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यू एजक
ु े सन पोलसी

के सरकारले नयाँ शा नीत तयार गनका ला ग अतर"र वै%ानक के
क&तरु ' रं गनको अ)यतामा नौ सद&यीय -यानेल गठन गरे को छ।
के'य मानव संसाधन 2वकास म3ालयको 2व%ि-त अनस
ु ार पैनलमा भारतीय
6शासनक सेवाका पव
ू  अ धकार' 7ी केजे

अलफनसे कणम:यणनम ् लाई

पन

सामेल ग"रएको छ। वहाँले केरालाको को>टयम र एणाकुलम िज@लामा शत
6तशत सारता 6ा-त गनA Bदशातफ अहम भू मका नवाह गनु भएको थयो।
म)य

6दे शि&थत

महुको बाबा साहे ब अEबेडकर सामािजक
2व%ान
2वGव2वHयालयका कुलपत रामशIकर कुर'ल पन पैनलका सद&य हुनह
ु ु छ।
वहाँसत कृ2ष 2व%ान र 6बधनको धेरै अनभ
ु व छ।
टे न मनट टु अथ

राLयमा

Bहजो पM
ृ वीलाई दश मनट कायNम अतगत 2वभन &थानमा

धेरै

मा3ामा 2वOवारोपण ग"रयो।
6:येक वष पPदे Qख तीस जन
ू सEम पालन ग"रने

पयावरण महो:सवको एक

भागको Oपमा आयोिजत पM
ृ वीलाई दश मनटका नवT सं&करण अतगत राजभवन
प"रसरमा राLयपाल 7ी7ीनवास पाBटलले धेर जसो गरु ाँसका 2वOवाहO रो-नु भयो।
यस अभयानमा राLय 2वधानसभा अ)य 7ी केदारनाथ राई, उपा)य 7ी सोनाम
Wयाछो ले-चा, राLय म3ीमYडलका सद&यहO, 2वधायकवग, गातोक नगर
नगमका मेयर, 2वभागीय 6मख
ु हO वन 2वभागका अ धकार'हO सहभागी बने।यस
अवसरमा बन 2वभागका 6धान स चव डाZटर थोमस चाYडीले पM
ृ वीका ला ग दश
मनट कायNममा थ म[
ु यम3ीको सदे श पढे र सन
ु ाउनु भयो।
कायNममा राLयपालले पयावरण महो:सव 2016 को सार सं]ह जार' गनु भयो।
यो राLय &तर'य कायNम बाहे क अ^य ठाउँ मा पन 2वOवाहO रो-ने काम भयो।

इलेकसन रोल सजेसन
आगामी प`चायत चन
ु ाउका ला ग मतदाता सच
ु ी छु>याउने काय र भारतको
नवाचन आयोगHवारा शO
ु ग"रएको 2वशेष अभयान सEबधमा गत शनबार
दaण िज@ला म[
ु यालय नाEचीमा एउटा बैठक ब&यो।
िज@लाधीश 7ी राजकुमार यादवको अ)bतामा बसेको बैठकमा

अय सEबिधत

अ धकार' तथा कमचार'हO पन उपि&थत थए।
िज@लाधीशले मतदाता सच
ु ी छु>टाउने काम सताईस जन
ु दे Qख

शO
ु गन तय

ग"रएको जानकार' Bदनभ
ु यो।
6ा-त 6ेस 2व%ि-त अनस
ु ार 7ी यादवलाई प`चायत चन
ु ाउ प`जीकरण अ धकार'
नयZ
ु त ग"रएको छ। वहाँलाई सहायक प`चायत प`जीकरण अ धकार' अन
मतदाता सच
ु ी छु>याउने अ धकार' नयZ
ु त गनA अ धकार 6ा-त छ।

बैठकमा

दaण िज@लाका सबै 6खYड 2वकास अ धकार'हOलाई सहायक प`चायत चन
ु ाउ
प`जीकरण अ धकार' र 6खYड &तर'य अ धकार'हOलाई मतदाता सच
ु ी छु>टाउने
अ धकार' मनोनत गनA नणय लइयो।
2व%ि-तमा अझै भनएको छ 2वशेष अभयान पBहलो जल
ु ाईदे Qख शO
ु भएर
एकतीस जल
ु ाईमा समा-त हुनेछ। एसडीएफ
सिZकम 6जाताि3क मोचा एसडीएफ पाटdले
दलको

सलगढ
ु 'मा Bहजो एउटा राजनैतक

eयाल'मा सिZकमका वाहनहO तोडफोड गरे को र चालक तथा या3ीहOलाई

यातना Bदएको घटनाको भ:सना गरे को छ।
पाटdले सलगढ
ु ' 6शासनसत सिZकमका वाहन, चालक र या3ीहOको पण
ू  सरु ा
सु निGचत गनA माग गरे को छ।
एउटा 6ेस 2व%ि-तमा एसडीएफले भनेको सिZकम 6जाताि3क मोचा पाटd घो2षत
नीत र सHधातमा आधा"रत पाटd भएकोले

यसले आgनो मतhय अडान

नभiकता पव
 hयZत गदछ।
ू क

यसो हुँदा अलग राLय गोखा@याYडको मागलाई
एसडीएफले वै%ानक र संवध
ै ानक आधारमा समथन जनाएको हो।
ईद -उल kफतर
ई-उल kफतर आज सारा दे शमा हषl@लासपव
 मनाइयो।
ू क
शाित र खश
ु ीको पव ईद सदभावनाको 6तीक हो।

यता राLयमा पन ईद-उल

kफतर धम
ु धामले मनाइयो। यस अवसरमा

मस
ु लमान

दाLयु भाईहOले मि&जदमा गई ईदको नमाज पढे । :यसपछ आgनो चलन अनस
ु ार
उनीहOले आgना सतानलाई ईद' अथवा आशवाद Bदए।
यसअघ, Bहजो उनीहOले ईदको चमा हे रेपछ आgनो एक मBहने लामो
रमदानको उपवास समा-त गरे ।
mडि&nक कोट इनागरु े ट
सिZकम

उoच

यायालयका

म[
ु य

यायाधीश

यायमू त

सतीश

कुमार

अिWनहो3ीले आज उpर िज@लाको पेतोक, मगनमा नयाँ िज@ला यायालय
भवनको उHघाटन गनु भयो।
यस अवसरमा सिZकम उoच यायालयका यायाधीशहO यायमू त मीनाी
मदन राई र यायमू त भा&कर राज 6धान कानन
ु ी म3ी 7ी रामबहादरु सqु बा र
अय गYयमाय hयिZतहOको उपि&थत

थयो।

सीबीआई यू rाच
पिGचम िज@लाको गेिजङ बमAक नवाचन े3 अतगत बथाङमा सेnल qयाIक
अव ् इिYडयाको शाखा खोलएको छ।
6ा-त जानकार'अनस
ु ार बमAक बथाङ ]ाम प`चायतHवारा लगभग तीन लाख
O2पयाँको खचमा ]ाम 6शासन के प"रसरमा एउटा घर नमाण गर' qयाIकको
शाखा खोलएको हो।
राLय सरकारको बाल क@याण बोडका अ)य 7ी फूबा शेपाले आज यसको
उHघाटन गनु भयो। बताइछ आम नागा"रकहOका स2ु वधाका निEत ]ाम
प`चायत 2वकास कोषबाट qयाIकको शाखा &था2पत ग"रएको छ।

