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सएम
म&
ु यम()ी +ी पवन चाम1लङले सरकार8 कम9चार8ह;1सत उधमलाई @यावसायको
;पमा अCनाउन चाहने यव
ु ाह;लाई सहयोग गनE आGह गनभ
ु9 एको छ। आLनो
वMीस Nदन लामो जनसQपक9 तथा जनसQमान अ1भयान अ(तग9त वहाँ आज मTल8
समिVटको त;
ु कमा जनतालाई सQवोधऩ गदY हुनुहु(Zयो। +ी चाम1लङले Gाम
प[चायत

इकाइ

]तरमा

सQवि(धत

^ख`ड

bवकास

अcधकार8को

^शासeनक

eनय()णमा िजTला ^ाcधकरणको खुTला टे `डर आम()ण गgरने घोषणा गनुभ
9 यो।
वहाँले भjनुभयो सQवि(धत kे)का माeनसले मा) Nठकाको काम पाएको सeु निmचत
गन9का लाcग दईु मह8ना 1भ)मा ऐन तयार गgरनेछ।
कूल बजट रा1शको एक ^eतशत जल सरु kाका eनिQत आवंNटत गgरएको कुरो
बताउँ दै म&
ु यमं)ीले मTल8 eनवा9चन kे)मा +ोत उपलsध भएका ठाउँ ह;मा पानीको
@यव]था गनE आmवासन Nदनुभएको छ।
जैbवक कृbष सQव(धमा बोTदै वहाँले भ(नुभयो राuय सरकारले सागसsजीह;
ओसान9का लाcग सबै समिVटमा बाहन उपलsध गराएको छ र कृषकह;लाई bवMीय
सहायता ^दान गन9का साथै अवmयक परे keतपरू ण पeन Nदइनेछ। +ी चाम1लङले
भ(नुभयो 1सिwकमलाई 2023 सालसQममा आyमeनभ9र उyपादक राuय बनाउने
सरकारको योजना छ।

वहाँले बाटोघाटोको eनमा9ण तथा सु(दर8करण आवासह;मा उcचत @यव]था सQब(धी
^]ताbवत मागंह;लाई ]वीकृत गनE घोषणा पeन गनुभ
9 यो। +ी चाम1लङले भ(नुभयो
छुटे का एघार समुदायलाई जनजाeतको दजा9 ^दान गनE Nदशातफ9 राuय सरकारले
जोड़तोड़ले ^यास गgररहे छ।
यस अcध मु&यम()ीले रोलु मि(दरमा नव]थbपत या)ी bव+ाम ]थल र तु;क
मा|य1मक पाठशालाको चार कोठे ]कूल भवनको उ}घाटन गनुभ
9 यो। वहाँले मTल8
डाँड़ामा Cयारा~लाइडङ bवकास के( र कुखुरा पालन इकाइ, कताममा जलापeु त9
योजना र मTल8 बजारमा ]वी1मङ पूलको आधार1शला पeन राभ
ु यो।
एट टे रोरजम डे
कृत राV ले आज पव
ू 9 ^धानम()ी राजीव गा(धीलाई वहाँको सMाइस पु`यeतcथमा
+|दा[जल8 अपण9 गय। पूव9 ^धानम()ी डाwटर मनमोहन 1संह संयुwत ^गeतशील
गठब(धन UPA अ|यk +ीमती सोeनया गा(धी र काँGेस अ|यk +ी राहुल गा(धी
लगायत काँGेसका अ(य नेताह;ले NदTल8मा राजीब गा(धीको सामाcध ]थल बीर
भू1ममा पुVपा[ज1ल अbप9त गनुभ
9 यो। एwकाइस मई उ(नाइस सय एकानsबेमा
च(नाई नजीकै +ीपेरQबटूरमा आyमघाती हमलामा वहाँको हyया गgरएको cथयो।
यस Nदनलाई आतंकबाद रोधी Nदवसको ;पमा पeन मनाइ(छ।
यता 1सिwकमले पeन आज आतकंबाद bवराधी Nदवस पालन गय। मु&य सcचव +ी
ए

के

+ीवा]तवले

गा(तोकको

मनन

के(

पgरसरमा

सबै

अcधकार8

तथा

कम9चार8ह;लाई शपथ Gहण गराउनुभयो।
राuयका सबै सरकार8 काया9लय, साव9जeनक kे) ^eतVठान र अ(य साव9जeनक
सं]थानह;मा पeन यो Nदवस पालन गgरयो। यसको उदे mय युवाह;लाई आतंकबाद र
Nहंसाको सं]कृeतबाट टाढ़ा राु हो।

एसपसस
1सकिwकम ^दे श काँGेस स1मeतले पeन आज तादोङ ि]थत पाट म&
ु यलयमा
भूतपूव9 ^धानम()ी ]वगीय9 राजीव गा(धीको सMाइस पू`यeतcथ पालन गय।
समारोहमा बोTदै ^दे श काँGेस अ|यk +ी भारत ब]नेतले राजीब गा(धीको
जीवनीवारे ^काश पानभ
ु9 यो र भ(नुभयो भारत दे शलाई bवmव समk bवान तफा
तकeनकलो kे)मा सशwत वनाउनमा वहाँको योगदान उTलेखनीय छ। यसो हुँदा
भारतका लाख 1शkत युवाह;ले दे श bवदे शमा रोजगार पाउन सकेका छन ्।
राम पाो
प)कार स[जय अGवाललाई यस वष9को राम पा)ो उyकृVट प)काgरता पुर]कारले
सQमाeनत गgरने भएको छ। रामपा)ो ]मeृ त पुर]कार स1मeतले Nहजो य]तो
आशयको घोषणा गरे को हो। रQफूका स[जय अGवाल 1सिwकम एwस^ेस लगायत
अ(य समाचार प)ह;1सत सल~न छन ्। यसै गर8 1सिwकम एwस^ेस र Nहमाल8
बेलामा उतकृVट +मजीवी प)कारको पुर]कार Nहमाल8वेलाका उपसQपादक अजन
ु9
पीयूषलाई ^दान गgरने भएको छ। गा(तोकमा आगामी bवह8बार आयोिजत हुने
समारोहमा दइु जना प)कारह;लाई पुर]कार गgरनेछ।
वुमन ोटे सन
के(8य गहृ राuयम()ी +ी हं सराज गंगाराम अह8रले भ(नभ
ु एको छ के( सरकार
मNहलाह;को सुरkा र रkा^eत वचनव|द छ। वहाँले भ(नुभएको छ मNहलाह;1सत
हुने अपराधह;लाई रोwनका eनिQत सुढ़ त() वनाउनमा |यान Nदइँदैछ।
वहाँ आज नयाँNदTल8मा आपराcधक कानन
ू मा समानता bवषयमाcथ आयोिजत
संगोिVटमा बोTदै हुनुहु(Zयो।

एनडए गभमेट
रािV य जनताि()क गठब(धन एनडीए सरकारले के(मा चार वष9 पूरा गgररहे छ।
आकाशवाणीको समाचार सेवा ^भागले bव1भ(न म()ालयह;का उपलsधीह;लाई
रे खाकत गन9का लाcग ‘चार साल मोद8 सरकार’ शीष9कमा bवशेष +ङ
ृ &ला ^साgरत
गgररहे छ।
यसमा आज ‘संव]थ भारत’ bवषयमाcथ के(8य ]वा]Zय तथा पgरवार कTयाण
म()ी +ी जे पी नडा1सतको बातचीत ^सारणको काय9म छ। आकाशवाणी1सतको
bवशेष साkाyकारमा +ी नडाले भ(नुभयो यो वष9 सारा दे शमा उ(नाइस हजार
भ(दा धेरै उपके(ह;लाई ]वा]Zय तथा वेलनेस के(ह;मा पgरवeत9त गgरनेछ।

