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पीएम
धानमी

ी नरे 

मोदले के

सरकारको वभन वभागका सचवहर

रायहका मु य सचवहलाई "यापार गन$ सिजलो बनाउने )दशामा ि+थ-तको
समी/ा गनु$ भनु भएको छ।
सग
ु म

कारोबार

माथ

व3व

4या5कको

6रपोट$ को

उ8लेख

गद:

धानमीले

अधकारहसत यस 6रपोट$ को मानकको आधारमा ग-तको लगातार आ5कलन
गन= आ>ह गनभ
ु$ एको छ।
वहाँले

के सरकारका

व6र@ठ

अधकारहलाई

साBता)हक

पमा

ग-तको

समी/ाप-न गनु$ भनु भएको छ।
हे थ एवारनेस
दC/ण सिEकमको सF
ु बक
ु मा आजदे Gख +वा+Hय जागरण तथा +वा+Hय जाँच
शवर आरFभ भएको छ।
िज8ला, अ+पतालप नाFचीको सहयोगमा आयोिजत दईु )दने लामो शवरको
उJघाटन +वा+Hय मी ी एके घतानीले गनु$ भयो।
उपि+थत जनसमह
ू लाई सFबोधन गद: वहाँले य+तो शवरको महMवबारे काश
पानु$ भयोर सबै
भयो।

आयव
ु ग$का मा-नसहसत शवरबाट लाभ उठाउने आ>ह गनु$

गातोक नजीकै त8लो सOछे को सोकेथाङमा हुने बहुवश@ठ अ+पतालबारे
जानकार )दँ दै मीले भनभ
ु यो रायले चाडै नै "यापक "यवासा-यक +वा+Hय
र/ा सेवा

उपभोग गन=छ।

ी घतानीले भनभ
ु यो राय सरकार सिEकममा अMयाध-ु नक +वा+Hय सु वधाह
उपल4ध गराएर मा-नसहको +वा+Hय +तर बढाउन र चSकMसामा उMकृ@टता
8याउन कृत स5क8प छ।
आUनो वEत"यमा

+वा+Hय

वभागका स8लाहकार डाEटर ए डी स4ु बाले +वा+Hय

जागरण तथा +वा+Hय शवरको औचMयबारे अवगत गराउँ दै सF
ु बक
ु लाई +व+Hय
ठाउँ मा प6रव-त$त गन$कालाग शवर, आयोजना ग6रएको कुरो बताउनु भयो।
भोल चSकMसा वशेषXहJवारा रोगीहको -नश8
ु क जाँच गर औषधह उपल4ध
गराइनेछ।

एक भारत ेठ भारत, एमओयु
के

सरकारको पहलमा श
ु ग6रएको एक भारत

े@ठ भारत काय$Zम अतग$त

वभन काय$Zमह स[चालत गन$का लाग रायको मानव संसाधन वकास
वभाग र एनसीट )द8ल सरकारको श/ा -नद= शालयबीच सFझौता

पमा

ह+ता/र ग6रएकोछ।
सिEकम सरकारको तफ$बाट मानव संशाधन वकास वभागका धान सचव

ी

जीपी उपा`याय र एनसीट )द8लको प/मा श/ा सचव ीमती पa
ु य एस

ी

वा+तवले गत म5गलबार )द8लमा सFझैता पमा ह+ता/र गनभ
ु$ यो।
यस अवसरमा एक भारत
नोडलअधकारह

े @ठ

भारत काय$Zमका -निFत सिEकम र )द8लका

ी भीम ठटाल र सु ी ग6रमा गBु तको प-न उपि+थ-त थयो।

वभन रायह एकाअका$सत मलेर काम गन= यस

काय$Zम अतग$त 2017

सालमा सिEकमर )द8ल मलेर काय$ गन=छन ्।
सFझौता अनस
ु ार दव
ु ै रायले रा@gको ववधतामा एकतालाई ाथमकता )दएर
योजनाका शत$र माग$दश$न अन
ु प काम गन=छन ्।
यसमा अय ् बाहे क सिEकमर )द8लबीच वJयाथhहको अ`ययन iमण, एक
भारत

े@ठ भारतमाथ -नबध तथा 3नोMतर -तयोगता, श/क व-नमय

काय$Zम नMृ य उMसव र पव$तारोहण अभयानको आयोजना सामेल छन ्।
ासलेसन अवाड! सा"ह#य अकाडमी
नेपाल सा)हMयका व6र@ठ कव, समालोचक तथा अनव
ु ादक
छे ीलाई 2016 को सा)हMय अकादमी अनव
ु ाद

ी Xान बहादरु

परु +कारले सFमा-नत ग6रने भएको

छ।
)हद सा)हMयका व6र@ठ कव kजेन lपाठmको )हद कवता स5>ह- तलाश को
अनव
ु ाद – खोजी कवता स5>हका -निFत वहाँलाई

परु +कृत ग6रने भएको हो।

यसैबीच भारतीय भाषाका चौlबस जना व यात लेखकहलाई )हजो वाष$क
सा)हMयोMसवमा सा)हMय अकाजमी परु +कारले सFमा-नत ग6रयो।
सबै लेखकहलाई उMकृ@ट सा)हिMयक प+
ु तकहकालाग एकलाख

pपयाँ नगद

परु +कार दान ग6रएको छ।

क$पनसेसन फ&ड
के य म)हला तथा बाल वकास मी

ीमती मेनका गाधीले यौन अपराध

पीqडतहलाई विMतय सहायत उपल4ध गराउनका लाग -नभ$या योजना अतग$त
/-तपरु ण कोष गठन गन= योजना

घोषणा गनु$ भएको छ।

मालयका

एकजना

व6र@ठ अधकार

अनस
ु ार

यसको

धनराश -नभ$या

योजनाबाट -नकालनेछ र के य म)हला तथा बाल वकास मालयJवारा सोझै
यसको दे खरे ख ग6रनेछ।
अधकारको भनाईमा योजनाका -निFत छुrाइने कुल राशबारे -नण$य लन बाँकs
छ।
गत वष$ )दसFबर म)हनामा बलाMकारको शकार हुने अहमदनगरकs तीन वष$य
बालकाको

अव+थाबारे

`यान

आकष$ण

गराउँ दै

मीलाई

पठाइएको

पको

-तSZयाको पमा य+तो -न3चय ग6रएको हो।
काउ (डि*+यस
ु न
राि@gय कृष वकासय जना अतग$त रायको पशप
ु ालन वभागJवारा )हजो दC/ण
सिEकमको

वEमतका चौध प6रवारलाई दहु ु ना गाई वतरम ग6रयो।

नाFपाङको ता[जी वEमत >ाम शासन के मा आयोिजत काय$Zम /े वधायक
ीम-त -तलु गुङ मु य अ-तथ हुनह
ु ु Hयो।
वहाले जैवक खेतीको महMवबारे काश पाद: गाउँ लेहसत आयको tोत बढाउनका
लाग गाई, कुखुरा र संग
ु ुर पालन गन= आ>ह गनभ
ु$ यो।

