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नागयाज खुयसुरे, प्राजक्ता गोडफोरे सुयाज्म दौड
चषकाचे भानकयी

याज्मस्तयीम अधक भॅयेथॉन स्ऩधाक : भनऩा आणि फौद्ध ि
भागासिगीम सेिा संस्थेचे आमोजन
नागऩयू , ता. २२ : नागऩयू भशानगयऩालरका आणण फौद्ध ल भागावलगीम वेला वंस्थेच्मा लतीने ळननलायी
(ता. २२) वयु ाज्म दौड अंतगगत आमोजित याज्मस्तयीम अधग भॅयेथॉन स्ऩधेत २१ ककभीतीर ऩरु
ु ऴ खल्
ु मा
गटात वेंट्रर ये ल्ले, नागऩयू चे नागयाि खुयवर
ु े तय भहशरा खुल्मा गटातन
ू िम ॲथेरेहटक्व क्रफच्मा
प्रािक्ता गोडफोरे मांनी वलक्रभी लेऱेत अंतय ऩाय कयीत वयु ाज्म दौड चऴकालय आऩरे नाल कोयरे.

अधग भॅयेथॉन भध्मे ऩरु
ु ऴ खल्
ु मा गटात प्रथभ उऩवलिेता अभयालतीचे रलरत गालंडे तय द्वलतीम उऩवलिेता
िम ॲथेरेहटक्व क्रफ नागऩयू चे लररायाभ फाटाने शे ठयरे. भहशरा खुल्मा गटातन
ू प्रथभ उऩवलिेता ट्रप
स्टाय क्रफ नागऩयू च्मा रुति
ु ा ळेंडे तय द्वलतीम उऩवलिेत्मा ट्रप स्टाय क्रफच्मा प्राची गोडफोरे ठयल्मा.

नागऩयु ातीर भाटे चौकातन
ू प्रायं ब झारेरी वयु ाज्म दौड वलवलध वशा गटात आमोजित कयण्मात आरी शोती.
मंदा वयु ाज्म दौडचे शे मळस्ली वशाले लऴग शोते. भनऩाचे लळषण उऩवऩाबती आणण फौद्ध ल भागागवलगीम

वेला वंस्थेचे अध्मष प्रभोद तबाने शे स्ऩधेचे वंमोिक आणण आमोिक आशे त. स्ऩधेचा उद्घाटन वोशऱा
आंतययाष्ट्ट्रीम कुस्तीऩटू ऩद्भश्री मोगेश्लय दत्त मांच्मा प्रभख
ु उऩजस्थतीत ऩाय ऩडरा. नागऩयू चे भशाऩौय

वंदीऩ िोळी, उत्तय नागऩयू चे भािी आभदाय डॉ. लभलरंद भाने, भनऩाचे लळषण वबाऩती प्रा. हदरीऩ हदले,
उऩवबाऩती तथा वयु ाज्म दौडचे भख्
ु म वंमोिक प्रभोद तबाने, आयोग्म उऩवबाऩती नागेळ वशाये , नॅळनर

चॅ जपऩमन नयें द्र दरार, इंडडमन ऑईरचे रयटे र वेल्व भॅनेिय ननतीन ळेडगे, वललेका शॉस्ऩीटरचे डॉ. प्रळांत
िगताऩ, ऩंकि भशािन, क्रीडा बायतीचे अध्मष अननर कयं लाडे मांनी वयु ाज्म दौडरा हशयली झेंडी दाखलन
ू

याज्मस्तयीम अधग भॅयेथॉन स्ऩधेचे उद्घाटन केरे. प्रास्तावलकातन
ू वयु ाज्म दौडचे भख्
ु म वंमोिक प्रभोद

तबाने मांनी आमोिनाभागीर बलू भका वलऴद केरी. मल
ु ा वऩढीचे आयोग्म वदृ
ु ढ याशाले मावाठी व्मामाभाचे

भशत्त्ल मा दौडच्मा भाध्मभातन
ू िनतेरा वांगणे आणण वलवलध वाभाजिक उऩक्रभांची िनिागत
ृ ी वयु ाज्म
दौडच्मा भाध्मभातन
ू कयण्मात मेत अवल्माचे त्मांनी वांगगतरे. भशाऩौय वंदीऩ िोळी मांनीशी मालेऱी

वयु ाज्म दौडच्मा उत्कृष्ट्ट आमोिनाफद्दर अलबनंदन कयीत अळा आमोिनाभऱ
ु े ळशय वदृ
ु ढ याशते, अवे

वांगगतरे. आंतययाष्ट्ट्रीम कुस्तीऩटू मोगेश्लय दत्त मांनीशी नागऩयू भध्मे आमोजित मा उऩक्रभाचे कौतक
ु केरे.
केंद्र वयकाय याफवलत अवरेल्मा क्रीङा वलऴमक धोयण आणण वलवलध मोिनांचा राब खेऱाडून
ं ी घ्माला.
आऩल्मा ळशयाचेच नव्शे तय याज्माचे आणण दे ळाचे नाल उं चालण्मावाठी भेशनत घ्माली. याष्ट्ट्रालबभान
फाऱगाला, अवे आलाशन केरे.
वभायोऩीम कामगक्रभ खावदाय डॉ. वलकाव भशात्भे मांच्मा प्रभख
ु उऩजस्थतीत ऩाय ऩडरा. मालेऱी

आंतययाष्ट्ट्रीम कुस्तीऩटू मोगेश्लय दत्त, नयें द्र दरार, लळषण वबाऩती प्रा. हदरीऩ हदले, भख्
ु म वंमोिक
प्रभोद तबाने, आयोग्म उऩवबाऩती नागेळ वशाये , रक्ष्भीनगय झोन वबाऩती प्रकाळ बोमय, नगयवेलक

ककळोय लानखेड,े नगयवेवलका वोनारी कडू, उऩामक्
ु त यािेळ भोहशते, लळषणागधकायी प्रीती लभश्रीकोटकय

भािी नगयवेलक गोऩार फेशये , यभेळ बंडायी, यातभ
ु नागऩयू वलद्माऩीठाच्मा क्रीडा वलबागाचे वंचारक डॉ.
ळयद वम
ग ळ
ं ी, बािऩच्मा आम.टी. वेरचे केतन भोहशतकय उऩजस्थत शोते. वलग वलिेत्मांना भान्मलयांच्मा
ू ल
शस्ते योख ऩयु स्काय आणण चऴक दे ऊन वन्भाननत कयण्मात आरे. मालेऱी वशबागी खेऱाडूच
ं ा उत्वाश

ऩाशण्मािोगा शोता. वलवलध ळाऱांच्मा वलद्मार्थमाांवोफतच, क्रीडा भंडऱातीर वदस्म आणण ऩोलरव प्रलळषण
केंद्रावलग वलिेत्मांना भान्मलयांच्मा शस्ते योख ऩयु स्काय आणण चऴक दे ऊन वन्भाननत कयण्मात आरे.
मालेऱी वशबागी खेऱाडूच
ं ा उत्वाश ऩाशण्मािोगा शोता. वलवलध ळाऱांच्मा वलद्मार्थमाांवोफतच, क्रीडा

भंडऱातीर वदस्म आणण ऩोलरव प्रलळषण केंद्रातीर प्रलळषणाथी ऩोलरवशी भोठ्मा वंख्मेने वशबागी झारे

शोते. ‘पन यन’ने वयु ाज्म दौडचा वभायोऩ झारा. माभध्मे वलवलध षेत्रातीर भान्मलय आंतययाष्ट्ट्रीम कुस्तीऩटू
मोगेश्लय दत्त मांच्मावश धालरे. झंफ
ु ा डान्वने उऩजस्थतांचा व्मामाभ आणण भनोयं िन केरे. वंऩण
ू ग
कामगक्रभाचे वंचारन वलभर श्रीलास्तल आणण वललेक भेंढी मांनी केरे. कामगक्रभाच्मा मळस्ली

आमोिनाकरयता ननतीन भशािन, वलभर श्रीलास्तल, वललेक भें ढी, वन
ु ीर वोनडलरे, अतर
ु गेडाभ, तऴ
ु ाय

फक
ु ने, ळब
ु भ कनोजिमा, वऩन नेशयोत्रा, अनळ
ु ाताई गप्ु ता, लऴाग चौधयी, लंदना ळभाग, लळल्ऩा ऩथे, ककयण
लाघाडे, नये ळ ळेंड,े श्लेता ननक्ता, आकाळ गेडाभ, वध
ु ीय कांफऱे , प्रळांत नायखेड,े अलभत गेडाभ, भण
ृ ार

चौशान, यािू लाघ, भनोि मादल, अंककत दाव, कृणार याऊत, तयू कय, श्माभ कारेकय, आळत
ु ोऴ बगत,
श्लेता लभक्ती आदींनी वशकामग केरे.

विविध गटातीर विजेते :
१४ िषाकखारीर भर
ु े (४.४ कक.भी.) : प्रथभ- वोशभ धांडे (ग्रीन लवटी क्रफ), द्वलतीम- ओभ आत्राभ (िम
ॲथेरेहटक क्रफ), तत
ृ ीम – रुद्र कुऱ्शे (ट्रप स्टाय क्रफ, नागऩयू ).

१८ िषाकखारीर भर
ु े (५.७ कक.भी.) : प्रथभ - वाशीर रोशाने (क्रीडा प्रफोगधनी), द्वलतीम – लेदांत ऩटरे
(ज़म ॲथेरहे टक क्रफ), तत
ु (िम ॲथेरेहटक क्रफ).
ृ ीम – कानतगक दे ळभख

१४ िषाकखारीर भर
ु ी (४.४ कक.भी.) : प्रथभ – आकांषा वौहदमा (नलभशायाष्ट्ट्र क्रफ), द्वलतीम – बव्मश्री
भशल्रे (नलभशायाष्ट्ट्र क्रफ), तत
ृ ीम – चैतारी फोये कय (नलभशायाष्ट्ट्र क्रफ).

१८ िषाकखारीर भर
ु ी (५.७ कक.भी.) : प्रथभ – वलहदता भेश्राभ (नलभशायाष्ट्ट्र क्रीडा भंडऱ), द्वलतीम – िमश्री
फोये कय (नलभशायाष्ट्ट्र क्रीडा भंडऱ), तत
ृ ीम – श्रेमा ककयभाये (ट्रप स्टाय ॲथेरहे टक क्रफ).

