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केबीनेट
राय मीम डलले उतर सिकमको उपर जंगम
ु ा पासङदाङ ाथमक !वा!#य
के$दे %ख लङथेम ग'
ु पा पाठशालास'म र साङकलङदे %ख सङजेमस'म स'पक*
सड़कको ,नमा*णका ,नि'त उनाइस करोड़ चौध लाख 34पयाँ भदा बदता राश
म8जूर

गरे को

छ।

गातोकको

स'मान

भवनमा

आज

वसेको

बैठकमा

मीम डल>वारा वष* 2016-2017 का ,नि'त रािFGय 4व3वारोपण काय*Hम
अतग*त राय बन 4वभाग एजेसी, सिकमको काय*Hमलाई लागू गन* चार करोड़
अठानMबे लाख Nचालस हजार 34पयाँ !वीकृत गQरयो। यसै गरR बैठकमा 201617 का लाSग रािFGय आयष
ू मशनका काय*कलापह3को काया*वयनका ,नि'त
अSधक धनराश !वीकृत गQरएको छ।
सएम मे रट कलरशप
रायका पचासजना छा छााह3लाई चालू शैTUक वष*का ,नि'त मV
ु यमी
मेधावी छाविृ त योजना अतग*त चयन गQरएको छ। पचास 4वधाथWमXये तेइस
जना छााह3 छन ्। यो वष* रायका सरकारR पाठशालाह3बाट पाँचौ [ेणीको पढ़ाइ
परू ा गन] इ^छुक 4वधाथWह3का ,नि'त सं8चालत राय_यापी चयन परRUाको
आधारमा उनीह3लाई छनौट गQरएको हो। यी 4वधाथWह3लाई सिकम र दे शभQरकै
उकृFट पाठशालाह3मा पठाइनेछ। मV
ु यमी मेधावी छाविृ त योजना 2009
सालमा श3
ु गQरएको हो। यस>वारा राय र रायबाaहरका सव]कृFट पिMलक
!कूलह3मा छै टौ [ेणीदे %ख उता अXययन गन*का लाSग पण
ू * सरकारR छाविृ त
उपलMध गराइछ। आरि'भक !तरमा पचासजना छा छााह3लाई छाविृ त दान
गQरएको यस योजना अतग*त अaहले दइु सय 4वधाथWह3लाई लाभ दान गQरदै छ।
यसैबीच यो वष* छाविृ त पाउने पचासजना छा छााह3मा पिbचम र उतर
िजcलाका बाd-बाdजना अ,न दTUण र पव
ू * सिकमबाट तेd तेdजना सामेल छन ्।

इनोेसन लड लाइटङ
गातोकको पाcजोर !टे eडयममा fलड लाइaटङको _यव!था गQरएको छ। रायका
4वधत
ु मी [ी दोजW डेजोम भaु टयाले aहजो यसको शभ
ु ार'भ गनभ
ु* यो। fलड
लाइटको उ>घाटनका साथै अब उसो !टोeडयममा राती प,न खेलकुदका ग,तNबSधह3
आयोजन गन* सhकनेछ। उ>घाटन समारोहमा खेल तथा यव
ु ा मामला मी [ी
रामबहादरु सMु बा प,न उपि!थत हुनह
ु ु #यो। यस अवसरमा खेल तथा यव
ु ा मामला
4वभागकi सSचव [ीमती सा'तेन डोcमाले तकनीकi Qरपोट* !तत
ु गनभ
ु* यो। प,छ
सिकम aहमालयन !पोaटङ लब र सिकम पु लसबीच फुटबल 'याच भयो।
यसमा सिकम aहमालयन !पोaट* ङ लबले सिकम पु लसलाई दईु को Nब3k चार
गोलले परा!त गयl।
एरे ट
र'फु पु लसले aहजो राती एकजना प^चीस वषWय मaहलालाई धेरै माामा नशालु
पदा*थसत Sगरfतार गयl। पु लस स
ू अनस
ु ार र'फु पु लस चौकiमा वाहनह3को
जाँच गदा* मaहलासत चारसय बतीसवटा !पामो सीभन यासल
ु , एक सय
बीसवटा एन टे न mयावलेट र aदई बोतल खोकiको तरल औषSध रहे को पाइयो।
रानीपल
ु मा बसोबासो गQररहे कi नेपालकi बासदा ती मaहला सलगड़
ु ीबाट गातोक
आउने बाहनमा याा गQररहे कi Sथइन ्। aहजै भएको अकl घटनामा दTUण
सिकममा जोरथाङ पु लसले ,तविधत औषSधह3सत दईु _यितह3लाई पHाउ
गयl। पHा पन] डाँड़ागाँउ र माजीगाँउका यी बासदाह3बाट तीनसय एकासीवटा
!पामो सीभन यासल
ु फेला परे । aहजो नै ना'ची पु लसले ना'चीमा प,न
राभङलाका एकजना यव
ु कलाई नशालु पदाथ*सत Sगरfतार गरे को छ।
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अSधकारRह3लाई धानमी>वारा स'मा,नत गQरने भएको छ। य!ता काय*Hमह3
हुन ् धानमी कृ4ष सचाइ योजना, धानमी फसल बीमा योजना, दRलदयाल
उपाXयाय oाम यो,त योजना, रािFGय कृ4ष बजार तथा Stand up India र Start up
India। यी काय*Hमह3लाई बढ़ावा aदनमा उकृFट काय* गन] अSधकारRह3लाई

एकाइस अेलका aदन नागQरक सेवा aदवसको अवसरमा धानमी लोक
शासन उकृFटता परु !कारले 4वभ4ू षत स'मा,नत गQरनेछ।
लावर शो
गातोकमा आउँ दो महRना सन
े । यो वाइट हल पQरसर
ु ाखरR दश*नी आयोिजत हुनछ
नजीकै पFु प दश*नी के$मा आयोजन गQरनेछ। aहमालR Uेमा सन
ु ाखरRको संरUण
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,तयोSगता रा%खनेछ र बन 4वभागले सिकम पया*_यव!था कोष तथा पया*वरण
उपकर अतग*त परु !कार राशको _यव!था गन]छ। स
ू ले अझै भनेको छ –
eडभजन ए मा पचास गमला सन
ु ाखरRको दश*नीमा पaहलो परु !कारको 3पमा एक
लाख 34पयाँ दान गQरनेछ र eडभजन Nब मा पचासवटा 4वशेष थरRका सन
ु ाखरRको
दश*नीका लाSग पaहलो परु !कार !व3प पै,तस हजार r4पयाँ aदइनेछ।
ायोरे ट" गभ%मे&ट
के$Rय सच
ू मा तथा सारण मंी [ी भेकैया नाइडुले भनु भएको छ – गरRबी
उमल
ू न र सबै वग*मा समानता सरकारका उ^च ाथमकता छन ्। है दाबादमा गत
आइतबार कोशल 4वकास के$को उ>घाटन गदs [ी नाइडुले भनभ
ु यो – eडिजटल
इिडयाको एक भागको 3पमा eडिज गाउँ पहल अब चाँडै नै श3
ु गQरनेछ। यो पहल
अतग*त eडिजटल ौधोSगकiको माXयमबाट दरू -Sचhकसा कौशल र शUा उपलMध
गराइनेछ।

