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चॊद्रऩूय दद. २९ ऑक्टोफय : उत्साह ,उत्सुकता ल जजऻासेत गेल्मा दोन ददलसाॊऩासून सुरू झारेल्मा जलऱऩास ४० हजाय
मल
ु काॊच्मा बयगच्च उऩजथथतीतीर मथ
ु एम्ऩालयभेंट समभटचा आज ळानदाय सभायोऩ झारा.३८ हजाय मल
ु काॊनी अलघ्मा
ऩाच ददलसात ऑनराइन अजग केल्मानॊतय त्माॊच्माऩैकी ५२०१ वलद्मार्थमाांना लेगलेगळ्मा कॊऩनमाॊभध्मे ननलड झाल्माचे
ऩत्र दोन ददलसात दे ण्मात आरे. केलऱ चॊद्रऩयू जजल््मासाठी याफवलण्मात आरेल्मा मा मथ
ु एम्ऩॉलयभेंट समभटभऱ
ु े
जजल््मातीर 5000 मुलकाॊच्मा हातारा योजगाय मभऱारा आहे .

याज्माचे वलत्त ,ननमोजन ल लने भॊत्री तथा चॊद्रऩूय जजल््माचे ऩारकभॊत्री सुधीय भुनगॊटीलाय माॊच्मा ऩुढाकायाने जजल्हा
प्रळासन, डॉ श्माभाप्रसाद भख
ु जी सालगजननक लाचनारम चॊद्रऩयू , आभदाय अननर सोरे अध्मऺ असणायी पॉच्मन
ूग

पाउॊ डेळन आणण जजल्हा कौळल्म वलकास योजगाय ल उद्मोजकता भागगदळगन केंद्र चॊद्रऩूय माॊच्मा सॊमक्
ु त वलद्मभाने
फल्रायऩूय इजनथटट्मूट ऑप टे क्नॉरॉजी मेथे २८ ऑक्टोफय ऩासून हा योजगाय भेऱाला सरू
ु झारा होता.

आज दस
ु ऱ्मा ददलळी जलऱऩास १८ हजाय मल
ु काॊनी फीआमटी कॉरेज लय आऩरी हजेयी रालरी. आज दस
ु ऱ्मा ददलळीही
वलद्मार्थमाांच्मा भुराखती घेण्मात आल्मा. दस
ु ऱ्मा ददलळी १८ हजाय वलद्मार्थमाांऩैकी २४२३ वलद्मार्थमाांना वलवलध

कॊऩनमाॊनी आऩल्मा आथथाऩनाॊसाठी ननलड केरी. भहायाष्ट्रातीर ख्मातनाभ अळा 53 प्रनतजष्ट्ठत कॊऩनमाॊना मा दठकाणी
आमोजकाॊतपे ऩाचायण कयण्मात आरे होते. भुॊफई, ऩुणे ,औयॊ गाफाद मा दठकाणच्मा कॊऩनमाॊच्मा आथथाऩना फल्रायऩूय

मेथे मेऊन भुराॊच्मा भुराखती घेत असल्माफद्दरचा आनॊद मालेऱी भर
ु ाॊनी व्मक्त केरा. अनेकाॊसाठी ही सरु
ु लात होती.
तय अनेकाॊना मालेऱी सॊधीची अऩेऺा होती. तथावऩ, 38 हजाय वलद्मार्थमाांनी ऑनराईन अजग केरे होते त्माऩैकी ऩाच
हजाय वलद्मार्थमाांना दोन ददलसात सॊधी बेटणे ही दे खीर भोठी उऩरब्धीअसून भाझ्मा जजल््मातल्मा भाझ्मा

सहकाऱ्माॊना मा दोन ददलसाच्मा भेऱाव्मातन
ू सॊधी मभऱाल्माचा आनॊद अनेक वलद्मार्थमाांनी फोरन
ू दाखवलरा. आजच्मा
ननलडीभध्मे दे खीर भुरीॊची सॊख्मा प्रचॊड होती. ग्राभीण बागातीर गोंडवऩॊऩयी जजलती ,कोयऩना ,याजुया, फल्रायऩूय,

सालरी, ब्र्भऩुयी, मसॊदेलाही अळा अनेक तारक्
ु मातीर ग्राभीण बागातीर भुराॊनी मा दठकाणी लेगलेगळ्मा कॊऩनीच्मा

भुराखतीची सॊधी मभऱाल्माफद्दर सभाधान व्मक्त केरे. जजल्हा प्रळासनाच्मा लेगलेगळ्मा वलबागाभापगत मा दठकाणी
थटॉर रालण्मात आरे होते. तसेच भुद्रा फॉक रोन वलतयण सॊदबागत अनेक फॉकाॊनी मा दठकाणी आऩरे थटॉर रालरे
होते. मा थटॉर लय दे खीर भोठ्मा प्रभाणात मल
ु काॊनी नव्मा व्मलसामाच्मा सॊदबागत चौकळी केरी. जजल्हा अग्रणी
फॉकेच्मा सभनलमकाॊनी ददरेल्मा भादहतीनस
ु ाय गेल्मा दोन ददलसात फाभणी भैदानालरून १९० मुलकाॊना भुद्रा फॉक

मोजनेतून कजग उऩरब्ध करून ददल्मा गेरे. मा भेऱाव्माभध्मे आमोजजत कयण्मात आरेरे दजेदाय भागगदळगन हे दे खीर
मुलकाॊसाठी एक ऩलगणी ठयरे. मा भेऱाव्माचे दस
ु ऱ्मा ददलळी भानमलयाॊचे भागगदळगन ऐकण्माची सॊधी वलद्मार्थमाांना

मभऱारी. भुराखतीऩूली वलद्मार्थमाांना थऩधाग ऩयीऺा भागगदळगनासाठी प्रमसद्ध असणाऱ्मा चाणक्म भॊडऱातपे भागगदळगन
कयण्मात आरे. मामळलाम आज ददलसबयात अनेक भानमलयाॊनी भागगदळगन केरे.

