
एन.आर.एन इट	ल�क पथम आध�व�शन भब�त	क	 स	थ सम�नन । 

धमधत १९ ज"ल	ई २००९ क	 द'न  ग)र आव	धस� न��	ल� स*घ इट	ल�क पथम अध�व�शन रम शहरम	 
भब�त	क	 स	थ सम�नन भ�। इट	ल�क	 फरक फरक शहरहरम अग�म धनव	2चन गर4 सब) मत'	न 
क�न6हरक मतगणन	 रमक उक अध�व�शन सथलम	 भएक धथ� । त�न �'क	 ल	धग धनव	2चन भएक	 
हरम	 अध�कम	 श�र बह	'"र त"मब	�ल� १७३ मत ल�	इ बबज� ह"न" भएक धथ� भन� अध�क	क	 
पत�स� उमम�'व	र स"जन क"म	र ब"'	थकB ल� ११७ मत प	प गन"2 भएक थ�� । '"ई उ�	'क�क	 ल	धग 
भएक धनव	2चनम	 क�त क"म	र श�ष २१२ र कHषण पस	' न�J�	न� १८० मत प	प  गर4 बबज� ह"न" भ� । 
उ*ह	क	  पत�स� बबज� भ"ष	लल� १२३ मत प	प गन"2 भएक धथ�। त�सत) गर4 एन.आर.एन,आइ.धस.धस 
अनतर	बN� सम�जन सधमधतक	 ल	धग इट	ल� पधतधनध� �'म	 भएक धनव	2चनम	 र	म बह	'"र भणP	र4 
ल� १५९ मत ल�	इ बबज� ह"न" भएक धथ� भन� उह	क पधत'न'4 र	जक"म	र Pङगलल� १४४ म	त प	प 
गन"2 भएक धथ� ।  ब	*कB �'हरम	 धनवTर� र�म	 धनव	2चन सम�नन भएक धथ� । �सरर धनवTर� 
ह"न�हरम	 मह	सधचवम	 र	मजजव� �नथ,  सह-सधचवम	 बबश	ल त	म	ङ ,  कष	'क�म	 P�नP4 श��	2 र 
स'स�हरम	 ज	न" पस	' लधमछ	न� ,�म2र	ज �	णP� , �"ष�महन �	णP� , ररक�श महज2न , र	म'	श श�ष , 
धमन	 अ�	2ल ,अमबह	'"र �"न ,म	न बह	'"र त	म	ङ ,  बबषण"  पस	' �	णP� ,  रम�श महज2न ,  पक	श 
बबकम भणP	र4 ,ग�	ल बह	'"र श�ष ,स*गम क"म	र र	न	 ,स"मन ररमल ,रम�शर	ज लधमछ	न� गर4 २१ 
स'जसस� र	बN� क	�2क	र4ण� सधमधत च�न भएक छ ।

 ग)र आव	धस� न��	ल� स*घक	 क�जन6� स'स� �ग�न6 श	ह4क पम"ख आधतथ�त	म	 सम�नन 
भएक उक क	�2कमम	 पम"ख अधतथ�क आसनब	ट बल') न��	ल�हर स*स	रक ज"नस"क) ठ	*उम	 रह� �धन 
स*गदठत ह"न" �न_ र	Nक बबक	स धनम	2णम	 बब'�सम) बस�र �धन ठ"ल भ`धमक	 ख�लन सकन� क"र	 बत	उन" 
भ�क धथ� । न��	ल� अथ2तनतम	 एन. आर .एन हरक महतव�`ण2  लग	न� रह�क ज	नक	र4 गर	उन̀ 
भ� ।  क	�2कमम	 पम"ख अधतथ� श	ह4ल� एन. आर .एन आइ .धस .धस  अध�क ,P	 उ��न6 महतक 
श"भक	मन	 सन'�श �ढ�र स"न	उन" भएक धथ� भन� न��	ल� र	ज'"त	ब	स  ज�न�भ	 जसवज�ल�	2नPक 
र	ज'"तल� �ठ	उन" भएक श"भक	मन	 सन'�श र	मजजव� �नथल� �ढ�र स"न	उन"  भएक धथ� । श"भक	मन	 
मनतब� र	ख� हरम	 न��	ल� सम	ज रम क	 सधचव श� बबषण" पस	' शम	2 ,सह-सधचव जनक �*ग�न� र 
इट	ल�क	 सम�`ण2 शहरहरक पधतधनध�तव ग'e धमल	नक	 बबश	ल त	म	ङल� श"भक	मन	 मनतब� र	ख" 
भएक धथ� । क	�2कम एन.आर .एन इट	ल� त'थ2 सधमत�क	 स*�जक P	 धभम बह	'"र बम क 
अध�कत	म	 सम�नन  भएक धथ� भन� 'Jलत क"म	र स	मव	ल� क	�2कम स*चलन गन"2 भएक धथ� । 
धनव	2चन पम"ख श�कHषण स"ब�'4क रहवरम	  सम�नन भएक धनव	2चन �	*�ल� रदहत धनस�क र अधत 
सJह	'2�`ण2 व	त	वरणम	 सम�नन भएक धथ� । धनव	2चन सधमधतम	  रहन" भएक	 स'स�हर भव�श 
क"म	र धसह ,ट�क स	�कट	 ,र स"मन ढक	लल� �धन धनव	2चन क	�2कम सफल �	न2क	  ल	धग महतव�`ण2 
भ`धमक	 धनव	2ह गन"2 भएक धथ� ।  र क	�2कमक अनत�म	 सथ	धन� कल	क	रहरब	ट स	*सकHधतक 
क	�2कम पसत"त गन"2 भएक धथ� ।  


