
*बटाऱी गाललासवमाांकडून ऩांतप्रधान नयेंद्रबाई भोद ांना ळुबेचछ्ा ऩत्रे* 

*बटाऱी गालाचा वलाांगगण वलकाव कयणम्ावाठी वदैल कट फधद् – आ. वधुीय भनुगांट लाय*  

बटाऱी गालाचम्ा वलाांगगण वलकावावाठी भी वदैल कटटफधद् आशे. बटाऱी गालाचम्ा ऩुनलववनाचा 
प्रळन् अततळम मोगम् ऩधद्तीने वलावनुभते वोडवलरा जाईर. मावाठी मेतम्ा टदड-दोन भटशनम्ात 
कें द्र म कोऱवा याजम्भांत्री ना. यालवाशेफ दानले माांना चांद्रऩूयात मेणम्ाचे आभांत्रण टदरे अवनू, 

तम्ाांनी शोकाय टदरा आशे. बटाऱी गालात यवत्े, लाचनारम ल इतय वभवम्ा तातक्ाऱ 
वोडवलणम्ात मेईर. भरा आऩण भतदानाचम्ा रूऩात जो आसळलावद टदरा आशे तो भी वाथव 
ठयलीन, अवे प्रततऩादन वलगधभांडऱ रोकरेखा वसभतीचे प्रभखु तथा भाज़ी अथवभांत्री आ. वधुीय 
भनुगांट लाय माांनी केरे.  
टदनाांक ७ ऑक्टोंफय २०२१ योजी चांद्रऩुय तारकु्मातीर बटाऱी गालात बायतीम जनता ऩाटी तपे 
आमोजजत वेला वभऩवण असबमान कामवक्रभात आ. वधुीय भनुगांट लाय फोरत शोते. माप्रवांगी 
बायतीम जनता ऩाटीचे जजरश्ाधम्ष देलयाल बोंगऱे, जमे्ऴठ् नेते याभऩार सवांश, तारकुा 
बाजऩाधम्ष शनुभान काकड,े जज.ऩ.वदवम्ा वौ. योळनी खान, ऩां.व. वबाऩती वौ. केभा यामऩुये, 

ऩां.व. चे भाजी वबाऩती वशुाव गौयकाय, याकेळ गौयकाय, ककवन उऩये, वौ. अतनता बोमय, भोशन 
डोंगये, अतनर डोंगये आद ांची उऩजथथती शोती.  
मालेऱी फोरताना आ. वधुीय भनुगांट लाय ऩुढे म्शणारे ,ऩांतप्रधान नयेंद्रबाई भोद  माांचम्ा रोकवेलेरा 
२० लऴव ऩूणव झारे. मावाठी बायतीम जनता ऩाटीचम्ा लतीने भा. भोद जीांचम्ा २० लऴावचम्ा वेलेचम्ा 
कामावचा गौयल कयणम्ावाठी वेला वभऩवण असबमान कामवक्रभ बटाऱी मेथे आमोजजत कयणम्ात 
आरा शोता. मालेऱी गालक-माांकडून ऩांतप्रधान नयेंद्रबाई भोद ांना वालवजतनक जीलनाची २० लऴे ऩूणव 
झारम्ातनभीतत् ळुबेचछ्ा ऩोवट्काडवचम्ा भाधम्भातुन देणम्ात आरम्ा.  
मालेऱी बटाऱी ल ऩामर  गालातीर लाचनारमारा वऩ्धाव ऩरयषेची ल इतय ऩुवत्के भाझ्मा 
वथ्ातनक वलकाव तनधीतुन तातक्ाऱ उऩरफध् कयणम्ात मेईर अवे आ. भनुगांट लाय माांनी जाटशय 
केरे. तवेच याजम् ळावनाने २ कोट  रू. थककत केरम्ाभऱेु ऩुराचे फाांधकाभ अधवलट याश रे आशे. 
शा श  प्रळन् तातक्ाऱ वोडवलणम्ात मेईर. ऩामर  ते गचचोर  यवत्ा ल इयई धयण ते बटाऱी 
गालाऩमांतचा यवत्ा रलकयच ऩूणव कयणम्ात मेईर, अवेश  आ. वधुीय भनुगांट लाय मालेऱी भश्णारे. 
भशातभ्ा जम्ोतीफा पुरे ळेतकय  कजव लाटऩ मोजना २०१९ अांतगवत चांद्रऩूय जजरश्मातीर १९२१ 
तवेच छत्रऩती सळलाजी भशायाज ळेतकय  वनभ्ान २०१७ मोजनेचा राब ३६७८९ ळेतक-माांना 
टदलाऱीचम्ा आधी कजवभुक्तीचा राब देणम्ाचम्ा दृऴट् ने तल्य त कामवलाश  कयणम्ात मेईर अवेश  
आ. वधुीय भनुगांट लाय माांनी वाांगगतरे. 
मालेऱी देळगौयल नयेंद्रबाई भोद  माांनी देळारा जगाचे नेततृल् कयणम्ावाठी वषभ फनवलणम्ाचे 
वल्ऩन् फाऱगरे आशे. त ेआऩण ऩूणव कयणाय आशोत. मावाठी वलवलध मोजनाांचम्ा भाधम्भातुन 
कामव वरुू आशे. माभधमे् देळातीर १० कोट  गय फ कुटूांफाांना ५ रष रू. चे आयोगम् वयुषा कलच 



आमुऴम्ान बायत मोजनेतून टदरे. देळातीर ९९ टक्के गालाांभधमे् ळौचारम, वल्चछ्तागशृाची 
लम्लवथ्ा केर  आशे. ८ कोट  गय फ कुटूांफाांना उजल्रा गॅव मोजनेचा राब सभऱलून टदरा. 
देळातीर १३८ कोट  रोकवांखमे्रा १ रू. भटशनम्ात, लऴावरा २ राख रूऩमाांचा वलभा अऩघात 
मोजना राग ूकेर  आशे. भातलृांदन मोजनेभधून ५ शजाय रू. गबवलती भटशरेरा राग ूकेर . 
जागततक भशाभाय  कोवलड ने जगाचे कां फयड ेभोडरे अवताना ल बायतातश  अनेक भखुम्भांत्रमाांनी 
शात टेकरे अवता ऩांतप्रधान नयेंद्रबाई भोद  शे खांफीयऩणे मा रढाईचम्ा वाभनम्ावाठी उबे याशून २ 
रष ८६ शजाय कोट  रूऩमाांची गय फ करम्ाण मोजना वरुू केर . तम्ा भधुन नागरयकाांना भोपत 
धानम् देणम्ात आरे. २० कोट  भटशराांचम्ा खातम्ाभधमे् ५०० रू. भटशना देलून गोयगय फ 
वत््रीमाांना भदतीचा शात देणम्ात आरा. कोणतम्ाश  वांकटारा न धाफयता प्रतमे्क गय फारा 
वनभ्ानाने उबे याशणम्ाचे धैमव ऩांतप्रधान नयेंद्रबाई भोद जीांनी नागरयकाांना टदरे आशे. प्रतमे्क 
ळेतक-माचम्ा खातम्ाभधमे् लऴावरा ६ शजाय रूऩमे १२ कोट  ळेतक-माांचम्ा थेट खातम्ात 
देणम्ावाठी ७२ शजाय कोट  रूऩमे तनधी उऩरफध् करून टदरे. ळेतक-माांचम्ा खातम्ात एलढे ऩैवे 
उऩरफध् करून देणाया ऩटशरा ऩांतप्रधान नयेंद्रबाई भोद  आशे. गालोगाली वलज ऩुयलठा करून 
गय फाांचम्ा झोऩडीत प्रकाळ ऩुयवलणम्ाचे कामव ऩांतप्रधानाांनी केरे आशे. भश्णनूच वेला वभऩवण 
असबमान देळबय याफवलणे ल ऩांतप्रधानाांचम्ा ऩाठीळी उबे याशणे आऩरे नागरयक भश्णनू कतवलम्च 
आशे, अवेश  आ. भनुगांट लाय भश्णारे. 
आ. भनुगांट लाय माांनी बटाऱी गालाच्मा वलकावावाठी 2 कोट  रु तनधी उऩरब्ध केरा अवनू 
त्मातून गालात वीभेंट यथते , फांटदथत नाल्मा अळी वलवलध वलकावकाभे कयण्मात आर  अवल्माचे 
वाांगत भाज़ी ऩांचामत वदथम वबुाऴ गौयकय म्शणारे की आ. भनुगांट लाय माांच्मा वायखा द्रष्टा 
नेता आम्शारा राबरा शे आभचे बाग्म आशे. त्माांच्मा ऩुढाकायाने आभच्मा गालाचा चेशयाभोशया 
फदररा अवल्माचे वबुाऴ गौयकय म्शणारे. 
मालेऱी ऩांतप्रधान नयेंद्रबाई भोद  माांनी याफवलरेरम्ा मोजनाांचम्ा राबाथ ्वमाांचा वतक्ाय कयणम्ात 
आरा. मात प्राभखुम्ाने ककवान वनभ्ान तनधी वांदबावत अतनर नथथ्ु सरऩटे, रवीकयणावांदबावत 
तुकायाभ वऩांऩऱकय, उजल्रा गॅव मोजनेवांदबावत ळकुां तरा आकनुरलाय, ळौचारमावांदबावत बाऊयाल 
तुयाणकय, ऩांतप्रधान भाततृल् लांदन मोजनेवांदबावत वरयता भयवक्ोरशे्, भोपत धानम्ावांदबावत सळतर 
यामऩुये, ऩांतप्रधान घयकुर आलाव मोजनेवांदबावत वारयका वांतोऴ तनलरकय, माांचा वतक्ाय कयणम्ात 
आरा. तम्ाचप्रभाणे गोंडलाना वलद्माऩीठात एभ.ए. इकोनॉसभक्वभधमे् वलळेऴ प्रावलणम् प्राऩत् 
केरम्ाफद्दर प्रवलण उऩये माांचा वतक्ाय कयणम्ात आरा. कामवक्रभाचे प्रावत्ावलक देलयाल बोंगऱे 
माांनी केरे. आबाय प्रदळवन वबुाऴ गौयकाय माांनी केरे. 
 


