
मेत्मा 26 जानेलायीरा कैं वय शॉस्पऩटरचे उदघाटन कयणाय  

आभचा यपता थेट जनतेच्मा रृदमाऩमतं ऩोचतो 
शय घय ततयंगा अभबमानात भोठ्मा वखं्मेने वशबागी शोण्माचे आलाशन 

भी भतं्रीऩदाची ळऩथ घेलून चंद्रऩुयात आरो ते जनतेची वेला कयण्माचा वकंल्ऩ करून , भलीआ 
वयकायच्मा काऱात यखड़रेरी वलकावकाभे ऩूणण कयण्मावाठी आभच्मा भनात कोणावलऴमी कऩट 
नाशी , अवमूा नाशी. आभची बालना वलळुद्ध आशे. आभचा यपता वयऱ आशे ल तो थेट जनतेच्मा 
रृदमा ऩमतं ऩोचतो. भाझ्मा अथणभतं्री ऩदाच्मा काऱात टाटा ट्रपट च्मा वशकामाणने जे कैं वय 
शॉस्पऩटर भजंयू केरे शोते त्माचे उदघाटन मेत्मा 26 जानेलायीरा कयेन अळी घोऴणा मालेऱी केरी. 
भतं्री झाल्मालय चंद्रऩुयात प्रथभ आगभन झाल्मानंतय बव्म भभयलणकूी द्लाये जोयदाय पलागत 
कयण्मात आरे. मा भभयलणकूीची वांगता गांधी चौकात जाहशय वबेने झारी. मालेऱी फोरताना , 

चंद्रऩुयचे आयाध्म दैलत भाता भशाकारी देलपथान ऩरयवयाच्मा वलकावावाठी भी 2019 भध्मे 60 

कोटी रु तनधी भजंयू करून जभा केरा शोता . त्मा काभाची तनवलदा चायच हदलवाआधी प्रकाभळत 
झारी आशे. रलकयच मा ऩवलत्र कामाणरा वरुुलात शोणाय आशे. आलाव मोजनेचा शप्ता प्ररतंफत 
शोता. तो देखीर तातडीने प्रदान केरा जाईर .तनयाधाय मोजनेच्मा राबार्थमांचे अनुदान तनमभभत 
भभऱत नवल्माने शे दफुणर घटक आर्थणक शार अऩेष्टा वोवत आशे. शे अनदुान तनमभभत 
भभऱण्माची व्मलपथा तातडीने कयण्मात मेईर अवेशी मालेऱी वांर्गतरे. 
वलश्लगौयल ऩतंप्रधान श्री नयेंद्रबाई भोदी मांच्मा वकंल्ऩनेतुन बायतीम पलाततं्र्माच्मा अभतृ 
भशोत्वला तनभभत्त शय घय ततयंगा अभबमान याफवलण्मात मेत आशे. 13 ऑगपट रा वकाऱी 9 ला 
आऩल्मा घयालय ततयंगा ध्लज पडकलामचा आशे. शजायो राखो ळाशीदांच्मा फरीदानातुन शा ततयंगा 
ध्लज आऩल्मारा राबरा आशे. शा केलऱ काऩडाचा चौकोनी तुकडा नवनू आभचा पलाभबभान आशे. 
मा ध्लजात आम्शी भशात्भा गांधी , शुतात्भा बगतभवशं , वखुदेल , याजगरुू, नेताजी वबुाऴचंद्र फोव 
मांच्मा वश अवखं्म ळुयलीयांना फघतो. मा ततयंग्माचा वन्भान कयण्मावाठी मा अभबमानात 
वशबागी शोण्माचे आलाशन केरे. 
मालेऱी पलागताथण वऩंूणण चंद्रऩुय ळशय वजरे शोते. यैरी दयम्मान भशाभानल बायतयत्न डॉ 
फाफावाशेफ आंफेडकय, याष्ट्रऩीता भशात्भा गांधी मांच्मा ऩुतऱमारा ऩुष्ऩभारा अऩणण करून अभबलादन 
केरे . त्मानतंय गांधी चौकात जाहशय वबेरा वफंोर्धत केरे . मालेऱी भाजी कें द्रीम गशृ याज्मभतं्री 
श्री शंवयाज अशीय , बाजऩचे ज्मेष्ठ नेते चंदनभवशं चंदेर , बाजऩा स्जल्शाध्मष देलयाल बोंगऱे , 

भशानगय स्जल्शाध्मष डॉ भगेंळ गरुलाड़ े, याजेन्द्र गांधी ,याखी कंचयरालय , याशुर ऩालड़ े, वदंीऩ 
आलायी , अजंरी घोटेकय , वलळार तनम्फाऱकय , याभऩार भवशं ,वबुाऴ कावनगोट्टूलाय, तिजबऴूण 
ऩाझाये आहदचंी प्राभखु्माने उऩस्पथती शोती. ळावकीम वलश्राभगशृ मेथे स्जल्शार्धकायी अजम गलु्शाने 
, ऩोभरव अधीषक अयवलदं वाऱले, वालणजतनक फांधकाभ वलबागाच्मा अधीषक अभबमंता वऴुभा 
वाखयलाड़,े श्री बापकयलाय , श्री कंुबे आदी अर्धकाऱमांनी देखीर पलागत केरे. 


