*ऩंतप्रधान ऩदाशाठी नरें द्रभाई मोदी षाच शसम ऩयााय - शध
ु ीर मन
ु गंटीळार*
*गडचचरोऱी – चचमुर ऱोकशभा सेत्रात अऴोक नेते यांना प्रचंड मताचधक्याने जळीयी करयाचे ाळाषन*
=====================================================================
शळाशामान्य ीनतेऱा िदऱाशा दे णारे अनेक िनणाय ऩंतप्रधान नरें द्रभाई मोदी यांच्या नेत् ळातीऱ केंद्रशरकारने गेया

ऩाच ळवाात घेतऱे ाषे त. ायष्ु यमान भारत या शारीी मषळाकांसी योीना ीाषीर कन न ाका अभुतऩळ
ु ा शंकऩनेऱा

मोदीीींनी शाकार केऱे ाषे . भारतातीऱ 50 कोटी ऩेसा ीास्त शळाशामान्य ीनतेच्या ायुष्यात या योीनेने ारोय
शंदभाात मोठा िदऱाशा िदऱा ाषे . ीगातीऱ कोणयाषी दे ऴात अऴी योीना ाीळर प्रयसात अमऱात ाऱी नाषी.
अऴी योीना केळल ऩंतप्रधान नरें द्रभाई मोदी यांनी भारतात अमऱात ाणऱी. षा दे ऴ प्रगतीचया मागााळर अग्रेशर
करयाशाठी ऩन्
ु षा ाकदा मोदी शरकार केंद्रात शतान ढ षोणे ाळयक ाषे . याशाठी गडचचरोऱी-चचमुर ऱोकशभा

मतदार सेत्रात अऴोक नेते यांना प्रचंड बषुमताने जळीयी करयाचे ाळाषन अथामंत्री शध
ु ीर मुनगंटीळार यांनी केऱे.
िद. 3 ाजप्रऱ रोीी गडचचरोऱी जीषयातीऱ कोरची येथे ायोजीत ीाषीर शभेत अथामंत्री शुधीर मुनगंटीळार बोऱत षोते.
याळेली भाीऩा-शऴळशेना-ररऩाई (ा) मषायत
ु ीचे उमेदळार अऴोक नेत,े ऩाऱकमंत्री राीे अंबरीऴ मषाराी, ा. डॉ.

दे ळराळ षोली, ा. क्ष्णा गीबे, भाीऩा नेते बाबुराळ कोषले यांच्याशष मषायुतीच्या ऩदाचधकां-याची उऩजस्थती षोती.

याळेली बोऱतांना अथामंत्री शध
ु ीर मुनगंटीळार ऩुढे म्षणाऱे, ायुष्यमान भारत,प्रधानमंत्री ीनारोय योीना, उज्ळऱा

गॅश योीना, ीनधन योीना, स्टँ ट अऩ,स्टाटा अऩ योीना अऴा जळजळध मषळाकांसी योीनांच्या माध्यमातुन ऩंतप्रधान
नरें द्र मोदी यांनी दे ऴाऱा प्रगतीच्या मागााळर अग्रेशर केऱे ाषे . क्वी सेत्राच्या शसमीकरणाशाठी, ऴेतक-यांच्या

िषताशाठी अनेक िनणाय यांनी घेतऱे ाषे . 12 कोटी ऴेतक-यांच्या ीायात 6 षीार रूऩये ीमा करयाचा िनणाय ळ

या िनणायाची ताकाल अंमऱबीाळणी करयाची िनजचतच अशभमानास्ऩद ाषे . दे ऴाची ाचथाक ऩररजस्थती ीशीऴी
भक्कम षोईऱ यानुशार ऴेतक-यांशाठी ीाषीर या मदतीत ळाढ करयाचा केंद्र शरकारने व्यकत केऱेऱा मानश

अितऴय मषळऩुणा ाषे . ऱाभा्याांच्या ीायात थेट ऩेशे ीमा करयाच्या िनणायामल
ु े 42 षीार कोटी न ऩयांची बचत
षोणे षी अितऴय मषळऩुणा बाब ाषे . ातंकळादी षयाशंदभाात ाधीचे शरकार केळल इऴारे द्यायचे मात्र

मोदीीींनी शीीकऱ स्राईकच्या, ाअर स्राईकच्या माध्यमातन
ु बाणेदार उतर दे ळन
ु दे ऴाच्या शरु सेबाबत ाऩऱी

शीगता शशध्द केऱी ाषे . दे ऴाऱा प्रगतीच्या मागााळर अग्रेशर करयाशाठी ऩुन्षा ाकदा मोदी शरकार केंद्रात शतारूढ
व्षाळे याशाठी ऩररश्रम घेयाचे ाळाषन यांनी याळेली बोऱतांना केऱे.

याळेली बोऱतांना मषायुतीचे उमेदळार अऴोक नेते यांनी शबका शाथ शबका जळकाश या ऩंतप्रधान नरें द्रभाई मोदी

यांच्या शुत्राशुनार गडचचरोऱी-चचमुर ऱोकशभा सेत्राच्या जळकाशाशाठी ाऩण कटीबध्द अशयाचे प्रितऩादन केऱे. या
जीषयात जळकाशाशाठी मोठया प्रमाणाळर िनधी ाऩण ीेचन
ु ाणऱा. भजळष्यातषी षा ऱोकशभा मतदार शंघ
जळकाशाच्या मागााळर अग्रेशर ठरे ऱ याशाठी ाऩण शळाऴक्तीनीऴी प्रयन करू अशेषी ीा. अऴोक नेते याळेली
बोऱतांना म्षणाऱे.

िद. 3 ाजप्रऱ रोीी गडचचरोऱी जीषयातीऱ कोरची, धानोरा ाणण शशरोंचा येथीऱ ीाषीर शभांना अथामंत्री शध
ु ीर
मुनगंटीळार यांनी शंबोचधत केऱे. या ीाषीर शभांना नागररकांची मोठया शंख्येने उऩजस्थती षोती.

