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चितवन २ भाघ । 

आचथिक ववकासभा सुिना प्रववचधको प्रमोग फढाउनुऩनेभा जोडददॊदै दशौं चितवन भहोत्सव अन्तयगत बएको 
सुिना प्रववचध सम्वन्धी गोष्ठी आज शुक्रवाय सम्ऩन्न बएको छ । प्रववचधको प्रमोगफाट आचथिक ववकासभा 
नसोिकेो सपरता मभल्न ेआईटीका जानकायहरुरे फताएका छन ्। कामिक्रभभा फोल्दै क्मानका उऩाध्मऺ 

नायामण न्मौऩानेरे अदहरेको अवस्थाभा मुवा ऩुस्ता प्रववचधभा अगाडी यहेको बन्दै व्मवसाम फवृिभा प्रववचधको 
प्रमोग प्रबावकायी हुन ेफताए । 
सेमभनाय उद्घाटन गन ेचितवन भहोत्सव भुर समभततका सॊमोजक तथा उवासॊघ चिवतनका अध्मऺ कल्माण 

जोशीरे चितवनराई आईटीको हफि फनाउनुऩनेभा जोड ददॊदै चितवन भहोत्सवरे ऩतन सुिना प्रववचधराई 

प्राथमभकता ददएको फताए । 
उक्त गोष्ष्ठभा अनराईन फुककॊ ग सम्वन्धी ।।।नेफ्राईट’ , धभि सॊस्कृतत सॊस्कायका ववषमभा ।।।रयती रयवाज’ 

,व्माऩारयक डाईयेक्टीको ववषमभा ।।।एनरोकेट’ ,ककसानका सभस्माका ववषमभा ।।।कृवष घय’ य तयकायीको 
बाउको जानकायीका राचग भेट्रो तयकायी बन्न ेभोवाईर एप्रीकेसनको फायेभा जानकायी गयाईएको सेममनार 

सममतिका सदस्य विजयऱाऱ प्रधानऱे जानकारी ददए । 

मस्त ैभेयो चिनो , वप्रऩोसि , एरो नेऩार य ईन्पोचितवन डटकभको फायेभा सभेत जानकायी गयाईएको चथमो । 
नमाॉ मस्ता सुिना प्रववचधको प्रमोगरे व्मवसाम ववकासका राचग सहमोग ऩुग्न ेबएकारे भहोत्सवरे सुिना 
प्रववचधराई ववशषे ऩरयसयन ैफनाएको भहोत्सव आचथिक समभततका सॊमोजक उत्तभरार िकेुरे जानकायी ददए । 
शुक्रवाय सम्ऩन्न गोष्ष्ठभा कम्प्मुटयको सुयऺा , ओबयरोड व्मवस्थाऩन , व्मवसाम ववकासभा सुिना प्रववचधको 
ववकास , साभाष्जक सञ्जारको उऩमोग य वेवफाये छुट्टाछुटै्ट व्मष्क्तफाट कामिऩत्र प्रस्तुत गरयएको उक्त 

कामिक्रभका सॊमोजक नवयाज ऩौडरेरे फताए । १५ ववषमभा प्रस्तुती बएको सेमभनायभा करयफ एकसम मुवाहरुको 
सहबाचगता यहेको चथमो। मसऩकटक चितवन भहोत्सवभा सुिना य प्रववचधको ऩरयसयभा ४२ स्टर छन ्। 
स्टरभा ईन्टयनेट य भोवाईर तथा ल्माऩटभा ,वप्रन्टय य मससी क्माभेयाभा व्मवसामी , अन्म दटमब कम्मुटय 

व्मवस्थाऩनभा सफ ैऩुस्ताका व्मष्क्तहरुको आकषिण यहेको आमोजकरे जनाएको छ । 
।।।मसऩटक नमाॉ प्रववचधको सेमभनाय गरयएको हो, सेमभनाय सॊमोजक नवयाज ऩौडरेरे बने,।।।मसका राचग 

सुिना य प्रववचधफाये जानकायी मरनुऩछि  ।’ 
कामिक्रभको सभाऩन गदै गोष्ष्ठ तथा सेमभनाय समभततका सॊमोजक डा ततरिन्र बट्टयाईरे१० औॊ चितवन 

भहोत्सवभा गरयएका ४ वटा याष्ष्ट्रम गोष्ष्ठ ष्जल्राको आचथिक ववकासका राचग कोसेढुॊगा बएको फताए । उनरे 

मसकेका कुयाहरुराई व्मवहायभा उतानुिऩनेभा जोड ददए । भहोत्सवभा मसअतघ आचथिक ववकासभा सबासदको 
बूमभका , स्वास््म य ऩमिटनभा गुणस्तय व्मवस्थाऩन य भध्मे ऺेत्रको ऩमिटन प्रवद्र्धन सम्वन्धी सेमभनाय 

सम्ऩन्न बैसकेको छ । 
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