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महापौर चषक' अखिऱ भारतीय िो-िो 
स्परे्धचे थाटात उद्घाटन 

  

नागपूर, ता. ६: नागऩूय भशानगयऩालरकेतपे आमोजजत 'भशाऩौय चऴक' अखिर बायतीम िो-िो 
स्ऩधेच ेगुरूलायी (ता.६) भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांच्मा शस्ते भशार मेथीर 'या.ऩै. वभथक  स्टेडडमभ' 

(चचटणीव ऩाकक ) मेथे थाटात उद्घाटन झारे.  
माप्रवंगी भंचालय क्रीडा वलभती वबाऩती प्रभोद चचिरे, भाजी भशाऩौय ज्मेष्ठ नगयवेलक प्रलीण 
दटके, गांधीफाग झोन वबाऩती लंदना मेंगटलाय, नगयवेवलका वयरा नामक, श्रद्धा ऩाठक, वलद्मा 
कन्शेये, नेशा लाघभाये, वलदबक िो-िो पेडयेळनच ेवचचल वुधीय ननफंाऱकय, नागऩूय िो-िो पेडयेळनच े
अध्मष यलींद्र पडणलीव, स्ऩधेच ेननयीषक देवलदत्त कन्शोये आदी उऩजस्थत शोते.  
  

मालेऱी भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी वलक िेऱाडूचंी भानलंदना स्लीकायरी. भळार ऩेटलून स्ऩधेच े
उद्घाटन झाल्माच ेत्मांनी जाशीय केरे. याष्रीम िो-िो िेऱाडू ऋचचता नावये दशने भशाऩौयांकड े
भळार वुऩूदक केरी. भशाऩौयांनी वलक िेऱाडूनंा स्ऩधेवाठी ळुबेच्छा ददल्मा. जम-ऩयाजम शा 
स्ऩधेतीर एक बाग त्माभुऱे िेऱाडूनंी आऩरी वलोत्तभ काभचगयी दािलून िेऱाडूलतृ्ती 
दळकलाली, अवे प्रनतऩादन भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी केरे.  
  

प्रास्तावलकात क्रीडा वलभती वबाऩती प्रभोद चचिरे म्शणारे, वलकाव काभांवश िेऱ आखण 
िेऱाडूचं्मा वलाांगीण वलकावाभध्मे भनऩा अग्रणी आशे. वलवलध िेऱांच्मा आमोजनातून प्रनतबालतं 
िेऱाडूनंा व्मावऩीठ लभऱलून देण्मावाठी भनऩा कदटफध्द आशे, अवेशी त्मांनी वांचगतरे.  
  

िेऱाडूचं्मा भाचकऩावच ेवंचारन क्रीडा ननयीषक नयेळ चौधयी मांनी केरे. कामकक्रभाच ेवंचारन क्रीडा 
अचधकायी ऩीमूऴ आंफुरकय मांनी केरे तय आबाय ननतीन बोऱे मांनी भानरे.  
मालेऱी जजतेंद्र गामकलाड, नयेळ वलाईथरु, वुनीर डोईपोड ेउऩजस्थत शोते.  
  



६ ते ९ पेब्रुलायी दयम्मान शी स्ऩधाक आमोजजत कयण्मात मेत आशे. स्ऩधेभध्मे देळाच्मा वलवलध 
याज्मांभधनू भदशरा ल ऩुरुऴ िेऱाडू वशबागी झारे आशेत. 'भशाऩौय चऴक' अखिर बायतीम िो-िो 
स्ऩधेत याष्रीम स्तयालयीर भुरींच े११ ल भुरांच े१७ वंघ वशबागी झारे आशेत. वलक िेऱाडू तवेच 
प्रलळषक ल व्मलस्थाऩकांच्मा ननलाव ल बोजनाची व्मलस्था भनऩातपे कयण्मात आरी आशे. 
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