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नागपूर, ता.

१७

: नलयात्रीचे

औचचत्म

वाधून

नागऩुयातीर

नऊ

यणयाचगणीींचा आणण त्माींच्मा कतत्ृ त लाचा वन्भान आणण वत्काय कयण्माचा

अभबनल उऩक्रभ ‘वन्भान स्त्त्री कतत्ृ त लाचा’ मा भाध्मभातून भशाऩौय वींदीऩ

जोळी कयीत आशे त. ऩहशल्मा हदलळी नागऩयू नगयीच्मा प्रथभ भहशरा
भशाऩौय कींु दाताई वलजमकय माींचा त्माींनी वत्काय केरा.

नागऩूय ळशयात अनेक भहशरा अळा आशे त जमाींनी स्त्लकतत्ृ त लालय त्माींच्मा
षेत्रात नाल कभालरे. वलऩयीत ऩरयस्स्त्थतीलय भात कयीत त्माींनी त्माींच्मा

आलडीच्मा षेत्रात मळोभळखय गाठरे. त्माींच्मा कतत्ृ त लाची प्रेयणा आज
ळशयातीर अन्म भहशराींना भभऱत अवन
ू त्माींच्मावाठी ते प्रेयणास्त्थान
ठयत आशे त. नलयात्र म्शणजे आदीळक्तीचा उत्वल. स्त्त्री कतत्ृ त लाचा

वन्भान कयण्माचा वोशऱा. शे च औचचत्म वाधन
ू नलयात्रातीर नऊशी हदलव

वलवलध षेत्रातीर एका भहशरेचा प्रातततनचधक वत्काय करून ‘वन्भान स्त्त्री
कतत्ृ त लाचा’ मा उऩक्रभाच्मा भाध्मभातून त्माींच्मा कामाृचा गौयल कयण्माचा
भानव भशाऩौय वींदीऩ जोळी माींनी व्मक्त केरा.

माच भाभरकेत नलयात्रीच्मा ऩहशल्मा हदलवाचे औचचत्म वाधून भशाऩौय
वींदीऩ जोळी माींनी नागऩूय नगयीच्मा ऩहशल्मा भशाऩौय कींु दाताई वलजमकय
माींचा त्माींच्मा तनलावस्त्थानी जाऊन वत्काय केरा. मालेऱी उऩभशाऩौय
भनीऴा कोठे उऩस्स्त्थत शोत्मा. भनऩाचा दऩ
ु ट्टा, ळार, श्रीपऱ आणण भानऩत्र

दे ऊन भशाऩौय वींदीऩ जोळी माींनी श्रीभती वलजमकय माींनी याजकायण
आणण क्रीडा षेत्रात हदरेल्मा अभल्
ू म मोगदानाफद्दर कततसता व्मक्त केरी.
नागऩूयचे

अवरेल्मा

ऩहशरे

भशाऩौय

कींु दाताई

फॅरयस्त्टय

वलजमकय

ळेऴयाल

माींचा

लानखेडे

याजकीम

माींच्मा

प्रलाव

कन्मा

भहशराींवाठी

प्रेयणादामी आशे . कुळर प्रळावक आणण क्रीडा वींघटक म्शणून त्माींची
ओऱख

आशे .

नागऩयू

स्जल्शा

फॅडभभींटन

अवोभळएळनच्मा

अध्मष

अवरेल्मा कींु दाताई त्तत्काभरन वलदबृ भहशरा क्रक्रकेट अवोभळएळन,
शॅ ण्डफलर अवोभळएळन आदी वींघटनाींभध्मे
षेत्रातीर

भानाचा

भळलछत्रऩती

वींघटक

ऩदाचधकायी शोत्मा. क्रीडा

ऩयु स्त्काय

दे ऊन

भशायाष्ट्र

ळावनातपे त्माींना गौयवलण्मात आरे आशे . अळा कींु दाताई वलजमकय
माींच्मा कतत्ृ त लाचा आम्शारा वाथृ अभबभान अवल्माचे गौयलोदगाय भशाऩौय
वींदीऩ जोळी माींनी मालेऱी काढरे.

वत्कायप्रवींगी बालुक शोऊन श्रीभती कींु दाताई वलजमकय म्शणारा, ऩष

अभबतनलेळ फाजूरा ठे लून भशाऩौय वींदीऩ जोळीींनी आऩरा वत्काय कयाला,
माचा

आऩल्मारा

अत्मींत

आनींद

आशे .

शा

वत्काय

भाझा

नवन
ू

भाझ्मावोफत याजकायणात आणण क्रीडा षेत्रात खाींदमारा खाींदा रालन
ू
वशकामृ कयणाऱ्मा भाझ्मा वलृ वशकाऱ्माींचा आणण तभाभ भहशराींचा
अवल्माचे

उदगाय

त्माींनी

काढरे.

भशाऩौय

वींदीऩ

जोळी

माींचे

उऩक्रभाफद्दर कौतुक कयाले तेलढे थोडेच आशे , अवेशी त्मा म्शणाल्मा.

मा

