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पालामेट सेसन
रा पत चन
राखेर यसपाल संसदको
ु ाउका नित हुने मतदानलाई यानमा
वषाकाल"न अ$धवेशन आउँ दो मह"ना स) ता*रखदे +ख श,
े ।
ु हुनछ
/यसै 1दन हुने मतदान हुनछ
े । दव
ु ै सदनका नवा$चत सातसय बह3र सांसदह,ले
आ4नो मता$धकारको 5योग गन7छन ्।
के9"य गह
ृ म)ी <ी राजनाथ संहको अय?तामा बसेका म)ीम@डल"य मामला
समतको बैठकमा यCतो नणय लइएको हो।
राि य जनताि)क गठबधन एनडीएका रा पत पदका उमेदवार रामनाथ
कोGबदले नामाHकन दता गनभ
ु एपछ बैठक बसेको $थयो।
रा पत चन
ु ाउमालोकसभाकJ पव
ू  अय? <ीमती मीरा कुमार Lवप?का उमेदवार
हुनह
े ।
ु ु छ। उपरा पतका नित मतदान एघार अगCतमा हुनछ
Cमरण रहोस ्, रा पतको चन
ु ाउ सबधमा भारतको नवाचन

आयोगले

सिOकमका नित राPय Lवधानसभाका स$चव <ी एलएम 5धान र अतQकत
स$चव <ीमती दग
ु ा 5धानलाई

सहायक नवाची अ$धकार" एक र दईु नयO
ु त

गरे को छ।
<ी एल एम 5धानले राPयमा रा पत चन
ु ाउका ला$ग पीठासीन अ$धकार"को काम
पन गनह
ु ु नेछ।
सCको RयाHक एट"ए इनागरु े ट
पिSचम िजTलाको सोरे ङमा सिOकम राPय सहकार" RयाHकको एट"एम खोलएको
छ।
राPयका मानव संसाधन Lवकास म)ी तथा सोरे ङ Vयाखङ
ु का ?े) Lवधायक <ी
रामबहादरु सRु बाले आज यसको उWघाटन गनभ
ु यो।
?े)मा एट"एम खोलएकोमा 5शनता XयOत गदY वहाँले मानसह,सत यसको
उ$चत 5योग गन7 आZह गनभ
ु एको छ।

सिOकम राPय सहकार" RयाHकका 5बधक <ी पारस कुमार

काक[ले बताउनु भए

अनस
ु ार सिOकममा सCको RयाHक कुल चौधवटा शाखा कायालयह, छन ्।
वहाँले भनु भयो RयाHकका आठवटा एट"एमह, सच
ु ा, ,पमा स]चालत भइरहे छन ्
र अय एट"एमह,लाई आगामी अगCत मह"नासममा सQ^य बनाइनेछ।
पिSचम सिOकममा सCको RयाHकको एट"एम सLु वधा उपलRध

हुन,े सोरे ङ ते_ो

Cथान भएको छ।
`याल" abस ाQफQकङ
अतरराि य नशालु पदाथ सेवन तथा अवैध तCकर" नरोधक

1दवसको अवसरमा

1हजो राPयमा Lवभन काय^मह, आयोिजत भए।
यस अवसरमा एउटा Cथानीय गैर सरकार" सHगठनसत मलेर सशCतर सीमा बल
एसएसबीले गातोकमा एउटा

`याल" आयोजना ग`यो। एसएसबी मd
ु यालयबाट

नकालएको `याल" गातोकको एमजी मागमा पग
ु ेर समाeत भयो।
एमजी मागमा आयोजना ग*रएको काय^ममा नशालु पदाथको खतराबारे जानकार"
सबधी सांCकृतक काय^म 5Cतत
ु ग*रयो।
समारोहलाई अयबाहे क गातोक नगर नगमका मेयर <ी शिOतसंह चौधर"ले पन
सबोधन गनु भयो। सशC) सीमा बलले गेिजहमा पन नशालु पदाथको सेवनको
Lव,Wधमा सचेतना काय^म आयोिजत ग`यो।
जीट"ए एZीमेट
पिSचम बंगालको दाजfलङ पावतीय ?े)मा आज गोखा जनमिु Oत मोचाका
कायकताह, र

अय

समथकह,Wवारा

गोखाTया@ड

?े)ीय

5शासन

सझैता

जीट"एका 5तह, जलाई1दएप$च अWधसैनक बलले सबै संवेदनशील ?े)मा गCतीर
सतकता बढाएका छन ्।
के9, पिSचम बHगाल सरकार र गोखा जनमQु कत मोचाबीच अठार जल
ु ाई

2011

मा जीट"ए सझैता हCता?र ग*रएको $थयो।
दाजfलङ,

कालेबङ
ु ,

खरसाङ

लगायत

Lवभन

ठाउँ मा

आज

गोखाTया@ड

समथकह,ले जीट"ए सझौता प) जलाउनका साथै `याल" पन नकाले।
छुlटै राPय गोखाTया@डको मांगमा ग*रएको अनिSचतकाल"न हडतालको आज
सोmौ 1दन हो।

ट"डीसी,ट"सीएस
के9 सरकारले

प1हलो जल
ु ाईदे +ख वCतु

तथा सेवा करको सच
ु ा, कायावयन

सु निCचत गन7 उWदे Sयले _ोतमाकर कटौती ट"डीएस र _ोतमा कर संZह ट"सी
एसका

5ावधानह, XयवCथालाई अ1हले Cथ$गत गरे को छ।

के9"य Lव3 म)ालयले एउटा बयानमा भऩेको छ, उWयोग तथा Xयापार जगतबाट
5ाeत भएको 5तQ^याल" यानमा राखेर यCतो नणय लइको हो।
बयानमा भनएको छ जो _ोतमा कटौतीवा संZहका ला$ग िजमेवार छन ् उनीह,ले
आ4नो नाउ प]जीकरम गराउनु पन7छ।
यु नयन मनCटर जीएसट"
के9"य पव
ू o3र ?े) Lवकास म)ी डाOटर िजते9 संहले भनु भएको छ, वCतु
तथा सेवा कर जीएसट"बाट पव
े न ्।
ू o3र राPयह, लाभािवत हुनछ
नयाँ 1दTल"मा 1हजो एउटा समारोहलाई सबोधन गदY वहाँले

भनु

भयो

जीएसट"Wवारा पव
ू o3रका राPयह,लाई सँगसँगै Lव3ीय ?े)मा वW
ृ $धको अवसरको
अऩभ
े ।
ु व हुनछ
डाOटर संहले भनभ
ु यो जीएसटची लागू भएपछ करको XयवCथाWवारा 2022
सालमा सबैका ला$ग आवासको लpय 5ाeत गन गतमा तेजी आउनेछ।
यु नयन मनCटर
के9"य गह
ू ानको या)ा गन7 भारतीयह,का
ृ म)ालयले भनेको छ नेपाल र भट
ला$ग आधारलाई एउटा वैध दCतावेज मानने छै न।
नेपाल र भट
ु ानको या)ाका नित भीसा होइन तर बैध पासपोट हुन आवSयक छ।
भारतीय नाग*रकले नवाचन आयोगWवारा जार" मतदान प*रचय प) दे खाएर पन
यी दईु दे शको या)ा गन सOनेछन ्।
म)ालयले Cप ट गरे अनस
ु ार नेपाल र भट
ू ानको या)ामा जानै पैसठq वष भदा
अ$धक र प9 वष भदा कती उमेरका मानसह,ले आ4नो आयु र प*रचयको
पिु टका ला$ग फोटोयO
ु त दाCतावेज दे खाउनु पन7छ।

