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ता. १० डडसेंबर २०१९

आंतरराष्ट्रीय कॅरमपटू इरऴाद
अहमद महापौरांच्या हस्ते
सन्माननत
आठव्या ळर्लडक कॅरम चॅम्पपयनऴीपमध्ये जगज्जेत्या खेलाडूऱा नमळून
ळाढवळऱा ऴहराचा मान

नागपूर, ता. १० : नुकतेच ऩुणे मेथे झारेल्मा आठव्मा आमवीएप लल्डड

कॅयभ चॅ म्पऩमनळीऩभध्मे जगज्जेत्मा खेऱाडूरा नभलून दे ळावश नागऩूय

ळशयाचे नाल रौकीक कयणाये आंतययाष्ट्रीम कॅयभऩटू इयळाद अशभद मांना
भंगऱलायी (ता.१०) भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी वन्भाननत केरे.

भशाऩौय कषाभध्मे भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी वलजमी चऴक आणण
तुऱळी योऩटे प्रदान करून इयळाद अशभद मांचा गौयल केरा. मालेऱी

उऩभशाऩौय भनीऴा कोठे , स्थामी वमभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, आयोग्म

वमभती उऩवबाऩती नागेळ वशाये , वलदबड कॅयभ अवोमवएळनचे वभन्लमक
इकफार भोशपभद आदी उऩम्स्थत शोते.

ऩुणे मेथीर ऩी.लाम.वी. हशंद ु म्जभखाना मेथे २ ते ६ डडवेंफय मा
कारालधीभध्मे झारेल्मा आठव्मा आमवीएप लल्डड कॅयभ

चॅ म्पऩमनळीऩभध्मे नागऩयु ातीर प्रनतबालंत आंतययाष्ट्रीम कॅयभऩटू इयळाद
अशभद चॅ म्पऩमन ठयरे. त्मांनी जगज्जेता प्रळांत भोये मांचा २-१ अळा

पयकाने ऩयाबल कयीत फाजी भायरी. वलळेऴ पशणजे, माऩुली कुडार मेथे

झारेल्मा स्ऩधेभध्मे इयळाद अशभद मांना प्रळांत भोये मांच्माकडून ऩयाबल
स्लीकायाला रागरा शोता. आमवीएप लल्डड कॅयभ चॅ म्पऩमनळीऩभध्मे भोये
मांना भात दे ळ इयळाद मांनी ऩयाबलाचा लचऩा काढरा.

भोभीनऩूया मेथीर यहशलावी इयळाद अशभद भागीर लऴी झारेल्मा

खावदाय क्रीडा भशोत्वलातशी कॅयभचे ‘चॅ म्पऩमन’ ठयरे शोते. माऩल
ु ी
भारदील मेथे झारेल्मा इंडो भारदील टे स्ट मवयीजभध्मे बायताचे

प्रनतननधीत्ल कयीत इयळाद मांनी वलजम मभऱलून दे ळाचा ल आऩल्मा
नागऩूय ळशयाचा भान लाढवलरा आशे .

भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी इयळाद अशभद मांच्मा वलजमी काभगगयीफाफत
त्मांचे अमबनंदन केरे. तवेच पेब्रुलायी भहशन्मात जऱगाल मेथे शोणा-मा
याष्ट्रीम कॅयभ स्ऩधाड आणण भरेमळमा मेथे शोणा-मा आंतययाष्ट्रीम कॅयभ
स्ऩधेवाठी ळुबेच्छा हदल्मा. इयळाद अशभद मांचे मळ ळशयातीर अनेक

उदमोन्भुख खेऱाडूंचा आत्भवलश्लाव लाढवलणाये आशे . ‘लल्डड चॅ म्पऩमन’रा
नभलन
ू कॅयभभधीर नला ‘चॅ म्पऩमन’ आऩल्मा नागऩयू ळशयातीर

अवल्माचा अमबभान आशे . नागऩूय ळशयातीर खेऱाडूंभध्मे अवरेरी
प्रनतबा अळीच ऩुढे जागनतक स्तयालयशी चभकत याशाली, मावाठी

भनऩातपे आलश्मक कामड केरे जाणाय आशे त, अवे भशाऩौय वंदीऩ जोळी
पशणारे.

