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कोल्शाऩयू , दद. १० जून: ‘आव्शान’ प्रशळषणाांतगगत प्रशळक्षषत झारेल्मा मल
ु काांनी आऩाऩल्मा जजल्हमाांतीर
गालागालाांतन
ू , ळाऱा-भशावलद्मारमाांतन
ू आऩत्ती व्मलस्थाऩनवलऴमक जागत
ृ ीवाठी कामगयत याशाले, अवे
आलाशन याज्माचे भशवर
ू , भदत ल ऩन
ु लगवन आणण आऩत्ती व्मलस्थाऩन भांत्री तथा कोल्शाऩयू जजल्हमाचे
ऩारकभांत्री चांद्रकाांतदादा ऩाटीर माांनी आज मेथे केरे.
शळलाजी वलद्माऩीठात गेल्मा १ जूनऩावन
ू वरू
ु अवरेल्मा ‘आव्शान-२०१७’ मा याष्ट्रीम वेला मोजनेच्मा
याज्मस्तयीम आऩत्ती व्मलस्थाऩन प्रशळषण शळबफयाच्मा वभायोऩ वभायां बात प्रभख
ु ऩाशुणे म्शणून ते फोरत
शोते. मालेऱी व्मावऩीठालय श्रीभांत ळाशू छत्रऩती भशायाज, भशाऩौय वौ. शशवना पयाव, कोल्शाऩयू चे
जजल्शाधधकायी अवलनाळ वब
ु ेदाय, कोल्शाऩयू जजल्शा ऩरयऴदे चे भख्
ु म कामगकायी अधधकायी कुणार खेभणाय,
कोल्शाऩयू भशानगयऩाशरकेचे आमक्
ु त अशबजीत चौधयी, याष्ट्रीम वेला मोजनेचे याज्म वांऩकग अधधकायी प्राचामग
डॉ. अतर
ु वाऱांु ख,े याष्ट्रीम आऩत्ती प्रततवाद दराचे (एनडीआयएप) तनयीषक एव.डी. इांगऱे उऩजस्थत शोते.
मालेऱी भांत्री श्री. ऩाटीर म्शणारे, दघ
ग ना शोऊ नमे, मावाठी दषता फाऱगणे शा आऩत्ती व्मलस्थाऩनाचा
ु ट
भशत्त्लाचा बाग आशे च, ऩण त्माच्मा इतकेच आऩत्तीच्मा षणी आऩद्रस्ताांना भदत कयण्मावाठी प्रशळक्षषत
भनष्ट्ु मफऱ अवणे शे शी भशत्त्लाचे आशे . ‘आव्शान’ शा भा. कुरऩती कामागरमाचा एक भशत्त्लाचा उऩक्रभ
आशे . मा चॅ न्वरवग बिगेडच्मा भाध्मभातन
ू याज्मातीर प्रत्मेक जजल्हमारा आता आऩत्ती व्मलस्थाऩनाच्मा
वांदबागत प्रशळक्षषत भनष्ट्ु मफऱ उऩरब्ध शोणाय आशे . मा वलद्मार्थमाांनी आऩल्मा प्रशळषणाचा उऩमोग आऩल्मा
ऩरयवयातीर अन्म मल
ु काांना करून द्मामरा शला, जेणे करून त्माांनाशी आऩत्तीच्मा प्रवांगी कळा प्रकाये
तनणगम घ्मालेत ककां ला आऩद्रस्ताांना वयु क्षषतऩणे कळी भदत कयता मेईर, माची भादशती शोईर. मालेऱी भांत्री
श्री. ऩाटीर माांनी आऩल्मा कायकीदीतीर गतलऴी यामगड जजल्हमातीर वावलत्री नदीलयीर ऩर
ू कोवऱून
झारेरी दघ
ग ना आणण त्मानांतयच्मा कारखांडातीर फचाल ल भदत कामग, भाऱीण दघ
ग नेनत
ां य झारेरे
ु ट
ु ट
गालाच्मा ऩन
ग नेतन
ु लगवनाचे कामग तवेच ठाणे मेथीर इभायत कोवऱून झारेल्मा दघ
ु ट
ू ऩाच ळारेम
वलद्मार्थमाांना २४ तावाांनत
ां यशी लाचवलण्मात आरेरे मळ अवे प्रवांग वाांगन
ू आऩत्ती व्मलस्थाऩनाचे भशत्त्ल
शळबफयाथींना वाांधगतरे. दे ळाच्मा आऩत्ती व्मलस्थाऩनात अत्मांत भोराचे मोगदान दे णाऱ्मा
एन.डी.आय.एप.च्मा जलानाांचीशी त्माांनी भक्
ु तकांठाने प्रळांवा केरी.

