेळ भोहशते, लळषणाचधकायी 
वप्रती लभश्रीकोटकय, क्रीडा अचधकायी ऩीमूऴ आंफुरकय, क्रीडा ननयीषक नयेळ 
चौधयी, जजतेंद्र गामकलाड आदी उऩजस्थत शोत.े 



फैठकीत क्रीडा वलबागाचे लावऴिक वलिवभालेळक कॅरेंडय तमाय कयणे, वन 
२०१९-२० भध्मे आमोजजत शोणा-मा क्रीडा स्ऩधाि ल वांस्कृनतक कामिक्रभ, 

२०१९-२० च्मा भनऩा अथिवंकल्ऩात क्रीडा वलबागाकयीता केरेल्मा तयतुदी, 
वलबागाच्मा अनुऴंगाने प्राप्त शोणाये प्रत्मेक प्रस्ताल क्रीडा वलभती 
वबाऩतींकड ेवदय कयणे आदी वलऴमांलय चचाि कयण्मात आरी. 
भनऩा क्रीडा वलबागातपे लऴिबयात वलवलध कामिक्रभाचे आमोजन कयण्मात 
मेत.े मावंफंधी वलबागाच्मा लतीने लावऴिक वलिवभालेळक कॅरेंडय तमाय केरे 
जात.े जानेलायी ल पेब्रुलायी भहशनमांभध्मे फशुतांळी स्ऩधाांचे आमोजन 
शोणाय आशे, भात्र काशी स्ऩधाांच्मा तायखांची ननश्चीती न झाल्माने वद्मा 
कॅरेंडय तमाय शोउ ळकणाय नाशी. त्माभुऱे माफाफत आलश्मक ऩाठऩुयाला 
करुन रलकयात रलकय कामिलाशी कयण्माचे ननदेळ क्रीडा वलभती वबाऩती 
प्रभोद चचखरे मांनी हदरे. 
  

बाऱकददन ळ लऴऺण सप्ताहाननलमत्त १३ त े२३ डडसेंबरदरम्यान वळवळध 
स्ऩधाक 
फारकहदन ल लळषण वप्ताशाननलभत्त भनऩा क्रीडा वलबागाच्मा लतीने 
मेत्मा १३ त े २३ डडवेंफय दयम्मान झोन ल कें द्रीम स्तयालयीर वलवलध 
स्ऩधाांचे आमोजन कयण्मात मेणाय आशे. १० हदलव भैदानी स्ऩधाि, 
फुद्घीफऱ, पुटफॉर, रंगडी, कफड्डी, यस्वाखेच, नाटक ल नतृ्म स्ऩधाि शोणाय 
आशेत. 
  

झोनस्तरीय स्ऩधाक 
झोनस्तयालयीर स्ऩधाांभध्मे १३ डडवेंफयरा नाटक ल नतृ्म स्ऩधाांचे 
आमोजन कयण्मात मेणाय आशे. नाटक ल नतृ्म स्ऩधाि दोन झोन लभऱून 



एका हठकाणी शोतीर. रक्ष्भीनगय ल धयभऩेठ झोनस्तयालयीर स्ऩधाि 
फॅयीस्टय ळेऴयाल लानखेड े वलद्माननकेतन, शनुभाननगय ल धंतोरी झोन 
स्तयालयीर स्ऩधाि रार फशादयु ळास्त्री भाध्मलभक ळाऱा, नेशरूनगय ल 
रकडगंज झोन स्तयालयीर स्ऩधाि डॉ.याभ भनोशय रोहशमा भाध्मलभक 
ळाऱा, गांधीफाग ल वतयंजीऩुया झोन स्तयालयीर स्ऩधाि वाने गुरूजी उदूि 
भाध्मलभक ळाऱा, आवीनगय ल भंगऱलायी झोन स्तयालयीर स्ऩधाि 
एभ.ए.के.आझाद उदूि भाध्मलभक ळाऱा मेथे शोणाय आशेत. वलि स्ऩधाि 
वकाऱी ८.३० लाजता वुरू शोतीर. 
  

१६ डडवेंफयरा झोनस्तयालयीर भैदानी ल फुद्धीफऱ स्ऩधाि, १७ डडवेंफयरा 
पुटफॉर ल रंगडी स्ऩधाि, १८ डडवेंफयरा कफड्डी ल यस्वाखेच स्ऩधाि 
शोतीर. वलि स्ऩधाि दोन झोन लभऱून एका हठकाणी शोणाय आशेत. 
रक्ष्भीनगय ल धयभऩेठ झोनस्तयालयीर स्ऩधाि वललेकानंद नगय भाध्मलभक 
ळाऱा, शनुभाननगय ल धंतोरी झोन स्तयालयीर स्ऩधाि दगुािनगय 
भाध्मलभक ळाऱा, नेशरूनगय ल रकडगंज झोन स्तयालयीर स्ऩधाि डॉ.याभ 
भनोशय रोहशमा भाध्मलभक ळाऱा, गांधीफाग ल वतयंजीऩुया झोन 
स्तयालयीर स्ऩधाि नली ळुक्रलायी हशदंी भाध्मलभक ळाऱा, आवीनगय ल 
भंगऱलायी झोन स्तयालयीर स्ऩधाि एभ.ए.के.आझाद उदूि भाध्मलभक ळाऱा 
मेथे शोणाय आशेत. वलि स्ऩधाि वकाऱी ८.३० लाजता वुरू शोतीर. 
  

कें द्रीय स्तराळरीऱ स्ऩधाक दगुाकनगर माध्यलमक ऴालेमध्ये 

कें द्रीम स्तयालयीर नाटक, नतृ्म ल फुद्धीफऱ स्ऩधाि १४ डडवेंफयरा, भैदानी 
स्ऩधाि (१०० भीटय दौड, रांफ उडी, गोऱापेक, थाऱीपेक) १९ डडवेंफयरा, 
वांनघक स्ऩधाि (कफड्डी, रंगडी, यस्वाखेच, पुटफॉर) २० डडवेंफयरा शोतीर. 



वलि स्ऩधाि दगुािनगय भाध्मलभक ळाऱा, भानेलाडा योड मेथे वकाऱी ९ 
लाजताऩावून वुरू शोतीर. 
वलि स्ऩधाांचा वभायोऩीम कामिक्रभ २३ डडवेंफयरा वकाऱी १० लाजता 
येळीभफाग मेथीर कवललमि वुयेळ बट वबागशृात आमोजजत कयण्मात 
आरा आशे. स्ऩधेतीर वलजेत्मांना भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांच्मा शस्ते 
ऩुयस्काय प्रदान कयण्मात मेईर. 
  
 


