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एनडीए क प लट फोर
के

मा

इयर

भारतीय जनता पाट नेत ृ ववाद राि !य जनताि "क गठब धन,

एनडीए सरकारले आज चार वष, परू ा ग.यो।
लोकसभा चन
ु ाउमा भारतीय जनता पाट को जीतप2छ आज कै 5दन
चौध सालमा 9ी नरे

दईु हजार

मोद ले :धानम "ी पदको शपथ लनु भएको =थयो।

एनडीएस सरकारको चार वष,को काय,काल परू ा

भएको अवसरमा आज नयाँ

5द@ल मा आयोिजत संवाददाता स मेलनमा सरकारका उलिBधहCबारे

:काश पादD

बीजेपीका राि !य अEयF 9ी अ मत शाहले भ नु भयो पाट ले दे शलाई एउटा िGथर
र पारदशH सरकार 5दएको छ।
वहाँले भ नभ
ु यो भारतीय जनता पाट ले कठोर पIर9म गनJ :धानम "ी 5दएको छ
जो KवLवकै लोकK:य नेता हुनह
ु ु छ।
9ी शाहले भ नभ
ु यो एनडीए सरकारले म@
ू यमा=थ 2नय "ण @याउनमा
गरे को छ र दे शको अथ,NयवGथा, संसारको पाचO सबैभ दा

सफलता

ठूलो अथ, NयवGथा हो।

सरकारले नोटब द र जीएसट लागू गनJ जGता मह वपण
ू , 2नण,यहC लएको कुरो
बताउँ दै वहाँले भ नु भयो दे शमा अ5हले
सरकारले कृषक

Pबजुल

नपग
ु ेको गाउँ छै न अ2न

र गर बहCको क@याणका ला=ग आQनो :2तRा परू ा गरे को छ।

पीएम एनडीए गोभ
:धानम "ी 9ी नरे

मोद ले भ नु भएको छ भारतीय जनता पाट

नेत ृ ववाद

एनडीए सरकारले इSछा शिTत र पण
ू , इमा दार का साथ सख
ु द भKव य र
जन5हतमा 2नण,य लएको छ जसVवारा नयाँ भारत 2नमा,णको शC
ु वात भएको छ।
आQना Wवीट स दे शहCमा 9ी मोद ले

भ नु भएको छ चार वष,मा Kवकास, एउटा

जोशपण
ू , आ दोलन भएको छ।
वहाँले भ नु भएको छ सरकारले दे शका जनताको सेवा,प5हले जGतै 2न ठापव
,
ू क
गनJछ। सरकारको चार वष, परू ा भएको उपलXयमा के
जेटल ले
अ2न के

य म "ी 9ी अCण

भ नु भएको छ वैिLवक अथ, NयवGथामा भारत अ5हले पाचO Gथानमा छ
सरकारको उ=चत 2नण,य र उ=चत कावा,ह ले

सशTत नी2त

कमजोर शासकYय नी2त,

भएको छ।

के

य सच
ू ना तथा :सारण म "ी कन,ल राZयवध,न राठौरले भ नभ
ु एको छ

नरे

मोद सरकारको सफलतापव
, चार वष, परू ा भएकोले दे शलाई अझै नयाँ
ू क

उचाईमा लैजान :2तबVध छ।
एउटा Wवीट स दे शमा वहाँले भ नु भएको छ मोद सरकारले
शFादे ]ख लएर आधारभत
ू संरचना अ2न Pबजुल स म गर

GवाG\य सेवा र
सबै Fे"हCमा काम

गरे को छ।
कोट, इनागरु े ट
द^Fण सिTकमको जोरथाङ, राZय द वानी
अदालत हुने प5हलो महकुमा

यायाधीश तथा

या2यक मिजG!े ट

भएको छ।

म`
ु यम "ी 9ी पवन चाम लङले आज अदालत भवनको उVघाटन गनभ
ु, यो।

वहाँले भ नभ
ु यो :जाताि "क सVधा तहCमा=थ आधाIरत
सिTकममा
सरकारले

उ नाइस सय पचहbर सालदे ]ख शC
भएको हो। तथाKप राZय
ु

सबैलाई

:यास गरे को छ

याय 5दनका ला=ग पव
ू ा,धार उपलBध गराउने हरस भव

ताcक कानन
ु को शासन अ तग,त मा2नसहCका समGया तथा

KववादहCको 2नवारण हुन सकोस ्।
बताउँ दै

याय NयवGथा,

याय

त
ु , सGतो र सहज हुनप
ु नJ कुरो

9ी चाम लङले भ नभ
ु यो राZयमा मानव अ=धकार अदालत, अ याचार

अदालत र बाल तथा cकशोर अदालतहC GथाKपत गIरएको छन ् जसमा
:ceयामल
ू क मानदfडको :भावी :योगVवारा बहुआयामी माEयमले

मV
ु दाहCको

चाडै 2छनाफाना गIर छ। म`
ु यम "ीले भ नभ
ु यो जोरथाङमा द वानी

यायालयको

Gथापनाले

वरपर Fे"का मा2नसहCलाई सहायता पgु न जानेछ।

यस अवसरमा

सिTकम उSच

कुमार अिgनहो"ी,

यायधीश

यायालयका म`
ु य

यायधीश

यायम2ू त, सतीश

यायम2ू त, भा कर राज :धान, म "ीहC 9ी

रामबहादरु सBु बा र 9ी एके घतानी

यायधीशहC वIर ट सरकार अ=धकार गण र

अ=धवTताहCको उपिGथ2त =थयो।
सीबीएसई
के

य माEय मक शFा बोड,, सीबीएसईले आज

बाhौ कFाको पIरणाम घोKषत

गरे को छ।
यसमा उतीण, :2तशत 2तरासी दशमलव शू य एक :2तशत छ जो प2छ@लो वष,को
तुलनामा एक :2तशत अ=धक छ।
पर Fामा यो वष, प2न 5ठट हCको पIरणाम असल भएको छ। अठासी दशमलव
तीन एक :2तसत 5ठट हC उतीण, भएका छन ् भने 5ठटाहCको :2तशत अठाbर
दशमलव नौ नौ :2तशत छ।

पीएम मनकY बात
:धानम "ी 9ी नरे

मोद ले भो ल आकाशवाणी बाट मनकY बात काय,eममा

आQनो Kवचार साझा गनह
ु, ु नेछ।
यो, मा सक रे iडयो काय,eमको चौवा लसO :करण हुनछ
े ।
Pबहान एघार

बजीदे ]ख यो काय,eम आकाशवाणी र दरु दश,नका सबै

नेटवक,मा

:साIरत गIरनेछ।
Fे"ीय भाषाहCमा प2न यसको

:सारण हुनेछ।

िTलननेस jाइभ
उbर सिTकममा सं2घक से ताम kाम पlचायत

इकाईको त वधानमा आज

Nयापक सफाई अ भयान गIरयो।
यसमा KवVयाथHहCले .याल प2न 2नकाले। काय,eममा kामीण :ब धन तथा
Kवकास Kवभागका अ2तIरTत िज@लाधीश Kवकास 9ी के आर ल ब,ू भKव य
भारत फाउ डेशनका कम,चार , वाड, पlचायत, सं2घक माEय मक
शFकगण तथा KवVयाथHवग, र आम मा2नसहC सहभागी बने।

पाठशालाका

