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नागऩयू , दद. २३ पेब्रि
ु ायी २०२०

सकायात्भक फदराची सुरुिात म्हणजे ‘भम्भी ऩाऩा मू
टू’ : उऩभहाऩौय भनीषा कोठे

लिऺक आणण विद्मार्थमाांच्मा बयगच्च उऩस्थथत विविध थऩधाांचे
फऺीस वितयण
नागऩयू , ता. २३ : ळशयातीर रोकाांना चाांगल्मा वलमी रागाव्मा मावाठी भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांच्मा

वांकल्ऩनेतन
ू याफवलण्मात आरेरे ‘भम्भी ऩाऩा मू टू’ अभबमानाचा फषीव वलतयण वभायां ब म्शणजे वभायोऩ
नव्शे . तय वकायात्भक फदराची शी वरु
ु लात आशे, अवे प्रततऩादन नागऩयू भशानगयऩाभरकेच्मा उऩभशाऩौय
भनीऴा कोठे माांनी केरे.

नागऩयू भशानगयऩाभरका, ळारेम भळषण ल क्रीडा वलबाग आणण ऩोभरव लाशतक
ू वलबागाच्मा लतीने १३ ते
१९ जानेलायी दयम्मान ‘भम्भी ऩाऩा मू टू’ अभबमान याफवलण्मात आरे. मा अभबमानाांतगगत वलवलध स्ऩधाांचे

आमोजन कयण्मात आरे शोते. मा स्ऩधाांचा फषीव वलतयण वभायां ब यवललायी (ता. २३) कवललमग वयु े ळ बट
वबागश
ृ ात ऩाय ऩडरा. माप्रवांगी अध्मषस्थानालरून त्मा फोरत शोत्मा. भांचालय भनऩाच्मा भळषण वभभतीचे

वबाऩती प्रा. ददरीऩ ददले, उऩवबाऩती प्रभोद तबाने, भळषण वभभतीच्मा वदस्म प्रभभरा भांथयानी,

अततरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी, भळषणाधधकायी प्रीती भभश्रीकोटकय, ऩांजाफयाल कृऴी वलद्माऩीठाचे डीन डॉ.

ऩांचबाई, भळषण उऩवांचारकाांचे प्रतततनधी याभ चव्शाण, उऩभळषणाधधकायी उभेळ याठोड, आम.टी. वेरचे
केतन भोदशतकय उऩस्स्थत शोते.
उऩभशाऩौय भनीऴा कोठे माांनी भम्भी ऩाऩा मू टू अभबमानात वशबागी झारेल्मा ळाऱाांभधीर भळषक,

वलद्मार्थमाांचे कौतक
ु केरे. एका उद्देळारा घेऊन नागऩयू ळशयातीर ळाऱाांनी एकाच लेऱी वशबाग नोंदवलरेरे
शे वलागत भोठे अभबमान अवल्माचा गौयलोल्रेख त्माांनी केरा.

भळषण वबाऩती प्रा. ददरीऩ ददले म्शणारे, नागऩयू भशानगयऩाभरकेच्मा आलाशनारा प्रततवाद दे त भोठ्मा
वांख्मेने भळषक, वलद्मार्थमाांवोफतच ऩारकशी मात वशबागी झारे, शी बाली वऩढीची ळशयाप्रती अवरेरी

आत्भीमता दळगवलते. ‘भम्भी ऩाऩा मू टू’ अभबमानाच्मा भाध्मभातन
ू घेण्मात आरेल्मा वलवलध स्ऩधाग केलऱ

तनभभत्त शोते. माभाध्मभातन
ू बाली वऩढीकडून आजच्मा वऩढीरा जो वांदेळ दे ण्मात आरा, तो राखभोराचा
आशे . काशी अांळी का शोईना, मा अभबमानाभऱ
ु े नागरयकाांच्मा भानभवकतेत फदर झारा आशे , शी

उल्रेखनीम फाफ आशे . दयलऴी अवे अभबमान याफवलल्माव ळशय वद
ुां य, स्लच्छ शोण्मात नागरयकाांचा वशबाग
लाढे र, अवेशी ते म्शणारे.

भळषणाधधकायी प्रीती भभश्रीकोटकय माांनी अभबमान आमोजनाभागीर बभू भका वलऴद केरी. अभबमानात
वभ
ु ाये तीन राखाांलय वलद्मार्थमाांनी वशबाग घेत भोठ्मा प्रभाणालय जनजागत
ृ ी केल्माचे त्माांनी वाांधगतरे.

भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांच्मा वांकल्ऩनेतन
ू आकायाव आरेरे शे अभबमान भनऩातपे आताऩमांत याफवलण्मात
आरेल्मा वलागत भोठ्मा आणण भशत्त्लकाांषी अभबमानाऩैकी एक शोते, अवे त्माांनी वाांधगतरे.

मालेऱी भांचालय उऩस्स्थत ऩरयषक भनीऴा भशात्भे, नायामण जोळी, कल्ऩना लझरलाय, नाना भभवाऱ माांचा

प्रभख
ु ऩाशुण्माांच्मा शस्ते स्भतृ तधचन्श दे ऊन वत्काय कयण्मात आरा. केंद्र भख्
ु माध्माऩक टी.फी.आय. एव.
भड
ुां रे स्कूरच्मा ळब
ु ाांगी दशांगले, वेंट उवर
ु ाग शामस्कूरच्मा यचना भवांग आणण रार फशादयू ळास्री दशांदी भा.
ळाऱे चे वांजम ऩड
ुां माांचाशी मालेऱी वत्काय कयण्मात आरा. मानांतय वलवलध स्ऩधाांतीर वलजेत्माांना

ऩारयतोवऴक वलतयण कयण्मात आरे. तत्ऩल
ू ी दीऩप्रज्लरन करून कामगक्रभारा प्रायां ब कयण्मात आरा.
कामगक्रभाचे वांचारन लवध
ु ा लैद्म माांनी तय फषीव वलतयण वभायोशाचे वांचारन वांध्मा ऩलाय माांनी केरे.

आबाय क्रीडा तनयीषक नये ळ चौधयी माांनी भानरे. कामगक्रभाच्मा मळस्लीतेकरयता उऩभळषणाधधकायी कुवभ
ू

चाऩरेकय, वांध्मा ऩलाय, वलनम फगऱे , नये ळ चौधयी, बयत गोवाली, वांजम ददघोये , लवध
ु ा लैद्म माांच्मावश
वलग ळाऱा तनरयषक, भळषण वलबागाचे वलग अधधकायी ल कभगचायी आदीांनी वशकामग केरे.
विविध थऩधाांतीर विजेते :
घोषिाक्म थऩधाक (िगक ५ ते ८) : प्रथभ – मळयाज यशाांगडारे (याधेश्माभ उ.प्रा. ळाऱा, रारगांज), द्वलतीम –
अभबऴेक काटे कय (भशायाष्ट्र शामस्कूर, ऩालननगय), तत
ृ ीम- यशभती फानो (कवऩरनगय दशांदी उ.प्रा. ळाऱा,
भनऩा).

घोषिाक्म थऩधाक (िगक ९ ते १२) : प्रथभ - प्रतीक जाधल (अरुणयाल करोडे भा.ळाऱा), द्वलतीम – अवऩगता
चुटके (बायत भदशरा भा. ळाऱा), तत
ु ागनगय भा. ळाऱा, भनऩा).
ृ ीम – तनककता फायई (दग
िादवििाद थऩधाक (िगक १ ते ८) : सकायात्भक फाजू : प्रथभ – ळांतनू दीऩक अस्लाय (भळळु वलशाय प्रा.
ळाऱा), द्वलतीम – वोतनमा ळभाग (एभ.के. एच. वांचत
े ी ऩस्लरक स्कूर), तत
ृ ीम – केतकी लानखेडे (फी.आय.

भड
ुां रे शामस्कूर). नकायात्भक फाजू : प्रथभ – ळब
ु भ इांगऱे (भळळु वलशाय प्रा.ळाऱा), द्वलतीम – अभेमा
आदभने (एभ.के. एच. वांचत
े ी ऩस्लरक स्कूर, तत
ृ ीम – जीत ळेंडे (न्मू अऩोस्टोभरक कॉन्व्शें ट).

िादवििाद थऩधाक (िगक ९ ते १२) : सकायात्भक फाजू : प्रथभ – वऩांकी ळक्
ु रा (रार फशादयु ळास्री
शामस्कूर), द्वलतीम – यषा चौधयी (ऩक्लावा शामस्कूर), तत
ृ ीम – जशीद अशभद (वेंट जॉन इांस्लरळ

स्कूर). नकायात्भक फाजू : प्रथभ – कॅरयव फ्रान्वीव (वेंट जॉन इांलरीळ स्कूर), द्वलतीम – रुऩेळ ततलायी
(भवांधू भशावलद्मारम), तत
ुां रे शामस्कूर).
ृ ीम – भाधल कुरकणी (आय. एव. भड

ऩथनाट्म थऩधाक (भाध्मलभक) : प्रथभ – जे. एन. टाटा ऩायवी गल्वग शामस्कूर, द्वलतीम – फाफा नानक
भवांधी शामस्कूर, तत
ृ ीम – रार फशादयू ळास्री दशांदी भाध्म. ळाऱा, भनऩा आणण केळलनगय शामस्कूर.

ऩथनाट्म थऩधाक (प्राथलभक) : प्रथभ - टी.फी.आय. एव. भड
ुां रे स्कूर, द्वलतीम – भळळवु लशाय उच्च प्रा.
ळाऱा, भनऩा, तत
ृ ीम – भकयधोकडा दशांदी उच्च प्रा. ळाऱा भनऩा आणण भाधली उच्च प्रा. ळाऱा.

ऩारकांसाठी ननफंध थऩधाक : प्रथभ – वांजमकुभाय मादल, द्वलतीम – वयोज ढोरे, तत
ृ ीम – कवलता लैद्म.
चचत्रकरा थऩधाक : प्रथभ – वश
ु ानी फालनकय (वललेकानांद ऩस्लरक स्कूर), द्वलतीम – तेजव रुद्रकाय, तत
ृ ीम –
भैधथरी घळ
ु ,े प्रोत्वाशन – लांदना लाघभाये .

