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इनागुरेशन सीएम
रायमा तीथ पयटनको वकास मागमा अक माइलखुट थपन गएको छ।
द !ण िज%लाको ब'मयोक ना(फ*ङमा ,ी कृ.णा /णामी मंगलधाम मि2दरको
3नमाण ग4रएको छ।
म5
ु य मं6ी ,ी पवन चाम'लङले आज नव 3न'मत मि2दरको उ;घाटन गनु भयो।
उपि>थत जनसमूहलाई स(बोधन गदB ,ी चाम'लङले भ2नु भयो- वहाँको सरकारले
तीथ पयटनलाई बढावा Fदनमा वशेष Iयान Fदइरहे छ। वहाँले मा3नसहJ'सत मानव
जीवनको मू%यमाKथ Kच2तन गनL आMह गनु भयो। रायका मा3नसहJ उपभोNता
होइन तर उOपादक ब2नुपनL कुरोमाKथ जोड Fदँ दै मु5य मं6ीले युवाहJ'सत आOम
3नभर ब2ने अपील गनु भयो। यस अवसरमा /णामी समुदायका तीन जना
धमगJ
ु को प3न उपि>थ3त Kथयो। उनीहJले रायमा धा'मक >थलहJको 3नमाण
सरकार आफैबाट ग4रएकोमा /श2नता RयNत गरे ।
/ाSत 4रपोट अनुसार मि2दरको 3नमाणमा लगभग 13 करोड 50 लाख Xपयाँ खच
भएको अनुमान छ। यसको 'शला2यास चार वष अ3घ ग4रएको Kथयो। आज दे Yख
सात Fदनको धा'मक समारोह शुX भएको छ। आज उ;घाटन समारोहमा नेपाल
सFहत दे शका व'भ2न भागबाट आएका ,;धालुहJ बढ सं5यामा उपि>थत Kथए।

रे ल वे मनटर भजीट
वZव [बरासत दाज\'लङ Fहमाल रे लको संर!ण र वकासका 3नि(त दाज\'लङमा
आज भारतीय रे लवे र संयुNत रा.] शै !क, वै_ा3नक तथा सां>कृ3तक संगठन
युने>कोबीच तथा कोष स(झौता प6मा ह>ता!र ग4रएको छ। यस अवसरमा
के2cय रे ल मं6ी ,ी सुरेश /भु प3न उपि>थत हुनह
ु ु 2dयो। स(झौताअनुसारदाज\'लङ Fहमाल रे ल [बरासतको जगेडाका 3नि(त Rयापक संर!ण /ब2धन योजना
तयार

ग4रनेछ।
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भुने>कोका /3त3नKधहJ प3न उपि>थत Kथए। के2cय मं6ी ,ी /भल
ु े दाज\'लङमा
आज सांसदहJको परामश स'म3तको बैठकलाई स(बोधन प3न गनु भयो। यस
!े6मा वकासीय कायकलापका अवसरको पeो लगाइने छ।
यसैबीच के2cय रे ल मं6ी ,ी सरु े श /भुले भ2नुभएको छ- दाज\'लङ Fहमाल रे ल
[बरासत स(पदा हो र के2c सरकार यसलाई बचाई राf चाह2छ। यसैले सरकारले
यसका 3नि(त केह गनL /यास ग4रहरहे छ।
दाज\'लङमा Fहज पुgनेवeकै प6कारहJ'सत कुराकानी गदB के2cय रे ल मं6ीले
भ2नुभयो- दाज\'लङ Fहमाल रे लको वकासको 3नि(त कोषका कुनै सम>या छै न।
वहाँले भ2नुभयो- यस !े6को

वकास'सतै रोजगालका बढअवसर सज
ृ ना गनL

सरकारले सोKचरहे छ।
दाज\'लङमा सांसदहJका परामश स'म3तको बैठक ब>दै छ जसमा यस !े6मा
वकासीय योजनाहरको पeो लगाइनेछ।
के2cय रे ल मं6ी ,ी सुरेश /भु भो'ल गा2तोक आउँ दै हुनह
ु ु 2छ। दाज\'लङबाट वहाँ
सीधh नाथुला जानु हुनेछ।

वहाँले रायपाल र मु5य मं6ी'सत भेट गनुहुनेछ। ,ी /भल
ु े भो'ल गा2तोकमा
सुशासन वषयमाKथ समाजको व'भ2न वगका मा3नसहJ'सत कुराकानी गनुहुनेछ।
प'स आइतबार के2cय रे ल मं6ीले रायपुरमा हुने अYखल भारतीय रे ल अ'भय2ता
प4रसंघको संगो.ठiलाई भीjडया क2फरे 2स को माIयमबाट स(बोधन गनु हुनेछ।
प'स वहाँ आसामको jडkुगढका 3नि(त />थान हुनुहुनेछ।

पीएम
/धान मं6ी ,ी नरे 2c मोदले भ2नु भएको छ- वZवका कैयl भागलाई /भावत
ग4ररहे को कटरवादलाई भारतीय युवाहJले सफलतापूवक /3तरोध गरे का छन ्।
वहाँले भ2नु भएको छ- यसको ,ेय दे शको /ाचीन वरासतलाई जाँदछ र अब यम
[बरासतलाई अ3घ बढाउनु मा3नसहJको सामूFहक िज(मेवार भएको छ।
नयाँ Fद%लमा मुसलमान उलेमा बु;Kधजीवी र व;वानहJको 'श.टमnडल'सत
कुराकानी गदB /धान मं6ीले भ2नुभयो – भारतका सं>कृ3त, पर(परा र सामािजक
संरचनाले आतंकवाद र आतंकवादका /ायोजकहJको /यास सफल हुन Fदने छै न।
'श!ा र कौशल वकासको महoवमाKथ जोड Fदँ दै ,ी मोदले भ2नभ
ु यो यो
लाभदा3यक रोजगार र गरबी उ2मूलनको म5
ु य साधन हो

कोओपरे "टभ #या%क
के2c सरकारले >प.ट गरे अनुसार सहकार pयाqकहJलाई /धान मं6ी गरब
क%याण वचत योजना अ2तगत जमारा'श >वूकार गनL अKधकार /ाSत छै न। यस

योजनाअ2तगत आrना अघोषत आमदानी >वेsछा पूवक घोषणा गन सtक2छ
अ3न यसका 3नि(त स(बि2धत RयिNतले 50 /3तशत कर 3तनकासाथै

य>ता

स(पeको 25 /3तशत रा'श चारवष स(म [बना pयाज जमा गनपनL
ु छ।
/धान मं6ी गरब क%याण वचत योजना गत मFहना 17 ता4रखदे Yख शुX भएको
हो। अघोषत आमदानीको घोषणा गनL अवसर Fदनका 3नि(त यो 31 माचस(म
जार रहनेछ।

बजेट सेसन अफ् पाय*लयामे+ट
संसदको बजट अKधवेशन यसै महना एकतीस तारकदे Yख शुX हुनछ
े । अKधवेशनको
पFहलो Fदन रा.]प3त ,ी /णव मख
ु ज\ले

संसदको दव
ु ै सदनलाई स(बोधन

गनुहुनेछ।
Oयसै Fदन आKथक सवL!ण पेश ग4रनेछ। आम बजट पFहलो फरवरमा />तुत
ग4रने भएको छ। बजट स6 बाw अ/ेलस(म च%ने स(भावना छ।

चेस टुना*मे+ट
'सिNकम चेस संघको चार सद>यीय टमले सोwl पूवeर चेस टुनामे2ट मा रायको
/3त3नKधOव गनL बएको छ। यो टुनामे2ट [6पूराको अगरतलामा यसै मFहना 24
ता4रख दे Yख शX
े ।
ु भएर 29 ता4रख स(प2न हुनछ

