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ेसीडे ट
रा%&प(त *ी रामनाथ को1ब3दले भ3नुभएको छ- <=येक नाग@रक, समाज र
दे शका ऋणी छन ् र यसो हुँदा सबैले समाज र दे श<(तको आLनो कतMNय
(नभाउनप
ु छM ।

रा%&प(त

आज

लखनऊमा

बाबा

साहे ब

भीमराव

अUबेदकर

VवWवVवXयालयको सातY दZ[ा3त समारोहलाई सUबेधन गद^ हुनुहु3_यो।

पव
ू M

<धानम3aी *ी अटल 1बहारZ बाजपेयी र लौहपd
ु ष सरदार बfलभ भाई पटे लको
gमरण गद^ वहाँले भ3नुभयो दव
ु ै नेताहdले दे शलाई एउटा ठोस आधार iदए।
रा%&प(तले चारजना <(तभाशालZ छाa छाaाहdलाई पदक र एक हजार उनासी kडmी
अ(न एकसय nयानnबे वटा पदकहd <दान गनुभ
M यो।

टे ट

याबीनेट
राoय म3aीमpडलले iहजो गा3तोकमा बसेको बैठकमा आँउदो वषM एकतीस

माचMदेqख राoय बाiहरबाट fयाउनमा <(तब3ध लगाइने सागसnजी र फलफूलको
सच
ू ीलाई अनुमोदन गरे को छ।

राoयबाiहरबाट चरणबXध ढं गमा गैर जैVवक कृVष,

वाwवानी तथा पशुधन उ=पादहd fयाउनमा <(तब3ध लगाउने सUब3धी अxधसच
ू ना
जारZ गनMका लाxग gवीकृ(त <दान ग@रएको छ।

अ3नमा मकै बाहे क सागसnजीमा

yसमी, बैगुन, करे ला, लौका, zोकाउलZ, ब3दकोपी, फूलकोपी, {याि}सकम, गाजर,
इgकुस, काँ~ा, सजना, yभpडी, साग, पालक, मटर, मल
ू ा, टमाटर र पोटल,

फलहdमा केरा, अUबक, आँप, सु3तला र मेवा अ(न मसलामा अदव
ु ा, ह@रयो
खोसाMनी र हद fयाउन iदइने छै न।

यसैगरZ एकतीस माचM 2019 दे qख अ3नमा

कोदो, दालमा भटमास, तेलज3यमा तोरZ र सरसY, वाwवानी उ=पादमा }याज, आलू
र लसन
अ(न पशुधनमा दध
ु
ू र दध
ू को }याकेट र Vपना fयाउनमा <(तब3ध
लगाइनेछ।

बैठकले राि%&य <ेस iदवसको अवसरमा मुयम3aी *ी पवन

चामyलङले गनुभ
M एको घोषणाको कायाM3वयनका लाxग प(न gवीकृ(त <दान गरे को
छ।

यसमा <ेस {लब अफ् yसि{कमको वाVषMक अनुदानलाई दइ
ु लाख पचास हजार

dVपयाँदेqख बढ़ाएर पाँच लाख गन, gवगय काशीराज <धान आजीवन पaका@रता
पुरgकार gवdप <=येक दईु वषMमा पाँच लाख dVपयाँ <दान गन, gवगय वाई.एन
भpडारZ उ=कृ%ट पaका@रता पुरgकार अ3तगMत वाVषMक dपमा नगद राyश दई
ु लाख
dVपयाँको पुरgकार शुd गन अ(न सकारा=मक पaका@रता पुरgकार राyशलाई
वतMमानको दस हजार dVपयाँदेqख बढ़ाएर पचास हजार dVपयाँ गन Vवषयहd सामेल
छन ्।

म3aीमpडलले गा3तोक िgथत च{
ु लाखाङ दरवार प@रसरको Vवकासका (निUत

एक करोड़ dVपयाँ र द[ण िजfलामा याङगाङ बजारको सु3दरZकरणका लाxग दइु
करोड़ उनार लाख dVपयाँ भ3दा केहZ बढ़ता राyश मजरू गरे को छ।

पफमे स अवाड
राoयको मानव संसाधन तथा Vवकास Vवभागलाई कायMकौशल पुरgकारXवारा
सUमा(नत ग@रएको छ।

पूवर राoय वगMमा सव=क%ट राoय yश[ा Vवभागको

dपमा सUमान <ा}त भएको हो।

के3Zय VवXयत
ु म3aालयXवारा ऊजाM संर[ण

2017 माxथ आयोिजत xचaकला <(तयोxगताको स3दभMमा Vवभागलाई सUमा(नत
ग@रएको बताइ3छ।

नयाँ iदfलZको Vवान भवनमा iहजो आयोजना ग@रएको

राि%&य ऊजाM संर[ण iदवस समारोहमा के3Zय VवXयत
ु राoय म3aी *ी आर.के.
yसंहको बाहुलZबाट <दान ग@रएको पुरgकार राoयको मानव संसाधन Vवकास

Vवभागका सxचव *ी जी.पी. उपायायले mहण गनुभ
M यो।

यस अवसरमा रा%&प(त

*ी रामनाथ को1ब3द मुय अ(तxथ हुनुहु3_यो।

मुा योजना
के3 सरकारको मह=वपूणM पहल सकारा=मक भारत, पोजीटZभ इिpडया
अ3तगMत मुा योजना एउटा लाभ<द योजना हो।
सकारा=मक <भाव दे खा प@ररहे छ।

yसि{कम राoयमा यसको

योजनाको लाभबारे गा3तोक नजीकै लोवर

yसछे मा डीपाटM मे3टल gटोर संचालक *ी गणेष काकको Vवचार यgतो छ।...
साउpड बाइट.....

कायात डा स ी ट!स
राoयमा भोyल काwयात न=ृ य मनाइनेछ।

यस अवसरमा 1बतेको वषMको

कुकमM र कुत=वहdलाई म3साएर आँउदो नयाँ वषMका (निUत खुyशयालZको कामना
गद^ पूजा ग@र3छ।
गछM न ्।

काwयात न=ृ यमा भ{तहd Vवyभ3न गुUपामा गई <ाथMना र पूजा

यसैबीच राoयपाल *ी *ी(नवास पाiटल र म
ु यम3aी *ी पवन चामyलङले

काwयात न=ृ यको उपलयमा राoयका मा(नसहdलाई शुभकामना iदनुभएको छ।
आLनो स3दे शमा राoयपालले भ3नुभएको छ राoयका र[क दे वी दे वताको gमरण
गद^ गुUपाहdमा छाम न=ृ य ग@रने काwयात न=ृ य उ=सव yसि{कमेलZ जीवन शैलZ
कसरZ धमM र आgथामाxथ आधा@रत छ भ3ने कुरोको <माण हो।

काwयात

न=ृ यलाई एउटा खुबै लोकV<य बौXध उ=सव बताउँ दै मुयम3aी *ी पवन चामyलङले
आLनो

स3दे शमा

भ3नुभएको

छ-

यसमा

yसि{कमेलZ

समाजको

सामािजक

सांgकृ(तक प@रWय झिfकनका साथै छाम न=ृ यको मायमले आगामी वषMका
(निUत शाि3त र समX
ृ xधको कामना ग@र3छ।

