
*ऩंतप्रधान नयेंद्रबाई भोदी शेच देळातीर वलवभान् म नेतत् ल* 

*शंवयाज अशीय मांना प्रचंड भताधधक् माने जलजमी णय माचे अथवभंरी ी वीधीय भीनटंवीलाय मांचे ालाशन* 

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

शी रोणवबा ननलडणीण देळाच् मा प्रटतीच् मा, जलणावाच् मा ष् वीने अनतळम भश् लऩीणव ाशे  बमभीक् त, जलऴभताभीक् त, 

बीणभीक् त बायत डडजलणे शे भा  ऩंतप्रधान श्री  नयेंद्रबाई भोदी माचें स् लप् न ाशे  स् लातरं्म वैननणांनी स् लातंर्म रामात 
ददरेरे मोटदान जातीऩातीच् मा याजणायणावा ी नवीन देळाच् मा जलणावावा ी शोते  मा ननलडणीण त देळातीर प्र नावंा ी, 
देळाच् मा टवयलावा ी भतदान णयामचे ाशे  मावा ी वलवभान् म नेतत् ल ् शणज ेऩंतप्रधान नयेंद्रबाई भोदी शेच ाशेत  
भोदीजींच् मा स् लप् नातीर बायत डडजल मावा ी ऩीन् शा दणदा णें द्रात बाजऩाच् मा नेतत् लात वयणाय स् थाऩन णय मावा ी 
शंवयाज अशीय मांना प्रचंड भताधधक् माने जलजमी णयाले अवे ालाशन अथवभरंी ी तथा चंद्रऩूय जजल् शमाचे ऩारणभरंी ी वीधीय 
भीनटंवीलाय मानंी णेरे  

दद  1 दजप्रर योजी चंद्रऩूयातीर यडीनंदन रॉन मेथे ामोजजत बाजऩा-शळलवेना-रयऩाई (ा) भशामीतीच् मा फीथ प्रभीं ाचं् मा 
भेऱाव् मात अथवभंरी ी वीधीय भीनटंवीलाय फोरत शोते  मालेऱी भचंालय ा  नानाजी ळाभणी ऱे, जजल् शा ऩरयऴदेचे अ मष 
देलयाल बोंटऱे, शळलवेनेचे जजल् शा प्रभीं वंददऩ टी-शे, भनोज ऩार, भशाऩवय वव  अंजरी डोवेणय, उऩभशाऩवय अननर 
पी रझेरे, ींळार फोंड,े भनऩाचे स् थामी वशभती वबाऩती याशीर ऩालड ेमांच् मावश बाजऩाचे नटयवेलण माचंी उऩजस्थती 
शोती  
मालेऱी फोरतानंा अथवभंरी ी वीधीय भीनटंवीलाय ऩीाे ् शणारे, ऩंतप्रधान नयेंद्रबाई भोदी मांच् मा फददर णॉगें्रव, या रलादी 
णॉगें्रवचे ऩदाधधणायी अनतळम ंारच् मा ऩातऱीलय लक् तव् मे णयीत ाशेत  मा दी प्रचायारा भोदीजींच् मा व् मक् तीभ् लातीर 

टीणलैशळ वमाचं् मा, ् माचं् मा जलणावणाभाचं् मा, रोणदशतणायी ननणवमाचं् मा फऱालय ाऩण उ् तय देणाय ाशोत  भोदीजीचं् मा 
नेतत् लात जलणावाची ऩाच लऴे ल णॉगें्रवची प्रददडव णाऱची व् ता मांची तीरना णेल् माव भोदीजी ंवायंे नेतत् ल दीय-दीय 
ऩमतं ााऱणाय नाशी  मा ननलडणीण त णॉगें्रवरा चायीभींडमा धचत णयत ऩयाबलाची धीऱ चां माचे ालाशन अथवभंरी ी 
वीधीय भीनटंवीलाय मांनी णेरे  

*दीटावऩूय मेथे भशामीतीच् मा प्रचाय णामावरमाचे उदडावन वऩंन् न* 

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

बाजऩा-शळलवेना-रयऩाई (ा) भशामीतीचे उभेदलाय शंवयाज अशीय मांच् मा दीटावऩूय मेथीर ननलडणीण प्रचाय णामावरमाचे 
उदडावन अथवभरंी ी वीधीय भीनटंवीलाय मांच् मा शस् त ेणय मात ारे  मालेऱी जजल् शा ऩरयऴदेचे अ मष देलयाल बोंटऱे, 

बाजऩा नेत ेयाभऩार शवशं, जजल् शा ऩरयऴद वदस् मा योळनी ंान, णेभा यामऩीये, शनीभान णाणड,े रयऩाईचे याजी बटत, 

शळलवेनेचे ळाशरण पारे, जज ऩ  वदस् मा लननता ावीवणय, जमप्रणाळ ंोब्राटड ेादींची प्रभीं उऩजस्थती शोती  
णॉगें्रवच् मा नेतत् लात झारेरी भशााडाडी ् शणज ेभशाट फंधन नवीन भशा टफंधन अवल् माची दवणा मालेऱी फोरतांना 
अथवभंरी ी वीधीय भीनटंवीलाय मानंी णेरी  जलयोधी ऩषाचे णाभ ् शणजे णेलऱ जाती जातीभ मे जलदलेळ ऩवयजलणे शेच 
ाशे  भोदीजींच् मा नेतत् लात मा देळाने चवपेय जलणाव अनीबलरा ाशे  णॉगें्रवच् मा दी प्रचायारा जनताच ऩयंड उ् तय 
देईर ल ऩीन् शा दणदा णें द्रात बाजऩाच् मा नेतत् लात वयणाय स् थाऩन शोईर अवा जल लाव ् मांनी मालेऱी फोरतांना व् मक् त 
णेरा  


