
"देळ वलोऩरय" चा नाया फरुदं कयीत वलश्लगौयल मुगऩरुुऴ ऩंतप्रधान नयेंद्र भोदींनी ददराम अभतृकारीन 
अथथवंकल्ऩ   

 

ना. वुधीय भनुगंटीलाय मांनी केरे ववलस्तय वलश्रेऴण  

 

नागऩूय बाजऩच्मा लतीने 'फजट ऩय चचाथ'  

 

नागऩूय ; आगाभी  २५ लऴाथचा काऱ आऩण ‘अभतृ काऱ’ भानरा आशे. देळगौयल ऩंतप्रधान भा.नयेंद्रजी भोदी 
मांनी दीघथकारीन वलचाय करून मा  २५ लऴाांचा वलचाय करुन "देळ वलोऩरय" चा नाया फुरंद 
कयत  अभतृकारीन अथथवंकल्ऩ  बायतारा ददरा अवल्माचे प्रततऩादन  याज्माचे लन, वांस्कृततक ल 
भत्सस्मव्मलवाम भंत्री ना. वधुीय भुनगंटीलाय मांनी  केरे.  

 

बायतीम जनता ऩाटी आर्थथक प्रकोष्ठ तपे नागऩुयात  ‘फजट ऩय चचाथ’ मा कामथक्रभाचे आमोजन 
वीताफडीतीर आळीलाथद रॉनभध्मे कयण्मात आरे शोते. मालेऱी प्रभुख लक्ता म्शणून ते फोरत शोते. 
व्मावऩीठालय वीए जमंत यानड ेल बाजऩा भशानगय अध्मष,आभदाय प्रलीण दटके उऩस्स्थत शोते.  

 

ऩुढे फोरताना ना.भुनगंटीलाय म्शणारे, ऩूली अथथवंकल्ऩात काम स्लस्त काम भशाग, आऩल्मारा ल आऩल्मा 
षेत्रारा काम मभऱारे माचाच वलचाय शोत शोता. भात्र, वलश्लगौयल श्री.नयेंद्रजी भोदी ऩंतप्रधान 
झाल्माऩावून देळारा काम मभऱारं ककंला देता मेईर मा  फाफतीत वलचाय शोऊ रागरा आशे. 

भोदी मांनी वळंोधन मा वलऴमाकड ेगांबीमाथने रष ददरे आशे. "जम अनुवंधान " शा नाया फुरदं केल्मानेच 
देळात आणण देळाफाशेय वुद्धा कोवलड ची रव भोठ्मा प्रभाणात आऩण देऊ ळकरो शी खूऩ भोठी उऩरब्धी 
अवून अमबभानाची फाफ आशे अवे ते म्शणारे.  

 

'लंदेबायत' वायख्मा गाडमांचे तनमोजन करून प्रलाळांना वभाधानाची मात्रा भा.भोदींजीनीं ददरी आशे. लऴथ 
२०११ भध्मे तत्सकारीन कें द्रीम अथथभंत्री र्चदंफयभ मांच्मा काऱात आऩण  आर्थथक फाफतीत जगात  १० व्मा 
स्थानालय शोतो. भात्र, आता आऩण ५ व्मा स्थानालय आरो आशे.  



 

भागीर वयकायचे ६६ लऴथ ९ भदशने ११ ददलव वलरुद्ध भोदी वयकायचे ८ लऴे ८ भदशने ९ ददलव मा 
काऱाची काम वलळऴेत् यादशरी आशे माचा वलचाय केरा तय भोदीनंी देळारा ददरेल्मा वलवलध मोजनांभुऱे 
आज केलऱ ८ लऴाथत बायताने भोठी प्रगती केरी अवल्माचे ना.भुनगंटीलाय म्शणारे. मावश भागीर ८ 
लऴाथत कें द्र वयकायने केरेल्मा वलवलध काभांची ल मोजनांची भादशती देत कें द्र वयकायच्मा काभालय, 

रोकोऩमोगी मोजनांलय प्रकाळ टाकरा.   

 

 

८० कोटी रोकांना भोपत धान्म !  

 

कुणीशी उऩाळी झोऩू नमे, म्शणून नयेंद्र भोदींनी कोयोना काऱात वव्ला दोन राख कोटी खचथ करून २८ 
भदशन्माऩमांत ८० कोटी रोकांना भोपत धान्म ददरे. वध्मा चीनभधीर कोयोना रुगणांची वंख्मा राखोंच्मा 
घयात आशे. भात्र, चीन खया आकडा रऩवलत आशे. भात्र, बायतात वध्मा केलऱ १ शजाय ३४२ रुगण वकक्रम 
आशेत.  

 

शय घय मोजना, आमुष्मभान बायत माच्मा मळस्ली लाटचारीची भादशती देऊन ना.भुनगंटीलाय मांनी 
फजेटभध्मे ऩमथटनारा भोठे प्रोत्सवाशन मभऱारे अवल्माचे वांर्गतरे. तवेच नारेवपाई ऩावून तय भोठ्मा 
उद्मोजकांऩमांत प्रत्समेक व्मक्तीचा मात वलचाय केरा अवल्माचेशी ते म्शणारे.  

 

भा.जमंत यानड ेमांनीशी कें द्र वयकायच्मा अथथवंकल्ऩालय वलस्ततृ वललेचन केरे.कामथक्रभाचे प्रास्तावलक 
भा.र्गयधायी भंत्री मांनी केरे आणण बाजमुभो प्रदेळ भशाभंत्री मळलानी दाणी मांनी वंचारन तय आबाय 
प्रदळथन वीए जुल्पेळ ळाश मांनी केरे. 


