
*ऩंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी याचं् या हाषीर शभाऱा मोाया शं याना उऩथितथत राष याचे ा ्थमंंरी स शीधसर मीनटंवीळार याचंे ा 
आळाषन* 

*1 एप्रप्रऱ रोहस शकालस 10 ळाहता ळधा ंयाथा ऩंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी याचंे स हाषीर शभा* 

======================================================================= 

ऩंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांच् या नात् ळाखालाऱी कें द्रात शरकार त थाऩन झाल् याऩाशीन दाऴाच् या शळ ंत तरातसऱ नाटिरकांचे ा 
प्रळकाश षा ऩंतप्रधानांचे ा ध् याय राषीऱा आषाश ऴातकरी, ऴातमहीर, कामटार, महषऱा, यीळक, प्रळद्याथी- प्रळद्याथींनस, यीळा, 
उद्योहक, शैन् य दऱ ्ऴा शळ ंटवकाचंे ा प्रळचे ार करत रत ता प्रळकाश, ऩायाभीत शीप्रळधा, प्रळमानतल बाधंणस ्ऴा प्रळप्रळध 
सारी ात प्रटतसचे स शऴखालरा टाात मोदीहसंच् या नात् ळात आऩऱा दाऴ रनरंतर प्रळकाशाच् या माटांळर आटाकी चे  करीत आषाश 
राष्ट रप्रऩता मषा मा टांधसहसंच् या ळधा ंथिहल् षयात ऩंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी प्रचे ार द -याशााी यात आषातश या दाऴाऱा 
बऱऴाऱी राष्ट र कर याशााी नळस उहा ंआ ण मोाी ऴ तस टाळीन ता हाणार आषाश  यांच् या या प्रळराव शभाऱा 
नाटिरकांनस मोाया शं याना उऩथितथत राष याचे ा आळाषन ्थमंंरी स तथा ळधा ंथिहल् षयाचे ा ऩाऱकमंरी स शीधसर मीनटंवीळार 
यांनस का ऱा आषाश 
हदश 31 माचे  ंरोहस ळधा ंयाथा आयोथिहत भाहऩा-शऴळशाना-िरऩाई (आ) मषायीतसच् या ऩदाकधका-यांच् या बाैक त ्थमंंरी स 
शीधसर मीनटंवीळार बोऱत षोताश हदश 1 एप्रप्रऱ रोहस ळधा ंयाथा आयोथिहत ऩंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी याचं् या हाषीर शभाच् या 
तयारीचे ा आढाळा टा याशााी या बाैक चे ा आयोहन कर यात आऱा षोताश या बाैक ऱा आश ऩकंह भोयर, भाहऩाचे ा 
थिहल् षाध् यस राहाऴ बकाना, नटराध् यस ्तीऱ तराला , शंटवन मंरी स टींडी  काळला , शीधसर हदळा, ्प्रळनाऴ दाळ, हयंत याराळार, 

ऩंकह शायंकार, प्रऴातं बीरऱा आदीचंे स प्रामी याना उऩथितथतस षोतसश 
याळालस बोऱतानंा शीधसर मीनटंवीळार ऩीढा म् षणाऱा, ऴातक-यांच् या खाला यात दरळवी शषा षहार रूऩया हमा कर याचे ा 
रनणयं ळ  या रनणयंाचे स  ळराना झाऱाऱी ्ंमऱबहाळणस, प्रधानमंरी स प्रऩक प्रळमा योहना, ग्राम शशचंे ाई योहना, शॉईऱ 
षाल् थ काड ंथितकम, शीकन् या शमध्् दी योहना, धनऱक्ष् मस योहना, बावी बचे ाओ बावी ऩढाओ योहना, प्रधानमरंी स शीरक्षसत 
मात् ळ ्शभयान, प्रधानमरंी स हनआरोग् य योहना, आयीष्ट यमान भारत, माक इन इंडडया, थितकऱ इंडडया, मीद्रा योहना, त वावं 
्ऩ योहना ्ऴा प्रळप्रळध योहनांच् या माध् यमातीन दाऴातसऱ शळ ंशामान् य हनताऱा न् याय दा याचे ा यऴत ळस प्रय न 
ऩंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनस का ऱा आषाश शनै् य दऱाचे स ळन रकक ळन ऩेंऴन षी माटणस टाल् या कक याक ळवााऩाशीन 
प्रऱंबबत षोतसश षी माटणस नरेंद्रभाई मोदींनस ऩीण ंकरुन शैन् य दऱात चे ैतन् य रनमाणं का ऱाश शथिहकंऱ त राईक, ए्र 

त राईकच् या माध् यमातीन आतंकळादाऱा चे ोखाल उ तर दात शैन् य दऱाचे ा मनोबऱ उंचे ाळणारा नरेंद्रभाई या दाऴाचे ा भीवण 
आषाश ्ऴा या प्रळकाश ऩीरुवाऱा ऐक याशााी ळधा ंथिहल् षयातसऱ नाटिरकांनस या हाषीर शभाऱा मोाया शं याना उऩथितथत 
राषाळा ्शा आळाषन ्थमंंरी स शीधसर मीनटंवीळार यांनस का ऱाश 
या बैाक ऱा भाहऩा, शऴळशाना, िरऩाई (आ) चे ा ऩदाकधकारी, कायकंते मोाया शं याना उऩथितथत षोताश ्थमंरंी स शीधसर 
मीनटंवीळार यानंस या शभाच् या तयारीचे ा आढाळा टातऱाश ऩंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांचे स हाषीर शभा हदश 1 एप्रप्रऱ रोहस 
शकालस 10 ळाहता ळधा ंयाथसऱ त ळाळऱंबस प्रळद्याऱयाच् या मैदानात आयोथिहत कर यात आऱी आषाश 

 


