,

शिवसताक्षी नगरपाशिकािे चािु अाार्थिक वर्ि २०७४ / ७५ कााे दोश्रो चौमाशसकसम्म संचािन गरे का गशतशवीी क्रियाकिाप र सेवा सुशवीाहरुकााे वारे मा
जानकारी क्रदनका िाशग २०७४ १२ २ गते साविजशनक सुनुवाई कायििमको अाायोजना गरी सम्पन्न गररयो । शजल्िा समन्वय सशमशत झापाका प्रमुख सोमनाथ
पााेतेिको प्रमुख अााशतथ्यता एंव नगर प्रमुख चन्र कु मार िेमािको सभापशतत्वमा सम्पन्न साविजशनक सुनुवाई कायििम सम्पन्न गररएको कायििममा सविसाीारणिे

,

व्यक्तीगत समस्या एाेिानी जग्गा शमचेको मशहिा शवकासको िाशग के

,

कस्ता कायििम रहेको समाजसेवी राीाकृ ष्ण खनाििे दुीे महाभारा

,

सडक त्यसतै ीरमपुर िािझोडा सडक शनमािणमा क्रकन क्रििाई

,

,

भैरहेको डु डामारी हिदार चोक सडक शनमािण के भैरहेकााे िुि
माशव हेडसर महेि कु मार खडकािे शिक्षा क्षेत्र शवकासको िाशग नपािे

,

के कस्तो नीशत शिएको संचारकमी शवनााेद सापकााेटािे कस्को

,

अाायोजनामा कायििम भै रहेको दोीारमा परे कााे र स्वास्थ क्षेत्र वन
अााक्रद क्षेत्रको शवकासकााे वारे मा के भैरहेको शजज्ञासा राखेका शथए ।

,

शजज्ञासाको वारे मा मेयर चन्र कु मार िेमाि उपमेयर भोजकु मारी

,

नेपाि प्रमुख प्रिासकीय अशीकृ त पंकज भुति
े िे जवा क्रदनु भएको
शथयो । नपािे गरे का गशतशवीी र भावी योजनाको वारे मा मेयर चन्र
कु मार िेमाििे प्रकाि पानुि भएको शथयो । कायििमका प्रमुख अशतशथ
सााेमनाथ पााेति
े िे संशवीानिे स्थानीय तह नपा र गाउपाशिकािाई
ीेरै अशीकार क्रदएकोिे एाेन कानून वनाएर उक्त अशीकार प्रयोग गनुि

,

,
अयािि, पिु िाखाका प्रमोद झा, कृ शर् िाखाका शखर वहादुर श्रेष्ठ र अाार्थिक िाखा प्रमुख शभम खवास, संचारकमी, वडा अध्यक्षहरु, राजशनशतक दिका प्रमुख तथा
प्रशतनीशी, नागररक समाज, शिक्षक, मशहिा समूह, शहमशिखर टेशिशभजनका के िव भण्डारी र सुयोदय टेशिशभजनका रटकाराम नेती र सवि साीारणको सहभाशगता
पने सुझाव क्रदनु भएको शथयो । कायििममा नपाका वररष्ठ कायििम अशीकृ त प्रकाि चन्र चौीरी स्वास्थ िाखा प्रमुख रााेिन अशीकारी अाायुिवेद िाखाका टेकनाथ

रहेको शथयो । सम्पन्न गररएको साविजशनक सुनुवाई कायििमको शहमशिखर टेशिशभजन र सुयोदय टेशिशभजनवाट समेत प्रिारण गररनेछ ।

