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ऩंतप्रधान नयें द्रबाई भ दी मांमा नेत् लातीर ाेंद्र वयाायने बायतारा नली ओऱख ददरी आशे . प्रधानभंत्री जनधन

म जना, उज्लरा गलव म जना, भुद्रा म जना, लछ बायत भिबमान, ाौळल्म वलााव, भेा इन इंडिमा, आमुष्मभान बायत,

प्रधानभंत्री जनआय ग्म म जना, प्रधानभंत्री रमयभम गी भानधन म जना, प्रधानभंत्री फावान वन्भान ननधीमा भामभातुन
द न शे क्टय जिभन भवरेल्मा ळेता-मांना 12 ा टी ळेता-मांना 6 शजाय रू. भथथवशाय्म दे ण्माचा भशलऩुणथ ननणथम

भळा वलवलध र ााल्माणाायी म जनांमा भामभातन
ु ाेंद्र वयाायने बायतारा प्रगतीऩथालय भ्ेवय ाेरे आशे. मेमा

र ावबा ननलिणुाीत ऩन्
ु शा दे ळात बायतीम जनता ऩाटेचे वयााय थावऩत श ईर ल नयें द्रबाई भ दी ऩन्
ु शा ऩंतप्रधान
श तीर मादृष्टीने वलजमाचा वंाल्ऩ आम्शी ाेरा आशे . दे ळातीर जनता आभमा मा वंाल्ऩारा ऩण
ु थ ऩाळफऱ दे ईर
भवा वलळलाव याज्माचे भथथभत्र
ं ी वध
ु ीय भुनगंटीलाय मांनी मक्त ाेरा.

दद. 03.03.2019 य जी चंद्रऩूय जजल्शमातीर फल्रायऩुय मेथे आम जजत वलजम वंाल्ऩ यलरीमा ळुबायं ब प्रवंगी बाजऩा
ऩदाधधाायी ल ाामथामाांना तवेच नागरयाांना वंफ धतांना भथथभंत्री वध
ु ीय भुनगंटीलाय फ रत श ते. मालेऱी फ रतांना

ऩुढे म्शणारे, वंयषण भंत्रारमावाळी 3 राख ा टींचे फजेट भ दी वयाायने जाशीय ाेरे आशे . 40 लऴाथऩावन
ु प्ररंबफत लन
यँा लन ऩेंळन म जनेची प्रबाली भंभरफजालणी ाेंद्र वयाायने ाेरी आशे . भ दी वयाायमा ाामथााऱात य जगायामा
वंधी लाढल्मा भवन
ु टाटथ भऩ, टँ िभऩ मा म जनांना वलळेऴ प्र वाशन ददरे गेरे. भशाभागथ वलाावात बायत जगात

प्रथभ क्रभांाालय आरा भवुन दे ळात दयय ज 27 फाभी भशाभागाथचे ननभाथण ाेरे जात आशे . टाटथ भऩ म जनेत बायत

जगातीर दव
ु -मा क्रभााांचा वलाथत भ ळा शफ ळयरा आशे . नयें द्रबाई भ दी मांमा ाेंद्र वयाायमा ाामथााऱात लछता
िभळन शे याष्रीम आंद रन फनरे आशे . भवे वलवलध ननणथम घेत नयें द्रबा यनी मा दे ळारा वलाावामा भागाथलय भ्ेवय
ाेरे आशे . दे ळामा वुयषेमा प्रश्नालय ाणखय ननणथम घेत मा दे ळाची भान झा
ु ू दे णाय नाशी भळी बुिभाा घेत

बायतारा भजेम आणण भजजंक्म फनवलण्मावाळी मांनी ाेरेरे प्रमन बायतीम जनता ाामभ भयणात ळे लेर, भवेशी
मालेऱी फ रतांना म्शणारे.
चंद्रऩूय-फल्रायऩयु भागाथलयीर वलवाऩुय मेथीर ट रनाक्मालन न शी वलजम वंाल्ऩ यलरी ननघारी फल्रायऩुय ळशयातीर वलथ
प्रभख
ु भागाांलन न भागथक्रभण ायत शी यलरी ळशयातीर बाजऩा जनवंऩाथ ाामाथरमात वलवजजथत झारी. बाजऩा

ाामथामाांनी ददरेल्मा फपय दा फाय भ दी वयााय मा घ ऴणेने फल्रायऩुय ळशय नननादन
ु गेरे. मालेऱी आभदाय

नानाजी ळाभाुऱे , बाजऩाचे ज्मेष्ळ नेते तथा लनवलााव भशाभंिऱाचे भमष चंदनिवंश चंदेर, जजल्शा ऩरयऴदे चे भमष
दे लयाल बोंगऱे , बाजऩाचे जजल्शामष शयीळ ळभाथ, बाजऩा नेते प्रभ द ािु, जजल्शा ऩरयऴदे चे वभाज ाल्माण वबाऩती

बिजबुऴण ऩाझाये , चंद्रऩूय भनऩाचे थामी विभती वबाऩती याशुर ऩालिे, वुबाऴ ाावनग ट्टुलाय, ाािळनाथ िवंश, भननऴ
ऩांि,े ननरेळ खयफिे, याजु दायी, वौ. िभना चौधयी, ऩंचामत विभती फल्रायऩयु चे वबाऩती ग वलंद ऩ िे, फाळ य ऩंददरलाय,
लाभी यामफयभ, वायीाा ानाभ, जमरमयी भ शुरे, भरूण लाघभाये , नयवय्मा मेनगंदरलाय, यणंजमिवंश, आिळऴ दे लतऱे ,
भुरचंद ळभाथ आदद बाजऩा ऩदाधधाायी ल ाामथामाांची भ ळमा वंयमेने उऩजथती श ती.

