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इडीपे डे ट डे – पीएम
राले आज 71औं वत ता
राजधानी

दवस मनायो।

द*ल+को लाल -क*ला .ा/चरमा आज 1बहान .धान मंी 4ी नरे 5

मोद+ले रािय 6वजा फहराउनु भयो।
भ नभ
ु यो

यस अवसरमा रािय

–

दे श

शाि त,

एकता

र

रालाई स<बोधन गद> .धान मंीले
सAभावनाले

सा<.दाCयकताको Dवषले दे शलाई क ह*यै राGो गद> न।

च*छ

अCन

जाCतबाद

र

सबैलाई साथमा Iलएर अCघ

बKनु दे शका संकृCत र पर<पराको हसा हो भनी बताउँ दै वगNका माCनसहOलाई
साथ Iलएर दे शलाई अCघ बढ़ाउनप
ु छN ।

Qटाचारलाई Cनय ण गनN सरकार सSम

भएको कुरो बताउँ दै .धान मंीले भ नभ
ु यो।

सरकार तीन वषNमा एक लाख 25

हजार करोड़ ODपयाँको कालो धनको पXो लगाउन सफल भएको छ।

नयाँ भारतको

गठन गनZ आ[हान गद> 4ी मोद+ले यतो भारतको CनमाNण गनZ .Cत\ा Iलनभ
ु यो
जसमा .]येक [यि^तले अCघ बKने पण
ू N अवसर पाउनेछन ् अCन जो वaछ र
वथ हुनेछ अCन जसले वराजको सपनालाई साकार बनाउनेछ।

इिडपे डे ट डे - टे ट
Iसि^कमले पCन आज 71औं वत ता दवस भ[य Oपमा मनायो।
अवसरमा राcयका DवIभ न भागमा समारोहहO आयोिजत भए।

यस

राजधानी

गा तोकको पा*जोर टे dडयममा आयोिजत मe
ु य समारोहमा मe
ु य मंी 4ी पवन
चामIलङले रािय 6वजा फहराउनका साथै DवIभ न कि ट जे टका परे डको सलामी
Iलनु भयो।

राcयवासीलाई स<बोधन गद> मe
ु य मंीले Dवगत 24 वषNमा आgनो

सरकारले अपनाएका Dवकासीय र क*याणकार+ नीCत र कायNhमहOबारे
भयो।

.काश पानुN

वहाँले भ नु भयो – सरकारले माCनसहOका Cन<नतम आवiयकताहO परू ा

गjरसकेको छ र अब गण
ु ा]मक Dवकास गनNमा 6यान दइनेछ।

वहाँले भ नभ
ु यो –

राcयमा अवसरहOको कुनै कमी छै न तर सज
ृ ना भएका अवसरहOबाट फायदा
उठाउन Iसि^कमका माCनसहO तयार हुनप
ु छN न भने राcयबा हरका माCनसहOले
यसको लाभ उठाउनेछन।्

4ी चामIलङले 15 वषNस<म मटर रोलमा कायNरत

कमNचार+हOको सेवा CनयIमत गनZ, सरकार+ चाकार+ पाउने उमेरको सीमा बढ़ाएर 40
गjरएको र तदथN कमNचार+हOले समान Oपमा वेतन पाउने घोषणा पCन गनुN भयो।
समारोहमा राcय सरकारका कमNचार+हOलाई राcय सेवा परु कार, पIु लस पदक अCन
दशk र बाlk कSाको बोडN पर+Sाका सवm]कृठ DवAयाथnहOलाई परु कार .दान
गjरयो।
सी.एम मजNर एड Iसि^कम सoजे^ट
मe
ु य मंी 4ी पवन चामIलङले आफू जीDवत रहे स<म Iसि^कमलाई अO
Dवलय हुन न दने घोषणा गनुN भएको छ।
समारोहलाई

स<बोधन

गद>

मe
ु य

मंी

गा तोकमा आज वत ता
4ी

चामIलङले

Iसि^कम

दवस

दाजnIलङ

Dवलयस<ब धी Dवषयमा/थ तीp .Cत-hया [य^त गनुN भयो र भ नभ
ु यो – Dवलयको

कुरा ज-जसले गद> छन ् उनीहO नै Dवलयका पSधर रहे का छन।्
Iमdडयामा क/थत Oपमा एकजना गैर िज<मेवार [यि^तको

सोIसयल

टqपणीलाई Iलएऱ

Iसि^कम दाजnIलङ Dवलयको कुरा उठाउने काम भइरहे को बताउँ दै 4ी चामIलङले
भ नभ
ु यो – के 5 सरकारले पCन Dवलय गनN चाsयो भने हामी ]यसको Dवरोध
गनZछौ।

वहाँले भ नभ
ु यो – Iसि^कम Dवरोधी कामहOलाई सहन गjरने छै न।

आgनो व^त[यमा मe
ु य मंीले Iसि^कम सoजे^ट स<ब धी Dवषयको पCन उ*लेख
गनभ
ुN यो

र भ नभ
ु यो – यसलाई Iलएर अ हले जनतालाई Qममा पानZ काम

भइरहे छ।

वहाँले भ नभ
ु यो – यसअCघ पCन 1997 सालमा सरकारले Iसि^कम

सoजे^ट हटाउने .यास गjररहे छ भ ने उड़ ते खबर फैलाएर सरकार+ कमNचार+,
DवAयाथn र आम माCनसहOलाई सड़कमा उतानZ काम गjरएको /थयो।
सoजे^ट स<बि ध Dवषय अ हले
चामIलङले भ नभ
ु यो –
Oपमा पालन गनZछ।

यायालयमा Dवचाराधीन रहे को

Iसि^कम

कुरो बताउँ दै 4ी

यायालयले जे फैसला सन
ु ाउँ छ ]यसलाई सरकारले पण
ू N

वहाँले भ नभ
ु यो एसडीएफ पाटvको गठन अनa
ु छे द 371’एफ‘

लाई बचाउनका Cनि<त भएको हो।

.ेIसडे ट एड गभनNर
वत ता दवसको पव
ू N स 6यामा हज रावासीको नाउँ स दे शमा रापCत
4ी रामनाथ कोIभ तले 2022 सालस<ममा नयाँ भारतको CनमाNण गनZ आ[हान
गनभ
ुN यो र भ नभ
ु यो – नयाँ भारतमा गण
ु ा]मक वाxय रSा र पोषण भएको
यतो दयालु समाज हुनप
ु छN , जसले Iलंग र धाIमNक पृ ठभIू मको आधारमा भेदभाव
नगरोस।् ऱापCतले भ नभ
ु यो – यतो तयालु समाजमा पार<पjरक Oपमा विyचत
वगN, अनस
ु /ू चत जाCत, जनजाCत, आय पछौटे वगN र द[यजनहO रािय Dवकासीय
.-hयाका अंग ब नप
ु छN । माCनसहOलाई वत ता दवसको अवसरमा

बधाई र

शभ
ु कामना

ददz राcयपाल 4ी 4ीCनवास पा टलले भ नभ
ु एको छ – राcयले सबै

Sेमा मह]वपण
ू N .गCत गरे को भए तापCन दे शको सवmXम राcय ब नका Cनि<त
धेरै माईलखु{ट+ पार गनNपछN ।

राcयपालले भ नभ
ु यो – Iसि^कम सानो राcय

भएपCन यसको दशNन मह]वकांSी छ।

4ी पा टलले माCनसहOको सामािजक

आ/थNक Dवकासको ल|य .ािqतका Cनि<त सहयोग पय
ु ाNउने अपील गनुN भएको छ।

पIु लस मेडल
यो वषN वत ता दवसको अवसरमा दे शका 9 सय 90 पIु लस कमnहOलाई
रापCतको पIु लस पदकले स<माCनत गjरएको छ।

उनीहOमा Iसि^कमका दईु जना

पIु लस अ/धकार+हO उ*लेखनीय सेवाका Cनि<त पIु लस पदकले स<माCनत हुनु
भएको छ।

वहाँहO हुनह
ु ु छ – पIु लस अधीSक 4ी दलबहादरु /गर+ र पIु लस उप-

अधीSक 4ीमती टाशी ले दे भु टया।

