
ध्मेमावाठी भनात ननश्चम कयत वभर्ऩित यशा, शभखाव मळ मभऱेर ! 

 

ना. वुधीय भनुगंटीलाय मांचे र्लद्मार्थमािना बालननक आलाशन 

 

देळगौयल नयेंद्र भोदींच्मा ‘ऩयीषा ऩे चचाि २०२३’ चे उत्स्पूति प्रनतवादात थेट प्रषेऩण 

 

  

 

चंद्रऩूय : अंतभिनाळी ननश्चम फांधत ध्मेमावाठी वभऩिण कयणायी भाणवं वभाजात खूऩ भोठी शोतात; भी 
भोठा शोलू ळकतो शे आऩल्मा अंतभिनारा वांगामरा मळका आणण ऩूणि आत्सभर्लश्लावाने ध्मेमावाठी वभर्ऩित 
व्शा शभखाव मळ प्राप्त शोईर" अवे प्रनतऩादन याज्माचे लन, वां्कृनतक कामि ल भत्स्म व्मलवाम भं्ी 
वुधीय भुनगंटीलाय मांनी आज केरे. 

 

ऩंतप्रधान नयेंद्र भोदी मांनी नली ददल्रीत ‘ऩयीषा ऩे चचाि २०२३’ मा कामिक्रभाच्मा भाध्मभातून देळबयातीर 
र्लद्मार्थमाांळी वंलाद वाधरा. चंद्रऩूयभध्मे मा कामिक्रभाचे वलि्  थेट प्रषेऩण कयण्मात आरे. मालेऱी मेथीर 
र्प्रमदळिनी इंददया गांधी वबागशृात  आमोजजत कामिक्रभात ना. भनुगंटीलाय  र्लद्मार्थमाांवभोय फोरत शोते. 

 

 कामिक्रभाव याष्ट्रीम अल्ऩवंखमांक आमोगाचे अध्मष शंवयाज अदशय, बाजऩा जजल्शाध्मष देलयाल बोंगऱे, 

भशानगया बाजऩाचे अध्मष डॉ. भंगेळ गुरलाड,े भाजी उऩभशाऩौय याशुर ऩालड,े बाजऩा भशाभं्ी याजेंद्र गांधी, 
ब्रिजबूऴण ऩाझाये, वुबाऴ कवानगोट्टूलाय, भशानगय मुला भोचाि अध्मष र्लळार ननफंाऱकय, भशानगयचे मुला 
भोचाि भशाभं्ी वुनीर डोंगये, प्रभोद षीयवागय, बाजऩा मुला भोचािचे ऩदाधधकायी मळ फांगये, वत्समभ गाणाय, 

भनोज ऩोतयाजे, आकाळ ठुवे  

भशानगयातीर वलि भंडर अध्मष,वलि भाजी नगयवेलक, नगयवेर्लका वलि आघाडमांचे ऩदाधधकायी, मुला भोचाि 
ऩदाधधकायी, र्लदमाथी, र्लध्माथीनी, ऩारक उऩज्थत शोते. 

 



ना भुनगंटीलाय ऩुढे म्शणारे कक,  वोळर भीडडमाचा दषु्ट्प्रबाल वध्मा धचतंेचा र्लऴम फनरा अवून  ऩंतप्रधान 
नयेंद्र भोदी मांनीदेखीर माफाफत धचतंा व्मक्त कयत  भोफाईरच्मा अनतयेकी नादाऩावून र्लद्मार्थमाांनी 
्लत:रा योखाले अवे आलाशन केरे; माचा गांबीमािने र्लचाय कयामरा शला. ते ऩुढे म्शणारे की, देळाचे 
ऩंतप्रधान र्लद्मार्थमाांळी थेट वंलाद वाधतात, शे पक्त बायतातच शोऊ ळकते शी फाफ आऩल्मावाठी 
गौयला्ऩद आशे. देळगौयल, ऩंतप्रधान नयेंद्र भोदी मांच्मा कुळर नेततृ्सलाभुऱेच जगातीर प्रत्समेक देळ 
बायताकड ेकुतूशराने फघतो आशे, कोयोनालयीर रव ल मोग्म अंभरफजालणी शे जागनतक ऩातऱीलय बायताचे 
भोठे मळ आशे शे देखीर ना. भुनगंटीलाय मांनी अधोयेणखत केरे. 

 

 र्लद्मार्थमाांनी ऩरयश्रभ करून मळ मभऱलून  भोदीजींचे शात फऱकट कयाले अवे आलाशन देखीर 
ना.भुनगंटीलाय मांनी केरे. ते ऩुढे म्शणारे, भुरांची प्रगती शा आई लडडरांना ऩयभोच्च आनंद देणाया षण 
अवतो, त्समांचे ्लप्न ऩूणि कयण्मावाठी तभुचा "ऑटोग्राप" कुणी भागेर एव्शढे मळ्ली व्शा,  अवे आलाशन 
ळलेटी त्समांनी केरे. 


